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Kouzlo vánoční

Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.

Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,
však „Narodil se“ umíme přec pěti.

A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá
i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:
To Mladost oknem vzpomínky se dívá.

Jaroslav Vrchlický: Nové sonety samotáře (1891)

Básní Jaroslava Vrchlického si připomínáme, že jsou tady opět 
Vánoce. Svátky klidu, pohody a štědrosti. Svátky, které milují 
děti, ale i my dospělí. 
Vážení spoluobčané, přeji Vám, abyste i Vy prožili Vánoce 
v klidu a pohodě, v setkávání s rodinou a přáteli, při posezeních 
na které během roku někdy nezbývá čas. Udělejte si radost nejen 
z velkých vánočních dárků, ale především z maličkostí, které 
obohacují náš život a na které někdy zapomínáme.
Krásné Vánoce nám všem.

 MVDr. Ivan Jeník, starosta a zaměstnanci MěÚ Slatiňany

PROSINEC 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

Originální hudební skupina Chanson Trio CouCou už jednou 
na Laskavém večeru vystupovala (18. 6. 2015) a měla obrovský 
úspěch. Většina tehdejších diváků se tedy jistě bude těšit na dru-
hé vystoupení tří temperamentních muzikantů a jedné okouzlující 
zpěvačky. Kdo má rád šansony, neměl by si nechat 142. Laskavý 
večer ujít. Ten se bude konat netradičně v PÁTEK 16. prosince 
a tradičně od 19 hodin.
Vstupné je obvyklá padesátikoruna a určitě je jistější si lístky za-
mluvit v městské knihovně (469 660 239).
Pořadatelé prosí všechny diváky, aby přišli nejpozději 10 minut 
před začátkem.

142. LASKAVÝ VEČER
Francouzské šansony

Městský úřad Slatiňany bude od 27. 12. 2016 do 30.12.2016 uza-
vřen.
Děkujeme za pochopení

Provozní doba úřadu o vánočních svátcích 2016

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 15. října 
2016 zastupitelkou města Alenou Pavlišovou slavnostně přivítáni 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: David Bul-
va, Beáta Hromádková, Jan Beer, Jakub Paul a Anežka Beranová.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu svých pedagogů. Novým občánkům našeho města 
i jejich rodičům přejeme do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Knihovna oznamuje
Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letoš-
ním roce si bude možné půjčit či vrátit knížky 
ve čtvrtek 22. prosince do 11 hodin. Poté se 
s Vámi rády uvidíme, ale až po novém roce, 
a to opět ve známou provozní dobu od 3. ledna 
2017.
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového 
roku a také trochu času, který budete moci strá-
vit na pěknou knížkou .

Mikulášská besídka v Bonetu
Tradiční Mikulášská besídka se koná v Motorestu Bonet 4. prosince 
2016 od 15 hodin.
Pro děti jsou připraveny soutěže, přehlídka masek i diskotéka.
Vezměte sebou maminky, tatínky, babičky a dědečky.
Rezervace na tel. 469 680 200.

Těší se na Vás zaměstnanci Motorestu Bonet.

Slatiňanské matriky
Vážení občané, na webové stránky města Slatiňany www.slatina-
ny.cz v sekci „Dokumenty -> Sbírky matrik“ byl umístěn odkaz 
na http://www.matrikyonline.cz/. Na těchto stránkách máte možnost 
nahlédnout do slatiňanských matrik a matrik některých okolních 
obcí. V dnešní době je „moderní“ vytvářet rodinné rodokmeny 
a právě k tomu můžete využít tyto údaje.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na 59. schůzi:

  1.  Schválení členů poroty architektonické soutěže na „Revitali-
zaci Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech“ (z RM za členy poro-
ty schváleni I. Jeník a V. Kolek, jako náhradníci P. Kolek a M. 
Chalupník)

  2.  Navýšení výnosů a nákladů na školní družinu ZŠ Slatiňany (na-
výšení souvisí s rozšířením kapacity družiny a vznikem dalšího 
oddělení – přibývá nám dětí)

  3.  Smlouvu o spolupráci – svoz biologicky rozložitelného komu-
nálního odpadu (se spol. Stavební a pece s.r.o. – poskytují zdar-
ma techniku na odvozy kontejnerů na kompostárnu)

  4.  Bezplatné zapůjčení Společenského domu a bezplatná prohlídky 
muzea Švýcárna (pro Sejkorky – TJ Sokol na 3. 11. 2016 jako 
zázemí účinkujících, bezplatná prohlídka pro zahraniční hosty 
v rámci DMFF Tradice Evropy)

  5.  24. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016

Rada města Slatiňany projednala na 60. schůzi:
  1.  Zrušení pojištění nemovitostí (dodatek č. 4 ke smlouvě s Koope-

rativou – zrušení pojistek za prodané byty)
  2.  Požární řád města Slatiňany (zaktualizovaný vnitřní předpis)
  3.  Jednorázovou úpravu vstupného do Interaktivního muzea Švý-

cárna (předvánoční výstava ručně malovaných ozdob – vstupné 
25/ 15 Kč)

  4.  Smlouvu s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace (dotace 
1 615 000 Kč na akci Trpišov – splašková kanalizace)

  5.  Vyřazení majetku (prováděno dle inventarizačních směrnic)
  6.  Smlouvu o poskytování stravování (s Petrou Potůčkovou, Horka 

17 – stravování zaměstnanců MěÚ)
  7.  Plná moc pro zastupování v SVJ Slatiňany Tyršova čp. 525 

(město jako člena společenství vlastníků zastupuje ing. V. Rašín)
  8.  Dotační témata pro rok 2017 (schválen Dotační program pro 

poskytování dotací z rozpočtu města)
  9.  Žádost o povolení probírky porostu a vykácení náletových dře-

vin – rybník Mazánek (schválena probírka a kácení dřevin dle 
odborného posudku)

10.  Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti 
a provozu turistických informačních center v Pardubickém kra-
ji“ (schválena smlouva na dotaci 15 440 Kč)

11.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování webových služeb ma-
pového portálu technické  mapy obce (s firmou GEOVAP Par-
dubice)

12.  Udělení výjimky z vnitřní směrnice č. 2/2014 pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu města Slatiňany na rozšíření 

městského kamerového systému Slatiňany o 1 kameru na Staré 
náměstí ve Slatiňanech

13.  25. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2016

Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi:
  1.  Bezplatné zapůjčení společenského sálu (pro NS Formani 

17.–18. 12. – zázemí pro účinkující)
  2.  26. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2016
  3.  Program 13. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi:
  1.  Výpůjčku koně (plyšový „Kladrubák“ zapůjčen Východočeské-

mu muzeu v Pardubicích do expozice pro sezonní výstavu)
  2.  Úpravu základních ukazatelů Základní školy Slatiňany
  3.  Kácení dřevin v katastrálním území Slatiňany (kácení dle před-

loženého odborného posudku – inventarizace dřevin Slatiňany 
– havarijní stav, suché stromy)

  4.  Pronájem pozemků užívaných chataři v městských lesích chato-
vé oblasti „Borek“ v Kunčí (posouzení výsledku zaměření ploch 
užívaných chataři a zmapování stavební činnosti, schválení žá-
dosti na MěÚ Chrudim, odbor ŽP – dočasné odnětí lesních po-
zemků pro rekreační účely, revize nájemních smluv, narovnání)

  5.  Inventarizaci majetku za rok 2016 (jmenování HIK aj.)

Dle statistiky Krajské pobočky ÚP ČR v Pardubicích – Podíl neza-
městnaných na obyvatelstvu v obcích okresu Chrudim, stav k 30. 9. 
2016 – je v našem městě k uvedenému datu 93 uchazečů o zaměst-
nání celkem, z toho je 9 absolventů středních a vysokých škol a 14 
se zdravotním postižením. Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu 
v % je 3,2 %. Oproti tomu se zde nabízí 15 volných míst.
Město Slatiňany ročně zaměstnává 6–8 osob z řad uchazečů o za-
městnání a tím pomáhá v jejich zaměstnanosti. Tyto osoby pracují 
hlavně jako dělníci veřejně prospěšných prací na údržbě města.
V letošním roce si tři nezaměstnaní nevážili této pomoci v jejich 
životní situaci a pracovní poměr s nimi byl ukončen. Převážně z dů-
vodu jejich nespolehlivosti a negativnímu postoji ke svěřené práci. 
Město Slatiňany je v okrese Chrudim mezi obcemi na 2. místě v za-
městnávání těchto uchazečů o práci.
V nedávné době byli 3 pracovníci údržby města, z těchto uchazečů, 
přijati Městem Slatiňany do stálého pracovního poměru. V tomto pří-
padě se jedná o osoby, kteří se při výkonu práce pro město osvědčili 
a opakovaně prokázali dobré pracovní výsledky. M.K.

