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LISTOPAD 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:
Lars Kepler – autor skvělých knih, nejnovější Lovec Králíků
Nesbo – Žízeň

Měsíc s pěknou knihou

Položení věnce
Dne 11. 11. 2017 v 11.00 hodin bude u příležitosti Dne válečných 
veteránů položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického.

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 23. září 
2017 zastupitelkou města Alenou Pavlišovou slavnostně přivítání do 
života a společenství našeho města tito noví občánci: Formánková 
Ella, Janáčková Eliška, Jungová Kristýna, Kudynová Karolína, 
Makešová Ema Olga, Michálek Adam a Štěpánek Martin.
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudebního 
doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jitky Šottové. Přejeme novým 
občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Vítání občánků

Pozvánka na vysvěcení nového praporu SDH Slatiňany

Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany u příležitosti 135. Výročí 
jeho založení Vás srdečně zve dne 4. 11. 2017 ve 14.30 hod. 
na slavnostní vysvěcení nového praporu. Tato akce se bude ko-
nat před hasičskou zbrojnicí ve Slatiňanech. Pro veřejnost bude 
umožněna prohlídka zbrojnice s malou výstavkou z naší činnos-
ti od 14 do 17 hod. Občerstvení zajištěno.

Vzpomínkové rozloučení
s Ing. Jaroslavem Havlíčkem

Dne 28. 9. 2017 se v Interaktivním muzeu Švýcárna ve Slatiňa-
nech konalo vzpomínkové rozloučení s bývalým kastelánem zámku 
ve Slatiňanech Ing. Jaroslavem Havlíčkem, který zemřel 28. srp-
na letošního roku. Symbolicky se konalo právě 28. září, což byl 
den narození Ing. Havlíčka. Pietní akt byl zahájen starostou města 
MVDr. Ivanem Jeníkem a zúčastnili se ho RNDr. Evžen Kůs, český 
zoolog, zabývající se otázkami chovu divokých zvířat v zajetí a ve-
doucí plemennou knihu koně Převalského. Právě on úzce spolupraco-
val s Ing. Havlíčkem v době, kdy ve slatiňanském parku byli chováni 
koně Převalského a i nadále zůstali přáteli. Dále rozloučení probíha-
lo za účasti Ing. Jana Navrátila, CSc, profesora České zemědělské 
univerzity v Praze, některých současných i bývalých zaměstnanců 
místního hřebčína a přátel pana Havlíčka.
Všichni přítomní uctili v tichosti památku zesnulého Ing. Havlíčka 
a poté zavzpomínali na milá setkání s ním ať již v záležitostech pra-
covních, nebo z osobních setkání.
Tato vzpomínka byla důstojným rozloučením s bývalým kastelánem 
zámku Slatiňany a také občanem našeho města.

Nepouštějte do svých domů podomní prodejce
V současné době se opět ve Slatiňanech vyskytují podomní prodej-
ci, kteří nabízejí odběr energií do domácností za „výhodné ceny“. 
Ke svým návštěvám si vybírají převážně občany v důchodovém 
věku, kteří žijí osamoceně. Svým přesvědčivým vystupováním je pak 
přinutí změnit např. dodavatele elektřiny nebo plynu. Samozřejmě 
vše za „skvělých podmínek“.
V našem městě je podomní prodej zakázán. Pokud Vás budou tyto 
osoby kontaktovat za uvedeným účelem, nepouštějte je do svých 
příbytků a neuzavírejte žádné smlouvy. V případě, že se jich nebu-
de možné zbavit pouhým odmítnutím, volejte Polici ČR nebo MP 
Chrudim.
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Rada města Slatiňany projednala
na 86. schůzi dne 20. 9. 2017

1.  Darovací smlouvu se společností Recycling (35 000 Kč od  spol. 
ELEKTROWIN  a.s.  bude  použito  na  vybudování  oplocení místa 
zpětného odběru el. zařízení ve sběr. dvoře)

2.  Použití fondů Základní umělecké školy Slatiňany (invest. fond – 
vícepráce – úprava vchodu do hlavní budovy – 19 759 Kč, rezervní 
fond  úprava  vnitř.  prostor  býv.  Spořitelny  č.p.  771  na  učebny  – 
89 076 Kč)

3.  Pojištění vozidla – plošina (nové vozidlo – pojištěno u Kooperativy 
a.s.)

4.  Kupní smlouvu na výsuvný žebřík (vyřazené vozidlo Multicar – 
žebřík prodáno M. Sodomkové, Lukavice 33, 13 000 Kč)

5.  Souhlas s přenecháním propachtovaných pozemků třetí osobě (do-
hoda mezi p. D. Drahokoupilem a spol. Oseva Agri Chrudim)

6.  Dodatek č. 6 k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě čp. 
835, na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu 
(prodlouženo do 31. 3. 2018)

7.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2017 (příjem  72  161  462,99 Kč  –  dorovná-
no  37  470  931,16 Kč,  výdaj  105  644  894,15 Kč  –  dorovnáno 
3 987 500 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na 87. schůzi dne 2. 10. 2017

1.  Smlouvu o poskytnutí dotace z programu „Podpora činnosti a pro-
vozu informačních center“ v Pardubickém kraji (51 800 Kč na čin-
nost a provoz infocentra)

2.  Jednorázovou úpravu vstupného do Interaktivního muzea Švýcár-
na (výstava ručně malovaných ozdob, vstupné 25/15 Kč)

3.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH Slatiňany 
(30 000 Kč na dýchací přístroje a příslušenství)

4.  Dotační témata pro rok 2018 (obdobně jako v r. 2017)
5.  Návratná finanční výpomoc pro Základní školu Slatiňany 

(49 000 Kč na překlenutí krytí mzdových prostředků na spec. pe-
dagoga)

6.  Smlouvu o pronájmu vodárenské infrastruktury (splašková kana-
lizace v Trpišově)

7.  Vnitřní směrnici č. 10/2017 RMS, kterou se mění vnitřní směrni-
ce č. 5/2015 – Plán zimní údržby místních komunikací, chodníků 
a průjezdních úseků silnic na území města Slatiňany

8.  Čerpání investičního fondu Školní jídelny Slatiňany (400 000 Kč 
na nákup konvektomatu)

9.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2017

Rada města Slatiňany

Možnost zapůjčení vysokozdvižné plošiny

Příspěvek od společnosti ELEKTROWIN a. s.

