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ŘÍJEN 2017

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

BUMBLEBASS se jmenuje kontrabasové kvarteto složené ze čtyř 
mladíků z pardubické konzervatoře. Hoši se rozhodli, že světu ukáží, 
jak krásný je kontrabas nástroj a že nemusí být nutně jen doprovodný. 
Dokazují to spolu již více než tři roky a jejich repertoár se stále roz-
šiřuje. Zahrají vám hudbu klasickou,populární, jazzovou a přejdou až 
k rockové. Mimo jiné uslyšíte i původní skladby Tonyho Osborna.
S nimi se představí i zajímavá poetická dvojice ze Znojma. Básník 
JIŘÍ ČERVENKA již jednou na Laskavém večeru byl. Má na svém 
kontě několik úspěšných sbírek, je znám i jako polonista a překlada-
tel polské poezie. Mnoho let byl kastelánem na hradě Pecka u Nové 
Paky, jako důchodce se vrátil do svého Znojma. Tentokrát s ním při-
jede ještě mladá básnířka ALICE HEKRDLOVÁ. 
Laskavý večer se koná v úterý 10. 10. od 19 hodin ve Společen-
ském domě.
Lístky si můžete rezervovat v městské knihovně (469 660 239).

z.j.

Pozvánka na 151. Laskavý večer
BASY a BÁSNĚ

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:
Kőrnerová, Hana Marie – Císařská vyhlídka
Mankell, Henning – Italské boty

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra
Omlouváme se všem, ale v pátek 29. září
bude z provozních důvodů ZAVŘENO.

Položení věnců při státním svátku
Dne 28. října 2017 vzpomeneme výročí vzniku samostatného česko-
slovenského státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny kytice k pomní-
kům padlých jako vzpomínka obětem 1. světové války a zároveň bu-
dou vyvěšeny státní vlajky.

V sobotu 16. 9. 2017 se v areálu Základní organizace Českého sva-
zu chovatelů Slatiňany uskutečnila okresní výstava drůbeže a místní 
výstava králíků, holubů a exotického ptactva. Bylo vystaveno téměř 
100 králíků, desítky kusů drůbeže, přes 100 holubů a okrasné ptactvo. 
Vystavovali zástupci slatiňanské základní organizace, ale i chovatelé 
z jiných organizací v rámci okresu, dokonce i mimo okres Chrudim. 
Součástí zářijové výstavy bylo i vyhlášení soutěže o putovní „Pohár 
starosty města Slatiňan“, která byla pořádaná pro členy místní orga-
nizace. Poháry za nejlepší zvířata, kolekce zvířat, byly uděleny na zá-
kladě hodnocení delegovanými posuzovateli Českého svazu chova-
telů, z.s., v rámci jednotlivých odborností (králíci, drůbež a holubi) 
a slavnostního předání se účastnil starosta města Slatiňan MVDr. Ivan 
Jeník. Za odbornost králíků obdržel putovní pohár př. Miloslav Slán-
ský (plemeno malý beran bílý červenooký), za odbornost drůbeže př. 
Zuzana Kulhánková (plemeno australka černá) a za odbornost holubů 
př. Josef Paluka (plemeno moravský pštros černý), kterého zastoupil 
při předání pohárů vedoucí odboru holubů př. Miroslav Žinčík. Oce-
něným, nejen putovním pohárem, ale i čestnými cenami za vystavená 
zvířata, gratulujeme. Děkujeme všem, kteří nám pomohli a neustále 
nám pomáhají ke zdárnému konání výstavy. Zejména členům naší or-
ganizace, vystavovatelům, kteří obeslali naši výstavu, zůstávají nám 
věrni a pravidelně se k nám vracejí. Poděkování patří také návštěv-
níkům za účast na výstavě, sponzorům a městu Slatiňany za podporu 
a přízeň, a v neposlední řadě členům naší organizace, kteří pomáhají 
zvládat úkoly související s přípravou a uspořádáním výstavy. Můžete 
nás také navštívit na svazových www stránkách http://zocschslatina-
ny.cz/. Těšíme se na shledání při příštích výstavách v roce 2018, které 
se budou opět konat v květnu a září. Na tato setkání a další spolupráci 
se těší chovatelé ze ZO ČSCH Slatiňany.

Okresní výstava drůbeže a místní výstava
králíků, holubů a exotů

Provoz nafukovací tenisové haly v areálu SK Spartak Slatiňany bude 
zahájen v pondělí dne 9. 10. 2017. Provozní doba každý den od 9.00 
do 21.00 hod.
Rezervace na tel.: 728 010 136, dlouhodobé rezervace na tel.: 
602 417 405.

V říjnu zahajuje provoz zimní tenisové haly
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Rada města Slatiňany projednala
na své 83. schůzi dne 21. 8. 2017

 1.  Žádost o příspěvek na opravu střechy (schválena dotace 30 000 Kč 
na rekonstrukci střechy fary ve Slatiňanech)

 2.  Žádost o poskytnutí daru (neschválen fin. Dar Oblastní charitě 
Pardubice)

 3.  Přijetí dotace od MZe (125 000 Kč na opravu střechy kapličky 
v Trpišově)

 4.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt v č. 1, 1 + 2, v domě čp. 825, 
Na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu (prodlou-
žení nájmu do 20. 8. 2018)

 5.  Posílení odděleného sběru textilu, obuvi a hraček (nový kontejner 
bude umístěn před sokolovnou)

 6.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–6/2017 (RM vzala 
na vědomí výsledky hosp.)

 7.  Pojištění vozidla (pojistná smlouva s Kooperativou)
 8.  Konkurzní řízení na vedoucí místo ředitel/ředitelka příspěvkové 

organizace Mateřská škola Slatiňany (projednán výsledek konkur-
zu, ředitelkou MŠ jmenována k 1. 9. 2017 Mgr. Eva Tomišková)

 9.  Převod z rezervního fondu a použití investičního fondu Základní 
umělecké školy Slatiňany (za účelem vybudování rampy a scho-
diště k budově ZUŠ)

10.  Zřízení sjezdu k domu č. p. 278 v Presích (odloženo)
11.  17. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-

ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 71 976.675,99 Kč – dorovná-
no 37 011 631,16 Kč, výdaj 105.000 807,15 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

Různé: RM schválila zřízení otevřené knihovničky v centru Slatiňan 
atd.

Rada města projednala
na své 84. schůzi dne 28. 8. 2017

 1.  18. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2017

 2.  Určení platu statutárnímu zástupci příspěvkové organizace města 
Mateřská škola Slatiňany, okres Chrudim

Rada města Slatiňany projednala
na své 85. Schůzi dne 4. 9. 2017

 1.  Smlouvu o dílo na opravu střechy kapličky v Trpišově (RM roz-
hodla uzavřít smlouvu se zhotovitelem Romanem Zvěřinou, Rab-
štejnská Lhota)

 2.  Plynovodní přípojku k domu č. p. 775 v ul. T. G. Masaryka ve Sla-
tiňanech (schváleno zřízení věcného břemene – 6 bm)

 3.  Zadání zakázky na zajištění svozu a využití vyseparovaných slo-
žek komunálního odpadu z města Slatiňany v letech 2018–2019 
(schváleno vyhlášení veřejné zakázky, oslovení společností, jme-
nována hodnotící komise)

 4.  Zřízení sjezdu k domu č. p. 278 v Presích (opět odloženo, MěÚ 
pověřen provést nezbytné další úkony)

 5.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
chodníku v ulici Dělnická, Slatiňany – II. část (zrušeno – bude 
vyhlášeno nové výběrové řízení)

 6.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Oprava 
chodníku v ulici Medunova, Slatiňany – II. část, včetně rekon-
strukce části veřejného osvětlení (zrušeno – bude vyhlášeno nové 
výběrové řízení)

 7.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Rekon-
strukce osvětlení kanceláří 1. NP MěÚ Slatiňany (vybrána firma 
MILAN HAVLÍK s.r.o. Pardubice, cena 278 404 Kč)

 8.  Mimořádnou inventarizaci majetku MŠ Slatiňany (s nástupem 
nové ředitelky)

 9.  Koupě montážní plošiny (NISSAN CABSTAR – Multitel 160 Alu 
Ds)

10.  Prodej MULTICAR M 2510 – žebřík (neopravitelné – bez STK)
11.  Prodej čerpací stanice (přebytečný prvek – změna v realizaci pro-

jektu akce „Kanalizace Trpišov“, viz článek níže)
12.  Uzavření smlouvy o poskytování služeb technické podpory 

na program Spisová služba a navazujících modulů Automat přijí-
mání/odesílání datových zpráv a Avízo 

13.  Uzavření smlouvy o technické podpoře na program Stavební úřad 
a vazeb na propojení do elektronické spisové služby GEOVAP 
a propojení do geografického informačního systému GEOVAP – 
GS Web 

14.  19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem 72 074 262,99 Kč – dorovná-
no 37 470 931,16 Kč, výdaj 105 557 694,15 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

15.  Program 18. zasedání zastupitelstva města Slatiňany (program 
doporučen k projednání)

Rada města Slatiňany

Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017

Vážení občané, letošní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR se konají ve dnech 20. a 21. října 2017.
V pátek 20. 10. 2017 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 21. 10. 2017 
od 8.00 do 14.00 hodin.
Místem konání voleb je:
–  volební místnost pro volební okrsek č. 1 je v budově radnice MěÚ 

Slatiňany, T. G. Masaryka 36
–  volební místnost pro volební okrsek č. 2 je ve Společenském domě, 

Tyršova 287
–  volební místnost pro volební okrsek č. 3 je v ZUŠ Slatiňany, Rai-

sova 173
–  volební místnost pro volební okrsek č. 4 je Škrovád 11 (úřadovna)
–  volební místnost pro volební okrsek č. 5 je Trpišov 93 (úřadovna 

za bývalým obchodem)
–  volební místnost pro volební okrsek č. 6 je Kunčí 2 (místnost u ha-

sičské zbrojnice)
Oznámení o době a místě konání voleb bude vyvěšeno na úřední 
desce MěÚ Slatiňany a budou zde uvedená konkrétní čísla popisná 
patřící do jednotlivých okrsků. Případné bližší informace Vám po-
skytneme na tel. 469 660 245.
Voliči bude umožněno hlasování po prokázání jeho totožnosti a stát-
ního občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným ces-
tovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR.
Hlasovací lístky budou voličům dodány do domácnosti na adre-
su trvalého pobytu nejpozději 1 den přede dnem voleb. Předem se 
omlouváme za případné nedoručení hlasovacích lístků. V případě, že 
Vám nebudou hlasovací lístky doručeny, můžete si je před volbami 
vyzvednout na MěÚ Slatiňany –matrika, nebo v den voleb ve volební 
místnosti.
Budete-li se chtít zúčastnit voleb a nebudete v uvedených dnech 
přítomní v místě svého trvalého pobytu, bude Vám od 6.října 2017 
na MěÚ Slatiňany vydán voličský průkaz, na který můžete hlaso-
vat v jakémkoli stálém volebním okrsku na území celé ČR, popř. 
v jakémkoliv zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného 
zastupitelského úřadu.

