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červeneC 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.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 pouta-
vou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 

e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My bude-
me mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři 
a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Andy Weir – Marťan
Smith, Wilbur – Zlatý lev

Měsíc s pěknou knihou

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 11. června 
2016 zastupitelkou města Alenou Pavlištovou slavnostně přivítáni 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: Girášek 
Štěpán, Horník Filip, Merhaut Josef, Míková Justýna, Šeda Ja-
kub, Šmahel Jakub, Tichá Tereza a Zeman Marek.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Coufalové. Novým občánkům našeho 
města i jejich rodičům přejeme do dalších let hodně zdraví a spoko-
jenosti. Foto: Andrea Laki

Vítání občánkůVážení a milí spoluobčané, milé děti,
rok uběhl jako voda a opět jsme se dočkali tolik vytouženého 
času letních prázdnin a dovolených. Prožijte toto období v kli-
du, pohodě a radosti. Radosti z hezky prožitých chvil se svojí 
rodinou, přáteli a kamarády. Najděte si čas na pěknou knížku, 
vycházku do okolí, příjemné posezení, sportovní aktivity.
Zároveň Vás chci tímto pozvat na plovárnu města Slatiňany, kte-
rá bude pro Vás otevřena vždy za příznivého počasí a poskytne 
Vám jistě také mnoho hezky prožitých chvil ve Vašem volném 
čase.
  MVDr. Ivan Jeník, starosta

Informace pečovatelské služby
V pondělí 4. července 2016 bude pečovatelská služba poskytována 
z provozních důvodů pouze od 6 do 13 hodin. Děkujeme za pocho-
pení. Pečovatelská služba města Slatiňany.

ZÁMEK SLATIŇANY
Kalendář kulturních akcí červenec 2016

ZÁMEK PLNÝ PŘÍBĚHŮ, VYNÁLEZŮ 
A KONÍ
Bližší informace na:
tel. č. 469 681 112 a www.zamek-slatinany.cz.
1.–3. 7. 2016 – ZÁMEK SVATEBNÍ
Svatba a svatební den bývaly součástí života vět-
šiny lidí již od nepaměti. Velmi oblíbeným místem 
pro pořádání obřadů se stal zámek a park ve Sla-
tiňanech. Zámecké interiéry zaplní květinová 
výzdoba a floristická aranžmá. Místnosti budou 

doplněny o svatební šaty, historické fotografie a doprovodné texty, 
které se vážou ke sňatkům bývalých majitelů zámku. Jídelnu ozdobí 
replika historického svatebního dortu, na nádvoří bude stát nazdo-
bený svatební kočár. Přijďte se podívat i Vy!
10., 17., 24. a 31. 7. 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. Doporučuje-
me vstupenky rezervovat na tel. čísle 469 681 112.

Olympijský park Pardubice 2016 bude jedním z největších pro-
jektů novodobé historie města, od 5. do 21. srpna jím ožije plocha 
o rozloze 245 600 metrů čtverečních. Do sportovního programu 
parku se zapojilo na 80 místních i regionálních sportovních klubů. 
S hrací kartou budete mít jedinečnou možnost zapojit se aktivně 
zhruba do šesti desítek různých sportovních disciplín, a to jak těch 
olympijských, tak neolympijských. Srdcem dění bude park Na Špi-
ci, odkud se budou také přenášet živé přenosy z olympiády v Riu de 
Janeiru. Bohatý program budou hostit zároveň i Tyršovy sady, třída 
Míru, zámek, prostor Letního stadionu, nábřeží Labe a Chrudimky 
nebo koupaliště. Během 16 dní vám nabídneme také pestrý kulturní 
doprovodný program s koncerty, festivaly, workshopy, či výstavami 
a stejně jako na letních hrách budou i v Pardubicích samozřejmostí 
slavnostní ceremoniály na úvod i závěr akce. Srpnovou dovolenou 
si proto plánujte do Pardubic, těšíme se na vás!
Více informací získáte na: www.olympijskeparky.cz, www.par-
dubice.eu a facebooku: Olympijský park Pardubice 2016.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 47. schůzi dne 16. 5. 2016:
  1.  Úpravu vstupného pro plovárnu Slatiňany (ceník jev základní po-

době shodný s loňským)
  2.  Úpravu odpisového plánu Základní umělecké školy Slatiňany (vy-

chází z aktuálních změn v pořízených investicích)
  3.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Opra-

va chodníku v části ulice Dělnická, Slatiňany (jižní strana) (PP 
GROUP.cz s.r.o., Proseč – 231 582,39 Kč)

  4.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
chodníku v části ulice Nádražní, Slatiňany (PP GROUP.cz, s.r.o., 
Proseč – 398 484,94 Kč)

  5.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Opra-
va chodníku v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňanech (na-
proti restauraci Pod zámkem) (PP GROUP.cz, s.r.o., Proseč – 
242 517,89 Kč)

  6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Stav-
ba chodníku podél části Sečské ulice ve Slatiňanech – IV. část 
(HOLD, s.r.o., Orel – 1 120 695 Kč)

  7.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
místních komunikací před bytovými domy č. p. 750, 720, 743, 
742, 749 a 748 ve Slatiňanech (Správa a údržba silnic Pardubic-
kého kraje, Pardubice – 339 645 Kč)

  8.  Realizaci opravy opěrné zídky, výtokového objektu a bezpečnost-
ního přelivu u vodní nádrže u nádraží ve Slatiňanech (PLUTO 
s.r.o., Chrudim – 650 057 Kč)

  9.  Kritéria pro přijímání žáků do 6. tříd pro školní rok 2016/2017 
v Základní škole Slatiňany (požadavky na přestup do 6. tříd 
z okolních obcí převyšují možnou kapacitu, je nutno stanovit 
transparentní kritéria výběru)