Opravy hrobových zařízení

Podařilo se

Rada města schválila možnost zapůjčení občanům vysokozdvižné 
plošiny s dosahem 16 m.
Plošina bude občanům zapůjčena na základě podání žádosti na mail 
mesto@slatinany.cz.
Zařízení bude půjčováno s obsluhou minimálně na 1 hodinu. Cena 
za zapůjčení je 500 Kč na 1 hodinu a 500 Kč na každou další započa-
tou hodinu doby zapůjčení.

Začátkem měsíce října tohoto roku získalo město Slatiňany na zá-
kladě splnění podmínek Motivačního programu společnosti ELEK-
TROWIN a. s. pro rok 2017 finanční odměnu ve výši 35 000 Kč. 
Tato odměna byla použita na vybudování oplocení sběrného dvoru 
u vlakového nádraží (ze strany od kolejí), respektive místa zpětného 
odběru elektrozařízení, které je na sběrném dvoře provozováno.

Bc. Petra Víšková

Žádáme nájemce hrobových míst, aby vždy při opravě hrobových 
zařízení nahlašovali tuto skutečnost na městský úřad buď telefonicky 
(469 660 230) nebo e-mailem i.osinkova@slatinany.cz.

Ivona Osinková

V průběhu měsíce října tohoto roku byly ve městě instalovány 4 nové 
soupravy košů na odpad.
Koše byly instalovány na tato místa:
1) na parkoviště před městský úřad,
2) vedle přechodu u autobusové zastávky „Střed“,
3) před dětským hřištěm u přístavby základní školy a
4) před základní školou (2. stupeň).

Souprava košů se vždy skládá z 1 koše na plasty (označen žlutě), 
z 1 koše na papír (označen modře) a 1 koše na zbytkový odpad po vy-
třídění plastu a papíru (označen bíle).
Děkujeme za správné třídění.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu
přímo od domu

Vyhodnocení zájmu
Koncem měsíce června tohoto roku byl prostřednictvím zveřejnění 
článku v Ozvěnách Slatiňan a na webových stránkách města Sla-
tiňany zahájen pilotní projekt s názvem: Svoz biologicky rozloži-
telného odpadu přímo od domu (z hnědých popelnic). Na základě 
tohoto článku měla každá domácnost možnost podat žádost o za-
pojení se do svozu biologicky rozložitelného odpadu (zkr. BRO) 
od svého domu. Termín pro podání žádosti byl stanoven do 31. 8. 
2017. K uvedenému datu projevilo zájem o uvedený svoz celkem 
59 domácností.
I přestože není o svoz BRO velký zájem, bude pravděpodobně začát-
kem roku 2018 vypsáno výběrové řízení, abychom zjistili, zda se najde 
vhodný dodavatel na svoz a jeho nabídka bude pro město ekonomicky 
přijatelná. V současné době máme k dispozici pouze nabídku společ-
nosti, která by byla ochotna svážet z našeho města minimálně 150 ks 
popelnic o objemu 240 l a současně 10 ks kontejnerů o objemu 1100 l.
V případě, že se najdou i další domácnosti, které by se chtěli do svozu 
BRO od domu zapojit, formulář žádosti je stále zveřejněn na webo-
vých stránkách města v sekci Dokumenty/Komunální odpad.
Žádosti zasílejte na MěÚ Slatiňany, k rukám paní Víškové, a to nej-
později do 30. 11. 2017.
Upozorňuji, že žádost s uvedením počtu nádob může podat i spole-
čenství vlastníků bytových jednotek.
S dalším postupem budete seznámeni opět prostřednictvím Ozvěn 
Slatiňan.

Bc. Petra Víšková
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Poděkování
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou ve Slatiňanech děkuji dě-
tem a učitelkám z místní mateřské školy za krásné kulturní vystoupe-
ní a milé dárky k narozeninám a svátkům. Těšíme se na další setkání.

Pořadatelé Vás srdečně zvou na tradič-
ní BURZU ZIMNÍHO OBLEČENÍ, 
která se koná ve Společenském – kul-
turním domě
• 24. 11. 2017 od 14.00 do 17.30 hod

Přijďte navštívit burzu, myslíme i na Ježíška…

Příjem věcí
• Čtvrtek 23. 11. 2017 od 14.00 do 17.00 hod
Předem nutné registrovat!
Do prodeje rádi přijmeme i Vaše věci (HRAČKY, OBLEČENÍ, 
BOTY a pod.) Prosím, kontaktujte mě na e-mailu poslusna.b@
seznam.cz, sdělím Vám podmínky pro přijetí věcí. Burza bude 
doplněna o nové oblečení. Těšíme se na Vaši návštěvu.

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

Pavel Plíšek

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

Milan Husák

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

Božena Lebdušková

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

Marie Rulíková

Rádi bychom poděkovali panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, 
který nám zaslal blahopřání k našim narozeninám. Rovněž chceme 
poděkovat také Svazu diabetiků Slatiňany, jmenovitě paní Olze Sla-
chové, za blahopřání, které nás mile potěšilo.

manželé Boháčovi

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

Marie Janoušková

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

Milada Kudrnková

Děkujeme městskému úřadu, zastupitelce města paní Aleně Pavlišo-
vé a zaměstnankyním matriky za uspořádání oslavy naší zlaté svatby.

manželé Smutní

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

Jan Bohata

Poděkování

Vzpomínka
Dne 15. 10. 2017 by se dožil 75 let pan Miloslav Kokeš, 
dne 4. 12. 2017 vzpomeneme 10. výročí jeho úmrtí. V na-
šich srdcích zůstává stále.
Vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Zlatá svatba
Dne 14. 10. 2017 oslavili v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany 
společně se svou rodinou zlatou svatbu manželé Andrea a Emanuel 
Smutní.