Oznamujeme tímto, že od 21. 11. 2016 do 21. 12. 2016 jsou v budo-
vě Městského úřadu Slatiňany, č. dveří 8 ve dnech pondělí a středa, 
od 8–11 hodin a od 12–17 hodin zpřístupněny k nahlédnutí hromad-
né předpisné seznamy č. j. 6092/16/HSO-S/POZ a č. j. 6094/16/
HSO-S/POZ ze dne 10. 11. 2016 o vyměření místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využí-
vání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2015, a to poplat-
níkům, kteří nezaplatili výše uvedený místní poplatek včas nebo 
ve správné výši.

Bc. Petra Víšková

Zaměstnanost v našem městě

Zveřejnění hromadných předpisných seznamů

Vážení spoluobčané,
v poslední době se zvedla určitá vlna emocí a projevu nesouhlasu 
se zaváděným 14tidenním cyklem svozu směsného komunálního 
odpadu. Mnozí z nás v tom vidí krok ke snížení jakéhosi základní-
ho komfortu, obávají se zhoršení hygienických podmínek, dokonce 
i případné hrozby vzniku divokých skládek. Věřte, že tomuto roz-
hodnutí předcházely dlouhé diskuze v radě města, mezi zastupiteli 
i pracovníky zabývajícími se touto problematikou. Jsme přesvěd-
čeni, že může jít o krok správným směrem, nehledě k tomu, že se 
dvoutýdenní interval již osvědčil i v jiných obcích a městech.
Trend v nakládání s odpady je celosvětově (bez nadsázky jde o glo-
bální problém) takový, že musíme hledat cesty k minimalizaci ob-
jemu netříděného odpadu ukládaného na skládky. Hory, jako např. 
ta nasavrcká či čáslavská, by se měly v budoucnu stát mementem 
připomínajícím „dobu velkokonzumní plastovou“. Planeta Země 
další rozmach lidské civilizace tímto směrem už těžko unese.
Zpět do Slatiňan. Chtě nechtě nám nezbyde než důsledně třídit, jít pří-
kladem svému okolí. Pak mohou být (postaru) popelnice poloprázdné 
i při čtrnáctidenním cyklu. Samozřejmě musí pokračovat efektivní 
ekologické kroky ze strany města, jako bylo zřízení sběrného dvo-
ra, kompostárny, rozšiřování počtu a druhového obsazení „hnízd“ 
na ukládání tříděných složek odpadu. Připravujeme např. mimo jiné 
možnost rozmístění nádob na bioodpad ve městě i místních částech.
Výsledkem by mělo být efektivnější a zodpovědnější nakládání 
s odpady a tím i úspora nemalých nákladů, které budou do budoucna 
v přepočtu na jednotku prudce stoupat. Město rozhodně uvítá Vaše 
náměty týkající se likvidace odpadů. P. Kolek, člen RM

Likvidace domovních odpadů
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Všem občanům i vlastníkům nemovitostí na území města Slatiňany tímto připomínáme, že 
již od 2. 1. 2017 bude svoz směsného komunálního odpadu (ze sběrných nádob – po-
pelnic) probíhat s četností 1× za 14 dní.
Co se týče svozových dnů, tyto zůstanou stejné jako v tomto roce, tedy pondělí a úterý.
Sběrné nádoby, které byly doposud sváženy v pondělí, budou sváženy opět v pondělí, od 1. 
1. 2017 však již každé liché pondělí, poprvé tedy 2. 1. 2017.
Sběrné nádoby svážené doposud v úterý budou sváženy od 1. 1. 2017 také v úterý, to však 
následovně:
1) každé liché úterý tato svozová oblast (poprvé 3. 1. 2017):

Podařilo se:
  1.  Oprava chodníku v ulici Nádražní, Sla-

tiňany 
  2.  Oprava chodníku v ulici Dělnická, Slati-

ňany (jižní část)
  3.  Oprava mostu ve Škrovádu
  4.  Oprava výtokového objektu a opěrné 

zídky u nádrže u nádraží Slatiňany
  5.  Komplexní deratizace města Slatiňany 

a místních částí
  6.  Instalace nového ústředního vytápění 

v hasičské zbrojnici ve Slatiňanech
  7.  Vypracování projektové dokumentace 

na revitalizaci bývalého evangelického 
hřbitova v Kunčí

  8.  Vypracování projektové dokumenta-
ce na prodloužení veřejného osvětlení 
v ulici Čechova, Slatiňany

  9.  Vypracování projektové dokumentace 
na veřejné osvětlení v ulici V Tarasích, 
Slatiňany

10.  Vypracování projektové dokumentace 
na odvodnění křižovatky ulic T. G. Masa-
ryka, Sečské a Na Rembáni ve Slatiňanech

Nepodařilo se:
Stále se opakujícím problémem je neukáz-
něnost některých občanů, kteří ukládají od-
pad, který patří do sběrného dvora, na veřej-
né prostranství vedle popelnic a kontejnerů. 
V některých případech si nelení a odpad 
odvezou i do okolních lesů, aby tak „zvi-
ditelnili krásy naší přírody“. Důkazem jsou 
následující fotografie.

Četnost svozu směsného komunálního odpadu Podařilo se, nepodařilo se…

Věříme, že si na nový způsob svozu odpadu z popelnic brzy zvyknete a stane se na-
prostou samozřejmostí, jako tomu je například i v okolních obcích Orel a Chrast, kde 
svoz odpadu probíhá s četností 1× za 14 dní již řadu let.

2) každé sudé úterý tato svozová oblast (poprvé 10. 1. 2017):
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Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za pěkné blaho-
přání k našim narozeninám.

František a Stanislava Koubovi

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

Věra Heřmanská

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

Marie Rulíková

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

Josef Kopeček

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám a přání pevného zdraví. Rovněž mu patří dík 
za článek, přibližující mé sportovní aktivity na Monaku.

Ing. Milan Vorel

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
Také děkuji Potravinám Málek a všem jejich zaměstnancům za do-
voz potravin a srdečně jim přeji pěkné prožití vánočních svátků 
a do nového roku hodně zdraví.

Ludmila Doležalová

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za blahopřání k mému životnímu jubileu.

Josef Davídek

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

František Horník

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k mým 
narozeninám, velice mě potěšilo.

Václav Mertl

Poděkování

Poděkování
Oslava 130. Výročí založení Základní školy ve Slatiňanech byla 
velice zdařilá. Chtěla bych touto cestou moc poděkovat ředitelství 
školy, všem zaměstnancům a žákům, kteří se svým úsilím zaslou-
žili o báječnou atmosféru, kterou pro nás připravili. My, absolventi 
této školy jsme mohli zavzpomínat na naše dětství a ostatním ná-
vštěvníkům byly poskytnuty skvělé informace o životě naší školy 
v minulosti, přítomnosti a též o budoucnosti, jak bude jednou tato 
škola vypadat. Oslavy byly velice dobře připraveny a odnesli jsme 
se všichni nezapomenutelný zážitek.