10.  Ceník nájemného z hrobového místa a služeb s nájmem spojených 
(7 Kč/m2/rok za pronájem plochy + 49 Kč/m2/rok za služby spoje-
né s provozem a likvidací odpadu)

11.  Zvýšení nákladů Ozvěn Slatiňany (z 1 560 na 1 650 ks měsíčně)
12.  11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2016 (příjmová část na 56 962 962,72 Kč – dorovná-
no 3 918 800 Kč, výdajová část 56 894 262,72 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

13.  Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Slatiňany – Řiště splašková ka-
nalizace – 5. etapa (vychází z ověřených skutečností při zvýšených 
nákladech výkopových prací) 

Rada města Slatiňany projednala
na 48. schůzi dne 30. 5. 2016

  1.  Smlouvu o vzájemné spolupráci (s Ivou Pavlíkovou, Chrudim, 
o provozu vodní záchranné služby na plovárně v sezoně 2016)

  2.  Konkurzní řízení vedoucí místo ředitel/ředitelka příspěvkové or-
ganizace Školní jídelna Slatiňany (projednání závěru výběr. ko-
mise, jmenování paní Petry Bergerové s účinností od 1. 7. 2016)

  3.  Přijetí dotace od Pardubického kraje na koňské maňáskové di-
vadlo (dotace 10 000 Kč na financování sezonní kulturní akce 
na Švýcárně)

  4.  Zapůjčení společenského sálu pro uspořádání dětské burzy (pro-
nájem sálu paní Barboře Poslušné ve dnech 16.–18. 6. 2016, cena 
500 Kč)

  5.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–3/2016
  6.  Smlouvu o poskytnutí dotace z programu podpory kulturních akti-

vit (dotace 20 000 Kč na Slatiňanské pozastavení)
  7.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na opra-

vu chodníku v části ulice Medunova, Slatiňany
  8.  Pojištění zaměstnanců MěÚ Slatiňany
  9.  1. Pověření člena zastupitelstva oddáváním (od 1. 6. 2016 pověřen 

ing. Tomáš Jehlička)  
2. Užívání závěsného odznaku se státním znakem

10.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016 (příjmová část 58 432 962,72 Kč – dorov-
náno 4 046 800 Kč, výdaj.část 58 492 262,72 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

11.  Odstranění 3 kusů jalovců u vodní nádrže u nádraží (RM neschvá-
lila odstranění a doporučuje odborný prořez)

Rada města Slatiňany projednala
na 49. schůzi dne 6. 6. 2016

  1.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organi-
zací zřízených městem Slatiňany (Školní jídelna, ZUŠ, ZŠ)

  2.  Pacht pozemku parc. č. 419/3 v kat. území Slatiňany (o výměře 
375 m2 na sekání trávy – pachtovné 0,60 Kč/m2/rok s paní M. Le-
táčkovou)

  3.  Zadání zakázky na zajištění svozu směsného komunálního odpadu 
v roce 2017 (příprava veřejné zakázky, jmenování členů komise)

  4.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2015
  5.  Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 50. schůzi dne 20. 6. 2016

  1.  Vnitřní směrnici ke kamerovému systému
  2.  Určení platu ředitelce školní jídelny Slatiňany
  3.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na opra-

vu mostu ve Škrovádu (příprava výběr. řízení – nutná oprava mo-
stovky a svršku mostu)

  4.  Pronájem části pozemku parc. č. 616/1 a části pozemku parc. 
č. 683/2 v kat. území Slatiňany (úprava pronájmu na základě geo-
det. zaměření skutečně užívaného pozemku města)

  5.  Umístění stavby chaty č. ev. 47 v chatové lokalitě „Borek“ v Kun-
čí (souhlas s umístěním na pozemcích města)

  6.  Pronájem areálu plovárny pro uspořádání závodu se psy (6.–10. 
10. 2016 – zázemí dogtrekkingového závodu – nájemné 2 000 Kč)

  7.  Vyřazení majetku města Slatiňany (3 ks opotřebených skříní ze ZŠ 
Slatiňany)

  8.  14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2016 (v příjm. části na 58 563 354,79 Kč – dorovná-
no 5.373.900 Kč, ve výdaj. části 59 949 754,79 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

  9.  Říště splašková kanalizace – smlouva o přípravě a provozu vodá-
renské infrastruktury (s VS Chrudim – budoucí provozování splaš-
kové kanalizace)

10.  Trpišov splašková kanalizace – koordinátor BOZP (vybrána spol.
AZ OPTIMAL Presy 853)

11.  Trpišov splašková kanalizace – administrace projektu (týká se do-
tace – vybrána spol. Institut projekt. řízení Hradec Králové)

12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na in-
stalaci nového ústředního vytápění v hasičské zbrojnici ve Slati-
ňanech (příprava výběrového řízení) rozšíření programu zastupi-
telstva města č.11 o body:

       6.  Nabídka koupě části pozemkové parc. č. 86/39 v kat. území 
Škrovád (schody u návsi)

     7.  Záměr prodeje části pozemkové parc. č. 651/1 v kat. území  
Slatiňany

     8.  1. Doplnění koncesní smlouvy

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 11. zasedání dne 20. 6. 12016

  1.  Program 11. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Druhou část – závěrečný účet města Slatiňany za rok 2015
  3.  Schválení účetní závěrky města Slatiňany za rok 2015 (převod 

výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let 
v celkové výši 17 842 068,25 Kč)

  4.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2016 (v příjmové části na 58.432.962,72 Kč – dorov-
náno 5 174 400 Kč, ve výdajové části 59.619.862,72 kč – dorovná-
no 3 987 800 Kč)

