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SRPEN 2017

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by 
doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám 
svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou 
knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 
e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme 
mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Robert Bryndza – Dívka v ledu, Noční lov
Tom Rob Smith – Dítě číslo 44
Upozorňujeme naše čtenáře, že během letních prázdnin se otevírací 
doba naší knihovny nemění. Zavíracím dnem nadále zůstává pondělí 
a další dny jsme Vám k dispozici v úterý a pátek 8.00–11.00  a 12.00–
16.00 a ve středu a čtvrtek 8.00–11.00 a 12.00–18.00.

Měsíc s pěknou knihou

Ochotnický divadelní spolek Svidník
Ochotnický divadelní spolek Svidník ve Svídnici rád přivítá mezi 
sebe nové členy souboru nejen herce, ale i rekvizitáře, zvukaře, či alší 
potřebné profese týkající se herectví. Případní zájemci se ozývejte 
paní Skálové na telefon 733 359 093 či e-mail Vladskal@seznam.cz.

Pravidelné příspěvky na téma Podařilo se, nepodařilo se… jsou 
tentokrát vynechány. Tyto informace za letní období budou shrnu-
ty v zářijovém čísle Ozvěn Slatiňan.

Petiční akce
Vážení spoluobčané!
V měsíci červnu proběhla petiční akce proti zrušení pobočky Čes-
ké spořitelny ve Slatiňanech. Petiční akci podpořilo svými podpisy 
354 občanů Slatiňan, Kunčí, Škrovádu a Orle. Petiční archy s výzvou 
o znovuotevření pobočky byly zapsány generálnímu řediteli Erste 
Bank do Vídně. Dosud nedošla žádná odpověď.
Na naši výzvu reagovala paní Jitka Benešová z klientského centra 
Čs. spořitelny. V dopise píše, že z osobního hlediska plně chápe náš 
postoj i následující kroky, které vedly k zadání reklamace. Naše sla-
tiňanská pobočka prý v dlouhodobém sledování nevykazovala dosta-
tečnou prosperitu a byla stále méně klienty využívána. Tolik z dopisu 
paní Benešové.
Děkuji Vám všem za podporu, paní Smutné, Kuncové, Šárové, Hrč-
kové, Hrdé a Vychodilové za aktivní spolupráci. Výsledkem celé akce 
jsme však hluboce zklamány. Blanka Ficková, Slatiňany

Ve čtvrtek 29. června 2017 se v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany uskutečnilo slavnostní zakončení školní docházky pro vychá-
zející žáky ZŠ Slatiňan spojené s předáním vysvědčení. Žáci 9. tříd 
se rozloučili se svými třídními učitelkami Mgr. Evou Bakešovou 
a Mgr. Zuzanou Reslerovou a mají před sebou další etapu jejich živo-
ta. Přejeme jim, ať do ní vkročí pravou nohou a ať je na jejich další 
cestě čeká hodně štěstí a úspěchů.

Ukončení školního roku

POZVÁNÍ

Připomínka

Český svaz chovatelů – Sdružení chovatelů koček

Zápis dětí do školní družiny

Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 8. 2017 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

setkání spolužáků ZŠ a JUKu (roč. narození 1939 a okolo).
Setkání se bude konat 15. září od 14 hodin v restauraci U zámku 
ve Slatiňanech. Těší se na Vás Marie Kysleová

Specializovaná organizace chovatelů koček Pardu-
bice Vás srdečně zve na dvě jednodenní mezinárod-
ní výstavy koček Memoriál Dagmar Winklerové.
Výstava se bude konat 19. a 20. srpna 2017 od 9.30 
do 17.00 hodin. Vstupné dospělí 50 Kč, děti a dů-
chodci 25 Kč, děti do 6 let zdarma.