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 11. 2017 od 15 hodin.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Beseda na téma Alzheimerova nemoc –
fenomén naší doby

Přijměte pozvání na setkání s panem MUDr. Ladislavem Pazderou, 
který srozumitelnou formou vysvětlí stav současného poznání týkají-
cí se demence, zvláště Alzheimerovy nemoci a možnosti diagnostiky 
a léčby, včetně aktuálních poznatků při výzkumu a přístupu nejen 
k této nemoci, jejíž příznaky mohou být nenápadné.
Na vše co Vás zajímá se můžete přijít zeptat v úterý 28. 11. 2017 
od 17.30 hodin do Společenského domu Slatiňany. Vstup zdarma.

Začátek nového školního roku 2017/2018 byl pro ZUŠ Slatiňany mi-
mořádný. Jak jistě všichni víte, česká spořitelna na jaře letošního roku 
zrušila u nás ve Slatiňanech svou pobočku. Tento trend je v dnešní 
době nejspíše charakteristický pro všechny peněžní ústavy, neboť o 
nabídku MěÚ Slatiňany, aby zde byla aktivní pobočka, která by slou-
žila našim občanům, žádná banka, ani spořitelna neprojevila zájem. 
Rada města tedy nabídla k užívání prostory bývalé spořitelny naší 
škole, což jsme velmi přivítali. Koncem měsíce srpna začali úpra-
vy pro potřeby školy. Škola tímto získala skvělé zázemí pro hudební 
soubory a ještě další učebnu, čímž se definitivně vyřešili prostorové 
problémy „zušky“ v hudebním oboru. Je to pěkný dárek k 25 výročí 
založení základní umělecké školy ve Slatiňanech. 
Během letošního léta došlo také k výrazné úpravě a rekonstrukci 
vchodu do hlavní budovy školy. Nyní je přístup do školy bezbariéro-
vý. Po loňské výměně starých vchodových dveří za nové, tato úprava 
výrazně zlepšila estetiku vchodu do ZUŠ. Petr Šotta

Informace ZUŠ Slatiňany
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MĚSTO SLATIŇANY 
Městský úřad, T. G. Masaryka 369, 538 21 Slatiňany

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slati-
ňany pro rok 2018
schválená usnesením rady města Slatiňany č. 1120/87/2017/RMS 
dne 2. 10. 2017
pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a upravují postup pro rozho-
dování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo 
na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem 
na jejich existenci a prosperitě.

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Za-
stupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na pří-
slušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje 
Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.

3.  Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici 
na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, odbor hos-
podářsko-správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 12. října 2017 do 28. února 2018.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2018 je dle 

schváleného rozpočtového výhledu 500 000 Kč. Přesný objem bude 
znám po schválení rozpočtu na rok 2018.

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 
finančních prostředků a počtu podaných žádostí. 

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 
v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.

•  od 1. prosince 2017 do 28. února 2018 podávají žadatelé žádost 
o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správ-
ní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok.

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2017, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 15. prosince 2017. Vyúčtování se předkládá na hospodář-
sko správní odbor městského úřadu Slatiňany.

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání rady města
•  rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2018.
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Slatiňany“.

Vyúčtování grantu
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2018 dle úče-

lu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá fi-
nanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 

o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany 
a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů. Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pově-
ření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 
zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2019.

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení.

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět.

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správ-
ním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o grant “.

Dotační témata
1. Podpora rozvoje občanské společnosti
-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podporují-

cích zdraví. 
2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů pro 

děti i dospělé.
3. Kulturní aktivity
- pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany. 
4. Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i neorga-

nizovanou veřejnost.
- dotace na tradiční a významné sportovní akce.
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která ne-

jsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností na roz-
víjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany.

5. Ochrana životního prostředí
- aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě.
6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení kul-
turního, společenského a sportovního života ve městě.

7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
8.  Podpora úspěšných sportovců, majících trvalé bydliště na úze-

mí města Slatiňany
9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 

Slatiňany, ale svoji činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2018

Truhlářství SPALTO a EDDA, z.ú. zve na Podzimní truhlářský 
workshop tentokrát s výrobcem české módy BUGA.
Přijďte s dětmi vyrobit dřevěný výrobek katapult,lodičku nebo 
postýlku a látkovou Buga panenku, dne 18.listopadu 2017 od 9.00 
do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Kapacita míst omezena, pro-
to neváhejte s přihlášením na klarasoudkova@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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Zveme všechny příznivce 
NW: v sobotu 11. 11. 2017 jde-
me okruh dlouhý 8,5 km z Tr-
hové Kamenice, kolem zámku 
Svobodné Hamry a údolím 
Chrudimky do skanzenu a zpět 

do Hamrů. Doprava auty. 

PRAVIDELNÉ LEKCE NW probíhají každé úterý a čtvrtek od 17 
hod. 
Více informací na webových stránkách nw-cz.webnode.cz. Nutná re-
zervace místa. 
Těšíme se na vaši účast!

Za NW Chrudim Pavla Šimonová 

Vychodíme to těm, co chodit nemohou?
Takový byl podtitul charitativní akce pořádané Českomoravskou 
federací Nordic Walking (ČMF NW), která se uskutečnila v sobo-
tu 14.října 2017 v areálu zámeckého parku Konopiště. Účelem akce 
bylo získat finanční prostředky pro Spolek Martina Zacha. Cílem 
tohoto sdružení je rozvoj a podpora aktivního způsobu života lidí 
s handicapem, především paraplegiků a kvadruplegiků. Martin Zach 
představil kolekci pohodlného, slušivého a funkčního oblečení pro 
vozíčkáře, které vyrábí firma FZ WEAR. Pokud vás tato problemati-
ka zajímá, podívejte se na www.fzwear.
Díky hezkému počasí a nenáročným trasám v délce 2 a 7 km akci 
podpořilo 120 účastníků z celé ČR. Za Nordic walking Chrudim jsme 
se akce zúčastnili zároveň jako pozorovatelé, protože příští rok plá-
nujeme uskutečnění 2. ročníku také v areálu Rekreačních lesů Pod-
hůra. Přidáte se?

