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DUBEN 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

Vítání občánků

do Mateřské školy Slatiňany, okres Chrudim, Švermova 693, 
538 21 Slatiňany na  školní  rok 2016/2017 se koná ve čtvrtek 
5. května 2016 od 12.30 do 17.00 hodin v mateřské škole. Rodiče 
si přinesou občanský průkaz a rodný list dítěte. Žádost a přihlášku 
si rodiče mohou vyzvedávat v mateřské škole od 11. dubna 2016 
v ředitelně školy.

ZÁPIS

ČARODĚJNICE
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 5. břez-
na 2016 místostarostou Vítězslavem Kolkem slavnostně přivítání 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: Blažko-
vá Antonie, Hampl Allan Martin, Marek Tomáš, Mazuchová 
Klaudie, Pleninger Bořek, Plíšek Matěj, Svačinková Štěpán-
ka, Šaroun Oliver, Štukheil Sebastian a Vacek Vít.
Na této malé slavnosti účinkovali žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jiřiny Hrubé. Všichni 
přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let 
hodně zdraví a spokojenosti. Foto: Andrea Laki

V sobotu 30. 4. od 16.30 již tradičně ve Spaltolandu (bývalý 
cukrovar) – vstup z ulice Na Ostrově po stezce z Chrudimi 
a Slatiňan – od 16.30 dětský program – od 19.00 muzika: 
Ježkovy voči, Stringguards, Dj Spalda a překvapení – vstup 
50Kč. Občerstvení zajištěno – grilované sele, ochutnávka do-
mácího piva! Soutěž o nej čarodějnici. Aktuální info o dopro-
vodném programu nejen pro děti na FB stránce Spaltoland 
nebo na webu www.edda-chrudim.cz.

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:
Keleová Tána – Kouzlo všednosti
Urbaníková Eva – Nakresli mi vítr

Z provozních důvodů bude ve čtvrtek 28. dubna z provozních důvo-
dů po celý den zavřeno. Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra

Ve čtvrtek 21. dubna bude Laskavý večer věnován slavnému mo-
ravskému básníkovi Janu Skácelovi. Pásmo z jeho veršů předne-
sou Alfréd Strejček, Jitka Morávková a Radka Tesárková. Na 
hang drum je bude doprovázet Jiří Šámal. Pro Alfréda Strejčka to 
bude jeho deváté slatiňanské vystoupení, ostatní přijedou poprvé.
LV začíná ve Společenském domě v  19 hodin. Vstupenky za 50 
korun si můžete koupit na místě (budou-li ještě) nebo v předpro-
deji v městské knihovně (469 660 239). z.j.

136. Laskavý večer
ŽEBŘÍK DO NEBE pro Jana Skácela

Taneční pro začátečníky
Dne 9. 9. 2016 budou v sokolovně ve Slatiňanech zahájeny zá-
kladní taneční pro začátečníky. Tradičně se budou konat v pátek 
od 19.00 hod. A to 10 vyučovacích lekcí, 2 lekce prodloužené 
a 1 závěrečný věneček.
Přihlášky budou přijímány v sokolovně v úterý 12. dubna 2016 
od 16.00 do 17.00 hod. Cena kurzu 1 500 Kč. Po tomto termínu, 
nebo v případě, že nebude termín přihlášení vyhovovat, je mož-
né se přihlásit na e-mailu tanecni.slatinany@seznam.cz, kde bu-
dou sděleny údaje k úhradě kurzu. Další informace získáte na tel. 
608 970 115 u H. Hanušové.

Návštěva europoslance ve Slatiňanech
V pondělí 14. března navštívil naše město europoslanec Tomáš 
Zdechovský.
Pan europoslanec se zúčastnil schůze Rady města Slatiňany, kde 
členy rady seznámil s možnostmi čerpání dotací z Evropských 
fondů a s problematikou týkající se tohoto tématu.
Poté p. Zdechovský navštívil Interaktivní muzeum Švýcárna, 
které si prohlédl s velkým zájmem a následně ocenil práci a úsi-
lí, se kterým bylo muzeum vybudováno. Tato stavba je zářným 
příkladem právě využití peněz z Evropských fondů. Svým klad-
ným hodnocením opět všem zúčastněným potvrdil, že se jednalo 
o správné rozhodnutí.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Od 1. 6. 2016 bude v Domě s pečovatelskou službou města Slati-
ňany jeden volný byt. Zájemci se mohou hlásit na tel. 469 682 555, 
721 101 332.

Volný byt v DPS Slatiňany
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na 38. schůzi dne 15. 2. 2016

  1.  Výroční zprávu za rok 2015 o činnosti města Slatiňany v ob-
lasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím

  2.  Přijetí dotace od Pardubického kraje na výkon opatrovníka 
(200 000 Kč na prac. pozici)

  3.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (souboru Formani 
20.–22. 5. 2016 – zázemí pro Slatiňanské pozastavení)

  4.  Užívání společenského domu ve Slatiňanech v roce 2015 (vy-
hodnocení)

      Stanovení výše cen za užívání společenského domu (nájemné 
se pro rok 2016 nemění)

  5.  Přeložku elektrického kabelového vedení na pozemku parc. 
č. 188/5 v kat. území Slatiňany (vybudování nového sloupu 
na T. G. M. u č.p. 497 – ROVEX Engineering)

  6.  Elektro připojení objektu č. p. 122 v ulici Zámecký park 
ve Slatiňanech (protlak pod silnicí v kaštance)

  7.  Odpisové plány pro zřízené příspěvkové organizace města 
na rok 2016

  8.  Konání 6. Městského plesu ve Slatiňanech v roce 2017 (28. 1. 
2017)

  9.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na opravu chodníku v části ulice Dělnická, Slatiňany (jižní 
strana)

10.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na opravu chodníku v části ulice Nádražní, Slatiňany

11.  Návrh projektantů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zpracování projektové dokumentace k územnímu povolení 
a ke stavebnímu povolení na úpravu ploch na sídlišti v ulici 
Tyršova, Slatiňany

12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na položení nové dlažby do vstupních prostor a terénní úpravy 
na plovárně ve Slatiňanech

13.  Návrh zhotovitele na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na provedení defektoskopie a stability stožárů veřejného 
osvětlení a jejich základů Rochovou metodou ve Slatiňanech

14.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na stavbu chodníku podél části Sečské ulice ve Slatiňanech – 
IV. část (poslední úsek – horní část „Podhůry“)

15.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na opravu chodníku v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňa-
nech (naproti restauraci Pod zámkem – od mostu k Jiráskově 
ulici) 

16.  Úpravu závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové organi-
zace města na rok 2016

17.  Konkurzní řízení na vedoucí místo ředitel/ředitelka příspěv-
kové organizace Školní Jídelna (příprava vyhlášení konkurzu)

18.  3. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany 
na rok 2016 (příjmy 55 815 200 Kč – dorovnáno 2 872 000 Kč, 
výdaje 54 699 700 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 39. schůzi dne 29. 2. 2016

  1.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v roce 2015
  2.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (37 

– nástup 2 sezonních pracovníků údržby – financováno ÚP 
Chrudim)

  3.  Pojištění nemovitostí a výkonu veřejné moci
  4.  Žádosti o pokácení dřevin (bříza u zdrav. střediska – havarijní 

stav, napadena houbou, 3 ks javorů u silnice – T. G. M. u se-
maforu – výměna nevhodného kultivaru – bezpečnost provozu)

  5.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na „Podsadbu lipové aleje v ulici Jiráskova ve Slatiňanech“ 
(řešeno osázení trvalkami kolem vzrostlých kmenů a úprava 
zadláždění chodníků – namísto již nevyhovujících litinových 

roštů) 
  6.  Uzavření dodatků ke smlouvám o zapojení do systému naklá-

dání s komunálním odpadem uzavřené s DSS Slatiňany (zru-
šeno usnesení z 30. 11. 2009 a aktualizace sazeb za popelnici 
110 l – 2 300 Kč, za kontejner 1 100 l – 15 000 Kč)