M. Kolouchová, odbor HSO

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 10. 2017 od 15 hodin.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Pečovatelská služba města Slatiňany chce upozornit své klienty 
i obyvatele města na některé sociální dávky a výhody, o které si mo-
hou s ohledem na svou nepříznivou sociální situaci zažádat.
1. Příspěvek na péči
Je určen lidem, kteří kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu 
stavu potřebují pomoc jiného člověka. Při posuzování se hodnotí 
schopnost zvládat pohyb, orientaci, komunikaci, stravování, obléká-
ní, tělesnou hygienu, péči o zdraví a o domácnost. Žadatel musí vypl-
nit tiskopis, ten je k dispozici na kontaktním pracovišti úřadu práce, 
případně i v elektronické podobě na Integrovaném portálu MPSV. 
Z poskytnutého příspěvku pak osoby hradí pomoc, kterou jim může 
dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, 
registrovaný poskytovatel sociálních služeb.
Výše příspěvku na péči pro lidi starší 18 let (Kč/měsíc)
lehká závislost 880 Kč
středně těžká 4 400 Kč
těžká závislost 8 800 Kč
úplná závislost 13 200 Kč

2. Příspěvek na bydlení
Je určen lidem či rodinám s nízkými příjmy, které mají trvalé byd-
liště ve vlastním nebo nájemním bytě a na bydlení vydají víc než tře-
tinu svých příjmů (30 procent). O dávku se opět žádá na kontaktním 
pracovišti úřadu práce.

3. Příspěvek na zvláštní pomůcku
Nárok na něj má osoba s těžkou vadou nosného nebo pohybového 
ústrojí (např. dodatečná úprava motorového vozidla, stavební prá-
ce spojené s uzpůsobením koupelny a WC, schodolez, atd.), těžkým 
sluchovým postižením (např. signalizace bytového zvonku, signa-
lizace telefonního zvonění, telefonní zesilovač, atd.) nebo těžkým 
zrakovým postižením (např. digitální čtecí přístroj pro nevidomé 
s hlasovým výstupem, vodící pes, slepecký psací stroj, digitální zvět-
šovací lupa, atd.) charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravot-
ního stavu (zdravotní stav trvá nebo bude trvat déle než jeden rok).

4. Průkaz osoby se zdravotním postižením
Nárok na průkaz má osoba s tělesným, smyslovým nebo duševním 
postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 
které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace.
Průkaz TP: nárok má osoba se středně těžkým funkčním posti-
žením pohyblivosti nebo orientace. Má nárok na např. vyhrazené 

místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích, s výjimkou do-
pravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení 
místenky. Osoba má přednost při osobním projednávání své záleži-
tosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání. Za osobní projednávání se 
nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani 
ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
Průkaz ZTP: nárok má osoba s těžkým funkčním postižením po-
hyblivosti nebo orientace. Má všechny výhody jako držitel průkazu 
TP. Navíc má nárok na bezplatnou dopravu pravidelnými spoji míst-
ní veřejné hromadné dopravy (tramvaje, trolejbusy, autobusy, metro, 
slevu 75% jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku 
ve vnitrostátní přepravě a slevu 75% v pravidelných vnitrostátních 
spojích autobusové dopravy.
Průkaz ZTP/P: má nárok osoba se zvlášť těžkým funkčním po-
stižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace 
s potřebou průvodce. Osoba má stejné nároky jako držitelé TP, ZTP. 
Navíc má nárok na bezplatnou dopravu průvodce veřejnými hromad-
nými dopravními prostředky v pravidelné osobní hromadné dopravě 
a na bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky ne-
vidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

5. Příspěvek na mobilitu
Výše dávky je v současné době 400 Kč měsíčně. Vyplácí se osobě:
-  která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP 

nebo ZTP/P,
-  která se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo 

je dopravována,
-  které nejsou poskytovány pobytové sociální služby podle zákona 

o sociálních službách nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče,
-  z důvodů hodných zvláštního zřetele může být příspěvek na mobili-

tu přiznán i osobě, které jsou poskytovány sociální služby.

Základní informace o těchto výhodách a dávkách podají pracov-
nice pečovatelské služby v sídle služby na adrese: Farská ulice 765, 
případně telefonicky na číslech: 469 682 555, 721 101 332. Podrob-
nější informace podají a žádosti přijímají pracovníci Úřadu prá-
ce ČR, Kontaktní pracoviště Chrudim.
Zde se můžete informovat i o dalších příspěvcích např. příspěvek 
na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc, život-
ní a existenční minimum.
Zdroj: Integrovaný portál Ministerstva práce a sociálních věcí

Sociální dávky a výhody určené pro seniory a osoby se zdravotním postižením

110. výročí SDH Trpišov již v příštím roce
Vážení i bývalí občané Trpišova, jakožto i ostatní „AUŠPERÁCI“. 
V roce 2018 oslaví náš Sbor dobrovolných hasičů v Trpišově 110. vý-
ročí svého založení a zároveň 20 let pořádání dětských Mikulášských 
karnevalů. Proto bych vás chtěl touto formou poprosit o poskytnutí 
jakýchkoli materiálů, týkajících se činnosti hasičů v naší obci. Jde 
především o poskytnutí fotografií, videí, případně i článků z tisku 
v jakékoli formě – elektronicky i v papírové podobě. Rád bych vy-
tvořil fotoknihu jak s tématem činnosti hasičů v Trpišově, tak spe-
ciální fotoknihu Dětských Mikuláškých karnevalů. Tyto knihy bych 
případně mohl za nákladové ceny poskytnout Vám všem.
Pokud mi můžete poskytnout svoje materiály, uvítám je na „flešce“, 
CD, posláním přes „úschovnu/úložiště na adresu milanstepanek@
email.cz nebo prostě přinesením v papírové podobě, kdy si materiály 
oskenuju a čestně vrátím. Telefonní kontakt je 608 459 922.
Předem Vám děkuji za poskytnutí Vašich materiálů a věřím, že se 
potkáme na oslavách výročí založení našeho sboru a na příštím Mi-
kulášském karnevalu pro děti. O termínu a programu těchto akcí Vás 
budeme včas informovat.
Děkuji za pochopení a spolupráci.

Milan Štěpánek, starosta SDH Trpišov

Zákaz odkládání hrobového zařízení
Upozorňujeme nájemce hrobových míst i ostatní návštěvníky hřbito-
va na přísný zákaz odkládání hrobových zařízení v prostoru hřbitova. 
Dle Řádu veřejného pohřebiště města Slatiňany je třeba mimo jiné 
dodržovat tyto podmínky dohodnuté provozovatelem pohřebiště:
-  Zajistit odvoz zbytků stavebního materiálu a zeminy při úpravě hro-

bového místa na vlastní náklady,
-  zajistit odvoz nevyužitého hrobového zařízení při stavebních úpra-

vách hrobového místa na vlastní náklady a zákaz jeho ukládání 
v areálu pohřebiště.

Ivona Osinková, odbor HSO

Truhlářství SPALTO a EDDA, z.ú. zve na Podzimní truhlářský 
workshop s kovářem.
Přijďte s dětmi vyrobit dřevěný výrobek s kovářským doplňkem, 
dne 07.října 2017 od 9.00 do11.00 a od 11.00 do13.00 hod. Kapa-
cita míst omezena, proto neváhejte s přihlášením na klarasoudko-
va@seznam.cz, mob. 776 167 340. Cena 250 Kč/výrobek.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slati-
ňany a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.
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Dokončení kanalizace v místní části Trpišov
V letošním roce byla dokončena a také úspěšně zkolaudována stavba 
splaškové kanalizace v místní části Trpišov. Jedná se o poměrně slo-
žitou stavbu, která je kombinací tradičních gravitačních stok a částí 
tlakových tzv. výtlaků. Z tohoto důvodu musí Trpišovská kanalizace 
obsahovat i pět čerpacích stanic. 
Trpišovská kanalizační soustava je zbudována jako splašková, to 
znamená, že do ní mohou být vpouštěny pouze splaškové vody, které 
vzniknou určitou činností uvnitř v domácnostech. Do splaškové ka-
nalizace nesmí být napojeny dešťové vody ze střech domů, gará-
ží, aj. Připojeny nesmí být ani balastní vody vznikající při odvod-
nění pozemků, přečerpávání malých vodních nádrží a podobně.
Přes to všechno ukazuje praxe, že se v každé obci najde skupina 
občanů, kteří zcela nezodpovědně řeší svoji potřebu likvidace vod 
dešťových a balastních připojením těchto vod do svojí splaškové ka-
nalizační přípojky. Tito občané si neuvědomují, že svojí nezákonnou 
a nezodpovědnou činností negativně ovlivňují správné fungování 
celé kanalizační soustavy a tím ohrožují i své spoluobčany, kteří mají 
své nemovitosti postaveny v níže položených lokalitách jako jsou 
např. Kochánovice, ale i některé části Trpišova. 
V nízko položených lokalitách mohou být nemovitosti v určitých pří-
padech ohroženy zpětným vzdutím splaškových vod, a proto mají 
jejich vlastníci dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. povinnost instalovat 
na své kanalizační přípojce zařízení proti zpětnému toku – tkz. 
zpětnou kanalizační klapku. Nebezpečí zpětného vzdutí splaško-
vých vod je umocněno právě přítomností dešťových a balastních vod 
v kanalizační soustavě.
Povinnost instalovat na své kanalizační přípojce zpětnou klapku 
mají vlastníci nemovitostí s následujícími čísly popisnými a evi-
denčními:
Kochánovice 
čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 5
Trpišov 
čísla popisná: 1, 2, 3, 4, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 49, 52, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 84, 93, 
97, objekt hasičské zbrojnice (bez čísla popisného)
čísla evidenční: 167, 172
Zpětných kanalizačních klapek je na českém trhu značné množství 
– zde tedy uvádíme nabídky ze serveru Heureka: https://kanalizace.
heureka.cz/f:q:zp%C4%9Btn%C3%A1%20klapka/.
Pokud je nemovitost podsklepená a kanalizační přípojka povede přes 
prostor sklepa, je finančně výhodné umístit zpětnou klapku právě 
do sklepa (ke klapce musí být zachován dostatečný přístup z důvodu 
její údržby). V ostatních případech je nutné zpětnou klapku umístit 
do betonové šachty na trase kanalizační přípojky vně objektu. Pro 
osazení zpětné klapky lze použít typovou betonovou kanalizační 
šachtu, krytou poklopem. 
V případě dotazů ve věci provedení své kanalizační přípojky se 
zpětnou klapkou můžete kontaktovat Vodárenskou společnost 
Chrudim, a.s. na tel. číslo: 844 114 455. 
V druhé polovině září bude také v Trpišově dokončena celková úpra-
va komunikací včetně komunikace III/3409 (směr Svídnice – Šiško-
vice), jejíž povrch bude odfrézován a následně nahrazen novým ži-
vičným krytem. Odfrézovaná drť z komunikace bude přitom použita 
i na úpravu některých místních komunikací Trpišova. 
Finanční zhodnocení stavby kanalizace
Celkové náklady 38 609 150,93 Kč.
Přípravné práce na kanalizaci započaly již v roce 2003.
Akce je financována z dotace poskytnuté Ministerstvem zemědělství 
České republiky ve výši 8 099 000 Kč, z dotace poskytnutou Pardu-
bickým krajem ve výši 1 615 000 Kč.
Zbývající část hradí město úvěrem poskytnutým Českou spořitelnou, 
a.s.