Pavla Šimonová a Oldřich Kutil, NW Chrudim
Popis k fotografii:
Zleva doprava: Pavla Šimonová a Oldřich Kutil – NW Chrudim, Jana 
Stejskalová – předsedkyně ČMF NW, Petr Jež – poradce pro výživu 
a sport
Dole: Míra Piskač, účastník akce a Martin Zach

Dobrý den, 
ačkoli bylo na téma recyklace a svoz odpadu ve Slatiňanech popsáno 
nespočet listů, i já si dovolím reagovat. Nejprve malé shrnutí situace.
V Ozvěnách číslo 3/2016 bylo zmíněno vypsání výběrového řízení 
na zajištění svozu komunálního odpadu ve třech variantách (1× týd-
ně, 1× za 2 týdny, 1× týdně v létě + 1× za 2 týdny v chladném obdo-
bí), v čísle 6/2016 se hovoří už pouze o 1× 2 týdny, tedy pro obyva-
tele města nejhorší možné variantě, která byla nakonec zrealizována. 
Tato změna byla neustále zdůvodňována snahou snížit náklady a sní-
žit místní poplatky za odpad. Minimálně k tomu druhému, tedy sníže-
ní poplatků, nedošlo. V červnu 2016 se mohli čtenáři Ozvěn navnadit 
vyjádřením p. Víškové: „Podle předběžných propočtů je reálné, že by 
se měl místní poplatek pro rok 2017 snížit“, v únoru 2017 se od stejné 
paní v Ozvěnách dovídáme, že poplatek za svoz zůstává stejný, ačko-
li se četnost svozu sníží, protože na základě kalkulovaných výdajů by 
se při zachování svozu 1× týdně musel poplatek za svoz pro rok 2017 
navýšit. Zůstává tedy otázkou, zda jsou na radnici lidé, kteří stejnou 
rovnici počítají, spočítají po půl roce s naprosto odlišným výsledkem, 
nebo byla od začátku situace záměrně zkreslována.
Od první chvíle se obyvatelé obávali teplých měsíců, strach ze za-
páchajících popelnic, červů a potkanů byl opodstatněný. I když bylo 
zmíněno (Ozvěny 10/2016), že pokud se s uvedením do praxe tento 
způsob svozu KO projeví jako nevyhovující, bude se uvažovat o vrá-
cení k pravidelnému svozu každý týden, zatím tyto snahy nepozo-
ruji, ačkoli systém nefunguje a obyvatele protestují. Jedinou reakcí 
radnice jsou rady, za které by se nemusel stydět ani Láďa Hruška 
– kosti a zbytky do mrazáku, do popelnice esenciální oleje, případně 
se inspirovat textem kapely Kabát: „zasypat to vápnem a pak dlouho 
nechat bejt“. V Ozvěnách 12/2016 odkazuje p. Kolek na řadu měst 
a obcí, kde se systém 14 denního svozu osvědčil – bohužel konkrétní 
příklady nebyly uvedeny.
Rozumím snahám města donutit obyvatele třídit a recyklovat, tento 
zvolený způsob však spíše připomíná jednu z pověstných slepých uli-
ček Járy Cimrmana. Kdo třídit chce, třídit bude, kdo třídit nechce, od-
pad v popelnici pořádně sešlape, příp. si vypomůže černou skládkou. 
Zkusme hledat řešení jinde – vyšší počet „hnízd“ na tříděný odpad 
a častější vývoz barvených kontejnerů (myslet si, že při přeplněnosti 
člověk nezanechá např. pet lahve vedle kontejneru, ale půjde hledat 
jiný, příp. si plast opět odnese domů je naivní), prodloužení provozní 
doby sběrného dvoru, sběrné nádoby na bioodpad BEZ dalších po-
platků, apod.
Doufám, že tento nepovedený experiment co nejdříve skončí. P. Ko-
lek se zmiňuje v Ozvěnách 9/2017 o případné další garnituře na rad-
nici – volby do městského zastupitelstva se blíží, budou příští rok, 
a já už nyní vím, že svůj hlas dám s radostí tomu, kdo obnoví pravi-
delný týdenní svoz komunálního odpadu a udělá naše město opět čis-
tým a voňavým. Věřím, že nebudu jediný. V případě, že by měla být 
současná (ne)četnost svozu odpadu zachována, navrhuji do „hnízd“ 
umístit ještě mrazáky a ledničky na „kostičky“, protože na přecho-
vávání 14 denních zbytků mezi ostatními čerstvými potravinami ne-
mám ani prostory, ani žaludek, sorry jako.
Za zveřejnění děkuje Slatiňanák.

Reakce na svoz komunálního odpadu

V Zahradnictví u Mikanů si letos užijeme přímo Pohádkové Vá-
noce. Zahajovací víkend s pohádkovými postavami, loutkovým 
představením, dílničkou pro děti, stánky, dobrůtkami a samo-
zřejmě s velkou dávkou vánočních dekorací a lákadel si užijeme 
25.–26. listopadu od 8 do 17hod. Výstava letos proběhne v no-
vých prostorech a tradičně bude pokračovat až do Štědrého dne, 
otevřeno denně. Prosíme, kdo může, zanechte auta doma a vyraz-
te k nám předvánoční procházkou, děkujeme a těšíme se na Vás.

Vánoce v Zahradnictví u Mikanů
na Blehovsku v Chrudimi
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Informace o mlýnu byly čerpány z bohatého rodinného archívu 
rodu, který je deponován v SOA Chrudim.

Článek v listopadových Ozvěnách 2007, tedy před deseti lety, 
měl titulek Co bude s bývalým Kabeláčovým mlýnem? a stručně 
informoval o jeho osudu po II. světové válce.

Do roku 1969 byla mlýnice ve vlastnictví Olgy Kabeláčové, 
která v roce 1961 požádala pracovníky Krajského vlastivědného 
ústavu v Pardubicích o odbornou prohlídku mlýna. Podle jejich 
šetření je z hlediska stavebního a vnitřního zařízení cennou kulturně 
historickou památkou. Mlýnice byla postavena na místě původní 

vodní tvrze, sídla pánů ze Slatiňan. V přízemí se dochovalo kvá-
drové gotické zdivo a do renezance patří hřebínková klenba včetně 
sgrafit, skrytých pod omítkou. Nástavba patra a vnější úprava fasá-
dy pochází z jeho obnovy po velkém požáru v roce 1926.