ABC Klub Pardubice

Zápis dětí do školní družiny při ZŠ Slatiňany pro školní rok 2017/2018 
proběhne 4. 9. 2017 od 7.30 do 11.00 hodin v budově školní družiny.
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Rada města Slatiňany projednala
na 79. schůzi dne 12. 6. 2017

  1.  Vyřazení majetku města Slatiňany 
  2.  Schválení konečné podoby opatření obecné povahy č. 1/2017, 

územního opatření o stavební uzávěře (vychází z usnesení RM 
z 10. 4. 2017)

  3.  Mimořádné odměny ředitelům PO (ředitelkám MŠ a Školní jí-
delny, ředitelům ZUŠ a ZŠ za splnění mimořádných pracovních 
úkolů v I. pololetí 2017)

  4.  Dotace z rozpočtu města Slatiňany (18 000 Kč)
  5.  Poskytování právnických služeb městu Slatiňany (nahradí prac. 

pozici právního poradce s úvazkem 0,5, služby poskytne spol. 
„Marčišin a partneři, advokátní kancelář Hradec Králové)

  6.  Smlouvu k parkovacímu automatu (automaty umístěny u hřebčí-
na a u MěÚ)

  7.  Konkurzní řízení na vedoucí místo ředitel/ředitelka příspěvkové 
organizace Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

  8.  Rozhodnutí o pořadí vybraných návrhů – architektonická soutěž 
o návrh „Revitalizace Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech“ (ohod-
noceny první 3 vybrané návrhy z přihlášených více než 20) 

  9.  Nařízení města Slatiňany č. 8/2017, o placeném stání na místních 
komunikacích ve městě Slatiňany (souvisí s bodem č. 6)

10.  Nařízení města Slatiňany č. 9/2017, o stanovení ceny za placené 
stání na místních komunikacích ve městě Slatiňany

11.  Dodávku vozidla pro město Slatiňany (Škoda Octavia)
12.  Zprávu o plnění usnesení rady města Slatiňany
13.  Úpravu vstupného pro plovárnu Slatiňany (ceník shodný s loňským)
14.  Smlouvu o vzájemné spolupráci (týká se povinné plavčické služby 

na plovárně)
15.  12. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2017 
16.  Program 17. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na 80. schůzi dne 21. 6. 2017

  1.  Manipulační řád pro vodní nádrž u nádraží, Slatiňany 
  2.  14. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2017
  3.  Podporu organizace Amalthea (týká se bezplatné inzerce z huma-

nitních důvodů – sociální účel)
  4.  Čerpání rezervního fondu Základní školy Slatiňany 
  5.  Výpověď ze smlouvy na zajištění svozu a využití vyseparovaných 

složek komunálního odpadu (smlouva s AVE CZ, výpověď. Lhůta 
6 měsíců, bude vypsána nová soutěž)

Rada města Slatiňany projednala
na 81. schůzi dne 28. 6. 2017

  1.  Zahraniční pracovní cestu (starosty na Ukrajinu 15.–18. 8.)
  2.  Plynovodní přípojku k domu č. p. 161 v ul. Raisova ve Slatiňa-

nech (stanoveno věcné břemeno)
  3.  15. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2017

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 17. zasedání dne 21. 6. 2017

  1.  Program 17. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  3.  Dotaci z rozpočtu města Slatiňany (Spartak 24 000 Kč, Sokol 

20 000 Kč, Formani 15 000 Kč)
  4.  Závěrečný účet města Slatiňany (za rok 2016 + hospodaření pří-

spěvkových organizací)
  5.  Schválení účetní uzávěrky města Slatiňany za rok 2016 (převod 

výsledku hospodaření na účet nerozděleného zisku minulých let 
v celkové výši 20 720 607,96 Kč)

  6.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 174/5 v kat. území 
Kunčí (žádají rybáři, pozemek pod objektem skladu u Mazánku)

  7.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 482 v kat. území Slatiňany 
(odloženo do platnosti nového územního plánu)

  8.  Koupi pozemkové parc. č. 198/3 o výměře 54 m2 v kat. území 
Slatiňany (pod chodníkem v ul. T. G. Masaryka) (schváleno)

  9.  Bezúplatný převod komunikace (silnice III. třídy) č. 340 11  
(od bývalé celní školy k návsi v Trpišově) včetně pozemků a most-
ku přes Okrouhlický potok

10.  Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení (100 000 Kč na 4 roky)
11.  13. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2017 
12.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany
13.  Dodatek ke koncesní smlouvě na zřízení parkovacího automatu
14.  Stavební uzávěru (ZM nesouhlasí s jakoukoliv další výstavbou 

v lokalitě 24/R a 25/R, pověřuje RM svoláním schůzky s majiteli 
dotčeného pozemku p. č. 587/1 nejpozději do 10. 7. za účelem do-
sažení vzájemné dohody, souhlasí s vydáním „Stavební uzávěry“, 
pokud nedojde k dohodě)

Rada města Slatiňany

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

Růžena Linhartová

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

František Zářecký

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a MÚ za milé blaho-
přání k mým narozeninám.