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

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

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

Děkuji touto cestou Městskému úřadu Slatiňany a paní Osinkové 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Irena Schejbalová

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

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za naše blahopřání k našim narozeninám.
 Irena a Jaromír Dubských

Děkuji zaměstnancům MěÚ Slatiňany a panu starostovi MVDr. Iva-
nu Jeníkovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Karel Víšek

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

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Jeníkovi a městskému 
úřadu za blahopřání k mým narozeninám.
 František Drahoňovský

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a měst-
skému úřadu za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Ludmila Bártová

Děkuji touto cestou panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a měst-
skému úřadu za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Josef Čermák

Poděkování

Poděkování skautům
Děkujeme za milé vystoupení místnímu skautskému oddílu. Písníč-
ky nám zpříjemnily zářijovou oslavu narozenin a svátků. Těšíme se 
na další setkání v prosinci.
Děkují obyvatelé DPS Slatiňany.

Letní soutěž v knihovně
Téma „Prázdninová záložka“ letos 
oslovilo nejen děti, ale i dospělé. Bě-
hem léta byly záložky vystaveny v dět-
ském oddělní a každý příchozí si mohl 
prohlédnout různorodost nápadů a šikovnost jednotlivých soutěží-
cích. Kdo se chce na dílka podívat, má možnost ještě týden po skon-
čení soutěže. Milý soutěžící, kdo ještě nebyl, stavte se u nás pro malé 
poděkováníJ.
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K renezanční šlechtě byl letos zařazen i první stavebník zámku
Reprezentoval jej rytíř Bohuslav Maza-

nec z Frymburka, a jeho zámek z konce 
16. století byl popsán v minulých Ozvěnách 
a podchycen na morovém obrazu o téměř 
století později. Ten zdejší vrchnost darovala 
chrudimskému chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie a je dosud umístěn v sakristii.

Připojujeme ještě další historický obrá-
zek zámku na obr. č.1, který je datován 
rokem 1680 a najdeme ho ve sbírkách 
zámecké expozice, části zámeckých prostor 
věnovaných Auerspergům, bývalým maji-
telům.

V právech vzdělaný Mazanec zastával 
v království Českém významné postave-
ní písaře menších desek zemských. Patřil 
k bohatým pražským měšťanům, od krále 
Ferdinanda I. obdržel list erbovní v roce 
1556 a v následujícím i vladycký s polep-
šeným erbem včetně užívání přídomku 
z Frymburka. Na sněmu v roce 1561 byl 
přijat do stavu rytířského.

V roce 1575 koupil Mazanec rabštejnské 
zboží, k němuž patřila tvrz a ves ve Slatiňa-
nech. Ta byla již velmi sešlá, proto ji nechal 
zbourat a z kamene položit základy jiné 
tvrzi (zámku), k jehož stavbě povolal ital-
ského stavitele Aostaliho, jak bylo v Ozvě-
nách rovněž uvedeno.

Krátce po jeho založení Mazanec zemřel 
ve svém domě na Novém Městě pražském, 
ale ještě předtím stačil sepsat poslední vůli, 
v níž žádal svoji ženu, Annu Škopkovou 
z Bílých Otradovic, aby stavbu zámku 
dokončila. Odkázal jí prostředky finanční, 

materiální a lidské, zahrnující pomoc svých 
poddaných (3. 1. 1589).

Mazanec byl dvakrát ženat, první žena 
se jmenovala Dorota Hiršpergerová, s níž 
měl syna Jana (po úmrtí otce a návratu ze 
studií v cizině se v roce 1591 ujal statku) 
a dceru Markétu. S druhou ženou, výše zmí-

něnou Annou, měl šest dětí, z nichž čtyři 
chlapce, tři z nich zemřeli ve velmi útlém 
věku a byli pohřbení v kostele sv. Marti-
na. Po obvodu vnitřní zdi presbyteria jim 
patří náhrobek z červeného mramoru se 
jmény a stářím těchto dětí. Pod nápisem je 
ještě tesaný erb šlechtice Mazance ve vav-
řínovém věnci. V barvě je na modrém štítu 
bájné zvíře Noh, zlaté barvy, zobrazované 
jako polovina lva a orlice, v klenotu nad 
helmou s přikryvadly stojí žlutý lev, držící 
se rohů buvolích (obr. č 3). Tento erb byl 
ještě v roce 1562 polepšen.

Na stejném místě v kostele vedle svých 
potomků má hrob i matka zemřelých dětí 
z obr. č. 2. Její náhrobní deska z pískovce 
je setřelá a málo čitelná, rovněž ji doplňuje 
erb, který je tzv. mluvící. V modrém štítu 
měli Škopkové zlatý škopek a v klenotu kří-
dlo (obr. č. 4). 

O záchranu všech náhrobků v kněžišti 
kostela, celkem 8, se postaral majitel nasa-
vrckého panství Vincenc Karel Auersperg 
v první polovině 19. století. Původně byly 
zapuštěny v dlažbě podlahy a některé už 
jevily značné poškození stářím.

Historický obraz zámku z obr.č. 1, dnes 
neexistujícího v této podobě, Mazance 
přiřadil k renezanční šlechtě. Stalo se tak 
právem, neboť jeho vizí bylo panské sídlo 
vystavěné v renezančním slohu a napodobit 
ve skromném stavebním rozsahu feudální 
velmože s honosnými zámky s toutéž módní 
dobovou architekturou.

Ing. Milan Vorel, fotoarchiv

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Jedna z nejvýraznějších tváří české hudební 
scény Tomáš Klus zavítá v pátek 10. listo-
padu do Chrudimi. V rámci svého Recyk-
lus Tour vystoupí se svou Cílovou skupinu 
na koncertě ve sportovní hale.
Pro Tomáše Kluse, českého písničkáře, tex-
taře, skladatele, herce, ale také bývalého 
moderního pětibojaře, to bude návrat do vý-
chodočeského města po třech letech. Mno-
zí z jeho fanoušků si jistě dodnes pamatují 
výjimečný koncert v roce 2014, kdy se mu 
podařilo zcela vyprodat chrudimskou spor-
tovní halu. 
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na in-
tenzivní a jedinečný hudební zážitek. Hudbu 

Tomáše Kluse, který je mnohými označován 
za novodobého Karla Kryla a pokračovatele 
české písničkářské tradice, lze jen stěží za-
řadit do jednoho žánru. Z jeho písní vyvěrá 
duchovní i inspirativní síla i jeho vlastní po-
hled na svět kolem nás. Jeho koncerty v sobě 
nesou neopakovatelnou atmosféru a energii, 
která z Tomáše Kluse při vystoupení sálá. 
Nejinak tomu bude i v Chrudimi. 
Čerstvý trojnásobný otec Tomáš Klus se 
do východočeského města velmi těší. „Chru-
dim mám rád, mám na toto krásné město 
nádherné vzpomínky a pokaždé do něj znovu 
rád zavítám,“ říká. 
Koncert ve sportovní hale začne v 19.30 ho-

din, ale stadion své brány pro fanoušky ote-
vře již o hodinu dříve, tedy v 18.30. 
Vstupenky mohou zájemci pořídit již nyní 
v předprodeji sítě TicketPortal za 490 Kč 
včetně poplatků. Na místě pak budou lístky 
k dostání za 550 Kč. 
VSTUPENKY K ZAKOUPENÍ ONLINE 
ZDE: 
https://www.ticketportal.cz/Event/Tomas_
Klus_Jeho_cilova_skupina
Více informací o chrudimském koncertu To-
máše Kluse a jeho Cílové skupiny můžete 
získat na webových stránkách www.tomas-
klus.cz či na e-mailové adrese produkční 
agentury DC Promo produkce@dcpromo.cz.

Populární zpěvák Tomáš Klus a jeho Cílová skupina míří do Chrudimi
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Vážení občané Slatiňan, dovolte mi v následujícím článku 
uvést na pravou míru a doplnit některé teorie ke stavebnímu vývoji 
zámku Slatiňany uvedené v předchozích Ozvěnách v článku pana 
Ing. Vorla s názvem „Rok renezační šlechty“. Tento článek je zpra-
cován na základě starých i nově prováděných průzkumů zámku sta-
vebními historiky, architekty a archivními rešeršemi. 