Na základě tohoto zjištění ústav doporučil uchovat mlýnici, 
svědka nelehké práce a fortelu mlynářů, budoucí generaci a tento 
záměr písemně zaslal na vědomí památkovému úřadu, aby ji akcep-
toval a zařadil do příslušné kategorie např. mezi technické památky. 
Na obr. č. 1 je podoba mlýna před požárem, stávající na obr. č. 2.

O. Kabeláčová věděla o činnosti Okrašlovacího spolku, který 
již opečovával okolí mlýna, jenž umístil na zbytku zídky staré tvrze 
mezi zámkem a mlýnem tabulku s textem, informující v hlavních 
rysech o historii městyse od konce 13. století. Je o tom záznam 
v kronice města z 20. let minulého století.

K tomuto doplňujeme ještě zajímavý postřeh F.A.Hebera 
v Böhmens Burgen … z roku 1847 o tom, že po smrti Mazance, sta-
vebníka zámku, jeho žena Alena Škopková (Rybička v Památkách 
I. z roku 1855 uvádí u ní jméno Anna), uvedla jeho závěť v platnost 
a starou tvrz nechala strhnout, takže se z ní nic nedochovalo. Kámen 
byl použit ke stavbě nové tvrze (zámku).

V Ozvěnách byl připomenut letošní rok památek, konkrétně 
renezančními zámky šlechty v rámci cyklu NPÚ Praha, se snahou 
jej více přiblížit návštěvníkům a blíže zájemce seznámit s touto 
architekturou. Stavebník slatiňanského zámku ze 16. století Maza-

nec z Frymburka do tohoto výčtu rovněž patřil. Jeho zámek nelze 
ztotožnit s východním křídlem opatřeném sgrafity (obr. č. 3), pro-
tože pochází od J.A. Auersperga z konce 18. století. Bude o tom 
pojednávat samostatný článek, protože kamufláž Auerspergů byla 
téměř dokonalá a uvedla v omyl již řadu památkářů.

Zchátralý památný mlýn se přeci dočká záchrany ze strany 
města, jež je jeho vlastníkem od roku 2015. Jde hlavně o smyslupl-
nější využití všech jeho volných prostor, než tomu bylo za vlastnic-
tví pardubického družstva Modely do roku 2006.

Za tímto účelem se ve Společenském domě konala v září výsta-
va tvůrčích návrhů od architektů, celkem 25, o formě revitalizace 
stavby objektu mlýna. Vítězný návrh byl vybrán odbornou porotou 
a označen za nejlepší nejen z estetického, ale i ekonomického řešení 
přijatelného pro město.

Ing. Milan Vorel, fotoarchiv

Základy Kabeláčová mlýna tvoří zdivo středověké tvrze, jejíž stav stimuloval stavbu zámku v 16. století

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Zastavení u domu nenápadného, starého více než půldruhého stole-
tí, který po dlouhou dobu užíval rod řezbářů a uměleckých truhlářů 
Jiroušů.
Všichni řezbáři z rodu Jiroušů nesli shodná jména a příjmení – Fran-
tišek Jirouš, všichni žili ve Slatiňanech, převážně v domě č.p. 81, po-
staveném Františkem Schmoranzem st. u kamenného mostu v dnešní 
ulici T. G. Masaryka.
Tvořili po dobu více než l30 let, od r. l830 do r. l965. Dílo tohoto rodu 
je úctyhodné, pro jeho rozsáhlost pouze namátkově: 
František Jirouš nejst. vyřezal v kostele sv. Martina ve Slatiňanech 
hlavní oltář a postranní oltář sv. Josefa, hlavní oltář v kostele sv. Ka-
teřiny v Chrudimi, vybavil slatiňanskou vilu sv. Jiří hraběnky Lu-
doviky ze Stadionu v č.p. 115 včetně domácí kaple, zařídil mnoho 
kostelů, a veřejných prostor, to vše mimo rozsáhlou práci truhlářskou 
a nábytkářskou. 
Dílna Františka Jirouše st., uměleckého truhláře a řezbáře, byla pro-
slulá po celých Čechách, Německu, Polsku, Rakousku výrobou krás-
ného vyřezávaného a intarzovaného nábytku, který zdobil četná sídla 
šlechty, velkoprůmyslníků, také však stovky domácností v širokém 
okolí. Desítky kostelů v Čechách jeho dílně vděčí za skvostné oltáře, 
kazatelny, kříže. 

Akademický sochař František Jirouš tvořil sochy ze dřeva a pále-
né hlíny, působil jako učitel výtvarné výchovy. Z jeho četné tvorby 
sochařské je známá Pieta v kostele slatiňanském, socha sv. Václava 
v životní velikosti v kostele skutečském.
Závěrem potěšitelný dovětek: nábytek z dílen Jiroušů je dosud uží-
ván, ceněn a opatrován také v mnoha slatiňanských domácnostech.
Přiložené snímky: Hlavní oltář kostela sv. Martina ve Slatiňanech, 
Pieta-dřevěná plastika umístěná ve slatiňanském kostele.

Text a foto: Hana Mikanová

Malé slatiňanské zastavení

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Přišla dlouhá noc… a po ní žádné ráno

Smutná zpráva o smrti paní Míly Kolkové zasáhla nejen členy 
Svazu diabetiků, ale i ty, kteří ji znali jako laskavou učitelku 
našich nejmenších.
Byla to ona, která jako první reagovala v roce1990 na výzvu 
ministerstva zdravotnictví a zasloužila se o založení SD ve Sla-
tiňanech. Bez zkušeností, ale s velkým elánem společně s dal-
šími osmi nadšenci zakládá místní organizaci, do jejíhož čela 
byla zvolena. Velkou oporou jí byl její manžel František, který 
od prvních chvil zaznamenával veškeré dění do vzorně vedené 
kroniky. Aktivity svazu se rozšiřují a členů přibývá.
Za svoji práci získávají manželé Kolkovi poděkování, které 
přijali v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze.
V roce 2004 rezignuje Míla ze zdravotních důvodů na funkci 
předsedkyně, ale dál zůstává ve spojení s organizací. Neumíme 
si představit žádnou výstavu (velikonoce, vánoce), kterou by 
neobohatila svými výrobky, jež byly plné fantasie a manuální 
zručnosti.
Bylo – li na světě zásluhou blízkého člověka
trochu víc lásky a dobroty, trochu víc světla a pravdy,
měl jeho život smysl a zůstává v našich srdcích.
DĚKUJEME TI MÍLO ZA VŠECHNO