Jindřich Boháč

Srdečně děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a MÚ za milé 
přání k narozeninám. Stejně děkuji také Svazu diabetiků Slatiňany 
s jeho předsedkyní Olgou Slachovou. Nesmírně si vážím i jejich prá-
ce pro naše město.

Marie Boušková

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

Zdeněk Nentvich

Poděkování
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Plánky s technickou dokumentací Ferdinandova vodovodu se nacházejí v chrudimském archivu
O tomto knížecím vodovodu z roku 1887 bylo napsáno 

do Ozvěn několik článků. Zdrojem informací byla hlavně kronika 
města, v níž byly informace pokládány za zcela objektivní, obrá-
žející pravdivý stav prací a díla na tomto vodovodním přivaděči 
od Licibořic.

Reakci vyvolal článek ze srpna 2012, upozorňující na zre-
staurovanou zanedbanou pamětihodnost úzce související s tímto 
vodovodním řadem, pod názvem Atraktivní posed realizován před 
auerspergským vodojemem z roku 1887. Otištěn byl v Ozvěnách 
v prosinci 2012 s titulkem Vodárna u Švýcárny – záhada a skuteč-
nost, jehož pisatelé byli L. Štěpán a V. Kolek. Tvrdili totiž, že zděný 
vodojem, situovaný poblíž Vrchlického návrší, byl napouštěn vodou 
přivedenou potrubím od rybníku Pařezný u Libáně. K tomuto závě-
ru je inspiroval plánek, uložený v archivu SOA Zámrsk, pro ilustraci 
s textem přetištěném (obr. č. 1).

Byl to přirozeně omyl, neboť tomu tak nebylo, protože jsou 
k dispozici další prameny, vylučující tuto variantu z obr. č. 1, nikdy 
neuskutečnitelnou.

Stejná chyba se vyskytuje i v publikaci Nasavrcké panství a sla-
tiňanští Auerspergové od L. Štěpána a J. Stehlíkové. Jejím vydava-
telem bylo město Slatiňany v roce 2014 (obr. č. 2).

V SOA (Státní okresní archiv) v Chrudimi pod ev. číslem 9959 

jsou archivovány podrobné plány Ferdinandova vodovodu od Záduš-
ních rybníků, jimiž protéká Okrouhlický potok, jehož tok dále 
pokračuje zalesněným údolím ke Kochánovicím. U této samoty byla 
čistící šachta na potrubní trase, která pak směřovala k vodojemu.

Popis na plánech trasy je v němčině, doplňuje ho výpočet průto-
ku, výškový spád v terénu, délka potrubí atd.

Záměr knížete postavit vodovod byl dán písemně na vědomí 
obcím, kterých se to týkalo. Byl psán česky a za Slatiňany jej pode-
psal tehdejší starost J. Holub. Pak ho vrátil na zámek. Údaje v tomto 
archivním fondu korespondují s kronikou, do níž byly také převzaty.

Nemalé úsilí bylo v poslední době věnováno záchraně poškoze-
né pamětní desky na vodojemu (obr. č. 3) po zvýraznění hlavního 
nápisu červenou křídou, další text je skryt níže.

První výzva v novinách (Chrudimský deník 23. a 24. 7. 2014) 

byla adresována pamětníkům a žádala je o zapůjčení starých foto-
grafií tohoto auerspergského díla. Patřil k němu i vodojem, po dese-
tiletí již nefunkční, ale doslova pohlcován přírodou, jak bylo před-
vedeno aktuálním fotem místa.

Dalším krokem byla domluva s kastelánkou zámku 
ing. L. Gotthardovou, aby ve spolupráci s památkáři jednala o statu-
tu technické památky pro tento starý vodovod. Celé řízení se vleklo, 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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protože ona sama se s nimi dostala do sporu kvůli nové koncepci 
hipologického muzea s níž nesouhlasila. Byla proto z funkce odvo-
lána (4. 8. 2010) a ze Slatiňan odešla.