  5.  Smlouvu o spolupráci při zabezpečování požární ochrany (s obcí 
Licibořice za 12 000 Kč ročně)

  6.  Nabídku koupě části pozemkové parc. č. 86/39 v kat. území Škro-
vád (schody u návsi) (nepřijato usnesení)

  7.  Záměr prodeje části pozemkové parc. č. 651/1 v kat. území Slati-
ňany (nepřijato usnesení)

  8.  1. Doplnění koncesní smlouvy (úprava výše poplatku v parkova-
cím automatu v kaštance)
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Poznámka: Červený kontejner na elektrozařízení pro zábavu a baterie – tento kontejner je určen pro odložení drobných elektrozařízení 
užívaných pro zábavu (např. mobilní telefony, počítačové periferie /myši/, videokamery, audio sluchátka a zařízení, elektrické hračky, 
MP3 přehrávače, elektronické hry, fotoaparáty, kalkulačky, počítače, tablety, rádia, elektronické nástroje, CD a DVD přehrávače apod.) 
a dále baterie (tužkové a monočlánky).
Ostatní elektrozařízení odkládejte do místa zpětného odběru (v areálu sběrného dvora u nádraží).
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Podařilo se… Stále se nedaří…

Od 1. 9. letošního roku bude zahájena stavba odkanalizování místní 
části Trpišov. Práce budou začínat ve směru od Kochánovic a plá-
nované dokončení je v roce 2017.
Akce se bude dotýkat všech občanů v obci a v úsecích stavby bude 
třeba dbát vždy zvýšené opatrnosti. Výstavba bude probíhat za čás-
tečné nebo úplné uzavírky komunikací, překopy vozovky budou 
prováděny za úplné uzavírky. Stavba bude realizována po úsecích, 
vždy od šachty k šachtě, aby dopravní omezení trvalo vždy co nej-
kratší dobu. Po dobu stavby budou jednotlivé nemovitosti odkana-
lizovány dosavadním způsobem.
Stavbu bude provádět „Společnost sdružení Trpišov“ Sdružení spo-
lečností Merit Bau CZ, a.s. a VCES, a.s., se sídlem K Dolíčku 66, 
530 02 Pardubice.
Celkové náklady akce jsou 34 981 798,48 Kč. Část ve výši 
8 099 000 Kč bude město hradit ze získané dotace od Ministerstva 
zemědělství. Zbývající část 26 882 798,48 Kč bude placena z ban-
kovního investičního úvěru. Zdrojem financování může být i dotace 
od Pardubické kraje, o kterou město zažádalo v červnu t.r.

Košatá, 800 let stará lípa srdčitá rostoucí nedaleko bývalé tvrze 
v obci Lipka u Horního Bradla by si tento titul jistě zasloužila. Zá-
leží na každém z nás. Lípa již získala titul Nejkrásnější strom Chru-
dimska a dostala se mezi dvanáct letošních finalistů ankety Strom 
roku. Vítězem se stane v případě získání největšího počtu hlasů. 
Protože se jedná o charitativní akci, je hlasování zpoplatněno. Vy-
brané peníze pak získá každý nominovaný strom a v případě lipecké 
lípy budou použity na konzervaci lip v obci Lipka. Hlasovat je mož-
no do 10. října 2016 a to zasíláním DMS na číslo 87 777. Do zprá-
vy napište: DMS STROM8. Dále je možné zakoupit a vyplnit hla-
sovací archy, které jsou ke stažení na www.stromroku.cz. Poslední 
možností je sběr starých nepoužívaných mobilů. Za každý takový 
mobil získá lípa 20 hlasů. Starý mobil je možno odevzdat do E-
-boxu, který je umístěn v budově obecního úřadu v Horním Bradle 
nebo v Chrudimi v infocentrum ve staré radnici na Resselově ná-
městí. Mobily budou předány firmě ASEKOL, která je zrecykluje. 
Nominaci lípy na Lipce podporuje fotograf Ludvík Plašil, který je 
autorem připojené fotografie a který se na Lipce narodil. V případě, 
že by v zvítězila v letošní anketě Strom roku, čeká lípu nominace 
do mezinárodní soutěže Evropský strom roku 2017.

Naděžda Gutzerová

1.  Odvodnění horní části komunikace ve Škrovádu (křižovatka „T“) 
do dešťové kanalizace.

2.  Terénní úpravy a položení nové dlažby na plovárně ve Slatiňa-
nech.

3.  Instalace ochranných sítí na víceúčelovém hřišti v ulici Nerudova 
ve Slatiňanech.

4.  Dokončení hřiště v Trpišově – pokládka vpichovaného polypro-
pylénového smyčkového koberce.

5.  Stavba spisovny v podkroví na MěÚ Slatiňany.

Majetek města opět poškozen
Před nedávnem vybudovaná spojovací pěší zóna mezi přístavbou 
ZŠ a školní jídelnou, v bezprostřední blízkosti dětského hřiště zajiš-
ťuje bezpečný průchod tímto úsekem, ale i možnost chvilky odpo-
činku v klidné části našeho města. Za tímto účelem byla vybavena 
novými lavičkami. Jaké bylo naše „překvapení“, když za krátkou 
chvíli byla jedna z laviček zničena neznámým vandalem. Dřevěný 
povrch byl ořezán ostrým předmětem viz foto. 

Nedopalky, krabičky od cigaret a další odpadky „zdobí“ naše 
město
Pohled na veřejná prostranství mluví sám za sebe. Odpadky všeho 
druhu, plastové lahve, krabičky od cigaret, na každém kroku ciga-
retové nedopalky, papíry, obaly od cukrovinek či zbytky ovoce. 
Znečištěné životní prostředí kam se oko podívá a často jen pár me-
trů od odpadkových košů. Smutný pohled na některá veřejná pro-
stranství našeho města. A proto apelujeme na občany: „Zamyslete 
se nad tím, až budete držet v ruce krabičku od cigaret, nedopalek či 
prázdný sáček nebo jiný odpad a k nejbližšímu odpadkovému koši 
se Vám to bude zdát tááák daleko….“

Využití kompostárny
Za kompostárnou ve Škrovádě jen vymezený prostor určený pro 
odpad, který nelze drtit a je proto určen ke spálení. Popel vznik-
lý z biologického odpadu lze pak možno využít ke kompostování. 
Zřejmě „omylem“ někdo toto místo využil ke spálení autosedaček 
(viz foto), čímž byl veškerý vzniklý popel „znehodnocen“ .