Ještě jednou všem díky Alice Drahoňovská

Od 1. prosince do 4. prosince 2016 proběhne jit pátý ročník be-
nefiční internetové aukce, kterou pořádá obecně prospěšná společ-
nost Rytmus Východní Čechy. Patronem aukce s názvem Čertovská 
dražba je držitel stříbrné medaile z olympijských her v cyklistice Ja-
roslav Kulhavý, který se i letos do dražby zapojil darem, který jistě 
potěší všechny jeho fanoušky. Na své si ale přijdou nejen milovníci 
sportu. V seznamu najdete také podepsané kuchařky od Hanky Ze-
manové, Karolíny Kamberské nebo Romana Vaňka a další zajímavé 
předměty či poukazy na hodnotné zážitky a služby. 
Na webové stránce www.aukce.rytmusvychod.cz se může do dražby 
zapojit kdokoli, kdo má přístup k internetu a chuť podpořit Rytmus 
Východní Čechy o.p.s.
Výtěžek letošní aukce bude použit na pořízení druhého osobního 
automobilu, který zefektivní poskytnutí služeb v okresech Svita-
vy a Ústí nad Orlicí. Lidé, které podporujeme, potřebují zejména 
v počáteční fázi osamostatňování velmi intenzivní podporu, aby 
mohli žít život co nejvíce podle svých představ. Tuto podporu 
jim poskytujeme při nácviku dovedností potřebných při získání 
a udržení zaměstnání, dále při nácvicích spojených s oblastí byd-
lení. Automobil zefektivní poskytování těchto služeb a zajistí do-
stupnost služeb v regionech, kde je téměř nemožné využít veřejné 
dopravy.
Rytmus Výhodní Čechy o.p.s. je již více než patnáct let průvod-
ce na cestě změny vedoucí k zapojení do běžného života pro lidi 
s mentálním postižením a odborník na podporované zaměstnávání 
pro lidi se znevýhodněním.

Poprvé, podruhé, potřetí, prodáno

Provozní doba o vánočních svátcích 
pondělí 26. prosince 2.svátek vánoční – státní svátek
úterý 27. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
středa 28. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
čtvrtek 29. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
pátek 30. prosince 6.00–13.00 Školní jídelna Slatiňany nevaří
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu 
od pondělí 2. ledna 2017.
Veškeré dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 469 682 555, 
721 101 332.
Děkujeme všem klientům pečovatelské služby za důvěru a přízeň 
v uplynulém roce. Přejeme příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně štěstí, zdraví a životní pohody v roce 2017.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují dětem 
a učitelkám z MŠ Děvčátko Momo za krásné listopadové kulturní vy-
stoupení, které nám přineslo mnoho radosti a energie do dalších týdnů.

Pečovatelská služba města Slatiňany informuje

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 čte-
náři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Patrik Hartl – Malý pražský erotikon
Jonas Jonasson – Zabiják Anders a jeho přátelé

Měsíc s pěknou knihou

Sbor dobrovolných hasičů Trpišov pořádá v sobotu 3. 12. 2016 
v sále restaurace Obora v Trpišově tradiční Mikulášský karneval 
pro děti. Připraveny jsou zábavné soutěže, malá pohádka a samo-
zřejmě návštěva ctihodného Mikuláše s pekelným i andělským do-
provodem a spousta další zábavy. Začátek je v 16.00 hodin.

Mikulášský karneval v Trpišově
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SLATIŇANSKÁ KAŠTANKA SOUTĚŽÍ
O TITUL „ALEJ ROKU 2016“

Nejkrásnějším stromem roku 2016 byla nedávno zvolena lípa 
v Lipce u Horního Bradla. V současné době probíhá hlasování 
o Alej roku 2016, kde je z chrudimského okresu nominována naše 
alej Kaštanka. Chrudimsko tak může mít v jednom roce dva „stro-
mové“ tituly.

Představovat Slatiňákům Kaštanku je určitě nošení dříví do lesa… 
Snad každý se nějakou její částí prošel. Kaštanka jako významný 
krajinný prvek existuje od 19. století. Alej byla původně topolová, 
ale postupem času se z ní stala alej kaštanová, tak jak ji známe dnes. 
Táhne se ve více než kilometrové délce od křižovatky ulic Sečská 
s hlavní silnicí na Chrudim podél hřebčína, kolem slatiňanského 
zámeckého parku až k místu bývalé, dnes již neexistující Černé brá-
ny. Převážně kaštan koňský střídá v její horní části po pravé straně 
několik stromů kaštanovníku jedlého. Ten zde byl vysázen po roz-
šíření silnice a vykácení původních stromů. Bohužel kaštany nepatří 
k dlouhověkým stromům, a tak je docela možné, že Kaštanku v její 
současné podobě vidíme naposledy. Ostatně její horní část již byla 
nedávno vykácena, ale do dvou let by měla být nahrazena stromy 
novými. Co bude se zbylou a podstatně větší částí Kaštanky, to se 
ještě uvidí. Plán na její revitalizaci je zpracován…

Jak jsem již uvedl, je možné, že Kaštanku v její současné podobě vi-
díme naposledy. I to by mohl být důvod pro vaše hlasování v anketě 
Alej roku 2016. Hlasování probíhá do konce roku 2016 na stránkách 
www.alejroku.cz. K propagaci Kaštanky je na Facebooku speciální 
stránka „Slatiňanská Třešňovka a Kaštanka“ – www.facebook.com/
kastankatresnovka, kde se dozvíte podrobnosti o anketě a najdete 
tam zajímavosti a fotografie z Kaštanky, ať už té současné, nebo 
i z dob dávno minulých...
Děkuji za váš hlas! Miroslav Pleskot

Ozdobení Vánočního stromu na nádvoří zámku
Přines v sobotu 10. prosince na Vánoční jar-
mark vlastnoručně vyrobenou ozdobu a pověs 
ji na připravený stromeček. Ten se, věříme, bě-
hem dne zaplní ozdobami a v 16 hodin za do-
provodu koled slavnostně rozsvítí. 
Tak jak ho společně ozdobíme, tak bude dělat 
během vánočních svátků dělat radost všem, 
kdo na zámek dorazí.

Vánoční soutěž v knihovně
Blíží se Vánoce, a jak všichni dobře víte, máme i my vždy jeden 
Vánoční stromeček každoročně ozdoben, co kdybychom jich letos 
měly v knihovně hodně?
Vyrobte, nakreslete či vystřihněte, ale hlavně přineste „VÁNOČNÍ 
STROMEČEK“ do 22. 12. 2016 do knihovny, kde všechny stro-
mečky vystavíme a výrobci si odnesou co jiného, než nějakou ma-
lou odměnu…

Pozdrav slatiňanským včelařům
aneb z koutku přírody

I když se včelařský rok 2016 již dávno v létě uzavřel, přetrvávající 
teplé a slunečné počasí prošlých podzimních měsíců dále připomí-
nalo krásné chvíle prožité s našimi včelkami. Stále chladnější dny 
nás připravují na příchod zimy, jež se na nějaký čas chystá ujmout 
vlády. Bude dlouhých těch několik měsíců čekání, než jarní slu-
níčko znovu vyláká včelky k prvním proletům spojeným někdy 
i s přínosem prvých rousků pylu. Tím se otevře nový cyklus včelího 
života v úlech.
Včelky v zimě nespí, jak se mylně někteří domnívají. Záhy z jara 
ihned po zimním slunovratu položí matka ve středu chomáče ně-
kolik vajíček a tím otvírá nový cyklus včelího společenství. A tak 
každý včelař, i já, s obavou očekáváme, jak včelky přezimují a jak 
přežijí dlouhou dobu strádání. Pevně sevřené v chomáči úzkostlivě 
chrání svoji matku – základ budoucího včelstva. Až opět rozkvetlé 
keře a stromy ožijí jejich bzukotem, aby opylovaly květy a tím při-
nesly užitek nám všem. Přeji jim, aby dlouhou dobu chladu a zimy 
ve zdraví přečkaly, obzvláště v dnešních časech včelích nemocí 
a viróz, a tak zdárně plnily úkol daný přírodou.
S přáním, aby se dařilo, Váš přítel
 Jan Korbel nejstarší
Pozn.: dnes již nevčelařím, věk a nemoc mně to nedovolí. Avšak 
láska ke včelám mi zůstala.