  7.  Vypracování plánu odpadového hospodářství pro město Slati-
ňany (smlouva se spol. ISES, s.r.o. Praha)

  8.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy 
(23.–26. 3. 2016, B. Poslušná 500 Kč)

  9.  Uzavření nájemné smlouvy na byt č. 4 v DPS Slatiňany
10.  Smlouvu o daňovém poradenství (s Ing. L. Pelclem, Pardubice 

na zpracování daňového přiznání 2015 pro město Slatiňany)

Rada města Slatiňany projednala
na 40. Schůzi dne 14. března 2016

  1.  Úpravu vstupného do interaktivního muzea Švýcárna (úprava 
v souvislosti s rozšířením prohlídky o sezonní loutkové diva-
dlo)

  2.  Úpravu poplatků za zpracování informací
  3.  Plnění usnesení RMS (průběžná kontrola)
  4.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (za-

městnávání dalších sezonních pracovníků údržby – financuje 
ÚP Chrudim)

  5.  Poskytnutí dotací v rámci schváleného limitu z rozpočtu města 
Slatiňany na rok 2016 (rozděleno 382 000 Kč mezi 31 organi-
zací a spolků)

  6.  Trpišov splašková kanalizace – rozhodnutí o výběru nejvhod-
nější nabídky (vítěz: Merit Bau CZ a.s. Pardubice + VCES a.s. 
Praha – 34 981 798,48 Kč)

  7.  Trpišov splašková kanalizace – smlouva o přípravě, výstavbě 
a provozu vodárenské Infrastruktury (zajištění organizace sta-
vebního dozoru)

  8.  Hospodaření v městských lesích v roce 2015 (zhodnocení)
  9.  Stavba veřejného osvětlení v části ul. Neumannova, Slatiňany 

(řešena pokládka kabelů pod komunikací)
10.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro DPS (od Pard. kra-

je – 296 000 Kč na provoz DPS)

Kalendář kulturních akcí
ZÁMEK SLATIŇANY

ZÁMEK  PLNÝ  PŘÍBĚHŮ,  VYNÁLEZŮ 
A KONÍ

BŘEZEN
25.–28. 3. 2016 – PŘÍBĚH VELKÉHO VÍTĚZ-
STVÍ 
Navštivte v těchto dnech hipologickou expozi-
ci slatiňanského zámku a vyslechněte si příběh 
českého šlechtice Karla Kinského, který se stal 
prvním zahraničním vítězem Velké národní liver-

poolské. V rámci prohlídky výjimečně spatříte vzácnou relikvii 
– kopyto klisny Zoedony, se kterou hrabě Kinský nejprestižnější 
světový dostih v roce 1883 vyhrál. Prohlídky se uskuteční v 11, 13 
a 15 hodin. Rezervace není nutná. 
DUBEN
17. 4. 2016 – POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky běžně nepřístupných částí zámku. Podíváte se 
do jedinečně zachovalých a technicky unikátních prostor zámecké 
ledárny a kotelny, navštívíte chodbu hostinských pokojů v mezi-
patře s historickými stavebními plány, prohlédnete si půdu hlavní 
zámecké budovy a velkou knížecí koupelnu. Na závěr vstoupíte 
dřevěnou krytou chodbou do panské oratoře v kostele sv. Martina. 
Začátek prohlídky vždy v 10.30, 12.30 a 14.30 hodin. Doporuču-
jeme vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112.
Bližší informace na tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.
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Předcházení vzniku odpadů je definováno v rámcové směrnici 
o odpadech č. 98/2008. V české legislativě tento pojem definován 
není. Přesto se s ním běžně pracuje. 
Předcházet vzniku odpadu znamená konat tak, že odpad nevzniká 
nebo že ho vzniká méně.
V zákoně o odpadech je toto opatření uvedeno na prvním místě 
u hierarchie způsobů nakládání s odpady.
Jmenovaná činnost přitom není ničím novým. Mnohdy tak činí-
me, aniž bychom si to uvědomovali. Prostě se jen chováme hos-
podárně, víme, kdy má smysl šetřit a kdy ne. Neradi vyhazujeme 
to, co ještě může sloužit či jde opravit. 
Opatření, jak lze předcházet vzniku odpadu (a mnohá z nich by-
chom zvládli téměř všichni) mohou být následující:
 Kompostujme (případně jinak využívejme) kompostovatelné 

odpady na svých pozemcích
 Nekupujme balené vody (používejme vodu z kohoutku) 
 Používejme nákupní tašky opakovaně
 Odmítejme letáky – na schránku dejme nálepku „Nevhazujte 

prosím reklamní letáky“
 Kupujme větší balení přípravků, nápojů apod.
 Kupujme kvalitní výrobky, které déle vydrží
 Nekupujme plechovky, konzervy

  akupujme v množství, které skutečně spotřebujeme (věci, které 
použijeme)

 Opravujme rozbité zboží 
 Využívejme charitativní sbírky a předávejme nepoužívané věci 

do bazarů apod. zařízení
 V obchodech preferujme méně zabalené zboží
 Kupujme nápoje ve vratných obalech
 Obaly od potravin (nápojů) používejme vícekrát
Je mi jasné, že se některá opatření mohou zdát pro dnešní konzum-
ní společnost již přežitá, ale vězte, že každé opatření, které vede 
ke zmenšení produkce odpadu, má svůj nemalý význam. Pro něko-
ho z nás je to třeba jen dobrý pocit, že šetří přírodní zdroje a energii 
na výrobu nových věcí, a tím šetří životní prostředí, pro druhé je 
důležité, že se sníží náklady na likvidaci odpadu, a tím se bude 
moci snížit i výše poplatku za odpad, který každý z nás hradíme.
Věřím, že uvedené činnosti nebo alespoň některé z nich se pro nás 
stanou běžnou praxí.

Bc. Petra Víšková

Podařilo se, nepodařilo se …

Předcházení vzniku odpadu zvládneme všichni!!!

Plán odpadového hospodářství města Slatiňany
Výzva k předložení podnětů

Bílý kontejner na textil, obuv a hračky

V závěru uplynulého roku se v Ozvěnách objevoval článek „Podařilo 
se, nepodařilo se…“. V tomto záměru informování chceme pokračo-
vat. Absence tohoto článku v počátku letošního roku není zapříčiněno 
tím, že by se nic nepodařilo. Většina jeho obsahu je věnována realiza-
ci oprav a investičních akcí. Chceme zde podat informaci o složitosti 
a časové náročnosti při realizaci investičních projektů. Zákonné sta-
novení procesů ukládá, jak se mohou projekty provádět.
Prvním krokem je zařadit akci do rozpočtu města. Ty jsou vybírá-
ny na základě volebního programu a naléhavosti daného projektu 
(kanalizace, osvětlení, chodník apod.) Rozpočet města se sesta-
vuje od září do prosince. Pokud zastupitelstvo schválí investici 
na daný projekt v rozpočtu města (provádí se v prosinci), zpracuje 
se v prvních týdnech ledna následujícího roku investiční plán. Prv-
ním krokem k realizaci investiční akce je zpracování projektu. Ten 
se, podle rozsahu akce, zadává formou výběrového řízení (roz-
sáhlejší akce) nebo zadání přímo projektantovi (jednodušší akce). 
Příprava a provedení soutěže se koná v období leden až březen. 
U jednodušších projektů, pokud jsou volné kapacity projektan-
tů, jsou zhotoveny samotné projekty běhen přibližně tří měsíců. 
U složitých projektů trvá tvorba půl roku i déle. Tato doba je dána 
nejen vlastním zpracováním projektu, ale vyjádřením se různých 
dotčených subjektů, kterými jsou vlastníci všech sítí, vlastníci 
sousedních pozemků, policie a podobně. To vše ovlivňuje dobu 
potřebnou na zpracování projektu.
Po úspěšném zpracování projektu následuje stavební povolení 
nebo územní rozhodnutí, které trvá, pokud nenastanou komplika-
ce, dva až tři měsíce. Pak následuje příprava výběrového řízení 
na zhotovitele akce a vlastní výběrové řízení. Tento proces trvá 