Kanalizace Trpišov

Bude lípa na Lipce Stromem roku 2016?
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k mým 
narozeninám.

Jiří Roztočil

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

Jaroslava Šťovíčková

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

František Cellar

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

František Holický

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

Jiřina Brůžková

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

Bohumila Kolouchová

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

Ing. Anna Ondráčková

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

Miloš Hesoun

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mému jubileu a paní Osinkové za návštěvu, pěkné květiny a věc-
né dary. Děkuji také Svazu diabetiků za blahopřání, které mě moc 
potěšilo.

Jiřina Šinkorová

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání, 
paní Osinkové za návštěvu, krásné květiny a věcné dary k mému 
životnímu jubileu.

Vlasta Mrkvičková

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

Jana Dostálová

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

Andrea Smutná

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé a potěšují-
cí blahopřání k mým narozeninám. Všem pracovníkům Městského 
úřadu ve Slatiňanech přeji hodně úspěchů v jejich náročné práci.

Miloslava Kolková

Poděkování

Zlaté svatby

Diamantová svatba

Dne 21.7. oslaví výročí zlaté svatby manželé Jana a Miloš Hesou-
novi.

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a paní Osinkové 
za milé blahopřání, dárek a krásné květiny k naší zlaté svatbě.
 Jiřina a Jaroslav Pelouchovi

Dne 21.7. oslaví v kruhu rodinném diamantovou svatbu manželé 
Danuše a Vladimír Tefrovi.

Dne 14. 5. 2016 se v místní části Kunčí uskutečnil sraz rodáků. 
Všem pořadatelům i účinkujícím, zvláště pak SDH Kunčí děkují 
vděční rodáci.

Poděkování

Ze života MO ČRS Slatiňany

V květnu a na začátku června pořádala naše organizace dva závody. 
Prvním z nich byl v neděli 22. května závod O pohár starosty města 
Slatiňany, na který se sjelo 80 závodníků z různých koutů převážně 
Pardubického kraje. Vítězem se stal Aleš Trnka z Třesovic se 1720 
body. V pořadí druhý závodník Petr Novák z Čankovic nachytal 
1570 bodů a třetí Zdeněk Vašíček z Opočna 1380 bodů. Nejlep-
ší z domácích závodníků Ivan Čermák z Orle skončil na krásném 
7. místě s rovnou tisícovkou bodů.
O 14 dnů později se na rybníku Návesní v Kunčí utkali mezi sebou 
děti do 15 let. Ve velké konkurenci se nejlépe prosadili členové naší 
místní organizace – v první desítce se umístilo hned šest domácích 
borců. První místo obsadil a pohár pro vítěze si odnesl Miroslav 
Picpauer s 810 body. Na druhém místě skončila Izabela Štěchová se 
740 body a 3. místo vybojoval se 700 body Jakub Letáček.
Poslední závod letošního roku je naplánován na podzim, konkrétně 
na neděli 18. září. Podmínkou účasti není registrace u ČRS a závodit 
tak může každý. Už teď se můžete přihlašovat na telefonním čísle 
724 236 489 nebo na e-mailové adrese zemlicka.Radek@seznam.cz. 
Pokud nemáte zájem chytat, přijďte se podívat.

Za MO ČRS Hana Žemličková

Pozvánka na 2. ročník dogtrekového závodu
„Panstvím knížete Auersperga nejen se strakáčem“

Jste příznivcem turistiky a máte sportovně založeného pejska?
Pojďte si zkusit dogtrekking!
Přijměte pozvání na prohlídku panství knížat z rodu Auersper-
gů! Rodu lidového, osvíceného a pokrokového, který v krajině 
Železných hor zanechal nejednu stopu.
8. října 2016 pořádáme 2. ročník dogtrekového závodu „Panstvím 
knížete Auersperga nejen se strakáčem“
Dogtrekking? Co to je? ...dogtrekking je kynologickým outdooro-
vým sportem, který vede účastníky k samostatnému rozvíjení fyzic-
kých a mentálních (např. orientačních) schopností. Rozvíjí souhru 
a vzájemné pochopení člověka a psa.
Start i cíl našeho závodu bude na městské plovárně ve Slatiňanech. 
Připravili jsme pro Vás tři tratě o délkách MINI – cca do 10 km, 
TOUR – cca 20 km a DW, DM (MID) – cca 45 km. Pro ty z Vás, 
kteří by jste se rádi zúčastnili kategorie TOUR a MINI, ale žádného 
chlupáče nevlastníte, je zde možnost, po předchozí domluvě a aktu-
ální nabídce, si pejska zapůjčit z útulku v Podlíšťanech.
Více informací najdete zde: http://panstvim-knizete-auersperga.
webnode.cz/ 
Těšíme se na Vás!
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Nestálé počasí posledních dní nám nejdříve 
nadělalo mnoho starostí s tím, jestli vůbec 
2. června proběhne slíbený Dětský den, ale 
nakonec nám bylo nakloněno a všichni pří-
chozí si to pořádně užili. Průzračná voda, 
posekáno, natřeno, připraveno občerstvení, 
ale i mnoho aktivit pro nejen ty nejmenší, 
to vše čekalo na ty, kdo odpoledne dorazili. 
Moderátor Libor Štumpf s panem starostou 
MVDr. Ivanem Jeníkem nejdříve přivítali 
první letošní návštěvníky a následně hned 
popřáli dětem k jejich svátku. A pak už si 
každý našel to, co ho zajímalo, a že bylo 
z čeho vybírat. Vodní hladinu brázdily děti 
na kajacích, pod kterými se občas vynořil 
i potápěč, se kterým se posléze mohly pro-
jet na raftu, členové Červeného kříže vy-
světlili základy první pomoci a maskérky 
měly napilno když simulovaly na dětských 
ručičkách či obličejích zranění, radar Měst-
ské policie prověřil rychlost běhu nejen ma-
lých ale i větší dětí, které si u nich zastřílely 
na cíl a dozvěděly se mnoho zajímavého 
z jejich práce, Robíci připravili hry na trávě, 
velkým překvapením byla ukázka družstva 
43. výsadkového praporu Chrudim MUSA-
DO i předvedení jejich šestikolky, vozidla 
kajman i mnoha zbraní a techniky, malovalo 
se na obličej, nechyběl skákací hrad ani dis-
kotéka se soutěžemi a příjemný bonus čekal 
děti nedaleko bazénu, kde jim barmanka 
pomáhala namíchat vybraný tropický nápoj. 
I když nebylo úplně tropické počasí, mnoho 