Pořad Bohoslužeb o Vánocích 2016
24. 12. 2016 Štědrý den
16.00 klášterní kaple ve Slatiňanech
22.00 farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
25. 12. 2016 Boží hod vánoční
  9.15 klášterní kaple ve Slatiňanech
10.30 farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
26. 12. 2016 sv. Štěpána
  9.15 klášterní kaple ve Slatiňanech
31. 12. 2016 sv. Silvestra
16.00 klášterní kaple ve Slatiňanech
17.00 farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
poděkování za uplynulý rok 2016 se mší sv.
1. 1. 2017 Panny Marie
  9.15 klášterní kaple ve Slatiňanech
10.30 farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech
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Zbytek pamětní desky osazené Okrašlovacím spolkem v roce 1923
připomíná vznik samostatné čs. republiky

Nalézá se na skalním výběžku pod mariánským sloupem 
na Vrchlického návrší. Přesné umístění přibližujeme na několika 
fotografiích označených šipkou (obr. č.1, 2 a 3). Na kolorované 
fotografii vidíme stejné místo před sto lety (obr. č. 4).

Z torza desky lze pouze přečíst název spolku, který ji dal 
umístit na toto místo. Protože se zachovala kniha se zápisy spolku, 

která je uložena v okresním archivu v Chrudimi, je k dispozici 
více informací o tomto záměru Okrašlovacího spolku. Ve slatiňan-
ské kronice, tehdy městyse, je uvedeno, že spolek pozval obecní 
zastupitelstvo ke slavnostnímu odhalení pamětní desky „Národní 
svobody“ na výše uvedené lokalitě 28. 10. 1923.

Podle zápisů spolku ze dne 26. 6. 1923 bylo vypsáno výběrové 
řízení ke zhotovení pamětní desky uplatněné mezi místními kame-
níky. S nejnižší nabídkou (200 Kč) uspěl p. Zábranský ze Škrová-
du, který měl připravit desku s následujícím nápisem a vsadil ji 
do skály před mariánským sloupem.
Proponovaný nápis zněl

Památce Vzkříšení
28. 10. 1918

Okrašlovací spolek Slatiňany

Výbor okrašlovacího spolku nebyl však s prací p. Zábranského 
zcela spokojen, neboť jeho finanční rozpočet byl překročen ještě 
před dokončením desky. Text na ní nebyl pozlacen a ani nebyla 
upevněna na skalisku pod sloupem. Předseda spolku p. Fořt nechal 
proto desku upravit dle usnesení výboru a zabudovat na místo. 
Vzniklé vícenáklady byly zaplaceny z pokladny spolku, o ně byly 
pak kráceny výdaje p. Zábranského s přípravou desky.
Tolik citace z protokolu spolkové knihy.

Za dva roky si budeme připomínat sté výročí vyhlášení samo-

statné Československé republiky a jejího prvního prezidenta T. G.
Masaryka. Ten po vypuknutí I. světové války odešel do exilu, aby 
se stal hlavní osobností odboje vůči rakouské monarchii, která se 
po prohrané válce rozpadla.

28. říjen 1918 znamenal pak definitivní konec třistaleté poro-
by ze strany cizáků, reprezentované dynastií Habsburků, což měl 
vystihovat nápis na pamětní desce.

T. G. Masaryk byl Národním shromážděním 14. 11. 1918 jed-
nomyslně zvolen prezidentem Československé republiky. Přído-
mek u jména TGM – Osvoboditel znamenal uznání cílevědomého 
osvobozujíc úsilí v zahraničí, zavržené ustavením samostatného 
čs. státu na demokratických principech.

Při pietě 11. listopadu u příležitosti Dne válečných veteránů 
bylo rovněž vzpomenuto dnes již nežijících příslušníků z řad čs. 
legií, kteří bojovali v letech 1914–1918 proti Rakousku, historicky 
a politicky přežitému soustátí.

Město by mělo poškozenou desku na obr. č. 3 opravit s dodat-
kem o její reinstalaci na stejném místě. Splnilo by se poslání 
našich předků, připomínající dějinný zlom v historii naší země, 
v němž se změnila mapa Evropy po pádu Rakousko-Uherska, říše 
slepené z národnostních celků. Výměnu zasluhuje i lavička před 
skaliskem (obr. č. 1), která podle stavu je zřejmě původní od spol-
ku osazená. 

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Vánoční besídka v DPS Slatiňany
V Domě s pečovatelskou službou se dne 8. 12. 2016 v 13.30 hodin 
uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Základní umělecké 
školy Slatiňany spolu s paní učitelkou Sychrovskou. Besídku pořá-
dá Město Slatiňany společně se Svazem diabetiků. Besídky se kro-
mě obyvatel DPS zúčastní také členové Svazu diabetiků (v případě 
zájmu se mohou hlásit u paní Boháčové).
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho spo-
kojenosti, pohody a zdraví.
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Pro více než 400 obyvatel Trpišova byl rok l946 – první poválečný, 
rokem opravdu významným, protože do více než sedmdesáti míst 
v obci byl zaveden elektrický proud.
Přípravné práce na elektrifikaci byly započaty již v květnu l945 
a přes velké potíže s obstaráváním materiálu v době poválečné nou-
ze bylo díky úsilí všech trpišovských obyvatel dílo již v červenci 
l946 dokončeno. Síť a domovní přípojky zajistil elektrozávod Ladi-
slava Černého ze Slatiňan, obec a občané obstarali všechen materiál 
a pomocné práce. Pouze do tří míst v obci – pro velkou vzdále-
nost do hájenek u Šiškovic a u Smrkova Týnce a na přání majitele 
do domu p. Františka Hofmana – elektřina zavedena nebyla. Zave-
dena však byla také do kapličky a požární zbrojnice.
20. července l946 se tedy v Trpišově, Kochánovicích a na Bárově 
poprvé rozsvítily žárovky. Hned poté, 21. července a pro velký zá-
jem i 28. července 1946 následovaly velkolepé oslavy této událos-
ti. V obou místních hostincích – u Tomišků a u Ročňů i na dalších 
místech obce se sešly k oslavě a zábavě (včetně tance a divadelního 
představení) stovky místních i přespolních. Převážně z místních 
zdrojů, tj. ze sbírky potravinových lístků a darovaných potravin, 
bylo na oslavách zajištěno i pohoštění a to především díky práci 
místních žen. Zavedení elektřiny bylo přínosem nejen pro domác-
nosti, ale i pro existenci tehdy četných živností v obci v té době 
provozovaných. 
Zajímavostí je, že elektrifikaci obce na žádost místních obyvatel 

významně pomohl tehdejší ministr průmyslu, kterým byl v letech 
l945–1947 rodák ze Žumberka a absolvent chrudimské Obchodní 
akademie pan Bohumil Laušman.
Děkuji obyvatelům Trpišova za ústní i písemné informace, ing. Ji-
římu Doležalovi ml. za zapůjčení pohlednice obce z doby zhruba 
deseti let před elektrifikací, jejíž jednotlivé části jsou připojeny.