další dva až tři měsíce. Po vyhodnocení výběrového řízení a sta-
novení vítěze může být podepsána smlouva a zahájena realizace 
vlastního projektu.
Z výše uvedeného vyplývá, že u větších projektů trvá jeden rok 
příprava projektové dokumentace a další rok může začít výběr 
dodavatele a zahájení stavby. Toto je však možné jen v případě, 
že nenastanou technické komplikace nebo dovolání se účastníků 
řízení k povolení stavby nebo odvolání se účastníků výběrového 
řízení. V zimních měsících se stavební práce provádí jen zřídka, 
takže vlastní realizace projektu se pak přesouvá na třetí rok od roz-
hodnutí do jeho provedení. U jednoduchých investičních akcí se 
daří jejich realizace hned v následujícím roce po jejich schválení 
v rozpočtu města.
Opravy havarijních situací nebo drobné opravy se provádí v ji-
ném, jednodušším, režimu. U investičních akcích tedy nelze před-
pokládat, že se o jejich realizaci rozhodne a za pár týdnů se začne 
objekt budovat. Naše úsilí spočívá v minimalizaci doby procesu 
přípravy projektu a výběru dodavatele. Přes zákonné normy, které 
jsou výše popsané, však nemůžeme nic provádět.
Počátkem roku tedy běží příprava projektů a výběr zhotovitelů již 
zpracovaných projektů. Mimo to se povedlo, silami dobrovolných 
hasičů a údržby města odstranit všechny nemocné stromy, o je-
jichž pokácení rozhodla rada města. Dále se daří, za přispění výše 
uvedených subjektů, odstranit nevyhovující objet bývalého WC 
na plovárně a úprava zahradní plochy u objektu bývalé Modely. 
Před zahájením sezony jsou také, v souladu s plánem údržby, ostří-
hány všechny stromy a získaný materiál je využit v kompostárně. 
 Ing. Josef Prokš, tajemník

V současné době připravujeme podklady pro zpracování plánu 
odpadového hospodářství města Slatiňany. Jedná se o strategický 
dokument, který by měl stanovit cíle a opatření, které by měly být 
v oblasti odpadového hospodářství v našem městě v nadcházejí-
cích minimálně 5 letech splněny nebo plněny.
Vzhledem k tomu, že se problematika odpadového hospodářství 
týká nás všech, ke zpracování plánu můžete nejpozději do konce 
měsíce dubna 2016 předložit své podněty.
Podněty doručte na MěÚ Slatiňany, hospodářsko-správní odbor, 
případně zašlete elektronicky na email: p.viskova@slatinany.cz.

Jak asi většina z Vás ví, po městě máme 3 bílé kontejnery na tex-
til, obuv a hračky. Jeden kontejner je umístěn na Starém náměstí 
naproti škole (za ohrazením), druhý se nachází v ul. Vítězství – 
u obchodního střediska a třetí najdeme přímo ve sběrném dvoře.
Obecně platí, že do těchto kontejnerů lze odkládat použité (pří-
padně i nové) oděvy a obuv, které jsou však stále nositelné.
Bytový textil, povlečení, polštáře, kabelky atd. by měly být taktéž 
použitelné.
Hračky mohou být odkládány jak měkké, tak tvrdé, opět však 
ve stavu, kdy je lze ještě ke hraní použít.
Uvedené komodity odkládejte do kontejneru čisté a zabalené. Ko-
modity nesmí obsahovat stopy ropných látek a zeminy a nesmí být 
mokré, plesnivé nebo zteřelé.
Do kontejnerů prosím neodkládejte průmyslové odstřižky látek.

Bc. Petra Víšková
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Zdeněk Šnopl

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Anna Dubeňová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jiří Hajzl

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Jan Hanuš

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Vlasta Malinská, Kunčí

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

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blahopřání 
k mým narozeninám.
 Marie Kokešová

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a také Svazu diabe-
tiků za milá blahopřání k mým kulatým narozeninám.
 Jaruška Lukášková

Děkuji panu starostovi za milé blahopřání k narozeninám.
 Ing. Josef Malý

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

Děkujeme paní Kolouchové a paní Osinkové za jejich návštěvu 
a Městskému úřadu Slatiňany za milé blahopřání k naší zlaté svatbě.
 Marie a Pavel Plíškovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k naší zlaté svatbě a paní Kolouchové a paní Osinkové za je-
jich návštěvu.
 Blanka a Jaroslav Kroutilovi

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, paní Osinkové 
i paní Kolouchové za blahopřání, dárek i krásné květiny k naší 
zlaté svatbě. Velice nás to potěšilo.
 Eva a Vladimír Půlpánovi

Poděkování

Soukromá inzerce
Koupím garáž ve Slatiňanech nebo Chrudimi. Platba v hotovosti
Nejsem realitní kancelář.
Tel. 776 327 821.

Zlaté svatby

Diamantová svatba

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU

Dne 2. 4. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Helena 
a Bohuslav Pískačovi.
Dne 13. 4. oslaví zlatou svatbu v kruhu rodinném manželé Ivana 
a Jan Korbelovi.

Dne 1. 4. oslaví diamantovou svatbu v kruhu rodinném manželé 
Ladislava a Jan Hanušovi.

14. května
Restaurace MONAKO, Slatiňany

13–17 hodin

13.00–14.30  Moll  Max – numeroložka (znáte z TV Relax 
a Rebel) vám odhalí, jak datum narození předurčuje váš osud, 
jaký má vliv na zdraví, úspěch, vztahy a karmu. Vysvětlí vám 
komickou zátěž vaší duše z minulých životů a ukáže vám, jak 
významný bude rok 2016 – rok Ohnivé opice.
14.30–15.30 Kartář Láďa – bude mít přednášku na téma proč 
je důležitý partnerský vztah v životě, jak poznat sám sebe, bude 
pracovat s energií a diagnostikuje Vaše zdraví.
15.30–16.30 Slávek Boura – host programu si s vámi bude po-
vídat na téma: Věci „mezi nebem a zemí“. Vaše otázky a jeho 
odpovědi.
Vstupenky si můžete objednat a zakoupit u paní Šindelářo-
vé kdykoliv na 731 415 498. Cena vstupenky v předprodeji 
290 Kč, na místě 350 Kč.
Na přednášce je možnost konzultací s Moli Max i kartářem 
Láďou.
Rezervace nutná! Těší se na Vás pořadatelé!

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 7. dubna 2016 od 15 
hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Všechny vás srdečně zveme k návštěvě muzea v nové sezoně 
2016. Začínáme první dubnový víkend a to v sobotu 2. dubna 
od 10.00 do 17.00 hodin. Od května najíždíme na hlavní sezonu 
a otevřeno bude mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin po celý 
týden. A co jsme si připravili pro vás a hlavně pro děti nového? 
Zavítejte s námi na výstavu do „Maňáskového království“, při-
vítá vás dvanáct pohádek (Jak přemoci draka, Vodnická pohádka, 
Červená karkulka…) od loutkaře pana Libora Štumpfa, který je 
pro vás vyrobil. Na letní sezonu nám ještě připravuje představe-
ní ve starobylém kočovném divadelním voze v PRVNÍM KOŇ-
SKÉM  MAŇÁSKOVÉM  DIVADLE a víc už neprozradím, 
přijďte nás navštívit. Tel.: 469 315 134, 725 174 501.
Těšíme se na vás.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

MUZEUM ŠVÝCÁRNA VÁS ZVE
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Tato socha byla prvním barokním 
monumentem, který roku 1683 ozdobil 
pražský Karlův most. Vytvořil je sochař 
Jan Brokof. Stal se pak vzorem tradičního 
pojetí světce.