K tomu, abychom se dostali až k období renesance, musíme 
proletět pár set let období gotiky, kdy na místě dnešního zámku 
stávala tvrz. Její podobu dnes těžko můžeme rekonstruovat, neboť 
z tohoto období se nedochovaly žádné plány, nákresy, veduty či 
kresby. Avšak hluboko pod nádvořím zůstala do dnešních dnů skryta 
dvě patra sklepů, jejichž charakter jasně odpovídá stavbám 14. a 15. 

století. Lomená klenba z vyskládaných a na místě těžených kamenů 
z podloží či na dřevěné bednění vyskládané kameny prolité mal-
tou tvořící valenou klenbu. V období od počátků slatiňanské tvrze 
do stavby renesančního zámku se zde vystřídala řada majitelů, kteří 
ale vesměs neměli mnoho příležitostí stát vysoko na společenském 
žebříčku, neboť panství slatiňanské bylo příliš malé na to, aby výno-
sy z něj vyšvihly majitele mezi společenskou elitu. Od osob s predi-
kátem „ze Slatiňan“, přes rod Talmberků či rytíře Šárovce z Šárova, 
královské věnné město Chrudim, čtrnáctidenní epizodu v podobě 
Jana „Bohatého“ z Pernštejna, rytíře Lhotské ze Zásmuk, rytíře Jin-
dřicha Fraňka z Liběchova a jeho syny se dostáváme do roku 1575, 
kdy spojený slatiňanský a rabštejnský statek zakoupil za 19 500 kop 
míšeňských grošů rytíř Bohuslav Mazanec z Frymburka. 

Bohuslav Mazanec byl právnicky vzdělaný člověk, znalý latiny 
a dalších zemských jazyků, a možná i proto se mu naskytla příle-
žitost kariérního růstu v zemských úřadech. Nejpozději od roku 
1563 zastával funkci písaře českých zemských menších desek. V té 
době byl již povýšen do rytířského stavu s predikátem z Frymburka. 
Jako novopečený šlechtic se Mazanec chtěl alespoň částečně svým 
životním stylem přiblížit nejurozenější aristokracii, například svému 
nadřízenému Vratislavu z Pernštejna, nejvyššímu kancléři. Ten 
zrovna dokončoval svou nádhernou rezidenci v Litomyšli. Stavbu 
litomyšlského zámku vedl císařský a královský dvorní architekt 
Ulrico Aostallise de Sala, kterého Mazanec pohybující se ve stej-
ných společenských kruzích oslovil, aby mu naprojektoval také 
slatiňanský zámek. Nepřekvapí, že projekt obsahoval shodné prvky 
jako slavnější a větší zámek v Litomyšli – renesanční sgrafitovou 
fasádu, působivé stupňovité štíty s pilastry a čučky, lunetovou pod-
střešní římsu či plechovou hodinovou věž. Podobnost je jasně patrná 
v z dochované veduty z konce 17. století, která se nachází v sakristii 
chrámu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. 

Ačkoli renesanční zámek z konce 16. století byl jakousi zmenše-
nou „kopií“ toho litomyšlského, finanční možnosti rytíře Mazance 
nebyly stále dostačující pro dokončení tak velkého díla. Zámek měl 
proto poněkud neobvyklou dispozici ve tvaru písmene L, složenou 
z východního (směrem k městu) a části jižního (směrem do parku) 
křídla, končícího v místech pozdějšího průjezdu z 18. století. Pro 

Renesanční zámek Slatiňany

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Aostallise typický čtyřkřídlý projekt zůstal z důvodu nedostatku 
financí i střídání majitelů nenaplněn. 

Po stavební stránce zůstával zámek bez větších zásahů až do 18. 
století, kdy sňatkem přešel do majetku knížete Jana Adama z Auer-
spergu, který již v polovině 18. století nechal starý renesanční 
zámek upravit do barokní podoby. Tato první barokní etapa prodlou-
žila jižní křídlo a vybudovala základ křídla západního. Renesanční 
objekt zůstal v celé své stavební hmotě dochován a je integrální 
součástí dnešní zámecké budovy, a to včetně renesančních omí-
tek a sgrafit, které byly kletováním narušeny, aby se na nich nová 
barokní omítka udržela. Nová omítka sjednotila upravené okenní 
osy ve světle okrové barvě s bílými pilastry a lizénami, o čemž 
jednoznačně svědčí prováděné stavebně historické průzkumy při 
současných opravách fasády. Topografie Jaroslava Shallera uvádě-
jící „skvostný, avšak ne zcela vystavěný zámek“ vychází z faktu, 
že v 80. letech 18. století probíhala druhá etapa barokní přestavby, 
která prodloužila západní křídlo na úroveň křídla východního, tehdy 
zámek získal půdorys písmene U s proraženým průjezdem na jižní 

stranu. Při druhé etapě byla odstraněna většina ozdobných prvků 
fasády a nahrazena novými ve světle růžových tónech. O těchto 
dvou etapách barokní přestavby (nikoli odstranění jak je uvedeno 
v článku pana Ing. Vorla) starého renesančního sídla svědčí nejen 
dochovaná sgrafitová psaníčka a další ozdobné prvky skryté pod 
novějšími omítkovými vrstvami, ale také užívané technologie, 
renesanční kletované omítky v interiéru či dva typy barokního 
krovu. Více ke stavebnímu vývoji najdete v monografii o slatiňan-
ském zámku, která vyšla v roce 2015 a kterou si můžete zakoupit 
na pokladně zámku.

Ing. Jaroslav Bušta,
 kastelán státního zámku Slatiňany

Přiložené snímky:
1. stavebně historický rozbor – přízemí, Ladislav Svoboda, Martin 
Ebel, Stavebně historický průzkum, Pardubice 1996, modře rene-
sanční zdivo
2. detail z votivního obrazu Jaroslava Pucharta z Voděrad, 1681, Ar-
ciděkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, Chrudim
3. dochovaná originální renesanční sgrafita z původně vnější stěny 
před první barokní přestavbou
4. překreslené renesanční sgrafito při průzkumu fasád roku 2005 (již-
ní křídlo směrem do parku)

Léto na Švýcárně

Nordic walking na Lesní slavnosti

Mílí „Slatiňáci“,
hlavní sezona končí a podzim nám pomalu klepe na dveře. Letos 
jsme vás přivítali originální výstavou „AFRIKA“, kde jste mohli, 
a ještě do konce října můžete zblízka vidět některou africkou zvěř, 
kterou nám zapůjčil pan Roman Mádlo.
Zvídavé děti si mohly vypracovat naučný kvíz, správné odpovědi bu-
dou koncem října slosované a tři výherci obdrží pěkný dáreček.

Během léta začal Mgr. Libor Škrlík realizovat 3Dmalbu v interak-
tivní místnosti, na dvou stěnách vzniklo i krásné panorama hřebčína, 
zámku a okolí. Kompletní dílo bude dokončeno do konce října.
Do hospodářské místnosti se nastěhoval nový přírůstek – rohatý koz-
lík, Švýcárnu nám hlídá výr velký a holubník obsadilo hejno holu-
bů…
Radost, a to nejen dětem udělal kočárový trenažer, který je už ko-
nečně možný vlastnoručně řídit přes mechanismus propojený s po-
čítačem.

Nejvíce nás potěšila návštěvnost, která v letošním srpnu dosáhla za-
tím největšího počtu v existenci našeho muzea a to 2156 návštěvníků.
Děkujeme Vám za přízeň a přejeme krásné „Babí léto“.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Dnes snad už nikdo nepochybuje, že pohyb je vynikající a nejlevnější 
prostředek péče o naše zdraví. Ti, kdo v neděli 10. září 2017 dorazi-
li na 12. ročník Lesní slavnosti pořádané Městskými lesy Chrudim, 
s.r.o. na Čertově skalce, se mohli zúčastnit ukázkové lekce nordic 
walking (NW). 
Nezasvěcení si často myslí, jak je chůze s holemi jednoduchá. Účast-
níci této lekce se pod vedením instruktorů NORDIC WALKING 
CHRUDIM přesvědčili, že na zvládnutí správné techniky jedna lekce 
nestačí. Někteří nadšenci proto využili možnosti přihlásit se na dal-
ší lekce NW, které se konají pravidelně každou středu na Podhůře. 
Po dohodě vycházíme od Komety, Monaca nebo přímo ze Slatiňan. 
Zájemci mohou najít aktuální inforamace na stránkách www.nw-cz.
webnode.cz.
NW se řadí mezi nejzdravější sporty vůbec – zapojují se při něm 
téměř všechny partie lidského těla (až 90% svalů) a jedná se tak jed-
noznačně o pohyb energeticky náročný a vysoce efektivní. Je tedy 
vhodný nejenom pro mobilizaci ochablých svalů, ale i ke snižování 
nebo udržení redukované tělesné hmotnosti. NW nabízí velice účin-
nou a poměrně snadnou cestu ke zdokonalení fyzické kondice bez 
ohledu na věk, pohlaví nebo aktuální stav fyzičky. 
V Evropě již boom NW skončil a lidé ho berou prostě jako součást 
svého života. U nás jsme stále ještě ve fázi úžasu a objevování. Dě-
kujeme proto organizátorům Lesní slavnosti za možnost osvěty a po-
pularizace tohoto krásného sportu.
Za NORDIC WALKING CHRUDIM Pavla Šimonová
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Den: Neděle 1.10.2017 
Čas: 14–17 hod
Pořadatel: Zelený dům Chrudim, z.s. a Východočeská pobočka ČSO
První říjnová neděle je již tradičně zasvěcena Festivalu ptactva. Bě-
hem něho organizujeme s ornitology z České společnosti ornitologic-
ké pro veřejnost vycházku do přírody spojenou s pozorováním ptáků 
a dalším doprovodným programem.
Udělejte si čas a pojďte s námi pozorovat ptáky do podzimní přírody 
na Chrudimsko! Získáte mnoho informací jak o jednotlivých druzích, 
jejich životě, ohrožení a možnostech ochrany, tak o fenoménu ptačí 
migrace obecně.
Pro ty, kteří nevědí, kde jsou Kochánovické rybníky, nabízíme spo-
lečný sraz ve Slatiňanech na vlakovém nádraží ve 13 hodin. Odtud 
půjdeme společně zámeckým parkem, slatiňanskou kaštankou a třeš-
ňovkou až do cíle (mapa).
V něm Vás bude čekat pozorování ptáků v okolí rybníků i na vodní 
hladině, kvízy a poznávání zaměřené na ptačí obyvatele východních 
Čech. Můžete se těšit i na výtvarnou dílnu, kde si každý bude moct 
vyrobit svého ptáčka na kolíčku. Provázet Vás budou zkušení orni-
tologové. 
S sebou si nezapomeňte dalekohledy a určovací klíče týkající se ptá-
ků (nějaké budou i k zapůjčení). 
Tato akce je podpořena Pardubickým krajem, městem Chrudim a Vý-
chodočeskou pobočkou ČSO.
Kontakt: T. Schwarz 469 811 145, 775 012 157 a S. Vacková 
606 576 513. 
Web: http://www.cso.cz/index.php?ID=3133 a www.zelenydum.es-
tranky.cz, zelenydumchrudim@email.cz.