Výbor Svazu diabetiků Slatiňany

VZPOMÍNKA NA KARLA SLACHA

Kdo poznal tě, ten měl tě rád. Uměl jsi pomoci, potěšit, roze-
smát.
Každý tě znal, když jsi, Karle, se svým veselým žlutým auto-
busem objížděl vesnice v okolí. Znaly tě děti, které jsi vozil 
do školy, znaly tě babičky, co jeli k doktorovi, znal tě každý 
a každý věděl, že s tebou dojede dobře a v pohodě. 
Stal jsi se „dvorním šoférem“ slatiňanských diabetiků. S tebou 
jsme projeli republiku doslova od Šumavy k Tatrám. Nepíši 
tuto vzpomínku, abych zasévala smutek do vašich srdcí, chci, 
abychom si připomínali všechny hezké a veselé chvilky, které 
jsme s tebou my diabetici prožívali.
Takoví lidé, jako jsi byl ty, by neměli umírat.
BYL JSI NÁŠ, BYL JSI DIABETIKŮ.

B. Blažková, členka SD Slatiňany
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Vážení spoluobčané, 
poslední mírový rok před vypuknutím „Velké 
války“, řečené „Světové“, byl pro Slatiňany 
rokem extravolebním, neboť zde obecní vol-
by jako dozvuk roku předchozího a následek 
osamostatnění  Škrovádu  proběhly  dokonce 
ve  3  termínech  –  v  dubnu,  červnu  a  září. 
Zápis  v  kronice  nám  nechává  nahlédnout 
do  rakouské  volební  „kuchyně“  a  překvapí 
nás demokratickou vyspělostí volební praxe 
„prohnilého mocnářství“. Z dnešního pohle-
du  je  úsměvné,  že  zde  byl  prakticky  jediný 
vážný zájemce o  telefonické spojení. A opět 
stavební  rozmach  a  ostatní  rozvojové  akti-
vity  (až mrazivě  bezstarostný mírový  život), 
kdy nejen Slatiňany, České země, Rakousko-
-Uhersko, ani celá Evropa neměly nejmenší 
tušení, co nastane v roce příštím – válečném. 
….. Proti obecním volbám, které se konaly 
v minulém roce, byl podán písemný protest. 
C. k. místodržitelství v Praze přípisem ze dne 
4. března uznalo námitky proti nesprávnému 
volebnímu postupu (jeden volič jako plno-
mocník zastupoval jednoho voliče ve III. 
sboru a druhého v I. sboru, což je v rozporu 
s volebním řádem). Byla nařízena doplňova-
cí volba, která se konala dne 9. dubna. Při 
sčítání zjištěno, že Antonín Groišl obdržel 
7 hlasů a František Kubelka rovněž 7 hla-
sů. Proto rozhodnuto volbu provést losem. 
Avšak i proti této volbě podali zase 3 voliči 
písemné námitky. Po vyřízení tohoto protestu 
c. k. místodržitelstvím v Praze došlo koneč-
ně dne 6. června k volbě představeného (sta-
rosty) a obecní rady (6 obecních starších čili 
radních). Zvolený starosta obce Josef Holub 
obdržel z 19 odevzdaných hlasů jen 12. …… 
V měsíci červnu byla osada Škrovád pro-
hlášena za samostatnou. Důsledek toho byl, 
že byly vypsány nové volby do obec. zastu-
pitelstva ve Slatiňanech. Konaly se 18. září. 
Z počtu 300 oprávněných voličů bylo ode-
vzdáno jen 194 hlasovacích lístků. …… Dne 
12. března byl schválen odprodej dalších sta-
vebních míst blíže kláštera: Josefu Šebkovi, 
dělníku z Orle, Rozalii Schneiderové z Ky-
šperka, 10. prosince schválen odprodej Fran-
tišku a Josefu Beranovi, č.p. 66. Ke koupi 
pozemku a stavbě sokolovny po opětov-
ném schválení opět nedošlo. …… Znovu 
byla projednána žádost Jos. Drobílka a Fran-
tišky Volejníkové za parcelaci pozemků čk. 
188 a 189/3 na stavební místa. Žádosti tyto 
byly opět zamítnuty z toho důvodu, že obec 
má v záloze na 500 vhodných stavebních 
míst. Též, že by se obec žádanou parcelací 
jenom jedním směrem ke Škrovádu podél 
silnice k Nasavrkům zbytečně rozšiřova-
la, stavební místa podle regulace by zůstala 
nezastavena a také že by pak vůbec nedošlo 
k uskutečnění projektovaného náměstí. …… 
V roce 1913 byla upravena cesta na „Podská-
le“ a chodník z Podskály na „Průhon“. Ná-
klad činil 312 K 79 h.. …… Ve schůzi obec. 
zast. dne 10. prosince usneseno zřídit sypaný 

chodník se žulovým okrajem podél pivovar-
ské zdi u silnice a upravit sypané chodníky 
s pískovcovými obrubami u domů č.p. 130 
a 155. …… Ve schůzi dne 17. června usnese-
no setrvat na původním rozhodnutí, aby sil-
nice Slatiňany – Škrovád – Kuchánovice 
podle projektu zemského výboru se stavě-
la jako silnice okresní. Též, aby dosavadní 
krásné stromy nebyly káceny a po dokon-
čení stavby aby tato silnice byla převzata 
do okresní správy. Jmenovaná silnice byla 
vedena za zámeckým parkem kaštanovou 
alejí na návrší třešňového sadu pod letní re-
staurací „Monaco“ a dále ke Kuchánovicím. 
– Do okresní správy však převzata nebyla. 
…….Ve schůzi obec. zast. dne 12. března 
prohlášeno, že obec nečiní námitek proti 
udělení hostinské koncese v domě č.p. 105 
pro osobu Karla Wirta. Druhá žádost Jose-
fa Zitka o udělení koncese hostinské v domě 
č.p. 244 byla příznivě vyřízena a jmenovaná 
koncese konečně povolena. …… Již roku 
1912 usneseno podat žádost na ředitelství 
pošt a telegrafů v Praze o zřízení telefonické 
hovorny v zdejší obci. Na tuto žádost od-
povědělo jmenované ředitelství přípisem ze 
dne 18. ledna. V tomto přípise bylo ozná-
meno, že připojení Slatiňan do meziměstské 
tel. sítě dalo by se provést stavbou 4 1/2 km 