Socha má kolem hlavy pět hvězdiček 
jako svatozář (podle nichž ho prý nalezli 
rybáři utonulého ve Vltavě), pokrývku 
hlavy tvoří biret a celý je zahalen do bílé-
ho roucha zvaného rocheta, atributy tvoří 
krucifix v levé ruce s větývkou palmy 
v pravé jako výraz osobní statečnosti – 
mučednictví (obr. č. 1).

Slatiňanskou plastiku dle tohoto must-
ru vytvořil Josef Tušic, škrovádský kame-
ník. Jeho iniciály jsou čitelně vyznačeny 
na zadní straně podstavce, na čelní jsou 
počáteční písmena tehdejší vrchnosti 
JHZVS, za nimiž se skrývá jméno Johann 
Heindrich Zumsand von Sandberk a je 
doplněn letopočtem 1727. Zmíněný držitel 
statku nechal tehdy ještě blahoslavené-

ho Johánka vytesat z pískovce a umístit 
na zvýšeném náspu u nábřeží řeky.

Informuje o tom také nový poutač, 
umístěný na nábřeží za pomníkem obětí 
II. světové války. V padesátých letech 
minulého století bylo však dílo odstra-
něno, po 230 letech od vyzdvižení sochy 
J. Nepomuckého, a teprve po roce 1989 
byla jeho poškozená skulptura restaurová-
na a umístěna na jiném místě v části farní 
zahrady. V rámci slavnostní mše svaté 
byla socha opět vysvěcena 18. 9. 1994 
opatem Vítem Tajovským (obr. č. 2, detail 
na obr. č. 3 a 4).

Kněz Jan z Nepomuku, působící 
od roku 1389 v funkci generálního vikáře 
pražského arcibiskupství, byl po konfliktu 
s králem Václavem IV. na mučidlech zba-
ven života a vhozen do Vltavy. O mnoho 
desítek let později jej katolické baroko 
obestřelo hávem věrného zpovědníka 
královny Žofie a protože žárlivému králi 
nechtěl prozradit její tajemství, byl umu-
čen. A právě tato legenda neporušeného 
zpovědního tajemství měla posílit důleži-
tost zpovědi pro katolickou církev. O sva-
tořečení Jana z Nepomuku se zasazovali 
katoličtí duchovní, protože měl chránit 
poddané od neblahé příhany kacířství. 
Papež Benedikt XIII. jej skutečně v roce 
1729 prohlásil za svatého, ale za ochranu 
zpovědního tajemství a mučednictví. Jeho 

kult byl pak spontánně přijat v pokatolič-
těných Čechách.

Protože bylo jeho mrtvé tělo svrženo 
z mostu do řeky, byla socha světce nejčas-
těji umisťována právě na mostech a stala 
se součástí naší krajiny.

Jako patron země české byl ochrán-
cem kněží, zpovědníků, mlynářů, vora-
řů, lodníků, zaštiťoval lidskou čest proti 
pomluvám atd. A právě gloriola kolem 
svatojánského kultu učinila tohoto světce 
lidovým, z čehož pramenila jeho značná 
popularita. Brokofův model sochy Nepo-
muckého nacházíme v obcích či městech 

velmi často. Je to památka z 18. století, 
v němž byl uctívanou ikonou protirefor-
mace, jehož období našich dějin označil 
A. Jirásek ve své historické próze za nej-
větší úpadek národa, zahrnující etapu 
od pobělohorské rekatolizace až po vydání 
tolerančního patentu v roce 1781. 

Ing. Milan Vorel

Slatiňanská replika světce Jana Nepomuckého připomíná zemského patrona

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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I v předjarním 
období samozřej-
mě výlety pořá-
dáme. Ten  první 
byl  jen do okolí – 
parkem  a  potom 
lesem  k  rozcestí 
u   Kochánovic . 

Dál jsme šli lesem na lávky přes Okrouh-
lický potok a nahoru na Zabitý kopec. 
Lesní cestou vedoucí od bývalé Týnecké 
hájenky, podle pomníčku z roku 1946, 
rybníčku Čabrousek, pak pod Tyrolský 
domek. Kolem rybníků Perný, Vilém 
a Hluboký jsme se vraceli domů, jen ještě 
zastávka na Monaku na oběd.

Další  výlet  byl  vlakem do Kostelce 
nad Orlicí. Je to město s dlouhou historií, 

jsou o něm různé pověsti – tak třeba ta 
o dávné místní osadě Grunda a o vyora-
ných zvonech. Jeden z nich prý putuje 
pod zemí a až se dostane pod borovici 
Erbenku, nastane nový, pěkný věk. Boro-
vice Erbenka, pod kterou sedával K. J. 
Erben však už neexistuje. Takže to je pro-
blém. Ve městě je historický tzv. Starý 
zámek a Stará radnice, ve které je muze-
um. Městský znak má na červeném štítě 

dvouocasého bílého lva, který drží dva 
zlaté šípy.

My jsme ze zastávky mířili k Novému 
zámku a jeho parku. Tam je nyní opravdu 
co obdivovat. Pomalu jsme procházeli 
krásnou přírodou se spoustou sněženek, 
bledulek, na svahu od zámku byly krás-
né petrklíče. Na velké ploše je tu přímo 
záplava žlutého talovínu (pro zajímavost 
slovensky tavolínu). Ten se tady úžasně 
hustě rozrostl a údajně ho roznášejí mra-
venci. Kvetly tu i různobarevné krokusy 
(šafrány). I to jsou krásné rostliny, kvetou 
také teď na jaře. Pouze jeden z nich, a to 
šafrán sličný, kvete až na podzim, vlast-
ně v dobu, kdy kvetou jedovaté ocúny 
(naháčky), vzhledově podobné, které ale 
s krokusy nemají nic společného. I empí-
rová budova Nového zámku je malebná. 
Na parku i zámku je vidět péče majitelů, 
rodu Kinských.

Po příjemné pěšině jsme potom mířili 
do městyse Častolovice. Ty mají ve znaku 
na modrém štítě zlatého kapra, který je 
prostřelený stříbrným šípem. I tam jsme 
šli do zámeckého parku. Je zde obora, v ní 
stádo jelenů a bílých daňků. Podívali jsme 
se i do místní ZOO. Zámek byl na počátku 
20. století přestavěn zpět do původní rene-

sanční podoby. Je nyní v majetku Franzis-
ky Diany Sternbergové Phipps. I tady je 
vidět starostlivá péče. 

Neskutečně nám vyšlo počasí, sluníč-
ko celý den svítilo, a i to přispělo k poho-
dě. Příjemný oběd náš výlet zakončil. 

Třetí výlet byl do Chrudimě, kde se 
konalo letošní slavnostní Zahájení turis-
tické sezóny Pardubického kraje. Šli jsme 
tam pěšky podle řeky, kolem mlýna Jan-
derov. Akce se konala na Stadionu Emila 
Zátopka. Nejdříve byl krátký kulturní pro-
gram s vystoupením mažoretek a pěvec-
kého sboru Slavoj, byl předán symbolický 
klíč pro příští rok městu Pardubice. Potom 
jsme se vydali na procházku městem.