Iniciativa vyšla až od samotných vodařů, reprezentující dvě 
akciové společnosti z Chrudimi, připomenuté v článcích na strán-
kách Ozvěn.

Restaurátor F. Šmahel zacelil poškozenou pamětní desku, vyčis-
til a vyspároval čelní stěnu vodojemu. Celková úprava je zřejmá 
z obr. č. 4, u desky na obr. č. 5 dosud není kolorován text, k jakému 
účelu zařízení sloužilo. Kolem procházejí turisté a laviček využívají 
ke krátké siestě a na toto se často ptají.

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil

Po úspěchu z loňského léta, kdy se spoustě z Vás podařilo vytáh-
nout děti od počítačů, tabletů a jiných technických vymožeností 
a vyrazili jste s nimi po krásách našeho okolí s jasným cílem – 
VYPLNIT QUEST, DOZVĚDĚT SE NĚCO NOVÉHO A ZÍS-
KAT ODMĚNU – rozhodly jsme se připravit pro Vás další nový 
quest, který Vás opět vytáhne do blízkého okolí na známá i méně 
známá místa…
V letošním roce pro Vás máme nachystaných 8 zastavení a na ka-
ždém z nich Vás bude čekat strastiplný úkol, na jehož konci bude 
číslo do tajenky. Pokud během procházky okolím najdete všechna 
místa a dopracujete se k správným číslům, pomocí kterých vyplníte 
tajenku, bude na Vás v kouzelné truhličce v knihovně opět čekat pře-
kvapení…více na www.infocentrum.slatinany.cz.

Vaše knihovnice

Quest Slatiňany 2

Obr. č. 5

Pilotní projekt
Již od roku 2016 si město Slatiňany „připravuje půdu“ pro další způ-
sob nakládání s biologicky rozložitelnými kompostovatelnými odpa-
dy (dále jen BRO), a to svoz tohoto odpadu přímo od domů prostřed-
nictvím hnědých nádob (popelnic).
Než učiníme nezbytné kroky k zahájení samotného svozu, připravili 
jsme pro Vás jednoduchý formulář žádosti o zapojení do svozu BRO 
od Vašeho domu, abychom zjistili Váš zájem a zároveň si udělali 
představu o případné svozové trase.
Z doručených žádostí bude následně zvolen optimální způsob pokra-
čování v tomto projektu.
Vlastní svoz bude reálné zahájit nejdříve v roce 2018.
Podmínky svozu:
1)  do jedné domácnosti bude bezplatně zapůjčena 1 hnědá nádoba 

o objemu 240 l (se zástupcem domácnosti (žadatelem) bude uza-
vřena smlouva o výpůjčce),

2)  svoz odpadu z nádoby bude probíhat 1× za 14 dní v měsících du-
ben–listopad (konkrétní den bude upřesněn),

3)  za svoz BRO bude uživatelům nádoby účtována cena ve výši cca 
200–300 Kč/rok/nádobu. Konkrétní výše bude schválena radou 
města Slatiňany podle výše celkových nákladů za svoz (po výsled-
ku výběrového řízení)

4)  do nádoby bude možné odkládat pouze BRO rostlinného původu 
a budou dodržovány zásady správného třídění (viz připojený článek)

Svoz nebude zahájen v těchto případech:
-  o svoz BRO nebude dostatečný zájem, 
-  nebudou získány finanční prostředky na pořízení nádob a
-  náklady na vlastní svoz budou příliš vysoké a město je nebude 

schopno každoročně dofinancovat ze svého rozpočtu
Vyplněnou žádost doručte osobně na MěÚ Slatiňany, k rukám paní 
Petry Víškové, nebo odešlete mailem na adresu: p.viskova@slatina-
ny.cz, a to nejpozději do 31. 8. 2017.
Formulář žádosti je zveřejněn i na webových stránkách města:
www.slatinany.cz v sekci Dokumenty/Komunální odpad.