Po úspěšné loňské sezóně a velkém zájmu o soutěž, který projevili 
z větší části místní, jsme původní soutěžní otázky v Questu upravily 
a trošičku pro nejednoho účastníka ztížily J. Například spočítání la-
viček či schodů dalo někdy zabrat… Správně vyplněný Quest přines-
la většina, ale i ti, kteří si lámali hlavičky a sem tam se jim do správně 
vyplněného kódu vloudila chybička, neodešli z informačního centra 
s prázdnou a z naplněné truhličky si každý vybral malou pozornost 
na památku. A co bylo účelem celé soutěže? Vytáhnout děti od počí-
tačů, tabletů a třeba z lehátek u bazénů do přírody, do okolí našeho 
města, procházkou si připomenout krásná místa, kterých je okolo 
bezpočet a strávit tak v přírodě příjemný prázdninový denJ. A že 
„soutěžechtivých“ bylo, letos Vás mrklo do truhličky 70!!

Ptačí festivalová neděle na Kochánovických rybnících Quest Slatiňany „2“
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Vážení spoluobčané, 
z roku 1912 nám kronika zanechala obsáhlý záznam oplývající čí-
selnými údaji. Je z toho patrná skutečnost, že probíhal nebývalý 
„předválečný“ rozmach domovní výstavby, konečně došlo k realizaci 
moderní kanalizace a k dalším stavebním aktivitám zvyšujícím pres-
tiž novopečeného městyse. Mimo jiné jsme svědky zrodu restaurace 
„U nádraží“, dnes opuštěného objektu. Za pozornost rozhodně stojí 
odloučení osady Škrovád od Slatiňan, přičemž není zcela zřejmý ini-
ciátor ani důvody tohoto rozhodnutí. 
….. V roce 1912 se začal slibně rozvíjet stavební ruch a obecní sprá-
vě docházely četné žádosti za přidělení stavebních míst. Usneseno 
odprodat z bloku blíže kláštera stavební místa: Marii a Čeňku Šrám-
kovi, Josefu Duškovi, Frant. Pospíšilovi, Frant. Šťovíčkovi, Vojtěchu 
Malinovi – 1 čtvereční sáh – rohové 10 K, vedlejší 8 K. Antonínu Ko-
lářovi a Vinc. Marvanovi z čp. 242 odprodána stavební místa s pod-
mínkou, že oba tyto prodeje nabudou u nich platnosti až po schvá-
lení okresním výborem. …… Ve schůzi obec. zast. dne 12. července 
usneseno, k žádosti Barbory Škvrňové, zakoupit od ní nabízenou 
stavební parcelu č.k. 63 a pozemek č.k. 618/2 za cenu 600 K s pod-
mínkou, když chatrný domek čp. 3 rozboří a srovná se zemí. …… 
Dne 12. března povolena parcelace pozemku č.k. 4/4 Karlu Žákovi 
na jedno místo stavební (u hřbitova), Josefu Ježkovi parcelace po-
zemku č.k. 369/9 a 369/27 na dvě místa stavební a Pavlu Stránskému 
povoleno rozděliti pozemek č.k. 138/2, 138/4, 138/5a, 141/2 na tři 
stavební místa. Dne 19. března povolena Anně Schmoranzové par-
celace pozemku č.k. 155/1-6 na tři stavební místa, 12. června Josefu 
Zitkovi parcelace pozemku č.k. 389/1 na 2 stavební místa a Antoní-
nu Tesařovi dne 25. července povoleno rozděliti pozemek č.k. 288 
na tři stavební místa. ……… Po všech nesnázích a překážkách bylo 
konečně z jara 1912 se stavbou projektované kanalisace započato. 
Práce pokračovala dosti rychle, takže ke konci července byla kanali-
sace skoro hotova. Nastaly však starosti s placením účtů. Po dlouhém 
jednání rozhodnuto ve schůzi obec. zast. dne 25. července vypůjčiti 
částku 5.000 K ze spořitelny v Chrudimi na 4 ¾ % a 1 % úmor k vy-
rovnání účtů za kanalisaci a zaplatit z těchto peněz i výpůjčku u míst-
ní záložny, která tak velkou částku nemohla zapůjčit. Za dohled při 
stavbě v době od 1. března až do 8. července zaplaceno zednickému 
mistru Aloisi Drobílkovi celkem 480 K. Ve schůzi obec. zast. dne 
12. března rozhodnuto vyplatit náhradu za škody, které byly způso-
beny stavbou kanalisace, jednou provždy: Janu Konrádovi 200 K, 
Anně Žákové 200 K, Karlu Křivskému 19 K 50 h, Josefu Sodomkovi 
30 K, Josefu Karlíkovi 15 K a Josefu Zitkovi 20 K. …… Ze šesti do-
šlých nabídek na dodávku žulových okrajů k chodníkům byla uznána 
nabídka firmy K. Beran z Chrudimě a V. Meduna ze Slatiňan jako 
nejvhodnější. Nabízená cena činila s dodáním i osazením za 1 běžný 
metr 7 K. ……. K žádostem majitelů domů v Nasavrcké ulici o zú-
žení chodníků a vydláždění plochy mezi přední dráhou a chodníky 
sděleno stěžovatelům, že chodníky se zřizují podle pokynu okres-
ního výboru, bez jehož svolení nelze ničeho měnit. Jinak by obec 
pozbyla nároku na slíbenou subvenci. ……Ve výroční zprávě TJ 
Sokol z 21. ledna bylo oznámeno, že ačkoliv jednota byla založena 
před půldruhým rokem, má zaplacen celý inventární majetek v ceně 
1.074 K a na hotovosti v záložně že má 451 K 39 h. Také ve schůzi 
oznámeno, že bylo utvořeno sokolské stavební družstvo. TJ Sokol 
požádala obec o věnování stavebního místa ve výměře 250–300 
čtverečných sáhů na projektovaném náměstí pro tělocvičnu buď 
zdarma, nebo za mírnou cenu. O této záležitosti jednáno dne 15. 
května, projednání odloženo, teprve 29. listopadu schválen návrh 
na odprodej 2 stavebních bloků č. 14 a č. 15 blíže kláštera v úhrnné 
výměře 367 čtver. sáhů a to 1 čtver. sáh za 1 K. K prodeji ani stavbě 
sokolovny však nedošlo (tehdy). …… Ve schůzi dne 14. prosince 
usneseno vybírat za úřední výkon při stavebních komisích zvláštní 
poplatky ve prospěch ústavu chudých, obvodního lékaře a stavebního 
znalce ve výši do 5 do 20 K podle velikosti stavby a staveb. nákladu. 

….. Usneseno zřídit na obecním pozemku blíže remízu velkostatku 
(zbytek bažantnice na Vorlinách) mršník. Pro velkou odlehlost místa 
ke zřízení mršníku však nedošlo. Proto byla tato záležitost projed-
nána znovu dne 12. Března. Usneseno odkoupit vhodné místo pro 
mršník od Františky Volejníkové a to pozemek ve skále poblíž 
Nasavrcké silnice k obci Kunčí za cenu 1 korec za 600 K. …… 
Dodávka petroleje pro veřejné osvětlování byla střídavě zadána míst-
ním obchodníkům: Janu Kroufkovi, Frant. Stránské a Josefu Volej-
níkovi s podmínkou, že budou dodávat petrolej značky „Bílá růže“. 
…… Obec byla často nucena obecní přirážky (daně) od likna-
vých poplatníků důrazně vymáhat a v některých případech se 
staly tyto poplatky nedobytnými. Proto usneseno dne 25. června 
požádat c. k. okresní hejtmanství v Chrudimi, aby c. k. berní úřad 
vybíral též obecní přirážky pro politickou obec Slatiňany. …… Žá-
dost Josefa Zitky o povolení hostinské koncese v novostavbě poblíž 
nádraží (Vorelská ulice) byla ve schůzi obec. zast. dne 15. května do-
poručena k příznivému vyřízení. V téže schůzi bylo manželům Marii 
a Vincenci Šnoplovi na jejich žádost uděleno povolení ke stavbě re-
staurace na pozemku č.k. 305/1 proti nádraží – mimo regulace obce. 
…… V r. 1912 byly vypsány volby do obec. zastupitelstva. Konaly 
se 30. září v hostinci Anny Čihákové č.p. 26. Uznáno 351 oprávně-
ných voličů, bylo uloženo zvolit 18 členů a 9 náhradníků. Voliči byli 
podle zákona rozděleni do třech sborů. Proti těmto volbám podali 
4 voliči dne 3. října písemné námitky. Jejich protest byl adresován c. 
k. místodržitelství v Praze. V tomto roce nebyl vyřízen. ….. Již v r. 
1911 podal místní výbor osady Škrovád na podnět zdejší obce 
žádost za odloučení. Politické obci Slatiňan působilo totiž veli-
ké potíže obecní hospodářství a chudinství místní osady. Další 
nová žádost o odloučení byla pak projednávána ve schůzi obec. zast. 
dne 29. 11. Tato schůze byla velmi rušná. Zástupce osady Škrovád 
uváděl mnoho důvodů a námitek proti odloučení. Konečně po debatě 
všichni členové, až na zástupce osady, hlasovali za odloučení. …… 
V neděli dne 28. července pořádala se přednáška ve prospěch školy 
se sleioptickými obrazy na thema „Cesta severní Afrikou“ a „Vzlet 
ing. Kašpara“. Přednášel v hostinci u Fendrychů Josef Šukal, učitel 
z Nasavrk. ……. Škola měla 5 tříd a 2 pobočky. Vyučovalo 7 učitelů. 
Školu navštěvovalo 413 žáků.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1912