dětí využilo příjemné teploty bazénu a staly 
se tak prvními letošními koupajícími.
 Takže co si přát více? Snad jen mnoho takto 
překrásných slunných a teplých dní na plo-
várně!
Více info ohledně otevření plovárny získá-
te vždy na www.slatinany.cz či na telefonu 
606 601 933.

Plovárna otevřena, děti slavily
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V sobotu 21. 5. 2016 si spousta z vás přišla společně s námi užít 
příjemný den do zámeckého parku, kde se konal již desátý ročník 
Slatiňanského pozastavení. Počasí nám naštěstí bylo nakloněné, 
a proto nic nebránilo tomu, aby se již od rána postavily na podi-
um dětské folklorní soubory a to náš slatiňanský soubor Sejkorky 
a Peciválek z Hradce králové. Ti se během dopoledne vystřídaly 
s taneční skupinou ze ZUŠ Slatiňany a STEP z DSS Slatiňany. Děti 
svými vstupy potěšila také kejklířka a orientální tanečnice, která 
měla jako tanečního partnera hada Honzíka, kterého si pak zájemci 
mohli pohladit a vyfotit se s ním. 

Během celého dne byl tradičně veliký zájem o projížďky kočárem 
a prohlídky hřebčína, které byly pro tento den zdarma. Samotná 
prezentace hřebčína přilákala veliký počet návštěvníků, kteří obdi-
vovali krásu starokladubských koní a um jejich jezdců.
Odpolední program zahájili se svým představením „Železná koru-
na Severu“ šermíři z divadelního souboru Zubři, kteří předvedli až 
filmové ztvárnění dávných soubojů a následně si děti mohly vy-

zkoušet jejich zbraně či oblečení. S druhým, tentokrát komediálním 
vstupem se předvedli v představení Pirátská truhla, které pobavilo 
diváky všech věkových kategorií.
Část odpoledne také náležela Národopisnému souboru Formani ze 
Slatiňan a jejich hostům Valašskému souboru Vojvoda z Kozlovic. 
Veliký úspěch měla také pánská vokální skupina Gentlemen Sin-
gers, která si od diváků vysloužila dlouhý a hlasitý potlesk za nád-
herné vokální zpracování známých písní. Vystoupení byla zakon-
čena oblíbenou Dechovkou při ZUŠ Chrast, která byla pomyslnou 
třešničkou na dortu v tomto krásném dnu.

Kromě tohoto bohatého programu byl pro návštěvníky připraven 
jarmak s širokou nabídkou zboží i občerstvení, pro děti byly připra-
vené pohádky v provedení loutkového souboru AHOJ Chrudim, po-
níci minishetty, mechanické hračky či dílničky u některých stánků.
Doufáme, že se těm, kteří do parku zavítali, akce líbila a nejenom 
na ně se budeme těšit zase za rok .

Jubilejní X. ročník Slatiňanského pozastavení
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„Nejztracenější den našeho života je ten, 
v němž jsme se nezasmáli.“
S tímto heslem odjížděla skupina našich 
diabetiků na rekondiční pobyt do Jeseníků. 
Tyto hory mají zvláštní kouzlo. Táhlé zaob-
lené hřebeny, hluboká údolí řek zaříznutá 
v lesnatých stráních.Region květnatých luk 
a zelených pastvin,na kterých se poklidně 
pasou stáda ovcí a skotu. Drsná a romantic-
ká příroda, to je jedinečnost Jeseníků.
V jednom malebném údolí, nedaleko Vrb-
na pod Pradědem je ukryta chata KOLIBA, 
kde jsme prožili nezapomenutelný týden. 
Nevím, o které zážitky se s vámi podělit, 
bylo jich za ten týden tolik a všechny stojí 
za zmínku.
Jako první navštěvujeme město, které se roz-
kládá mezi horami a vodou – město Bruntál. 
Navštěvujeme areál zámku a přírodně kraji-
nářský zámecký park. Na náměstí obdivuje-
me ohromné kameny uprostřed vody. Lázně 
Jeseník – další hezké zastavení. Věhlasné 
Priessnitzovi lázně s unikátním balneopar-
kem pod širým nebem. Každý z nás by si 
měl vzít k srdci slova Vincence Priessni-
tze, který prosazoval léčbu prací, čerstvým 
vzduchem a čerstvou horskou vodou. Sa-
mozřejmě jsme se vypravili prozkoumat 
městečko Vrbno. Původní osada na soutoku 
tří pramenů Otavy, byla povýšena na město 
v 17. století. Máme trochu smůlu, nemů-
žeme navštívit sklářskou huť TOMI (nešla 
elektřina), a tak jsme si všechno vynahra-
dili ve vitrážní manufaktuře paní Ivety Str-
nadové. Pod šikovnýma rukama výtvarnice 
vznikají křehká umělecká díla z barevných 
skel, šperky, mozaiky, vitráže do oken 
i dveří a třeba jen postavičky pro potěše-
ní. Neradi opouštíme ten křehký skleněný 
svět. Dlouhé stráně – přečerpávací vodní 