JUDr. Hana Mikanová

70 let od elektrifikace Trpišova

V Pardubické nemocnici byl uveden do provozu
babybox druhé generace

Pardubice – V Pardubické nemocnici je nově umístěn babybox dru-
hé generace. Speciální schránka, do níž mohou ženy v těžké životní 
situaci odložit novorozené dítě, nahradila původně používaný ba-
bybox instalovaný v roce 2008. „Přestože někdo může říci, že ba-
bybox v Pardubické nemocnici zachránil jen pět dětí, tak se zamys-
leme nad tím, kde by děti dnes byly, kdy babybox nebyl instalován. 
Věřím proto, se dětem, které zachránil předchozí babybox, z velké 
části snad žije lépe. Proto patří poděkování všem dárcům a také 
panu Hessovi za jeho iniciativu,“ řekl hejtman Netolický. 
Původní babybox, který je v Pardubické nemocnici umístěn v zad-
ní části pavilonu Porodnicko-gynekologické kliniky, byl slavnost-
ně spuštěn 29. července 2008 jako jedenáctý v pořadí v Česku. 
Za dobu jeho existence do něj bylo umístěno pět dětí – dvě dívky 
a tři chlapci. „Nový babybox je zhotovený z antikorového plechu, 
jeho dvoukřídlá dvířka se otvírají automaticky a po vložení děťátka 
a aktivaci senzoru se zcela samočinně zavřou. Ručičky či nožičky 
děťátka jsou chráněny proti kolizi s dvířky fotobuňkami. Vnitřní 
prostor bedýnky je klimatizován. Babybox je opatřen náhradním 
zdrojem energie a napojen mnohonásobně jištěnou signalizací 
na stálou službu a na mobilní telefony zdravotníků,“ popsal prů-
kopník babyboxů Ludvík Hess.
Na zbudování nového babyboxu druhé generace se finančně podíle-
lo i město Slatiňany finančním příspěvkem.

Ročňův hostinec

Dům stavitele Hofmana, nyní neexistuje

Málkovo pekařství

Dům rodiny Vašákovy
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Takové byly další výlety našeho turistického klubu. 
Na ten první jsme jeli vlakem do PARDUBIC, a pak 
MHD na Hůrka. Odtud už přírodou k řece LOUČ-
NÉ. To je levostranný přítok Labe, pramení západně 
od Svitav, protéká městy Litomyšl, Vysoké Mýto, Da-

šice a Sezemice. Z Loučné odbočuje historický NÁHON HALDA. 
Byl vybudován už na konci 15. století za Pernštejnů – řeky Labe 
i Loučná totiž neměly dostatečný spád pro pohon mlýnů a sádek. 
Však také v místě v ÚZKÉM je vidět, že její hladina je ve větší výšce 
než Labe – údajně o 5 metrů. A kromě toho – voda do sádek přitékají-
cí náhonem z Loučné – byla pro ryby kvalitnější, než ta z Labe. 

Od Haldy, po břehu Loučné jsme došli k SOUTOKU s Labem. 
Na ten, i na Kunětickou horu přes vodu, je opravdu hezký pohled. 
Podle LABE jsme se dostali do místa ÚZKÉ. Je skutečně úzké a po-
zoruhodné. Krátce se tu Halda úplně přiblíží k Labi. Mezi nimi je 
místy pouhých 75 cm a je tu i vidět ta rozdílná výška hladiny. A to 
těsné přiblíženi? Tehdy totiž Pernštejnům při budování kanálu stál 
v cestě kopec Hůrka, který je nasměroval do těsné blízkosti Labe. 
 My jsme pak kolem řady chatek došli do Pardubic, DO PARKU 
NA ŠPICI. Ten je vlastně vymezený soutokem mezi Labem a Chru-
dimkou. Je zrekonstruovaný, líbil se nám v něm místní rybník Čičák 
i celá ta podzimní barevnost v příjemném počasí. A z lávky přes 
Chrudimku byla pěkná vyhlídka na vlastní SOUTOK. 
Odtud jsme mířili k pardubickému zámku. Původně vodní hrad, 
přebudovaný na gotický, přestavěli Pernštejnové na raně renesanč-
ní, který je takovým přechodem mezi hradem a zámkem. Na pro-
hlídce objektu s historickými sály, krásnou kaplí i na věži s vyhlíd-
kou jsme už byli, a tak tentokrát byla na programu právě výstava 
obrazů Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha. 
Max Švabinský se narodil v Kroměříži v roce 1873, zemřel 1962. 
Jako nadaný malíř se zviditelnil už ve svých devíti letech. Tehdy 
jeho dva obrazy – portrét tety Máry a kopie jednoho obrazu Eduar-
da Engertha - byly vystaveny ve výkladní skříni kroměřížské lékár-
ny. Postupně se stal nejen úspěšným malířem, ale i grafikem, tvo-
řil i návrhy mincí a poštovních známek. Známé jsou i jeho okenní 
mozaiky v chrámu sv. Víta v Praze. V jeho malbě se často objevuje 

i alegorie. K tomu je snad zajímavé poznamenat výrok V. V. Štecha, 
že M. Švabinský je posledním výtvarníkem v Evropě, který měl 
právo tvořit alegorie, protože on jim sám věřil. Můžeme vzpome-
nout na příklad na obraz Chudý kraj. 
Rudolf Vejrych byl o řadu let mladší, žil od roku 1882, do 1939 
a byl určitou dobu jeho žákem. Byl i bratrem jeho první manželky 
Ely a manželem Anny Procházkové, která se po jejich rozvodu stala 
druhou manželkou Maxe Švabinského. 
Složité životní příběhy, ale obrazy krásné. 
I na stálou výstavu obrazů s názvem SVÍTÁNÍ V SADU jsme si 
udělali chvilku a na oběd na závěr výletu také. 
Na ten druhý výlet jsme jeli vlakem do Holetína. I tady nám počasí 
přálo. Přes kopeček se jménem Medkovy kopce jsme procházkou 
kolem motorestu Čertovina došli do půvabné osady Čertovina, s řa-
dou úpravných domů, pod kopcem také Čertovina. A tam už jsme 
jen maličko odbočili k další ČERTOVINĚ – PEKLU .
Tentokrát to bylo jinak, než jak jindy jezdíme za poznáním a do-

zvídáme se něco nového, tady jsme jeli za zábavou. Je tu skutečně 
celkem pět pater zábavy, do hlubin země sahají 12 metry, k nebi 8 m. 
A bavili jsme se opravdu. V celém interiéru i exteriéru je tady ale 
vidět i práce českých řezbářů, truhlářů, zedníků, kovářů. I všichni 
tamní čerti se nám věnovali. A všechno bylo ČERTOVSKÉ. Dostali 
jsme čertovské pivo v čertovském rohu, čertovské cukroví, obědvali 
jsme v čertovské restauraci. Takže místo vzdělání byla zábava.
Vynahradilo se nám to ale brzy na další přednášce Mgr. JINDŘI-
CHA ŽÁKA ze SLOVANSKÉHO KULTURNÍHO INSTITUTU 
z.s. Hradec Králové. Další díl poutavého cyklu KAŽDODENNÍ 
ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ byl tentokrát na téma UČNI A VOJÍ-
NI. Náplní přednášky bylo Učňovské a odborné vzdělávání, Život 
mladých tovaryšů, Vojna a vojenský život za císaře pána. Byly to 
všechno velice zajímavé informace, i když převážně dost drsné. 
Vždycky si to rádi a se zájmem vyslechneme. Ta další akce bude 
za měsíc, 9. prosince – O TRADICÍCH – a vzhledem k ročnímu 
období se bude týkat VÁNOC. Už teď se na to těšíme. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Podzim v Klubu českých turistů Slatiňany – Podle vody a na Čertovinu
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Z kroniky – roky 1900–1903
Vážení spoluobčané, 
při četbě kroniky vstupujeme do bouřlivého 
20. století, které nás vrhlo do dvou obřích 
válečných katastrof, rozdělilo svět na nesmi-
řitelné bloky s atomovým mečem vztyčeným 
k úderu. Zároveň však přineslo pokrok ne-
bývalých rozměrů a tempa ve všech oborech 
lidské činnosti. Slatiňany zahájily rok 1900 
tancem, zejména asi valčíkem, typickým pro 
onu dobu. Přestože jsme v pročítání dospě-
li do století, které většina z nás pamatuje, 
podoba spisovné češtiny byla v počátku lec-
kdy odlišná ve srovnání s dneškem, zejmé-
na používání přechodníků a stavba souvětí 
mohou ztěžovat četbu autentického přepi-
su. Z hlediska místopisu stojí za pozornost 
např. to, že Nasavrky byly ještě jako po-
staru jmenovány Nasavrchy, tedy jezdilo se 
do Nasavrch a žilo se v Nasavrších, Skuteč 
byla úředně zvána Skuč.
R. 1900 – 3. ledna pořádán representační 
ples pod protektorátem obce slatiňanské. 
Ples byl v pravém slova smyslu represen-
tačním: dekorace skvostná, hudba, návště-
va i výsledek skvělý. Čistý výnos 374K 
98h odevzdán fondu pro chudobinec. … 
9. dubna podána žádost k okresnímu vý-
boru za zřízení projektované okresní silnice 
ze Slatiňan přes Presy, Vlčí Hory k Chrudi-
mi, a sice by stavba její vzata byla v souhrn 
projektů silnic okresních v nejbližší době. 
P. Pikl daroval obci pro nově projektova-
nou silnici pozemek č. 154 a postoupil cestu 
ku klášteru vedoucí zdarma. … 4. května 
přesídlel do Slatiňan p. farář P. Antonín 
Mrkvička z Nasavrch. … 4. června zavítal 
k nám klub českých turistů. Po přiměře-
ném uvítání byl společný oběd v zahradě 
v hostinci u p. Vacka, odpoledne prohlíd-
ka Slatiňan, navštívili obecní dům, školu 