dlouhého vedení z Chrudimě do Slatiňan, jež 
by stálo 1.050 K. Poněvadž nebylo v té době 
možno sehnat 5 řádných zájemců – abonen-
tů, odročena tato záležitost na dobu pozdější. 
– Svého času za zřízení telefonu horlivě se 
přimlouval majitel pily Josef Drobílek. Byl 
však ze zájemců skoro samojediný. …… 
V r. 1913 věnováno obcí místnímu dámské-
mu odboru Ústřední matice školské 50 K, 
Podpůrnému spolku nevidomých v Praze 35 
K, na stavbu sanatoria v Pleši (Mníšek pod 
Brdy – léčba tuberkulózy) 25 K, na stavbu 
Husova pomníku v Praze (Staroměstské ná-
městí) 5 K. Administraci spisu Chrudimsko – 
Nasavrcko na uveřejnění dějin obce Slatiňan 
povoleno 100 K. …… Okrašlovací spolek 
i v letošním roce konal obchůzky, aby zajistil 
nových oprav, úprav a zařízení pro zlepšení 
a zvelebení našeho městečka. Již v roce 1912 
postavil u nádraží sloupek s tabulkou, na níž 
bylo sděleno, za jakých podmínek se smí 
na procházku do knížecí obory. Upravil stez-
ky při silnici k nádraží a cestu na „Podskále“. 
Vysadil při chodnících stromy. Přispěl část-
kou 40 K na výzdobu 15 oken školní budovy. 
Ve schůzi dne 12. února ustanovil referenty 
pro odbor zdravotnický, estetický, rostlinář-
ský a květinářský.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1913

Druhý zářijový víkend se uskutečnila skaut-
ská víkendová výprava pro rádce (vedoucí 
družin), ale i pro ostatní činovníky v oddí-
lech. Tato akce měla název Doteky. Nikdo 
z nás nevěděl, čeho se budeme dotýkat a na-
konec jsme se dotýkali vrcholů, sami sebe, 
svého nitra a třech skautských principů.
Výprava vedla po hřebeni Jeseníků, přes 
vrchol Šerák a Keprník. Tuto akci pro nás 
připravil vedoucí střediska bratr Simba, jako 
teambuilding, zaměřený na hodnoty skau-
tingu. Prošli jsme si cestou strachu, cestou 
radosti a cestou vděčnosti. Přemýšleli jsme 

o tom, jaký je recept na šťastný život a měli 
jsme možnost uvědomit si své hodnoty, jak 
skautské, tak i ty z našeho běžného života. 
Program zčásti zapadal do tří skautských 
principů (povinnost k sobě, povinnost k dru-
hým, nejvyšší pravda a láska).
K programu nám ale nepřispívalo počasí, 
mžilo či pršelo celé dva dny. Na druhou stra-
nu přispělo k překonání nepohodlí, protože 
zima a mokro je nepříjemné, ale na úpatí hor 
a kopců se člověk nemůže otočit a vzdát to.

Ráchel Korbelová,
 rádkyně družiny světlušek

Doteky 2017
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V sobotu 7. 10. se na slatiňanské škváře běžel 34. ročník běžecké ho-
dinovky. V současné době je to jediný atletický závod, který se u nás 
koná, protože na škváře se už dnes nikde nezávodí, podobně jako 
hokej se nehraje na rybníku. Navíc v pátek i v noci na sobotu pršelo, 
což určitě odradilo několik závodníků od cesty do Slatiňan. Ovšem 
dráha byla v dobrém stavu a úroveň závodu byla nejlepší za několik 
posledních let. Např. výkon vítěze byl nejlepší od roku 2010. 
Prvních asi 10 minut určoval tempo trojnásobný vítěz závodu Lukáš 
Maier, ale pak přebral iniciativu triatlonista Václav Hromek a doko-
nalým strojovým tempem všem utekl. Mile překvapil 3. Adam Kvíz, 
teprve dorostenec a skvělý výkon podali zejména mladí žáčci Vojta 
Jirásek, Tomáš a Filip Pavlišovi a Jaromír Jelínek.
V kategorii žen zvítězila předloňská vítězka Míla Khűrová, která 
zraje jako víno a stále se zlepšuje. Statečný výkon odvedla i Lucie 
Pavlišová a devítiletá Míša Jelínková. 
MUŽI
1. Václav Hromek 1983 Žumberk 16.098 m
2. Lukáš Maier 1978 KRB Chrudim 14. 930
3. Adam Kvíz 2000 AK Slatiňany 13.640

4. Vladimír Urválek 1991 AK Slatiňany 13.610
5. Petr Novák 1978 Chrudim 13.322
6. Aleš Lorenčík 1973 Chrudim 12.860
7. Jaromír Jelínek 1977 KRB Chrudim 12.190
8.Vlastimil Khűr 1975 KRB Chrudim 12.145
9. Vojtěch Jirásek 2004 AK Slatiňany 11.650
10. Tomáš Pavliš 2008 AK Slatiňany 11.040
11. Zdeněk Petržílek 1955 KRB Chrudim 11.300
12. Filip Pavliš 2005 AK Slatiňany 10.970
13. Jaromír Jelínek 2006 KRB Chrudim 10.888
14. Josef Meduna 1983 KRB Chrudim 10.155
15. Jiří Pavliš 1978 AK Slatiňany 10.150
16. Milan Vorel 1940 Slatiňany 7.300
ŽENY
1. Miluše Khűrová 1977 KRB Chrudim 11.990 m
2. Lucie Pavlišová 1981 AK Slatiňany 11.167
3. Michaela Jelínková 2008 KRB Chrudim 10.770
4. Hana Jelínková 1981 KRB Chrudim  9.375

z.j.