elektrárna je dalším cílem našeho putování 
po Jeseníkách. Je to nejvýše položená vodní 
plocha vytvořená člověkem. Jezero obdél-
níkového tvaru leží na seříznutém vrcholu 
hory Dlouhé stráně ve vyhloubené jámě se 
stěnami vysokými až 60 metrů. Dolní nádrž 
leží na říčce Divoká Desná. Nelze jinak, než 
obdivovat úžasné dílo českých rukou.
Je pochopitelné, že jsme se pouze nevozili 
autobusem. Rekondice je hlavně o zregene-
rování sil a prevence zdraví. Pro nás diabe-
tiky je to hlavně pohyb, který nám nejvíce 
pomáhá. Nedílnou součástí každého pobytu 
jsou rozvičky, vycházky a pohybové hry. 

Proto nemohla chybět naše oblíbená hra 
PETANQ, kuželky a tanec s živou hud-
bou. Kloboukové kreace byly úžasné a hole 
a hůlky se k nim opravdu nehodily, a tak 
smutně čekaly v koutku na své majitele.
Ale i při některých výletech jsme si pořádně 
protáhli těla. Třeba taková návštěva Jesky-
ně na Pomezí dala některým docela zabrat. 
Tento největší jeskyní systém v ČR má trasu 
530 metrů dlouhou , která je zpestřena 200 
schody.
Monumentální hrad Sovinec s nejrozsáhlej-

ším zachovalým opevněním z dob třicetileté 
války také nebyl žádná procházka po rov-
ném chodníčku. Jedeme si oddechnout 
do nedaleké obce Paseka, kde nacházíme ne-
jen báječný odpočinek a očištění myšlenek 
od každodenních starostí. Jsme v nádher-
ném arboretu MAKČU PIKČU, které na bý-
valé skládce vytvořil nadšenec Ing. Radim 
SLABÝ (známe ho z TV pořadu Zahrada je 
hra a Toulavá kamera). Procházíme se mezi 
terasami, které jsou osázeny 3 200 druhy 
rostlin, které skýtají životní prostor mnoha 
teplokrevným a vzácným živočichům.
Další lokalitou na Jesenicku je Národní 
přírodní rezervace REJVÍZ. Je to největší 
moravské rašeniliště s mechovými jezír-
ky, ke kterým vede dřevěná naučná stezka 
s popisem vzácných rostlin, které můžeme 
v bažinách pozorovat. V místním penzionu 
jsou k vidění židle štamgastů s vyřezávaný-
mi opěradly v podobě tváří stálých hostů. 
A nyní nejde nezmínit Pradědovu galerii 

U Halouzků v obci Jiříkov. Výstava obřích 
dřevěných soch v krytých prostorách. Vítá 
nás socha Praděda, která je přes 10 metrů 
vysoká a váží 15 tun.
Je zde i největší betlém na světě, který má 
přes 250 figur v životní velikosti. Galerií 
projdete suchou nohou, i kdyby trakaře pa-
daly a čerti se ženili.
Abychom poznali hory i z druhé strany, tak 
s napětím posloucháme vyprávění člena 
Horské služby o nástrahách hor a o práci zá-
chranářů, doplněné fotografiemi z akcí HS.
Náš pobyt se pomalu blíží ke konci. Ještě 
si odskočíme na Praděd, nejvyšší vrchol 
Jeseníků i celé Moravy a Slezska. Krás-
ný výhled je z rozhledny. Kdo si netroufl 
na Praděd, došel k Petrovým kamenům nad 
hotelem Ovčárna. Když už se touláme tím-
to krajem, navštěvujeme jedny z nejhezčích 
lázní Karlovu Studánku, které mají 200 le-
tou tradici. Naši vodomilové využili bazénu 
s vířivkou k osvěžení.
Poslední večer, poslední písnička. Ocenění 

vítězů her, poděkování všem.Velké podě-
kování patří především naší předsedkyni 
Olině, za perfektní organizaci celého týdne 
a za zvládání problémů, které se v tak velké 
partě (bylo nás 55) vždy vyskytnou. Naše 
poděkování patří i našemu řidiči Karlovi, 
díky jeho železným nervům a s profesionál-
ní jistotě nás bez nehody vozil jesenickými 
serpentinami.
Na zpáteční cestě se nám staví do cesty v Dol-
ní Moravě krásná dřevěná stavba STEZKA 
V OBLACÍCH. Je to unikátní vyhlídková 
stavba, která umožňuje projít se v oblacích 
a svým nepravidelným tvarem chodníku při-
pomíná chaotický let nočního motýla.
Loučím se s vámi a snad dá Bůh, že se 
do toho kraje opět vrátíme. Přeji vám 
všem příjemnou dovolenou a nezapomeň-
te na heslo našeho pobytu. Proto se smějte 
z plna hrdla, dlouho a hlasitě, smějte se, až 
vám nebude stačit dech.

Bohumila Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM…
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K úmrtí mlynáře Vojtěcha Malinovského ze Skal (obr. č. 1)

Zesnulý Vojta byl absolventem průmys-
lové školy potravinářské technologie v Par-
dubicích, v níž vystudoval obor mlynářství. 
Byl členem Společenstva českých mlynářů. 
Jejich znak patří ke starší cechovní heraldice 
a byl mlynářům udělen ve středověku kní-
žetem Vladislavem I. z rodu Přemyslovců 
(obr. č. 2).