Vyšli jsme Koželužskou ulicí a už 
v ní si připomínali zdejší historii, dřívěj-
ší místní mlýny, dávná zdejší řemesla, 
pozdější manufaktury i ještě pozdější už 
tovární výrobu. Zajímavé je, že v 19.sto-

letí v šestitisícovém městě bylo 54 ševců. 
Procházeli jsme podle upraveného toku 
náhonu, který kdysi napájel nejen ty zdejší 
mlýny, ale i soukenické valchy, koželuž-
ské stupníky a tak zvané šlejfírny (brusír-
ny) Zastavili jsme např. u kulturní památ-
ky – empírové budovy s nápisem Labore 
et Favore (tj. prací a přízní – příznivými 
okolnostmi), kde bývalo ruční zpracování 
bavlny. Pod domem Na Puši, pod dřívější 
městskou vodárnou, jsme došli do Souke-
nické ulice, pod Mydlářovský dům. Tady 
je výhled na divadlo a na prostor za ním, 
tzv. Roštinu. To je připomínáno pálením 
nekatolických knih, nebo jako přechod 
přes řeku po kamenech a místo, kde „teče 
voda proti vodě“ - vytékala tu zpět voda 
z Koželužského mlýna. A odtud malý kou-
sek je už původní Tmavá fortna – Myší 
díra. Tou jsme vyšli do Štěpánkovy ulice, 
kde je na jednom domě deska připomína-
jící divadelníka J. N. Štěpánka, a na jiném 
rané dílo J. V. Myslbeka – pták pelikán 
krmící mláďata – připomínka rodiny řez-
níka Pelikána. Kolem rodného domu J. 
Ressela jsme přišli na náměstí. I tady jsou 
historické zajímavosti – Stará radnice, 

morový sloup Proměnění Páně, kostel 
Nanebevzetí P. Marie i budova MěÚ – 
původně dům občana Pfeiffera, kde údaj-
ně hospodyně Dorota Skákalíková zachrá-
nila před Švédy obraz sv. Salvátora.

Pak na závěr návštěva Muzea Barok-
ních soch v bývalém kostele sv. Josefa 
a někteří z nás ještě do Muzea loutkář-
ských kultur. Opravdu, v Chrudimi je 
hodně zajímavostí.

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

Předjarní výlety KČT Slatiňany
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Postní období uběhlo ve školce jako máv-
nutím kouzelného proutku, nikoliv nicne-
děláním, ale pilnou prací dětí a tet na sou-
těžním výrobku 2. ročníku velikonoční 
soutěže Vejce a já, kterou pořádá Východo-
české muzeum v Pardubicích a Východo-
česká galerie v Pardubicích ve spolupráci 
s Regionálním muzeem v Chrudimi. Jaká 
byla naše společná radost nad umístěním 
v soutěži. Ocenění si převzala paní ředi-
telka společně s několika dětmi 21. břez-

na na zámku v Pardubicích. Letos se zima 
tvářila, že nebude dlouhá, přesto všechny 
potrápila svými rozmary, některé dny plné 
sluníčka a raných kvítků již na sklonku 
ledna a další dny sněhem zavátá školková 

zahrádka a opravdové radovánky. Zimu 
chladných dní nám obzvlášť pomáhaly za-
hánět pohádky naší milé babičky Marušky 
Kyselové, rozené Schmoranzové, která 
tak podporou kulturního dědictví pokra-
čuje v duchu rodu Schmoranzů. Děti se 
dvakrát týdně těší na její návštěvu a tiše 
poslouchají její čtení a vyprávění. Pondělí 

21. března se neslo v duchu každoročního 
vynášení Moreny. Od Masopustu jsme pil-
ně v ranním kruhu zkoušeli nové písničky 
a říkadla, která jsme s nadšením a radostí 
ukázali rodičům a prarodičům. Nakonec 
došlo i na Morenu. Společným průvodem 
byla vynešena ze školky na most, svlečena 
a za zpěvu vhozena do vody. Přijde už jaro 
k nám? Pokud jste jako my příznivci na-
šeho Férového pikniku, jste srdečně zvání 
na jeho další ročník. Vše propukne v neděli 
8. května od 13 do 17 hodin v prostorách 
mateřské školy v ulici Vrchlického. Tento-
krát jsme pozvali hudební seskupení Mixle 
v piksle a tak si to společně užijeme. Děti 
čekají opět dílničky. Rádi Vás přivítáme.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

Zprávičky z Mateřské školky Děvčátka MOMO

Slogan: 
„I NA CHRUDIM-
SKU  JSOU  NAŠI 

REPORTÉŘI“ charakterizuje hlavní cíl 
vysílání – přinášet aktuální a nejrychlejší 
informace z každého místa pardubického 
regionu. A za to, že tyto informace a no-
vinky víme, jako první patří velký dík i na-
šim posluchačům. Jejich příspěvky, které 
nám zasílají na emailovou adresu: pardu-
bice@rozhlas.cz, bývají často námětem 
pro naše redaktory a velice si této spolu-
práce vážíme. 
Posluchači jsou informování ve vysílání 
ČRo Pardubice nejen o významných kul-
turních, sportovních a společenských udá-
lostech, ale v programu se objevuje řada 
zcela nových formátů. Mezi nejúspěšnější 
patří tzv. speciální dny. A tak jste s námi 
mohli prožít Den v oblacích, Zmrzlinový 
den, Hobby den, ale i Den v holínkách. 
S posluchači nás při těchto dnech pojí i vy-
sílání z různých míst regionu formou pří-
mých přenosů. 
Do našeho vysílání vstoupila také řada 

osobností kraje i slavné osobnosti spole-
čenského či kulturního života naší země. 
A to nejenom formou hostů, ale i jako 
tvůrců. Známá televizní meteoroložka 
Alena Zárybnická uvádí pravidelný tý-
denní hodinový seriál s názvem Zálety, 
kam si zve osobnosti spojené s východo-
českým regionem. Ve všední dny vysílá-
me Humoriádu, na které se podílejí známí 
komici Luděk Sobota, Jiří Lábus, režisér-
ka Jitka Němcová, herečka Ivanka Devá-
tá a další. V pořadu Česko – země nezná-
má seznamujeme posluchače s krásami 
naší země a zároveň zkoušíme znalosti 
posluchačů, kteří tak vyhrávají lázeňské 
pobyty či poukazy do luxusních hote-
lů. Ve zcela nové řadě přímých přeno-
sů z Lázní Bělohrad představuje Halina 
Pawlowská své hosty v pořadu Na větvi 
s Halinou. 
Mezi velmi oblíbené pořady patří Výcho-
dočeské výlety, pořad o řemeslech regionu 
Kdo umí, ten umí, Folková pohlazení, ale 
i soutěžní Křížovka, Magazín pro pokroči-
lé, Písničky od srdce či sobotní pořad o va-

ření, do kterého přispívají svými recepty 
i naši posluchači.
Chceme i nadále být stanicí, která nabí-
zí největší množství zpráv a informací 
i z těch nejmenším a nejvzdálenějších míst 
regionu, chceme být příjemným a vítaným 
přítelem a společníkem i tím, kdo dokáže 
vyslechnout, poradit či pomoci. Naladíte 
nás na těchto frekvencích: Východní Čechy 
104.7 FM, Pardubicko 101.0 FM, Svitav-
sko 102.4 FM a Ústeckoorlicko 98.6 FM.
Přejeme jen samé pěkné chvíle s progra-
mem Českého rozhlasu Pardubice.