Své dotazy volejte na telefonní číslo: 469 66 02 34 nebo zasílejte 
na emailovou adresu:
p.viskova@slatinany.cz. 
………………………………………………………………………

ŽÁDOST O ZAPOJENÍ DO SVOZU BRO OD DOMU

Žadatel* – (vlastník/uživatel) domu č. p. .........................................

ulice: .................................................................................................
Jména osob v domácnosti:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kontakt na žadatele: .........................................................................

Datum a podpis žadatele: ..................................................................
* žadatelem je osoba zastupující celou domácnost, se kterou bude
   zároveň uzavřena smlouva o výpůjčce nádoby
………………………………………………………………………

Co patří do nádob na BRO?
 odpady z ovoce a zeleniny
 spadlé ovoce
 skořápky ořechů, vajec
  sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
  pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh 

apod.)
 peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky
  zbytky vařených jídel rostlinného původu (rýže, těstoviny, zele-

nina)
  podestýlka z chovu domácích zvířat
  listí, plevel, tráva

Co nepatří do nádob na BRO?
  objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod. 

(tyto odpady lze odvážet na kompostárnu ve Škrovádu)
  živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých 

zvířat a další živočišný odpad)
 pleny, obvazy
 plasty, sklo, nápojové kartony 
 nedopalky cigaret
 oleje a tuky
 tekuté zbytky potravin (nápojů)
  pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání
 textilie, kůže, vlna
 prospekty, noviny
 zbytky vařených jídel živočišného původu
 čisticí prostředky, barvy, léky apod.

Zásady správného třídění
biologicky rozložitelného odpadu (BRO)

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
PŘÍMO OD DOMU (z hnědých popelnic)

"

"
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KČT Slatiňany od jara do léta
První akcí z této řady 

bylo už trochu tradiční 
PŘÁTELSKÉ POSEZE-
NÍ KČT. Sešli se na něm 
v místní restauraci nejen 
členové, ale i přízniv-
ci našeho klubu. Dobrou 

společnou náladu nám zajímavě doplnili pro-
mítáním a vyprávěním o své cestě do Kana-
dy manželé Morchovi.

Následoval výlet do PRAHY. Jeho pro-
gramem byl především Petřín, s předchozí 
zastávkou u Pražského Jezulátka. Lanovkou 
jsme jeli na Petřín, který byl v květu, byly 
tu voňavé hradby šeříků, krásná zahrada 
Květnice. Z rozhledny, postavené na konci 
19. století právě na popud tehdejšího vede-
ní KČT jsme se „kochali“ nejen Prahou, 
ale i okolím. Viděli jsme dokonce siluetu 
Řípu. Průchodem Hladovou zdí jsme vešli 
na vyhlídku do Kinského zahrady. Zpáteční 
cesta Petřínem do města byla procházka 
podle Magické jeskyně Reona Argondiana 
– Jana Zahradníka, k Nebozízku a kolem 
soch významných Čechů. Návštěvu Prahy 

zakončily ještě různé památky a zajímavosti 
při cestě do restaurace a k vlaku. 

Pozoruhodnou a úspěšnou naší akcí 
byl pětidenní poznávací zájezd do ŘÍMA 
a VATIKÁNU. „Věčné město“ má tolik 
památek, že program byl opravdu bohatý. 
Po příletu a ubytování byla večerní procház-
ka městem. Druhý den nás čekala prohlídka 
Vatikánu – bazilika Sv. Petra, Vatikánská 
muzea, zahrady a hradby, Sixtinská kaple, 
Další den jsme se zúčastnili na Svatopetr-
ském náměstí i audience u papeže. Následo-
vala prohlídka významných míst a památek 
Říma např. Andělský hrad, náměstí Navo-
na, socha Vlčice s Romulem a Remem, 

Pomník krále Viktora Emanuela II., Fontána 
di Trevi, Španělské schody, monumentální 
Pantheon. Čtvrtý den byl věnován většinou 
antickým památkám. Největší dojem sice 
zanechalo právě Colosseum, ale úžasné bylo 

třeba i Forum Romanum, Palatin, Circus 
Maximus, Martovo divadlo, Císařská fóra. 
Poslední den byla návštěva městečka Cas-
tel Gandolfu, kde je letní papežské sídlo. 
Pefektně se o všechno starala vedoucí zájez-
du, naše předsedkyně paní Marie Kuncová, 
a dále průvodci po Římě – Otec Pavel (ředi-
tel poutního domu) a řádová sestra Lucie. 
Výsledkem byla veliká spokojenost všech.