Systém slev pro rodiny s dětmi si za dobu existence oblíbilo více 
jak dvanáct tisíc rodin z celého Pardubického kraje. Slevová kar-
ta nabízí rodičům s dětmi různé výhody, obchodníkům zase nové 
zákazníky a propagaci zdarma.
Rodinné pasy v Pardubickém kraji fungují již od roku 2008 a kraj tak 
podporuje aktivní rodinnou politiku. Slevová karta přináší slevy pět 
až dvacet procent u obchodníků či jiné benefity. Její vydání je zdarma 
– stačí se zaregistrovat na stránkách www.rodinnepasy.cz.
„Počet zapojených rodin se každoročně v Pardubickém kraji zvyšu-
je. Naše podpora směřuje nejen k tomu, aby rodiny ušetřily něco ze 
svého rozpočtu, ale také k tomu, aby trávily co nejvíce času společně. 
A zdá se, že to má hlavně v letních a prázdninových měsících velkou 
odezvu,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola.
Kromě samotné slevové karty její držitelé dostávají tištěný časopis 
Rodinka a v průběhu roku tipy a zajímavosti na akce v Pardubickém 
kraji.
Rodinné pasy jsou vidět i na akcích v regionu – pořádají talentovou 
soutěž, ale najdete je i u prestižních akcích, kde se propagují a při-
nášejí dětem i dětský koutek – v podobě skákacího hradu, malování 
na obličej či výrobu placek.
O provoz Rodinných pasů se stará v Pardubickém kraji Česká rada 
dětí a mládeže společně se svými partnery. (zdroj Tiskové zprávy –
Pardubický kraj).

Rodinné pasy v Pardubickém kraji
si oblíbilo 12 222 rodin
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Čtvrtstoletí kastelánství zesnulého ing. Jaroslava Havlíčka

Fascinace auerspergským zámkem a hipologií rozhodla o jeho bu-
doucím povolání před profesionální dráhou lesníka, na kterého vy-
studoval.
Na post kastelána nastoupil 1. 8. 1984 a setrval v něm do 31. 1. 2009, 
kdy odešel do starobního důchodu. Na zámku pracoval ještě dále, 
pokud mu to zdravotní stav umožňoval. Před nástupem do uvedené 
funkce deset let působil jako externí průvodce po zámku.
Delší nekrolog měl spíše napsat kronikář, aby rekapituloval stavební 
aktivity na zámku a škálu koncertů v jeho prostorách pro veřejnost. Je-
likož město doposud nemá osobnost kronikáře, jakou byla Míla Tichá, 
která ukončila letopiseckou práci zápisem rokem 1994, nestalo se tak.
Články v minulých Ozvěnách mu tlumočily poděkování od památ-
kářů a starosty. V náročné práci správce zámku našel ing. Havlíček 
životní seberealizaci uplatněním vztahu k povolání, které měl rád 
a bylo jeho srdci bližší.
Chceme jen připomenout skutečnost, že jako kastelán usiloval o širší 
styk zámku s veřejností, aby se z něj stalo centrum kulturního života 
města. Nebylo to sice jediné místo, kde se konalo vystoupení umělců, 
přesto však jejich výčet byl pozoruhodný.
Největší akcí, která měla široký ohlas veřejnosti a k níž kastelán při-
pravoval podklady a obstaral zápůjčky ze zámku ve Žlebech, byla 
výstava Auerspergové v zámecké galerii, konané ve dnech 17. 7.–
19. 9. 2009 a již máme všichni v živé paměti.
Výstava byla doprovázena cyklem tematických přednášek, celkem 
šest, z nichž jedna se uskutečnila ve formě zájezdu do Žlebů a okolí 
s průvodcem.
Na závěr musíme konstatovat, že každý člověk je sice nahraditelný, 
avšak ing. Havlíček tady zanechal výraznou stopu, neboť v časovém 

sledu 25 let zámek nabyl na atraktivnosti (sgrafita) a vedlo to k jeho 
vyšší návštěvnosti. Pro město je stavební perlou Auerspergů, jimiž 
byl dvě století obýván.
Obr. č. 1 přibližuje zámeckou kuchyni v suterénu východního křídla 
s kastelánem ing. Havlíčkem
Obr. č. 2 titulní strana průvodce k výstavě Auerspergové (14 stran 
formátu A4). Ing. Milan Vorel

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Jmenuji se Ondřej Sejkora – bydlím ve Slatiňanech a jsem studentem 
5. ročníku Konzervatoře Pardubice. V letošním roce jsem dostal pří-
ležitost zúčastnit se mezinárodní kontrabasové soutěže v Severním 
Texasu v Dantonu v USA. Na základě svých tří nahrávek jsem byl 
vybrán z více jak 50 kontrabasistů mezi 18 nejlepších z celého světa. 
Soutěž probíhala na Univerzitě Severního Texasu. Byl jsem velice 
překvapen, jak veliká tato univerzita je (cca 30 000 studentů). Soutěž 
probíhala od 1. 9. do 5. 9. Pro mě to byla jedna z mých největších 
mezinárodních kontrabasových soutěží. Byla to také veliká zkuše-
nost, protože jsem byl nejmladší a zároveň jediný účastník z České 
Republiky. I když se mi nepodařilo postoupit mezi 9 finalistů, ostudu 
jsem rozhodně neudělal. Mezi mé soupeře totiž patřili např. profesoři 
z univerzit nebo sólisté nejlepších světových orchestrů. Díky účasti 
na této soutěži jsem získal mnoho kontaktů z celého světa a pozvání 
na další kontrabasové akce. V Dantonu jsem bydlel v rodině u star-
ších lidí, kde čirou náhodou byl pán z Čech, který emigroval do USA 
v roce 1951, ale češtinu už skoro zapomněl. Byl velmi rád, že si mohl 
po dlouhém čase zase s někým promluvit svým rodným jazykem. Pro 
soutěžící byly v rámci této soutěže připravené i Master Class, což 
byly kurzy s porotci, kterých jsem se také zúčastnil.
Největší strach jsem měl z cesty, protože jsem si s sebou vezl vlastní 
kontrabas a všichni určitě víte, jak se chovají na letišti k zavazadlům. 
Toto tvrzení se mi bohužel potvrdilo při příletu do Prahy, kde jsem 

viděl, jak vyndávali z letadla můj nástroj stylem, že ho hodili na stře-
chu auta a ani ho nepřivázali. A když říkám hodili, tak to myslím 
doslova. Naštěstí vše dopadlo dobře a já i moje basa jsme to všechno 
přežili ve zdraví.
Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi a radě města Slatiňa-
ny za finanční podporu a zároveň vás chci pozvat na Laskavý večer 
10. října 2017, kde vystoupím jako člen kontrabasového kvartetu 
Bumblebass. Ondřej Sejkora

Mezinárodní kontrabasová soutěž v USA – Bradetich Foundation International Double Bass Solo Competition
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V sobotu 4. 11. 2017 se 
uskuteční v slatiňanské 
sokolovně XIII. ročník 
hudebního festivalu Sla-
tiňanský vrabčák. 
Festival začíná, jako již 
tradičně, v 15.00 hodin 
a kdo přijde, může vidět 
a slyšet: 
MEZIMĚSTO – zakládajícími členy kapely 
MeziMěsto jsou Ondra Podeszwa, Vojta Ro-
hlíček a Jana Bílíková, kteří se spolu scházejí 
od podzimu roku 2015. Od podzimu roku 
2016 do MeziMěsta přibyl i nejmladší člen 
Adam Vojtěch, který kapele udává rytmus 
a krotí ostatní členy kapely v jejich přílišném 
hudebním rytmickém rozletu. Nová a mladá 
kapela na pomezí folku a jazzu s českými 
autorskými písničkami psanými vrchním ka-
pelníkem Ondrou pendluje každý měsíc mezi 
Pardubicemi – Černou u Bohdanče a Prahou, 
nicméně na chuti do hraní jim to neubírá
DOMINO – Olomoucká kapela, která se 
svou tvorbou nejspíše blíží pojetí etno-fol-
ku. Čerpá z moravského hudebního folklóru, 
který si kapela sama upravuje. Z repertoáru 
najdete balady, zbojnické i lyrické písně. Pro 
zpestření své i posluchačské si občas zazpíva-
jí a zahrají tradicionály či folkové standardy. 
EPYDEMYE – Jihočeské akustické folk, až 
folkrockové trio, které je již možno považo-
vat za naší absolutní špičku v tomto žánru. 
V roce 2015 skupina natočila monotematic-
kou desku Kotlina – jedenáct příběhů z čes-
ké historie 20. století. Hrdiny písní jsou např. 
Milada Horáková, Jan Palach, Adolf Opálka, 
Josef Mašín, či zrádce Karel Čurda aj. Al-
bum Kotlina získalo nominaci na Ceny An-
děl 2015 v žánrové kategorii Folka Country 
a stalo se Albem roku 2015 v anketě Rádia 
Proglas.
STRUNOVRAT – domácí kvarteto muzi-
kantů, které festival spolupořádá a nemůže 
na něm, samozřejmě, chybět.
VÍŤA TRONÍČEK TRIO – trojice výbor-
ných muzikantů ze dvou „domovských“ ka-
pel – Víťa Troníček (kytara, zpěv), Petr Feďa 
Opočenský (kontrabas), oba z kapely Marien 
a Jan Kouba (dobro, zpěv) z kapely Elixír 
hrají rádi a s chutí si zahrají i country.
VOKOBERE – jedná se o seskupení muzi-
kantů, kteří se po několika úspěšných společ-
ných vystoupeních rozhodli, že svoji hudbu 
představí širší veřejnosti. Společně absolvo-
vali kromě svých vlastních koncertů několik 
vystoupení s významnými hosty (Marta Ku-
bišová, Lucie Vondráčková, Šárka Rezková, 
nebo Zuzana Michnová).
Tvorba Vokobere znamená příjemné me-
lodické písničky, výrazné trojhlasy, sound 
akustických kytar a pecussí a především 
dobrou náladu. Tvorba: vlastní písničky, 
ale také Beatles, Eagles, Crosby Stills Nash 
and Young, nebo Marsyas, Koncertní i klu-
bová podoba vystoupení je plná humoru, 
kytarové muziky, melodických písniček 

a samozřejmě působivých sborů, kdy zazní 
skladby, Máš chuť majoránky, Svatební, Tý-
den, Home, Velká láska, ale také Leaving on 
The Jet Plane, Because, nebo Seven Bridges 
Road. Tomáš Berka (také Corpus Delicti) 
je vynikající kytarista a ve sborech mu zde 
patří vyšší hlasy, Petr Kocman kromě Vo-
kobere koncertuje s vlastní kapelou PK Band 
a hostuje u různých významných interpretů. 
Ve VKB je tady pochopitelně nejen interpre-
tem ale také autorem několika písniček. Jiří 
Vondráček je v tomto seskupení jak inter-
pretem, tak i autorem mnoha písniček, které 
právě zde dostávají svoji akusticko-sborovou 
podobu a tím se žánrově vrací ke svému pů-
sobení ve skupině Marsyas. 
Jimmy Bozeman & The Lazy Pigs – Jimmy 
Bozeman je americký písničkář, který má 
za sebou téměř třicetiletou hudební kariéru. 
Na cestě za hudbou procestoval spoustu míst 
– z Louisiany do Texasu a přes Mexiko až 
do Prahy, kde se v r. 1991 usadil. S kapelami 