Romana Oulická,
 Český Rozhlas Pardubice

Český rozhlas Pardubice – nejrychlejší informace z Chrudimska
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Ve středu 9. března 2016 proběhl v Domě 
s pečovatelskou službou města Slatiňany 
den otevřených dveří. Tento objekt vybu-
dovali občané města v osmdesátých letech 
minulého století v akci „ Z“. V prosinci 
příštího roku oslavíme již třicet let od jeho 
kolaudace. 
Dům s pečovatelskou službou není zaří-
zením sociálních služeb, jako jsou např. 
domovy pro seniory, domovy se zvlášt-
ním režimem. Jedná se o byty ve vlast-
nictví obce, obec o jejich přidělení sama 
rozhoduje a po přidělení bytu uzavíra-
jí obě strany běžnou nájemní smlouvu 
na dobu neurčitou. Předpokládá se, že 
obyvatelům těchto bytů bude poskyto-
vána sociální služba podle § 40, zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách – 

pečovatelská služba. Naši obyvatelé tedy 
žijí ve svém soukromí, nemusí dodržovat 
žádný režim dne, jako v pobytových za-
řízeních a pouze užívají služby dle svého 
aktuálního zdravotního stavu a své po-
třeby. Věkové rozpětí obyvatel v našem 
DPS je opravdu veliké, od 58 do 93 let. 
V domě není zajištěna celodenní péče. 
Pracovnice jsou přítomny pouze v pra-
covní dny od 6 do 16 hodin. Obyvatelé 
DPS tedy musí být relativně soběstační, 
případně svou nepříznivou životní situaci 
o víkendech řeší s pomocí rodinných pří-
slušníků. 
Děkujeme všem, kteří nás i přes nepříznivé 
povětrnostní podmínky navštívili.

Pracovnice pečovatelské služby
 města Slatiňany

V měsíci březnu nás svým krásným vy-
stoupením na společné oslavě narozenin 
a svátků potěšily děti ze Základní umělec-
ké školy ve Slatiňanech. Dětem i pedago-
gům děkují obyvatelé Domu s pečovatel-
skou službou města Slatiňany.

Slovo „geopatogenní“ je složeno ze 
dvou řeckých slov, kde „geo“ znamená 
„Země“ nebo „Zemi“ a „pathos“ zna-
mená „utrpení“ nebo „nemoc“. Volně 
přeloženo je „geopatogenní“  utrpení 
nebo  nemoc,  které  pochází  ze  Země. 
Nejstarší známé zmínky o geopatogen-
ních zónách pochází z Číny a jsou staré 
více než 4 000 let.

Naši předkové o těchto zónách věděli 
a uměli jejich negativní působení co nejví-
ce omezit (slamníky, dubové lavice, stoly 
a postele, častý pobyt venku a téměř žádné 
elktrospotřebiče).

Ale co dnes? Uvědomte si, jak se 
za cca posledních padesát let změnilo pro-
středí kolem nás! Stačí se jenom podí-
vat na kopce a střechy v našem okolí. 
Kolik  se  tam objevilo  různých vysílačů 
a  antén. A  jak  se  změnily naše domác-
nosti  a  pracoviště  –  kolik přibylo  růz-
ných  elektrospotřebičů,  mobilních 
telefonů, počítačů, Wi-Fi  zón,  tiskáren, 
kopírek  a podobně. A to vše do našeho 
prostředí přidalo jednu velmi negativní 
věc – technické záření, s kterým si naše 
tělo neumí poradit. 

Spojením geopatogenních zón a tech-
nického záření vzniká tzv. biorezonanční 
pole, které působí na každou buňku naše-
ho organismu. A zatím ani vědci, učenci 
a lékaři neznají dlouhodobý dopad pobytu 
v tomto poli na naše zdraví. A výsledek?

Ten se už teď začíná projevovat 
na našem zdraví! Pokud se  cítíte  una-
veni, míváte  špatnou  náladu,  špatně 
spíte  nebo dokonce  již  trpíte  nějakým 
zdravotním problémem (a to od častého 
nachlazení, rým, alergií přes problémy 
s tlakem, cukrovkou až po ty nejzávaž-
nější potíže – onkologické), nacházíte 
se  s  velkou  pravděpodobností  právě 
v  tomto  biorezonančním  poli. Vždyť 
proč přes stále vyspělejší zdravotnictví se 
objevují nemoci, o kterých jsme si mys-
leli,  že  jsou  již minulostí (tuberkulóza, 
černý kašel,...) a počet pacientů u někte-
rých nemocí  obrovsky narůstá (astma, 
alergie, cukrovka a také rakovina). Něco 
se kolem nás děje!

Pokud máte zájem dozvědět se o této 
problematice více, přijděte na přednášku, 
kterou budeme pořádat pořádat v pondělí 
11. 4. 2016 od 17 hodin ve Společenském 
domě.

Imunitní systém
a záření kolem nás

Dům s pečovatelskou službou Slatiňany informuje
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Architektonická soutěž – Modela
Město Slatiňany plánuje provést rekonstrukci objektu Modela. 
Vzhledem k jeho umístění v historickém centru města je žádoucí, 
aby byla rekonstrukce provedena co nejcitlivěji s ohledem na pů-
vodní vzhled a zasazení do celkového kontextu města. Z tohoto 
důvodu chceme jít cestou vyhlášení architektonické soutěže a zís-
kat co možná nejkvalitnější projekt pro rekonstrukci. Zároveň bu-
dou soutěžícím architektům předloženy podněty občanů Slatiňan 
na využití objektu.
Architektonické soutěže jsou tradičně a celosvětově nejosvědče-
nějším způsobem získání optimálního (nejlepšího) architektonic-
kého nebo urbanistického návrhu a současně nejlepším způsobem 
vyhledání vhodného partnera – architekta pro všechny fáze přípra-
vy i realizace záměru.
S rostoucí hodnotou a významem stavebně investičních nebo ur-
banistických záměrů roste i potřeba kvalitní předprojektové a pro-
jektové přípravy, aby investice byla udržitelná ze všech hledisek. 
Rozhodnutí o nejlepším způsobu řešení je hlavním východiskem 
pro úspěšnost celého projektu a je také velmi odpovědné. Proto 
je vhodné získat řešení pomocí soutěže a nikoli pouze přímým 
oslovením konkrétního architekta.
Zadávání projekčních prací jakýchkoli stupňů dokumentace 
na základě co nejnižší ceny se neustále ukazuje v případě vý-
znamnějších investic jako krok zpátky, kdy takto vzniklá díla ne-
mají potřebnou kvalitu. Zákon však neumožňuje v takové cenové 
nabídce předložit například skicu nebo nákres, jak by mohl být 
záměr řešen a to zohlednit při výběru. Naopak soutěž o návrh je 
jediný legální a odborný způsob, jak může veřejný zadavatel zís-
kat množství konkrétních návrhů staveb či urbanistických nebo 
územních studií a vybrat co možná nejlepších z nich. Zároveň lze 
ošetřit maximální honorář architekta.
Soutěž sama nepředstavuje zadání veřejné zakázky na projekční 
práce, ale zákon umožňuje na základě soutěže následně zadat ve-
řejnou zakázku jednoduchým způsobem při zachování kontroly 
nad náklady na budoucí projekční práce. Vyhlašovatel se tedy 
v žádném případě z hlediska ceny nestane „rukojmím“ vítěze.
Uspořádání soutěže o návrh není zdaleka tak složité nebo náklad-
né, jak se může na první pohled zdát. V přepočtu nákladů na jeden 
získaný návrh je to dokonce vedle dalších výhod způsob zpravi-
dla nejlevnější. Například při soutěži na Vzdělávací a návštěvnic-
ké centrum Podhůra v Chrudimi před necelými třemi roky vyšel 
jeden odevzdaný návrh na 5 555 Kč (stavba za 15 mil. Kč bez 
DPH, celkové náklady soutěže cca 250 000 na získání 27 návrhů 
a z toho ještě asi 100 000 započitatelných do nákladů projektu, 
takže jeden návrh stál město 5 555 Kč).

V tržním prostředí je při uspořádání takové soutěže třeba zajis-
tit, aby průběh a výsledky byly legální, transparentní a nestran-
né. Česká komora architektů v souladu se svým posláním pečuje 
o profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. 
Propagace a podpora architektonických soutěží je podstatnou částí 
této činnosti. ČKA poskytuje poradenskou a konzultační činnost 
vyhlašovatelům i soutěžícím, pomáhá při vyhlašování soutěží, 
kontroluje jejich regulérnost i průběh. 