Ve stejnou dobu si někteří z nás spo-
lečně vyjeli na Slovensko, do ŠTÚROVA, 
do termálů. Týdenní pobyt spojený s kou-
páním a plaváním zpestřovaly procházky 
podle Dunaje i výlety na zajímavá i historic-
ká místa v okolí – např. Ostřihom, Visegrad. 
I na projížďku lodí došlo. A tak i tam se 
účastníkům líbilo.

Začátkem června skončil náš „školní 
rok“ přednášek, které pro nás pořádá Slo-
vanský kulturní institut z.s. Hradec Králové. 
Mgr. Jindřich Žák měl pro nás připravenu 
vlastně dvojpřednášku z cyklu KAŽDO-
DENNÍ ŹIVOT NAŠICH PŘEDKŮ. Ta 
první byla o sportu a volnočasových akti-
vitách – SPORT A SPORTSMENI a druhá 
na téma posledních věcí člověka – KMO-
TŘIČKA SMRT. Strašidelné to ale nebylo. 
Po prázdninách nás čekají další přednášky, 
další příjemná setkávání, nové informace.

Jeden den se několik z nás zúčastnilo 
i letos akce NAŠE POLE, které letos pořá-
dala v Nabočanech firma CEREI. Zase se 
nám to líbilo, stejně jako loni, když jsme 
byli v Kočím. 

V červnu byl ještě výlet do HORNÍHO 
BRADLA. Odtud jsme lesem šli do osady 

Lipka k historické budově zámku. Ten si 
tu z původní tvrze postavil v 16. století rod 
Kustošů. A samozřejmě k památné LÍPĚ, 
800 let starému stromu, který má hned dvě 
ocenění. V roce 2016 byla lípa stromem 
naší republiky a v letošním roce byla na tře-
tím místě v Evropě – za dubem z Polska 
a za dalším z Velké Britanie, z Walesu. Její 
historie je spojena právě s tím panským síd-
lem, ostatně i spisovatelka, narozená v blíz-
kých Řestokách – Helena Šmahelová, se 

ve svém románu Stíny mých otců tímto 
místem a okolím zabývá. Od LÍPY jsme 
ještě zašli k HROBCE KUSTOŠŮ. A potom 
cestou s výhledy na krajinu, i na Horní 
Bradlo s kaplí P. Marie u rodinné hrobky 
sklářského rodu Rüklů, zase do lesa. Pro-
cházka pralesem POLOM , jedlovou buči-
nou s javory a smrky i s torzy obrovských 
padlých kmenů, byla také zážitkem. Pak už 

přes Zubří jsme došli do Trhové Kamenice 
a autobusem domů.

Snad se  nám bude s te jně dař i t 
i v budoucnu.