a Čtenářskou Besedu, kdež rozproudila 
se volná zábava až do večerního odjezdu 
k Praze. … 13. července usnešeno: pole 
osazená stromovím nebudou se nadále osé-
vati, ponechají se loukou. Průhon nebude se 
více najímati jednotlivci, nýbrž rozdělí se, 
dolejší část na dva, hořejší na tři díly, pro-
najme se po částech s podmínkou, že doby-
tek tam se pásti nebude. Rovněž usnešeno 
vynesením oznámiti, že mládež, učňové, 
tovaryši a osoby služebné po 10-té hodině 
večerní nemají se po ulici potulovati leč 
v nutném případě, v pádu opačném bude 
proti nim zakročeno. Strážník a ponocný 
mají aspoň jednou v týdnu konati v době 
noční obchůzku a postižené k potrestání 
oznámiti.
R. 1901 – 4. února usnešeno v obec. zastu-
pitelství projeviti přání k okresnímu výbo-
ru v Chrudimi, by místo obvodního lékaře 
se sídlem v Slatiňanech propůjčeno bylo 
MUDr. p. Jos. Kramářovi, lékaři v Slatiňa-
nech bez vypsání konkursu. … 18. července 
vzato s povděkem na vědomí od okrašlují-
cího spolku usnešení upraviti prostor u kos-
tela a cestu z kaštanky na pravu ku kostelu 
vedocí nákladem svým upraviti a usnešeno 
postarati se, by místa tato z majetku ve-
řejnosti vyvlastněna a v majetek obecní 
převedena byla.
R. 1902 – 13. února v v obec. zast. usne-
šeno uloženou pokutu 45 K. starostovi 
obce p. Jos. Holubovi za obstrukci zasta-
vením přenesené působnosti prováděnou 
z obecní pokladny hraditi. … 15. dubna 
usnešeno na změnu budoucího náměs-
tí *a přezkoumání regulačního plánu. 
Zvolena k tomu komise J. Holub, Leopold 
Heřmanovský, MUDr. Kramář, J. Kheil, 
Ant. Šťovíček, J. Volejník. … V dubnu 

provedena oprava márnice. … 20. června 
zamítnuta žádost místního obecního úřa-
du ve Škrovádě za odtržení místní obce 
škrovádské od politické obce slatiňanské 
a sice z důvodu protestu většinou občanů 
škrovádských proti odtržení podepsaného. 
… 11. srpna zhotoven chodník od pivovaru 
ke kaštance ku kostelu vedoucí. Téhož dne 
započalo se vyjednávati s p. Boh. Kabelá-
čem, který ve svém mlýně zavedl elektrické 
osvětlení o osvětlení obce.
R. 1903 – 5. ledna usnešeno žádati, by zří-
zena byla v Slatiňanech četnická stanice. 
… 16. února oslava 50-letých narozenin 
slavného básníka českého p. Dr. Jaroslava 
Vrchlického. Obec slatiňanská v uznání 
zásluh jeho o literaturu českou jmenova-
la p. jubilanta čestným občanem slatiňan-
ským, deputace (p. starosta Jos. Holub, 
p. Jos. Volejník, p. Václav Krajíc) odjela 
do Prahy, by odevzdala zasloužilému osla-
venci skvostný diplom s přáním, by mnohá 
ještě léta zachován byl ku cti a slávě náro-
da českého. … 9. března od p. Dr. Jarosla-
va Vrchlického písemné poděkování a dar 
50 svazků jeho vyšlých spisů pro obecní 
knihovnu. … V březnu upraveny schody 
a lávka blíže domků Hrubého a Linharta. 
… 17. června povoleno vedení drátů pro 
elektrické osvětlení z mlýna p. Bohuslava 
Kabeláče do domu p. Jos. Volejníka – kupce 
a paní Anny Čihákové. … 2. září došlo vy-
řízení žádosti o stanici četnickou v ten smy-
sl, jakmile bude mužstva dostatek, zřízena 
bude v Slatiňanech stanice četnická o třech 
mužích.
* pozn.: zmíněné náměstí mělo vzniknout 
v místě dnešního sídliště mezi ul. Tyršova, 
Klášterní a Wolkerova. 

z kroniky vybral P. Kolek

20. října se v České republice slaví svátek 
všechny stromy a u této příležitosti Nada-
ce Partnerství vyhlašuje výsledky celostát-
ní ankety Strom roku. Vítězkou jubilejního 
15. ročníku ankety se stala 800 let stará lípa 
z Lipky u Horního bradla, která obdržela 
55 367 hlasů. Druhé místo obsadily břestov-
ce z Ústí nad Labem s téměř 22 tisíci hla-
sy, třetí v pořadí skončil dub z jihočeských 
Borovan s téměř 16 tisíci hlasy. Výsledky 
ankety jsou dostupné na www.stromroku.cz. 
Novinkou letošního ročníku byla možnost 
hlasovat také prostřednictvím recyklace 
starého mobilu. Zástupci lípy z Lipky jich 
vysbírali 2 173, a tak si zároveň vysloužili 
Cenu ASEKOL v podobě venkovní solární 
dobíjecí stanice. Toho by samozřejmě ne-
dosáhli bez podpory lidí ze širokého okolí. 
Staré mobily nesbírali nejen v Horním Bra-
dle, ale i v celém regionu. Lípu podpořila 
řada obyvatel Slatiňan a okolí, jak odevzdá-
ním starého mobilu, tak i podpisem na pod-
pisovém archu či zasláním DMS. Všem pa-
tří poděkování, protože každý mobil, každý 
hlas byl důležitý.