Výhody uspořádání architektonické soutěže – soutěže o návrh:
-  Vyhlašovatel získává množství konkrétních architektonických, 

urbanistických nebo konstrukčních návrhů, ze kterých může vy-
bírat ten optimální.

-  Výběr optimálního návrhu provádí spolu s vyhlašovatelem od-
borná porota, jejíž činnost je zákonem podrobně upravena tak, 
aby rozhodování bylo transparentní, nepodjaté a nestranné, 
avšak aby současně poskytovala vyhlašovateli nejvyšší možný 
odborný servis.

-  Kvalitně zpracovanými soutěžními podmínkami lze dosáhnout 
vyváženosti všech požadavků na záměr, nejde tedy jen o design 
či cenu, ale např. o řešení hospodaření s energiemi, použití kon-
krétních materiálů a podobně.

-  Soutěž o návrh umožňuje zadat následné projekční práce jedno-
dušeji a rychleji, než jiné způsoby zadání veřejné zakázky. Záro-
veň stále zůstává kontrola nad cenou projekčních prací.

-  Každý významnější záměr je zpravidla sledován médii a veřej-
ností. Uspořádání soutěže vyloučí možné spekulace o zaujatosti 
a korupci.

-  Soutěž o návrh je natolik profesionální postup, že je běžně použí-
vána k propagaci správného způsobu správy a hospodaření obce.

-  Vyhlášení soutěže přispívá k medializaci obce jako celku a zlep-
šuje obraz sídla v regionálním i celonárodním měřítku.

-  Uspořádání soutěže vede vyhlašovatele k podstatně hlubšímu 
zamyšlení nad záměrem, než když by od počátku přenesl odpo-
vědnost na konkrétního projektanta.

-  Soutěž nabízí rovnou příležitost všem účastníkům a přináší tak 
možnost získání neotřelých a originálních řešení. Je to způsob 
důvěryhodný i pro samotné soutěžící. 

-  Jde o profesionální, odborný a etický způsob výkonu profese 
architektů

Hlavním nákladem soutěže jsou soutěžní ceny a odměny, které 
musí činit minimálně 1% z předpokládaných investičních nákladů 
na provedení záměru a dále náklady na nezávislé porotce – v tom-
to případě předpokládáme tři nezávislé porotce.

Železné hory, zřícenina hradu Lichnice, romantická zákoutí Zlaté-
ho potoka – to zní jako ideální tip na rodinný výlet. Jen málokdo 
by v tomto prostředí čekal jednu z největších tlakových sléváren 
v České republice – KOVOLIS HEDVIKOV a.s.. Právě zde vzni-
kají součástky, které můžete najít v celé řadě známých automobi-
lových značek jako je například Škoda, BMW, Land Rover nebo 
VW. S největší pravděpodobností některou z nich vozíte pod ka-
potou i vy…. 
Rok 2016 se v Kovolisu Hedvikov nese ve znamení oslav – le-
tos uběhne 200 let od zahájení výroby v Hedvičině údolí a záro-
veň 20 let od založení akciové společnosti. Součástí těchto oslav 
je i den otevřených dveří, který se bude konat 21. května 2016. 
V tento den si mezi 9 a 14 hodinou bude moci široká veřejnost 
prohlédnout nejen výrobní haly v Hedvikově, ale také náš pro-
voz v nedalekém Ronově nad Doubravou. Otevřené dveře budou 
i na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti technic-
kém v Třemošnici, kde se dozvíte o možnostech studia a uplatnění 
absolventů třeba právě u nás, v Kovolisu Hedvikov.
Přijďte a budete mít možnost na vlastní oči vidět, jak vznikají for-
my, do kterých se lije roztavený hliník, hbité licí roboty při práci 
či obrovské tavicí pece. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi hrotovnou 

a obrobnou, co je to rheocasting, jakým způsobem probíhá kont-
rola vyrobených odlitků a mnoho dalšího.
Všichni jste srdečně zváni.
Pro více informací sledujte naše webové stránky www.kovolis-
-hedvikov.cz. Jana Zemanová

Tip na rodinný výlet
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V Jablonci nad Nisou se v posledním lednovém víkendu konaly 
halové krajské přebory v atletice Pardubického kraje. Náš oddíl 
měl jako již tradičně své zastoupení. A jako v loňském roce se 
opakovala doba bronzová.
Nejlépe si vedla starší žákyně Natálie Coufalová, která získala 
dvě bronzové medaile. První získala v běhu na 60m př. (10,28 s) 
a druhou ve skoku do dálky (4,70 m).
Dalším medailistou, rovněž bronzovým, byl Adam Paulus, který 
ač prvním rokem starší žák, se prosadil ve skoku vysokém a vý-
konem 1,50 m obsadil tak 3. místo. Poslední třetí místo pak vybo-
joval v kategorii mužů Martin Rulík výkonem 1,70 m. Závodu 
se zúčastnila i Tereza Šimonová, které se skok do dálky nepovedl 
a výkonem 4,36 m se umístila na 7. místě.(její osobák je 4,70 m!!).
Z těchto výsledků je patrné, že se naši mladí atleti zodpovědně při-
pravují na nadcházející venkovní sezonu a jenom jim přejeme,aby 
se dokázali prosadit i v soutěžích družstev.

Trenér Mgr. Jan Hanuš 

Halové krajské přebory v atletice
Pardubického kraje

Pátek 15. 4. 2016    „Dětská jóga“
s Michaelou Svatošovou, která je žákyní Dr. M. Bholeho 
a PhMr. R. Skarnitzla. Je učitelkou jógy 1. třídy, vystudovala 
FTVS u Českého svazu jógy. Školí dětskou jógu v ÓM YOGA 
STUDIU v Praze pro FISAF. Pravidelně vede jógovou praxi pro-
žitkovou formou pro dospělé a dochází za dětmi do mateřských 
školek. (www.cestoujogy.cz). 
Seminář je zaměřen na:
 hravě pojaté pohybové cvičení s prvky jógy a s využitím po-

můcek
 rozvoj dětské pohybové dovednosti, pružnosti, koncentrace, 

smyslu pro rovnováhu a správného držení těla
 prohloubení tvořivosti, představivosti a lepšího sebepoznání 

dítěte
Sobota 16. 4. 2016  „Praxe jógy“
s Růženkou a Janem Moravcovými, kteří provozují Centrum 
jógy v Plzni. Prošli vzdělávacím systémem Unie Jógy, z.s.. Jan je 
učitel jógy 2. třídy a Růženka zakončila studium Jógové terapie 
na FTVS TŠ v Praze – učitelka jógy 1. třídy. Oba se v osobní praxi 
věnují józe a tchaj-ti, (www.jogamoravcova.cz). 
Seminář je zaměřen na:
 dopoledne – jednoduché ásany a jemná jógová cvičení, praxe je 

směřována od fyzického těla k vnitřním prožitkům
 odpoledne – jednoduché čchi-kungové sestavičky pro harmoni-

zaci a revitalizaci organismu
Místo konání:   tělocvična Základní školy v Třemošnici, Inter-

nátní 217, okres Chrudim 
 parkování je možné u tělocvičny
Zahájení: pátek: 10.00–16.00 hodin
 sobota: 9.00–16.00 hodin
Stravování: oběd v jídelně školy, zajištěna bezmasá strava, 
 pátek: oběd 62 Kč (možnost výběru ze 3 jídel)
  sobota: oběd 75 Kč (pouze v případě min. 20 

obědů)
Ubytování:  CLUB Hotel Třemošnice u základní školy, dvoj-

lůžkový pokoj 
  280 Kč/osoba/noc, čtyřlůžkový pokoj 170 Kč/

osoba/noc 
Vezměte sebou:  podložku na cvičení, deka, osobní a psací po-

třeby, lehká sportovní obuv, pohodlný cvičební 
úbor a hrníček na čaj, v pátek ještě papír a pas-
telky

Předběžná cena:  250 Kč/den – úhrada na místě (cena bude upřes-
něna při potvrzení přihlášky)

Kontakt:  Ing. Jiří Broulík, 17. listopadu 1071, 564 01 
Žamberk, tel. 725 766 509, broulik@razdva.
cz , Město Třemošnice Ing. Jana Němcová, tel. 
469 611 133, nemcova@tremosnice.cz 

Akce je hodnocena 2–4 kreditními body do cvičitelského průkazu 
UJ a na akci je možné zaplatit členské příspěvky UJ na rok 2016. 
Nový členský průkaz UJ obdržíte na semináři.