The Lazy Pigs a Band of Jakeys natočil již 
sedm alb na kterých hraje svůj nefalšovaný 
americký folk-hillbilly, honky tonk a count-
ry blues.Doprovodnou skupinu tvoří zkušení 
čeští muzikanti, kteří za sebou mají spoluprá-
ci s interprety mnoha zvučných jmen, jako 
jsou Robert Křesťan a Druhá Tráva, Ramb-
lin Rex, Věra Martinová, Ivonne Sanchez, 
Pavel Bobek, Mike Marshall, Cop a další. 
Album natočené v současné sestavě nese ná-
zev OLD, NEW AND IN BETWEEN. Jimmy 
Bozeman kytara, zpěv – Pepa Malina housle, 
whistles, zpěv – Svatka Štěpánková kontra-
bas, zpěv – Tomáš Vokurka snare drum – 
Zdeňek Jahoda mandolína.
Předprodej levnějších vstupenek bude zahá-
jen od 9. 10. 2017 na těchto místech :
Slatiňany – galanterie paní Petrová
Chrudim – informační centrum
Nasavrky – informační centrum

Těší se na vás Petr Šotta
 a kapela Strunovrat

Slatiňanský vrabčák potřinácté
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Místní akční skupině Chrudimsko byl schvá-
len zásadní dokument pro rozvoj území 
– Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje. Na základě strategie se otvírá mož-
nost vyhlašovat výzvy k předkládání žádostí 
o podporu. Podnikatelé, živnostníci, nezis-
kové organizace, obce nebo školy tak mo-
hou získat dotaci z evropských fondů. MAS 
Chrudimsko bude od září 2017 postupně vy-
hlašovat výzvy v rámci programových rámců 
tří operačních programů. 

Integrovaný regionální operační program
Rozvoj a podpora udržitelné mobility
Aktivity: 
•  pořízení nízkoemisních a bezemisních vo-

zidel pro veřejnou dopravu
•  výstavba a modernizace přestupních termi-

nálů a samostatných parkovacích systémů
Žadatel: organizace zřizované nebo zakláda-
né obcemi nebo DSO, dopravci ve veřejné 
dopravě 
Dotace: 95 %
Vytvoření zázemí pro poskytování služeb 

v území MAS (infrastruktura)
Aktivity: 
•  stavby a rekonstrukce stávajících zařízení 

pro poskytování komunitní péče
•  nákup objektů, stavební úpravy a vybavení 

pro dostupnost a rozvoj sociální služby
•  podpora infrastruktury komunitních center
•  nákup a rekonstrukce bytů pro účely soci-

álního bydlení
Žadatel: NNO, církve, církevní organizace, 
organizace zřizované obcemi a další
Dotace: 95 %

Podpora sociálního podnikání a podpora za-
městnanosti znevýhodněných skupin (infra-
struktura)
Aktivity: 
•  nová výstavba, nákup objektů, stavební 

úpravy, nákup zařízení a vybavení sociál-
ních podniků 

Žadatel: OSVČ, obchodní korporace, NNO, 
církve, církevní organizace 
Dotace: 95 %
Rozvoj infrastruktury pro kvalitní vzdělává-

ní všech věkových skupin
Aktivity:
•  stavební úpravy mateřských škol s vazbou 

na navýšení kapacity
•  stavební úpravy a pořízení vybavení pro 

učebny ZŠ a SŠ (pouze pro učebny cizích 
jazyků, technických a řemeslných oborů, 
přírodních věd a pro práci s digitálními 
technologiemi)

•  stavební úpravy a pořízení vybavení od-
borných učeben pro zájmové, neformální 
a celoživotní vzdělávání (okruh zaměření 
stejný jako u ZŠ a SŠ)

Žadatel: zařízení péče o děti, školy a školská 
zařízení, další subjekty v oblasti vzdělávání, 
obce, církve, NNO a další
Dotace: 95 %

Program rozvoje venkova
Fiche 1: Zlepšení podmínek pro vznik, 
provoz a činnost malých a středních pod-
niků na území MAS 
Aktivity: 
•  neinvestiční výdaje sloužící k zabezpeče-

ní a provádění vzdělávacích/informačních 
akcí (včetně výukových materiálů, výdajů 
na lektory, pronájem prostor, občerstvení, 
propagace akce, atd.)

•  podpora pro akce zaměřené na výrobu, 
zpracování a uvádění na trh zemědělských 
produktů; lesnictví; hospodářské subjekty, 
které jsou malými nebo středními podniky 
působícími ve venkovských oblastech

Žadatel: subjekt zajišťující odborné vzdělá-
vání či jiné předávání znalostí a informační 
akce
Dotace: 60 % - 90 % dle zaměření akce

Fiche 2: Zlepšení podmínek pro činnost 
regionálních zemědělských podniků
Aktivity: 
•  stavby, stroje a technologie v živočišné vý-

robě
•  stavby, stroje a technologie pro rostlinnou 

a školkařskou výrobu
•  pořízení mobilních strojů pro zemědělskou 

výrobu
•  pořízení peletovacích zařízení pro vlastní 

spotřebu v zemědělském podniku
Žadatel: zemědělský podnikatel
Dotace: 50 % (+10 % mladý začínající ze-
mědělec + 10 % pro oblast čelící přírodním 
a jiným omezením)
Fiche 3: Zpracování a uvádění na trh ze-
mědělských produktů
Aktivity:
•  pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpra-

cování zemědělských produktů
•  výstavba, modernizace a rekonstrukce bu-

dov
•  investice související se skladováním zpra-

covávané suroviny, výrobků a druhotných 
surovin

•  investice vedoucí ke zvyšování a monitoro-
vání kvality produktů

•  investice související s uváděním vlastních 
produktů na trh

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Chrudimsko 2017–2023 – možnost získat dotaci
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•  pořízení užitkových vozů kategorie N1 
a N2

•  investice do zařízení na čištění odpadních 
vod ve zpracovatelském provozu

Žadatel: zemědělský podnikatel, výrobce 
potravin, výrobce krmiv, jiný subjekt aktivní 
ve zpracování, uvádění na trh a vývoji země-
dělských produktů
Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé 
a mikro podniky

Fiche 5: Rozvoj zemědělské infrastruktu-
ry
Aktivity: 
• investice související s rekonstrukcí a bu-
dováním zemědělské infrastruktury vedoucí 
ke zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních 
cest (včetně obnovy a výstavby souvisejících 
objektů a technického vybavení)
Žadatel: obec, zemědělský podnikatel
Dotace: 90 %

Fiche 6: Rozvoj nezemědělských činností 
místních podniků
Aktivity: 
•  výstavba či stavební obnova provozovny, 

kanceláře či malokapacitního ubytovacího 
zařízení 

•  pořízení strojů, technologií a dalšího vyba-
vení sloužícího pro nezemědělskou činnost

•  doplňující výdaje jako součást projektu 
(úprava povrchů, oplocení, parkovací stání, 
atd.)

•  zaměření pouze na vybrané činnosti uve-
dené v Klasifikaci ekonomických činností 
(např. ubytování, stravování, pohostinství, 
sportovní a rekreační činnosti, činnosti sou-
visející s úpravou krajiny, vybrané druhy 
zpracovatelského průmyslu, atd.) 

Žadatel: podnikatelské subjekty (FO a PO) 
– mikropodniky a malé podniky ve venkov-
ských oblastech, jakož i zemědělci
Dotace: 35 % střední podniky, 45 % malé 
podniky

Fiche 7: Rozvoj rekreačních funkcí lesů
Aktivity:
•  opatření k posílení rekreační funkce lesa, 

značení, výstavba a rekonstrukce stezek 
pro turisty, značení významných přírodních 
prvků, výstavba herních a naučných prvků, 
fitness prvků

•  zřizování odpočinkových stanovišť, pří-
střešků, informačních tabulí, závory

•  opatření k údržbě lesního prostředí, zaříze-
ní k odkládání odpadků

•  opatření k zajištění bezpečnosti návštěvní-
ků lesa (mostky, lávky, zábradlí)

Žadatel: soukromí a veřejní držitelé lesů 
a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní sub-
jekty a jejich sdružení, nájemci, pachtýři, 
vypůjčitelé lesů
Dotace: 100 %

Operační program zaměstnanost
Žadatele pro všechna opatření OPZ: obce, 
dobrovolné svazky obcí, organizace zřizo-
vané obcemi, organizace zřizované kraji, 
příspěvkové organizace, NNO, obchodní 

korporace, OSVČ, poradenské a vzdělávací 
instituce, poskytovatelé sociálních služeb, 
profesní a podnikatelská sdružení, sociální 
partneři, školy a školská zařízení
Dotace pro všechna opatření: 85 % - 100 % 
dle žadatele, min. 400 000 Kč
Podpora sociálního podnikání a zaměstna-
nosti znevýhodněných skupin
Aktivity:
•  vznik nových a rozvoj existujících podnika-

telských aktivit v oblasti sociálního podni-
kání - integrační sociální podnik a environ-
mentální sociální podnik

•  žadatelé omezeni na: OSVČ, NNO, ob-
chodní korporace

Podpora vzniku a činnosti komunitních cen-
ter
Aktivity: 
•  Podpora vzniku a činnosti komunitních 

center s dopadem činnosti do sociální ob-
lasti, snižování nezaměstnanosti, podpory 
zdravého životního stylu apod.