M.B., Klub českých turistů
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MŠ Slatiňany informuje
Školní rok 2016/2017 utekl v MŠ Slatiňany jako voda a nyní dě-
tem začínají letní prázdniny. Školka bude během této doby uzavřena 
od 17. 7. do 11.8. a po prázdninách 36 dětí nastoupí povinnou školní 
docházku.
Pokud se ohlédneme na uplynulé měsíce v naší školce, můžeme za-
vzpomínat na mnoho hezkých školních akcí. Navštívilo nás několik 
umělců s divadelními představeními nejen s pohádkovou tématikou, 
ale i s poučením např. o bezpečnosti na silnici. Abychom v dětech 
začali podněcovat zájem o kulturu, navštívili jsme během školního 
roku několikrát chrudimské divadlo K. Pipicha. Při školních výletech 
třeba na Kunětickou horu, Babiččin dvoreček v Licibořicích, do Jez-
bořic, planetária v Hradci Králové či záchranou stanici Pasíčka jsme 
na tvářích dětí rozzářili úsměv a věříme, že si vzpomínky na tyto 
akce ponesou v sobě dál. Některé výlety byly financovány z výtěžku 
za sběr papíru, který byl organizován rodiči. Tyto aktivity jsou vítané 
a děkujeme za iniciativu rodičům.
Děti během školního roku navštěvovaly plavecký bazén v DSS Sla-
tiňany a měly si možnost přímo v budově školky zatančit v tanečním 
kroužku, proběhly lekce lyžařského výcviku ve spolupráci se Ski Fa-
natic a kurz in-line bruslení.
Již po několik let spolupracujeme s LČR s.p. – Lesní správou Na-
savrky. Rodiny dětí se mohou zapojit do sběru suchého pečiva pro 
příkrm lesní zvěře v zimních měsících. Každoročně vyrážíme s pa-
nem Ing. Morchem sázet stromky do okolních lesů Slatiňan a on nám 
za to zpestřuje program besedami o zvířatech a rostlinách lesa a se 
svými kolegy připravují poučné a zábavné soutěže ke Dni dětí – letos 
u Kočičího hrádku.
I pro pracovníky MŠ to byl pestrý rok. Do školek v posledních letech 
přicházejí stále mladší děti. Nejmenším dětem jsou dva roky, a proto 
je práce ve třídách, kde se může sejít až 27 dětí náročná. Proto oce-
ňujeme práci naší paní ředitelky Hany Rudové, která pro naši školku 
získala finance z šablon MŠMT pro další pracovní síly – chůvu k nej-
mladším dětem a školní asistentku. Vytvořila také projekt logopedic-
ké prevence –,,Mluvíme s radostí a úsměvem“, který nyní využíváme 
při práci s dětmi. Za finance, které byly získány za tento projekt byla 
vyškolena pedagogická pracovnice, která nyní pracuje s dětmi jako 
logopedický asistent. Dále máme na každé třídě zajímavé a podnětné 
pomůcky pro motivaci rozvoje řeči dětí ke každodennímu využití. 
Paní ředitelka vedla celý pedagogický sbor k sebevzdělávání a roz-
voji v pedagogické profesi. Byla nám vždy vzorem ve svém pracov-
ním nasazení, dokázala nás motivovat, poradit i podpořit a to nejen 
po pracovní, ale i lidské stránce. Za jejího působení školka prošla vel-
kými změnami. Tím, že přijala do kolektivu pana Tučka se výrazně 
změnila zahrada a okolí budovy, která se postupně zrekonstruovala.

Tento školní rok je posledním v jejím funkčním období ředitelky 
u nás v MŠ Slatiňany a tak ji za všechny pracovníky školky přejeme 
pohodu i spokojenost v dalších letech, pevné zdraví a děkujeme jí 
za její práci, kterou odvedla při vedení naší školky, která pro ni byla 
vždy srdeční záležitostí.

Kolektiv zaměstnanců MŠ

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vyhrajte 
kolo! Letos je pro vás připraveno 15 cyklotras, abyste se na krásy kra-
je podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s bruslemi na no-
hách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, na těch 
nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. Nemusíte absolvovat 
celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit tři razítka a jste v losování 
o 20 atraktivních cen! Soutěž se koná od 1. 4. do 15. 10. 2017.
Jak soutěžit? 
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. Stačí absolvovat i jen část 
cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způso-
bem. Vandrovní knížky si můžete zdarma vyzvednout v Infocen-
tru Slatiňany.
Kde dostanu razítko? 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Jedno z razítek je k dispozici i na našem zámku!

Naše následující připomínka by mohla být součástí Ozvěn Slatiňan 
v rubrice Nepodařilo se…
Dle našeho názoru nebylo zrovna zdařilé měnit četnost pravidelného 
svozu KO z původního týdne na 14 dní.
Nedostatky svozu KO se projevují hlavně nyní v letních měsících, 
kdy teploty přesahují 30 °C. I když se snažíme odpad třídit, hemží 
se naše popelnice stovkami červů a okolo se šíří nepříjemný zápach.
„Návod“ k ukládání kostí a zbytků do mrazáku v našich domácnos-
tech, až do doby pravidelného svozu, nám připadá jako nezdařilý 
vtip.
Doufáme, že po zkušenostech z letošního roku bude pravidelnost 
svozu vrácena na každý týden ke spokojenosti všech občanů.

M. a I. Jehličkovi

Odvoz KO