Předběžnou  přihlášku  prosím  zašlete  na  adresu  broulik@
razdva.cz
Jméno a příjmení:...........................................................................
Datum narození:.............................................................................
Tel:........................ e-mail:.............................................................
škola:..............................................................................................
Zúčastním se v pátek: ano/ne. Zúčastním se v sobotu: ano/ne. 
Ubytování: ano/ne
Stravování: pátek ano/ne, sobota ano/ne. Nehodící se škrtněte/
vymažte.
-----------------------------------------------------------------------------
V termínu do 1. 4. 2016 bude Vaše předběžná přihláška potvrzena 
na Váš e-mail.

Sportovní komise města Třemošnice a Unie
Jógy, z.s. pořádá seminář
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ROBI Slatiňany v loňském roce opět pra-
covalo se čtyřmi oddíly. Ve své činnos-
ti pokračovaly oddíly Dráčata, Ještěrky 
a Prckové a oddíl Skřítkové. Jednotlivé 
oddíly se scházejí během týdne na pravi-
delných schůzkách. Spolu strávený čas 
věnují převážně hrám a tvořivé práci, ale 
učí se základům táboření, uzlují a pozná-
vají přírodu.
Jako již každoročně jsme na začátku roku 
začali dětským karnevalem, který jsme 
tradičně pořádali v místní Sokolovně 
ve Slatiňanech. Masek se sešlo jako každý 
rok hodně a kromě tancování jsme si za-
hráli spoustu her. Nechyběla tradiční sou-
těž o nejhezčí masku, což nebyla opět pro 
porotu jednoduchá práce, protože pěkných 
masek byla velká spousta. Začátkem úno-
ra se vydaly oddíly Ještěrek a Prcci na akci 
Ledová Praha. Navštívili jsme Pražský 
Hrad, chrám sv. Víta a Vladislavský sál. 
Nemohli jsme vynechat Zlatou uličku 
a Daliborku. Po Starých zámeckých scho-
dech jsme seběhli na Karlův most a dále 
potom k orloji na Staroměstské náměstí. 
Dali jsme si oběd a potom jsme navštívili 
muzeum voskových figurín Musée Gré-
vin. V neděli jsme se prošli po Nuselském 
mostě a navštívili Muzeum Policie ČR. 
V březnu jel oddíl Ještěrek a Prcků na há-
jenku do Svratouchu na Vysočině. Sice 
bylo trochu sychravé počasí, ale zvládli 
jsme navštívit pramen řeky Chrudim-
ky a nedaleký zámeček Karlštejn. Večer 
jsme se zahřáli hrami v chatě a u večeře, 
ke které byly pořádné hamburgery vlastní 

výroby s pořádnou oblohou. Na Tyrolský 
srub si v květnu udělal výlet oddíl Prcci. 
Opekli si tam buřty, zahráli spoustu her 
a druhý den vyrazili procházkou zpět. 
Skřítci se jednu sobotu v červnu sešli 
na nádraží a vláčkem vyrazili do Vrbatova 
Kostelce. Tam jsme se dozvěděli, že ces-
tou musí splnit několik úkolů, aby objevi-
li skřítka Všeználka. Naštěstí se všechno 
učili v průběhu roku na schůzkách, takže 
to pro ně byla hračka. Cestou je chytla 
pěkná bouřka, ale všechno dopadlo dobře 
a ukončili tak svůj školní rok. O prázdni-
nách jsme se všichni sešli na čtrnáctiden-
ním dětském táboře. Již po čtvrté se naším 
útočištěm stalo Julinčino údolí u Rokyt-
nice v Orlických horách. Během tábora 
jsme plnily úkoly v pevnosti Boyard. Pět 
týmů se vzájemně utkalo v boji o indicie 
k otevření pokladny této Napoleonské 
pevnosti. Ke konci tábora s všem oddí-
lům podařilo pokladnu otevřít a nasbírat 
vytoužené zlaťáky. Se začátkem školního 
roku rozjely opět svoji činnost všechny 
čtyři oddíly. Další ročník tradičního Po-
hádkáče jsme pořádali k začátku školního 

roku tentokrát trochu později až začátkem 
října. Počasí nám vyšlo a les plný pohád-
kových postaviček dělal především dět-
ským návštěvníkům velkou radost. Oddíl 
Dráčat se vypravil na jednodenní výlet 
do Leštinky a okolních žulových lomů. 
Výlet to byl opravdu náročný, protože jim 
celou cestu pršelo. Holky to braly statečně 
a „užívaly si terapii deštěm“. Do Vrbatova 
Kostelce se vydal v listopadu také oddíl 
Prcků. Vlakem dojeli do Chrasti a šli proti 
proudu potoka Žejbra. Protože byla zima 
a lehce mrzlo, tak jsme si cestou rozdě-
lali oheň a uvařili čaj v kotlíku a opekli 
buřty. Před Vánoci ještě postupně všech-
ny oddíly nocovaly v klubovně. Ozdobi-
li si vánoční stromeček, předali si dárky 
a vychutnávali si předvánoční atmosféru. 
Na Štědrý den dopoledne šli dospěláci 
do lesa nad Monako a ozdobili stromeček 
zvířátkům, zazpívali si koledy a popřáli si 
do nového roku.
Více informací o nás, našich oddílech, ak-
cích a fotografie z akcí naleznete na našich 
internetových stránkách www.robici.org. 

Martin Kubín, ROBI Slatiňany

ROBI Slatiňany v roce 2015

Třináctý ročník festivalu Tomáškova a No-
vákova hudební Skuteč, který byl v neděli 
28. února zahájen zcela vyprodaným kon-
certem, již návštěvníkům nabídl operetu, 
operu i koncert ve skutečském kostele. I v 
ostatních případech se jednalo o zaplněná 
či zcela vyprodaná představení.
Z dubnového a květnového programu fes-
tival doporučuje: 
neděle 10. 4. Beethovenova mše v Chrasti
neděle 17. 4. Felix Slováček a Felix Slo-
váček jr. s Komorní filharmonií Pardubice
pátek 22. 4. Vivaldianno: Město zrcadel – 
zimní stadion
neděle 24. 4. Gentlemen Singers na 
Chlumku
středa 4. 5. Pink Floyd Classic – zimní sta-
dion
Festival Tomáškova a Novákova hudební 
Skuteč bude ukončen již nyní téměř vypro-
daným koncertem nejkrásnějších operet-
ních árií v neděli 8. května.
Více informací naleznete na http://festival-
-hudebni.skutec.cz.

Tomáškova a Novákova
hudební Skuteč
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Dívka s rybím ocasem 
Strašidlo z kostí 
Krev saje… 
Malý mužíček 
Vodník má v hrnkách 
Pán pekla 
Černokněžník jinak 
Lesní zloděj 
Květinový skřítek 
Smolíčka uvěznily 
TV kanál s pohádkami 
Bílé strašidlo na hradech 
Čert má na hlavě 
Hejkající strašidlo    
Má korunu a žezlo 
Vodní muž 
Ukryté bohatství 
Kamarád Ferdy Mravence 
 
Vyplněnou křížovku přines do knihovny do a pokud budeš mít tajenku správně, odměna tě nemine… 
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