Praktické uplatnění své profese mohl 
Malinovský ještě uplatnit až po roce 1989, 
a to poté, co jeho dědečkovi Vojtěchovi 
Fouskovi v roce 1954 komunisté mlýn zná-
rodnili, aby mu byl po sametové revoluci 
v rámci restituce vrácen zpět (1991).

Stalo se to však ve velmi sporadické 
míře působnosti ve srovnání s původním 
posláním obilního mlýna za Fouska, proto-
že byl využit pouze pro příležitostné příp. 
zakázkové mletí pro odběratele např. pro 

potravináře, země-
dělce apod.

O d k a z  p ř e d -
ků a rodinné pouto 
k tradici mlynářství 
ve Skalách, zahrnují-
cí tři generace rodu, 
Vojtu natolik fasci-
novalo, že se svým 

bratrem Hugem vrátili mlýnu původní ráz 
(obr. č. 3), připomínající pracovní konjunktu-
ru mletí za mlynáře Fouska, nabízející tehdy 
několik druhů pšeničných a žitných mouk 
včetně dalšího sortimentu meliva v prvotřídní 

kvalitě a přirozeně za nejnižší ceny.
Malinovský byl patrně posledním mly-

nářem rodu Fousků s výjimkou let 1954–90, 
který v něm hospodařil od roku 1908. Jako 
majitel mlýna ještě podnikal ve sféře komer-
ce, zabývající se obchodními záležitostmi 
ve svém oboru.

Ze zařízení mlýna si ukážeme část histo-
rické vodní elektrárny, jež v roce 1909 insta-
loval Vojtův pradědeček Vojtěch Fousek sen. 
Generátor na výrobu elektrického proudu se 
stále daří udržet v provozu a na obr. č. 4 vidí-
me soukolí s převodem otáčené Francisovou 
turbinou z místa náhonu s proudící vodou.

Protože se celý objekt mlýna nalézá 
v kouzelném prostředí uprostřed lesů a pís-
kovcových skal, mlynář nabízel za účelem 
rekreace 2 chaty a 2 apartmány pro zájemce 
(obr. č. 5). V nabídce bylo zahrnuto koupání, 
projížďka po rybníku na pramici, kurt pro 
tenis apod.

Početná veřejnost se naposledy rozlou-
čila se zemřelým Vojtou 20. května v par-
dubickém krematoriu. Zanechal po sobě 
nesmazatelnou stopu a lidé ho poznali jako 
pracovitého a laskavého člověka, který vel-
kým nákladem obnovil zpustlý mlýn, jehož 
vlastníkem byl stát neskutečných 36 let. 
Památný mlýn naštěstí unikl jisté zkáze.

Mlýn Skály se nachází na trase nauč-
né stezky Krajem Chrudimky a turisté se 
v tomto místě často zastavují, přestože se 
jedná o privátní zařízení a není volně pří-
stupné. Chybí informační panel s textem, 
protože v této lokalitě stál mlýn už v 16. sto-
letí a vodní síla poháněla čtyři mlýnská kola 
na vrchní vodu.

Základní organizace Českého svazu 
ochránců přírody v Nasavrkách má v náplni 
práce údržbu naučných stezek a tato záleži-
tost bude s ní projednána.

Ve spolupráci s M. Malinovskou
napsal Ing. Milan Vorel

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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QUEST. Letní soutěž pro všechny Slatiňáky!
Udělejte si v krásném letním období čas a vydejte se na zajímavou 
procházku po jedinečných místech, která se u nás nacházejí…
Krásy našeho města a blízké přírody bereme jako samozřejmost 

a často kolem nich procházíme bez povšimnutí.
A proto pro Vás máme připravený jednoduchý kvíz, se kterým se 
vydáte za jednotlivými úkoly a také si připomenete a pořádně pro-
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hlédnete kouzelná místa, která máme na dosah ruky. Na každém 
stanovišti získáte jedno číslo do tajenky a po jejím vyplnění se 
za námi zastavte v našem Infocentru a v uzamčené truhličce na Vás 
po zadání správného kódu bude čekat překvapení…

Soutěžit samozřejmě můžou všichni od dětí počínaje po jejich pra-
prarodiče a to od začátku června až do konce prázdnin.
Přejeme příjemné strávené chvíle s naším kvízem, který Vám, jak 
doufáme, zajistí krásné odpoledne .
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Letošní školní rok 2015/16 můžeme považovat za vynikající, 
co se týče sportovních úspěchů. Naposledy jsme podobně dopadli 
v roce 2006/2007.

Sezona začala na přelomu prosince a ledna, kdy se naši flor-
balisté ve všech kategoriích postupně probojovávali z okrskových 
kol do okresních finále, kde jsme pak obsazovali druhá a třetí 
místa. Nejdále se pak dostala děvčata z kategorie 3.–5. třída, která 
se probojovala do krajského finále!! Tady jsme ve skupině prohráli 
se Skutčí Komenského 1:4 (Odvárková) a porazili jsme Výprach-
tice 2:1 (Medunová, Lejhancová). V boji o finále jsme podlehli 
Moravské Třebové 3:6 (Krupičková, Lejhancová, Kohoutková). 
V boji o bronzovou medaili jsme v dramatické koncovce porazili 
Choceň 4:3 (Picpauerová, Lejhancová, Medunová, Švecová). Byl 
to tedy první velký úspěch tohoto roku. Sestava: Bouchalová, 
Dubská, Musílková, Picpauerová, Urbánková, Lejhancová, Steh-
líková, Švecová, Kohoutková, Medunová, Odvárková, Drozdová, 
Krupičková, Urválková).