Zástupci lípy na Lipce převzali v Otevřené 
zahradě v Brně slavnostní ocenění, pou-
kaz na odborné ošetření lípy od firmy Pro-
strom Bohemia a Cenu ASEKOL v podobě 
venkovní solární dobíjecí stanice. Lípa na-
víc jako vítěz národní ankety bude Českou 
republiku zastupovat v mezinárodním kole 

ankety Evropský strom roku 2017. Hlaso-
vat se bude v únoru 2017 prostřednictvím 
www.evropskystromroku.cz.
V rámci sbírky (za zaslané DMS a zpoplat-
něné podpisové archy) získala lípa na Lipce 
39 749 Kč, které budou využity na ošetření 
dalšího starého stromu rostoucího v sou-
sedství lípy na Lipce. Vítězná lípa roste 
u cesty směřující od panského sídla na Lip-
ce k místu bývalého hřbitova, které je dnes 
upravené jako hrobka majitelů panství Kus-
tošů. Lípa stará až 800 let, má obvod 9 
metrů a pěknou košatou korunu. Váže se 
k ní řada doložitelných událostí i nejrůzněj-
ších pověstí. Říká se, že pod ní tábořil Jan 
Žižka nebo že zde krátkou dobu pobýval 
Jan Amos Komenský. Dále se traduje, že 
láska partnerů, kteří se pod památnou lípou 
pomilují, bude nesmrtelná a přečká veškerá 
životní úskalí.
Během letošního léta se stala lípa vyhledá-
vaným turistickým cílem. Díky jejímu ma-
jiteli se u ní nachází elegantní dřevěná la-
vička a nově se v Lipce objevily i ukazatele 
cesty k lípě.

Stromem roku 2016 je lípa na Lipce u Horního Bradla
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Den válečných veteránů, 11. listopad, je den věnovaný památce vá-
lečných veteránů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů nebo Den 
vzpomínek. Od listopadu 2001 je tento významný den připomínán 
i v České republice. 11. listopad byl přitom vybrán symbolicky, ne-
boť toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém voze v Le Francport 
u severofrancouzského města Compiègne podepsáno příměří mezi 
Spojenci a Německem, jímž byly na západní frontě ukončeny boje 
1. světové války.
Uctění památky válečných veteránů se letos v našem městě opět 
konalo u památníku, v parčíku u zdravotního střediska dne 11. 11. 
2016. Úvodem byli přivítáni hosté – náměstek hejtmana Pardu-
-bického kraje Ing. Roman Línek, MBA, starosta města Slatiňany 
MVDr. Ivan Jeník, starosta obce Lukavice Miloslav Stehno, staros-
ta obce Orel Vladimír Příhoda, za výsadkové veterány – čet. Karel 
Janků, čet. Jaromír Fajman, svob. Jiří Smělík, za novodobé veterá-
ny genmjr. v. z. Ing. Josef Prokš, za 43. výsadkový prapor – mjr. Ivo 
Zelinka – zástupce velitele, místní farář Boguslav Partyka, kastelán 
zámku Slatiňany Ing. Jaroslav Bušta, ředitelé příspěvkových orga-
nizací města Slatiňany, skauti, hasiči, sokolové, vojáci.
Slavnostní pozdrav pronesl starosta města MVDr. Ivan Jeník, který 
spolu s místostarostou města Vítězslavem Kolkem položili k památní-
ku květiny. Za hosty shromáždění pozdravil náměstek hejtmana Par-
dubického kraje Ing. Roman Línek a místní farář Boguslav Partyka. 
Účastnici vyslechli lidové písně Ej synku, synku a Marjánka, Mar-
jánka v podání dětí ZUŠ Slatiňany. Státní hymnu zazpívala paní Jana 
Sychrovská. Obřad byl zakončen poděkováním za účast a zazněním 
slavnostních fanfár. Ing. Josef Prokš

Den válečných veteránů ve Slatiňanech

POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 8. prosince 2016 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Pardubický kraj má novou vládu. Zvolení zastupitelé složili slib
Nově zvolení krajští zastupitelé složili 
slavnostní sliby. Kromě této formální zá-
ležitosti čekala na nové zastupitele také 
volba devítičlenné krajské rady a hejt-
mana. Do svých funkcí byli zvoleni také 
uvolnění předsedové Kontrolního a Fi-
nančního výboru a předsedové Výboru 
pro IZS a Výboru pro výchovu, vzdělá-
vání a zaměstnanost. Po zasedání zastu-
pitelstva se premiérově v novém složení 
setkali také krajští radní.
„Je to koalice lidí, kteří se znají a vědí, 
co mají od sebe čekat. Jsem přesvědčený, 
že tým, který vzniká, bude týmem děl-
ným, pro který nebude Pardubický kraj 
kořistí,“ uvedl hejtman Martin Netolický. 
„Pro politickou kulturu v našem kraji je 
dobré, že uvolňujeme dvě místa předsedů 
výborů pro opoziční strany. Opozice díky 
tomu nebude mít pocit, že má zavřené 
dveře. K tomu v našem kraji nikdy nedo-
cházelo a docházet nebude,“ konstatoval 
Netolický.

Kdo jsou členové Rady Pardubického 
kraje?
Hejtman: Martin Netolický (ČSSD)
Dosavadní hejtman kraje bude i v následují-
cích čtyřech letech kromě koordinace všech 
resortů zodpovědný za oblast rozpočtu a fi-
nancí kraje.
1. náměstek: Roman Línek (KPK)
První hejtman kraje a dosavadní 1. náměs-
tek zodpovědný za oblast zdravotnictví 
bude mít v nové krajské radě zodpovědnost 
za investice, majetek, ale také kulturu. 
Náměstek: Michal Kortyš (ODS)
Dosavadní místostarosta Litomyšle, který 
stál od roku 2006 do roku 2014 ve vede-
ní města, bude v krajské radě zodpovědný 
za dopravu a dopravní obslužnost. 

Členové rady:
Bohumil Bernášek (ČSSD)
Dosavadní místostarosta Lanškrouna pře-
vezme zodpovědnost za školství. 
Václav Kroutil (ČSSD)
Dlouholetý krajský radní bude i v následují-
cích čtyřech letech zajišťovat problematiku 
životního prostředí, zemědělství a venkova.
Pavel Šotola (KPK)
Také oblast sociální péče a neziskového 
sektoru bude pokračovat ve stejném perso-
nálním složení jako v předchozích čtyřech 
letech.
René Živný (KPK)
I v následujícím období bude mít René Živ-
ný zodpovědnost za oblast sportu, cestovní-
ho ruchu a informatiky.
Ladislav Valtr (ODS)
Dosavadní dlouholetý starosta Chocně pře-
vezme zodpovědnost za chod resortu zdra-
votnictví.
Hana Štěpánová (STAN)
Jediná žena v krajské radě, starostka Mora-
šic na Litomyšlsku bude zodpovědná za re-
gionální rozvoj, evropské fondy a inovace.
Výbory zastupitelstva Pardubického kraje
Předsedou Kontrolního výboru Zastupitel-
stva Pardubického kraje byl zvolen Miro-
slav Jurenka z hnutí ANO 2011. Předsedou 
Finančního výboru Zastupitelstva Pardubic-
kého kraje byl zvolen Jan Foldyna z KSČM. 
Předsedou Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Pardubické-
ho kraje byl zvolen David Šimek z Koalice 
pro Pardubický kraj. Předsedou výboru pro 
integrovaný záchranný systém Zastupitel-
stva Pardubického kraje byl zvolen Josef 
Bidmon z ČSSD.
Členem Zastupitelstva Pardubického kraje 
byl zvolen i v dalším volebním období sta-
rosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník.

Slatiňačka Pavlína Klepetková a její kole-
gyně Aneta Prokopcová tvoří duo Trendi 
Twins a staly se mistryněmi ČR 2016 v Ka-
tegorii Pole Sports dvojic a kromě soutě-
žení se věnují i lektorské práci. Pole dance 
je celkem nový sport a obě slečny se mu 
věnuji přibližně 4 roky. Před MČR na tyči 
trénovaly 4× týdně, jinak se snaží trénovat 
2× týdně. K tomu chodí do posilovny, pilují 
tanec, gymnastiku a stretchují.
Na soutěžní choreografii se hodnotí povinné 
prvky, technické provedení, umělecký do-
jem, využití tyčí v celém rozsahu a prostoru 
pódia. V případě double kategorie je důležitá 
i synchronizace tanečnic.
Po získání titulu mistryň ČR 2016 se nomi-
novaly na mistrovství světa do Florencie. 
Účast na mistrovství světa vnímají obě jako 
velkou zkušenost mezi světovou špičkou to-
hoto sportu.
Přejeme oběma sportovkyním neobvyklého 
sportovního odvětví mnoho úspěchů, jak 
na Mistrovství světa, tak v dalších soutě-
žích, zdraví a osobní úspěchy.