Podpora prorodinných opatření
Aktivity: 

•  podpora dětských skupin pro veřejnost 
i pro podniky

•  podpora zařízení péče o děti zajišťující péči 
o děti mimo školní vyučování (typu školní 
družiny, kluby) s možností podpory pří-
městských táborů v době školních prázdnin

•  společná doprava dětí do/ze školy, dětské 
skupiny a/nebo příměstského tábora

•  vzdělávání pečujících osob

Závěrečné informace:
Uvedené informace jsou rámcové, konkrétní 
podmínky přidělení dotace budou specifiko-
vány v jednotlivých výzvách, které budou 
zveřejněny na webu MAS.
Realizace Strategie komunitně vedeného 
místního rozvoje probíhá v období 2017–
2023. 

MAS Chrudimsko, z.s.
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
774 800 906
info@maschrudimsko.cz
www.maschrudimsko.cz
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Monacký Cross country maratón
11. ročník
Lesní okruhy na kopci Hůra u Slatiňan – sobota 9. září 2017
Běželo se na 10,1 km dlouhém lesním okruhu, totožném s trasou 
Malé i Velké ceny Monaka; na doplnění přesné vzdálenosti maratónu 
i půlmaratónu byl před náběhem do terénu hned popo startu absolvo-
ván silniční úsek příslušné délky.
Celkové převýšení maratónu bylo víc jak 900 metrů, u půlmaratónu 
téměř 500 metrů. Teplota při startu +18 oC, v průběhu závodu postup-
ně vystoupala na +22 oC; zpočátku jasno, postupně oblačno, poměrně 
čerstvý JV přešel později na mírný; trať suchá.
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.
Prezentováno: 43 závodníků (13 + 30)
Startovalo: 43 závodníků
Závod dokončilo: 43 závodníků
Rozhodčí v cíli: Čumpelík Vladimír, Alexa Miroslav
Hlavní rozhodčí, měřič trati a zpracování výsledků:
RNDr. Zajíc Jan, CSc. – statistik KRBu Chrudim
Ředitel závodu: Holinková Marcela
Maratón – délka trati 42,2 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas
1 Kubíčková Eliška A. 66 SC Marathon Plzeň 5:07:30
2 Doubková Darina 57 PKO Praha 5:55:09
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas
1 Sedlák Pavel 71 Slatiňany 3:25:53
2 Šorf Ivo 75 ABND R. T. Bystř. n.P. 3:26:50
3 Slavík Jan 76 Kačeři Chrudim 3:30:26
4 Mrkvička Vít 81 Praha 9 3:36:01 
OR na MM
5 Maier Lukáš 78 KRB Chrudim 3:40:40
6 Janků Petr 74 Liga 100 Olomouc 4:20:04
7 Víšek David 75 Chrudim 4:28:40
8 Klvaňa Milan 75 SK OB Chrast 4:45:29
9 Krumer Miroslav 49 MK Ostrov u Lanškr. 4:53:30
10 Jelínek Jaromír 77 KRB Chrudim 4:57:53
11 Doubek Zdeněk 56 PKO Praha 5:29:07

Půlmaratón – délka trati 21,1 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas 
1 Kührová Miluše 77 KRB Chrudim  1:58:10
2 Antošová Mirka 74 Chrudim 2:08:23
3 Tilgnerová Radka 80 Hradec Králové 2:11:27
4 Zoulíková Iveta 80 OB Chrast 2:13:34
5 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 2:35:32
6 Nádherová Hana 68 Nádhera Bike 3:05:31

Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas
1 Kratochvíl Miloš 75 Hvězda Pardubice 1:24:53
2 Honzíček Michal 88 KRB Chrudim 1:25:36
3 Lán Filip 80 Slavia OB Hr. Králové 1:30:23
4 Lopour Pavel 81 Běž. Klub Heř. Městec 1:33:55
5 Novák Pavel 81 KRB Chrudim 1:35:59
6 Novotný Daniel 82 Chrudim 1:36:34
7 Plavec Jan 79 Běž. Klub Heř. Městec 1:37:21
8 Jirák Roman 75 Břehy 1:37:54
9 Venzara David 76 Ohrazenice 1:38:48
10 Šulc Miroslav 68 Srnojedy 1:41:59
11 Číhař Tomáš  70 Chvojenec 1:42:01
12 Číž Josef 71 Lázně Bohdaneč 1:44:53
13 Rejda Jan 70 SK OMT Pardubice 1:46:02
14 Jelínek Petr 78 Kostelec u Heř. Městce 1:47:33

15 Kouba Martin 74 Pardubice 1:49:50
16 Píša Jan 77 Pardubice 1:52:07
17 Licek Martin 71 SK OMT Pardubice 1:52:07
18 Nádhera Petr 67 Nádhera Bike 1:57:02
19 Peisker Richard 70 Slatiňany 1:57:27
20 Peške Pavel 65 NeLi Kart Hlinsko 2:07:14
21 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 2:09:03
22 Meduna Josef 83 KRB Chrudim 2:12:06
23 Avramov Valentýn 72 Pardubice 2:12:51
24 Stieber Ondřej 74 Pardubice 2:21:21
V Pardubicích 9. září 2017

Klub rekreačních běžců Chrudim, z.s

Před startem

Zleva 2. Ivo Šorf z Bystřice nad Perštýnem, vítěz maratonu – Pavel 
Sedlák ze Slatiňan, 3. Vít Mrkvička z Prahy 9, Marcela Holinková – 
ředitelka závodu a RNDr. Jan Zajíc – hlavní rozhodčí.

Uprostřed vítěz půlmaratonu – Miloš Kratochvíl z Hvězdy Pardubice, 
vlevo 2. Michal Honzíček z domácího KRBu a vpravo 3. Filip Lán ze 
Slavie OB Hradec Králové.
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Po prvním studijním pobytu 
ve Finsku vyjeli během let-
ních prázdnin další učitelé 
do Velké Británie. Cílem jejich 14-ti denních pobytů bylo získat nové 
podněty pro výuku anglického jazyka na naší škole a také se naučit, 
jak pracovat s dětmi se specifickými problémy v učení. Projektu se 
zúčastnilo 6 vyučujících. Své zkušenosti sbírali v jazykových školách 
v Exeteru, Oxfordu, Brightonu a Edinburghu. Ve škole trávili dopo-
ledne i odpoledne, což bylo často velmi náročné. Večery pak v hos-
titelských rodinách, kdy při večeři diskutovali s domácími o různých 
tématech. Příležitostí k procvičení angličtiny tedy bylo víc než dost. 
Ve škole se jednotlivé lekce skládaly z teoretických i praktických částí, 

učitelé sami na sobě zkoušeli různé metody, hráli si, vyráběli, zpívali 
a následně své poznatky a dojmy sdíleli mezi sebou. Domů si všich-
ni přivezli zásobník her, říkadel a písniček pro žáky prvního stupně, 
naučili se využívat pohádkové knížky (hodně si jich také nakoupili 
v místních Charity Shopech, a pokud to váha kufru dovolila, dovezli 
je domů), vyzkoušeli si metodu CLIL (což je metoda, kdy se jakýko-
liv předmět vyučuje v angličtině), TPR aktivity, dozvěděli se o metodě 

Haiku (volné tvoření rýmů z dané slovní zásoby) a v neposlední řadě 
jim byli ukázány různé webové stránky sloužící k výuce nebo procvi-
čování angličtiny.
Naši vyučující se tedy zdokonalili nejen v pedagogické oblasti, ale 
zlepšili se i v aktivním používání anglického jazyka. Zároveň navá-
zali přátelství s učiteli z jiných evropských zemí, sdíleli s nimi svoje 
zkušenosti a porovnávali různé vzdělávací systémy. Pokud tato přá-
telství přetrvají, můžeme očekávat další evropské projekty…tento-
krát třeba pro děti.
Toto vše v konečném důsledku znamená velký přínos pro žáky naší 
školy. Součástí našeho projektu „Angličtina nás baví“ je zapojení ně-
kterých tříd do programu eTwinning, kde si mohou dopisovat v an-
gličtině se svými vrstevníky z celé Evropy, poznávat jejich zvyky 
a zdokonalovat se v mluveném i psaném projevu.
V tomto roce proběhne ještě poslední výjezd v rámci programu 
Erasmus plus a to do italského Janova, kde bude jeden z našich uči-
telů vyučovat angličtinu na tamní základní škole.

Iva Zajícová a Zuzana Marečková

Erasmus plus podruhé – tentokrát v Anglii



16

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, Ing.
Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Ing. Petr Kolek, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků 
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla 16. října 2017. ZDARMA. 

Malé škrovádské zastavení
Při staré horní cestě ze Škrovádu do Svídnice, dosud pěšími i cyklis-
ty hojně využívané, si po její levé straně povšimneme pískovcového 
podstavce – torza kříže, stojícího pod dvěma vzrostlými lípami.
Místo samé, oku i duši libé, nutí k zastavení a odpočinku. A také k za-
myšlení nad osudem této dnes již poničené památky. 
Svídničtí rolníci Jan Sýkora a František Bureš nechali na své náklady 
a na svých pozemcích nad obcí v r. l903 postavit kříž s Ukřižovaným 
na tesaném pískovcovém podstavci. 1. června l903 na Svatodušní 

pondělí kříž posvětil František Prokůpek, farář na Práčově, za velké 
účasti domácích i přespolních. 
Oba rolníci tímto počinem chtěli poděkovat za dobré a stálé živobytí 
pro sebe a své rodiny, měli však také na mysli vznik duchovního 
místa těsně nad obcí.
S obdobným záměrem byly předtím postaveny svídnickými papírní-
ky i dosud stojící kříže, tj. první škrovádský kříž na této cestě a kříž 
u školy ve Svídnici. Z přiložených fotografií je patrný původní i sou-
časný stav kříže. Děkuji panu Josefu Jeřábkovi za zapůjčení starého 
snímku. Hana Mikanová