Vyvrcholením pak byly v květnu a červnu atletické školní 
soutěže. Naši žáci se předvedli ve výborném světle a skvěle repre-
zentovali naši školu a město. V Poháru rozhlasu na okresních 
kolech jsme obsadili ve všech čtyřech kategoriích (ml. a st. žáci 
a žákyně) shodně 2. místa!!! (porazila nás jen sportovní škola 
Chrudim). Do krajského finále pak postoupily součtem bodů starší 
žáci i žákyně, a to na čtvrtých místech ze šesti škol postupujících 
do této soutěže. Dávalo nám to reálnou šanci se poprat o medaile. 
Naši si to velmi dobře uvědomovali a od prvních disciplin šli napl-
no za svým cílem, vybojovat medaili. Řada z nich si překonala svá 
osobní maxima což vedlo ke krásnému umístění. Oba naše týmy si 
vybojovaly 3. místa!!!!!!! Jen pro zajímavost, před námi skončila 
sportovní škola z Pardubic a Chrudimi. Z vybraných výsledků: 
60 m – Mrkvička Jakub – 7,71 s (2), výška – Mareček Jakub – 
160 cm (3), 4x60m – Mrkvička, Starka, Bakeš, Venzara – 30,22 
s (3), 1 500 m – Bakeš Michal – 5:01,74 min. (4), v okrese Michal 
dokonce běžel za 4:45!!! na kraji jej limitovala zraněná pata, koule 
– Starka – 10,76 m (5). Sestava: Mrkvička J., Starka T., Bakeš M., 
Šafařík P., Venzara P., Teplý J., Černoch V., Paulus, Mareček J., 
Boháč J., Vokatý M.
Koule – Hamanová – 9,70 m (1!!), výška – 135 cm (5), 800 m – Ji-
rásková – 2:42,46 min. (3), 60 m – 8,68 s (4), 4x60 m – Jeníčková, 
Jirásková, Drahokoupilová, Urbánková – 33,34 s (3). Sestava: Je-
níčková Z., Jirásková L., Drahokoupilová S., Hejlová L., Kolářová 
B., Truncová T., Poledníková T., Hamanová A., Urbánková K., Be-
nešová S.

To nejlepší přišlo nakonec. Soutěž v atletickém čtyřboji, kde 
do závodu nastupuje pět závodníků a do soutěže se pak započítá-
vají výsledky prvních čtyř. Na okresním finále starší kluci obsadili 

2. místo, bohužel nepostupové, neboť v této soutěži do kraje jde 
pouze vítěz. A hádejte kdo je porazil? No přeci sportovka Chru-
dim!! Děvčata pak vyhrála a jela na kraj se ziskem 6 500 b.

I tady od samého začátku děvčata bojovala jak lvice a bylo 
to vidět na řadě překonaných osobních rekordů!!! Ale tato bojov-
nost se vyplatila a naše dívenky vybojovaly v konečném účtování 
dokonce druhé místo a stříbrnou medaili!!!!!!!!!! Porazila nás jen 
sportovní škola z Pardubic!!!
Výsledky:
Jirásková – 60m – 8,6 s, výška – 1,34 m, koule – 8,39 m, 800 m – 
2:52,06 min. = 1 989 b. (na okrese 2000b.)
Jeníčková – 60m – 8,94 s, výška – 1,38 m (os.rek.), koule – 7,41 m, 
800 m – 3:07,30 min. = 1 793 b.
Sokolová – 60 m – 8,89 s (os.rek.), dálka – 4,45 m (os.rek.), míček 
– 34,38 m, 800 m – 2:58,63 min. (o.r.) = 1676 b.
Šimonová – 60 m – 8,89 s, dálka – 4,68 m (os.rek.), míček – 26,20 m, 
800 m – 3:03,70 min. (os.rek.) = 1 592 b.
Hamanová – 60 m – 9,66 s, výška – 1,30 m, koule – 9,61 m, 800 m – 
3:14,78 (os.rek.) =1 562 b.

Zajímavostí je, že Hamanová ve všech čtyřech startech (okr. 
a kraj. finále Poháru rozhlasu a atletickém čtyřboji), jako jediná 
naše závodnice vždy vyhrála a mimo jiné porazila všechny soupeř-
ky ze sportovních škol Pardubic i Chrudimě = skvělý výkon!!!!!

Tři bronzové a jedna stříbrná z krajských soutěží je vynikající. 
V atletickém čtyřboji se na kraji děvčata zlepšila až na 6 990b.!!!!

Děkujeme!!!!
Jan Hanuš, Mgr., vedoucí družstev

NATÁLIE COUFALOVÁ je ve výborné formě. Je vidět, že atle-
tiku bere velmi vážně a že patří mezi nejpoctivěji trénující členy 
našeho klubu. A to na tréninky dojíždí až ze Včelákova. Udělala si 
velký osobák na 60 m a skvěle skákala dálku. Jak už to bývá, jasně 
nejpovedenější skok o milimetr přešlápla a připravila se tak o svých 
prvních 5 m. Potěšitelné však bylo, že všech šest odrazů měla v roz-
pětí snad tří centimetrů. Běžela ještě 200 m překážek a jen zaváhání 
na devátém plůtku ji připravilo o třetí medaili.
Mladší žákyně VIKTORIE KARLÍKOVÁ se nejprve trápila 
na dálce, kde se třikrát odrazila čtvrt metru před prknem a tak místo 
vytoužené medaile z toho bylo až 10. místo. Moc jí nešla ani její 

silnější výška, ale zde má přece jen kvalitnější základ a tak nakonec 
zůstala 4 cm za osobákem a na stupně vítězů se také postavila.

Výsledky našich děvčat
St. žákyně Coufalová
60 m  3. místo  8,23
dálka  2. místo  483
200 m př.  4. místo  33,95
Ml. žákyně Karlíková
výška  2. místo  144 
dálka  10. místo  408

Sport a škola

Svitavy 4. 6.   KP žákyň – skvělá Natálie

2. místo Atletický čtyřboj – krajské finále. Sedí: Jirásková, zleva: Ši-
monová, Jeníčková, zprava: Hamanová, Sokolová, uprostřed Hanuš