Úspěch slatiňačky – znáte
Pole dance

Pavlína Klepetková na obrázku vlevo

Speciální vánoční
truhlářská dílna

Přijďte s dětmi vyrobit vánoční dárky jako 
za starých časů, dne 17. prosince 2016 
od 9.00 hod.
Cena 100 kč/1 dárek ze dřeva (výběr ze 3 
druhů dřevěných dárků). Nutno přihlásit 
předem: klarasoudkova@seznam.cz, mob. 
776 167 340. Těšíme se na Vás, Truhlářství 
SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany.
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když dva autobusy našich diabetiků odjížděly do Národního hřeb-
čína v Kladrubech nad Labem, aby se vydali po stopách staroklad-
rubských koní. Toto plemeno je nám tolik blízké, bez nich si ne-
dovedeme představit naše městečko. Tak proč do Kladrub? Je tam 
nejstarší velký hřebčín, který se zabývá chovem koní od r.1579. 
Císař Rudolf II., který zde často pobýval si nechal postavit jedno-
patrový zámeček. V něm jsme se přenesli zpět do doby Františka 
Josefa I. a jeho půvabné manželky Sisi. Šli jsme v jejich stopách 
dvanácti zařízenými sály a komnatami. Nahlédli jsme do kostela 
a nechali si vyprávět o zámeckých obyvatelích a jejich osudech. 
Poznali jsme zblízka stáje jednoho z nejstarších hřebčínů na světě. 
Na rozlehlém nádvoří jsme se potěšili pohledy na rozsáhlé pastviny 
se stády koní a hříbat oddělené od sebe vzrostlými alejemi. Obdi-
vovali jsme majestátnost a mohutnost hřebců a klisen ve stájích. 
V jednom z boxů čekal krásný hřebec, svatební dar pro prince Wi-
liema a jeho ženu Kate. Snad se jednou dočká a dostane se do krá-
lovského stáda. Náš skvělý průvodce nás přenesl svým vyprávěním 
do časů našich dědů a pradědů, kdy se zde natáčel kultovní film 
Cirkus Humberto a Dobrá voda. Po dobrém obědě v Císařském 
sále nás čeká prohlídka kočárovny. Okouzlil nás dokonalý model 
osmi spřeží (vozataj drží v rukou 50 kg otěží). Nedají se vyjmeno-
vat všechny krásné kočáry a bryčky. A tady končí naše putování 
za starokladrubáky.

Život je krásný, koně ho dělají krásnější. Dejte šanci svému 
zdraví!!!!
Pod tímto heslem pořádal Svaz diabetiků v místní sokolovně DEN 
ZDRAVÍ. Patnáct prodejců zaplnilo celý prostor sokolovny, aby 
našim občanům, ale hlavně diabetikům nabídlo nejen zdravé po-
traviny, ale také výrobky z přírodních materiálů. Kromě toho naše 
zdravotnice měřily krevní tlak a hladinu cukru.
Tato akce stála organizátory mnoho času, o to víc je zarážející, že 
v některých chvílích bylo v sále víc prodejců, než návštěvníků. Je 
mi líto, že lidé dokážou vydávat doslova hříšné peníze za podpůrné 
„léky“ ve kterých je víc chemie než zdraví. Měli bychom se pomalu 
vrátit k moudrosti našich babiček a prababiček. Většina babských 
rad má totiž tu výhodu, že pokud nepomůže, tak neuškodí. „Nemoc 
je daň za naši nevědomost“. Blíží se Vánoce a tak nabízím dva 
recepty. 
SLEPOVANÉ HVĚZDIČKY: 260 dkg jemně mleté špaldové mou-
ky (nebo hladké) 80 dkg sorbitu, 3 čerstvé žloutky, DIA rybízová 
zavařenina. Postup všichni známe.
BRAMBOROVÝ SALÁT BEZ MAJONÉZY:
-  uvaříme 6 brambor ve slupce, horké je oloupeme a nakrájíme 

na plátky 
-  zalijeme 160 ml horkého hovězího vývaru a necháme vsáknout 

(v horším případě použijeme MASOX) 
-  1 lžíce oleje + 2 lž.octa + 2 nadrobno nakrájené šalotky smícháme 

a polijeme brambory
-  osolíme, opepříme, přidáme pažitku. Ke štědrovečernímu kapru 

je báječný. 
Na závěr mi dovolte přátelé, abych se s vámi podělila o krásný záži-
tek. Dostala jsem dopis ze Svazu diabetiků ČR. Byla v něm pozván-
ka na Staroměstskou radnici v Praze, kde mám převzít při příleži-
tosti DNE DIABETU nejvyšší ocenění: Plaketu prof. MUDr. Jiřího 
Syllaby. Tak jsme 9. 11. 2016 brzo ráno společně s předsedkyní 
Olinou a J. Machačovou vyrazily do Prahy. Atmosféra v Brožíkově 
sále kam nás pořadatelé zavedli byla úchvatná. Trochu se mi rozkle-
paly nohy, když si jdu pro ocenění jako první. Z rukou naší přední 
diabetoložky, profesorky Alexandry Jirkovské přebírám toto vzácné 
ocenění (knihu prof. Jirkovské „Jak (si) kontrolovat a zvládat dia-
betes“ si můžete vypůjčit u p. Jarky Lukáškové tel: 733 680 001).
Po ukončení slavnostního předávání dalších cen – Jiřinka si jela pro 

poděkování, se nás ujímá p. průvodkyně. Procházíme sály, nahléd-
neme do kaple Panny Marie, odkud pozorujeme přehlídku apoštolů 
zevnitř. Nedá se všechno popsat, ale krásné vzpomínky mi nikdo 
nevezme.
Za ocenění jsem velice vděčná, je pro mě důkazem, že svou práci 
na propagaci dobrého jména SD dělám dobře. 

Bohumila Blažková, členka SD Slatiňany

BYLA JSEM  PŘI  TOM,
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Symboly pro PAPÍR

Obaly takto označené patří do modrého kontejneru na papír. Čísla 
20, 21 a 22 upřesňují druh papíru. 20 je vlnitá lepenka, 21 hladká 
lepenka a 22 běžný papír.

Symboly pro SKLO

Sklo (GL) třídíme zvlášť do zelených kontejnerů na barevné sklo 
a do bílých kontejnerů na bílé sklo. Číslovka 70 za značkou GL 
označuje bílé sklo, 71 je zelené sklo a 72 hnědé sklo.

Symboly pro KOVY

Kovy mají dvojí označení: železo je popsáno FE s dodatkovou čís-
lovkou 40, hliník ALU s číslovkou 41. Prozatím je sbíráme ve sběr-
ném dvoře, případně přes příspěvkové organizace města (škola, 
školka).

Symboly pro PLASTY

Obaly takto označené patří do žlutých kontejnerů na plasty nebo 
do sběrného dvora.

Symboly pro kombinované obaly

Obaly takto označené jsou složeny z více druhů materiálu. Materiál 
označený za lomítkem (C/..) v obalu převládá. Nejčastěji se setká-
me s označením C/PAP. To je kombinovaný obal, který obsahuje 
z větší části papír (často je tento symbol na nápojovém kartonu – te-
trapaku). Tento druh obalu třídíme ve Slatiňanech spolu s plastem, 
tedy do žlutého kontejneru. 

Další symboly, které lze nalézt na obalech:

Bc. Petra Víšková

TŘÍDÍME ODPADY – podle symbolů na obalech