34. ročník Slatiňanské hodinovky

Dvojice recitátorů Mirek Kovářík a Radek 
Bláha je ve Slatiňanech známa. Na Laska-
vých večerech vystoupila v minulosti čtyři-
krát a nyní se můžeme těšit na další návštěvu 
tohoto poetického dua. Široké kulturní ve-
řejnosti je znám především starší z dvojíce, 
Mirek Kovářík. Již v 60. letech byl kulturně 
velice aktivní a v rodném Litvínově založil 
Docela malé divadlo, které patřilo k velice 
populárním a v tehdejším Československu 
bylo jedním z tzv. divadel malých forem, 
kde diváci obvykle čekali i něco více, než 
pouhé odehrání hry. Mirek Kovářík začínal 
tedy jako herec, ale brzy se z něj stal mode-
rátor kulturních akcí, publicista a nakonec 
i vysokoškolský pedagog. Ovšem především 
se stal recitátorem poezie. Mnoho let mo-
deroval nesmírně populární Portu a v letech 
1993–2011 měl v českém rozhlase oblíbený 
poetický pořad Zelené peří. Škoda, že mu ho 
nové vedené rozhlasu ze dne na den zrušilo. 
A právě z tohoto pořadu jsou slova v titulku. 
Letos Mirek Kovářík vydal velice rozsáh-
lou knihu esejů o poezii s názvem Život … 
a poezie?, která rozhodně stojí za přečtení. 
Spolu s Radkem Bláhou objíždějí republiku 
a na různých, pochopitelně většinou menších 
klubových akcích divákům recitují básně 
od mnoha autorů, přičemž recitaci prokládají 
komentáři a informacemi o básnících.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 9. 11. 2017 
od 19 hodin ve Společenském domě.
Lístky si můžete rezervovat v městské 
knihovně (469 660 239). zj

Pozvánka na 152. Laskavý večer
SLOVA ROZEVLÁTÁ DO VERŠŮ
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Ve čtvrtek 28. 9. 2017 se naši žáci, rodiče a učitelé zúčastnili dalšího ročníku Lidového běhu Vaňka Vaňhy v Chrudimi na 1500 metrů, který 
je součástí Chrudimské vinařské desítky. I přes termín konání během státního svátku se nás opět sešlo tolik, že se nám podařilo obhájit loňské 
1. místo mezi školami a školkami v počtu účastníků 157. Za1 místo jsme získali krásný velký pohár, věcné ceny a finanční poukázku v hod-
notě 5 000 Kč na nákup sportovního vybavení.
Děkujeme všem účastníkům a věříme, že nás tato akce motivuje k dalšímu společnému setkávání a sportování.

Běháme pro radost – ZŠ Slatiňany obhájila prvenství
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Letošní ročník, našeho lehce populárně naučného dog-maratonu se 
konal 7. října, opět na slatiňanské plovárně, ale nově pod záštitou a se 
spoluorganizátorstvím KČT – odbor Slatiňany. Stejně, jako v přede-
šlých ročnících, byl součástí „Aušperga“ klubový závod pro české 
strakaté psy a tradičně jsme podporovali psí útulek v Podlíšťanech. 
I letos jsme měli štěstí na počasí... Přes nevalné předpovědi se na nás 
nakonec sluníčko usmívalo a přineslo tu správnou podzimní a spor-
tovní náladu. 
Pro závodníky jsme měli připraveny tři tratě, které ukazovaly přírod-
ní krásy Železných hor s památkami a zajímavostmi našeho kraje.
Nejdelší trať, trošku víc, jak maratonová s délkou 52 km byla obsaze-
na 17 týmy ve čtyřech kategoriích. Ze Slatiňan vedla do Vápenného 
Podolu, procházela Sečí, přes Bojanov, Slavickou oboru, Šiškovi-
ce… Byla zdolána v nejrychlejším čase 6 hod. 41 min! 
Střední trať TOUR– 27 km, byla s pěti kategoriemi nejobsazenější. 
Se svými psími parťáky se TOURaři, přes centrum Slatiňan, podívali 
dál do Orle, Lukavice, Lukaviček, rozhlédli se do kraje ze zříceniny 
hradu Žumberk a přes Výsonín, Křižanovickou přehradu a Svídnici 
se vrátili zpět do cíle. Trekařem – běžcem byla prosvištěna v rekord-
ním čase 2 hod. 8 min! 
Pohodová, 10 km MINI trať byla nesoutěžní, určená pro všechny vě-
kové kategorie lidí i psů. Prošlo si ji 45 týmů. MINI se zúčastnil 
i útulkový závodník Max, který svým psím spoluobyvatelům podlíš-
ťanského azylu ze závodu přivezl spousty krmení a dobrot.
Pro zajímavost, něco málo statistiky… z celé republiky k nám zaví-
talo 118 dvounohých a 130 čtyřnohých závodníků různých plemen 
a velikostí, naše národní plemeno – český strakatý pes se svým spe-
ciálem mělo 14 zástupců a jak už bylo uvedeno výše, nejvíce lidiček 
se příjemně znavilo v kategoriích TOUR a to 56! Letošní ročník má 
i svou raritu...Stále totiž čekáme na jeden tým, který se nám doposud 
nevrátil z 52 km trati. Máme zprávy, že tento borec i jeho čtyřnozí 
společníci jsou na živu a těší se dobrému zdraví... Zřejmě se jim kra-
jina, kterou procházeli, natolik zalíbila, že si ji vychutnávali plnými 
doušky a s návratem do cíle nijak obzvlášť nepospíchali. Čas jim 
běží, cena čeká!
A když je tady zmínka o ceně, určitě se sluší poděkovat všem těm, 
kteří nás podpořili a přispěli svojí troškou do závodu... Děkuje-
me městu Slatiňany, panu starostovi MVDr. Jeníkovi za zázemí 
a milé ceny a pracovnicím slatiňanského infocentra za opět doko-
nalou propagaci a hromadu materiálů, které představují naše město 
a jeho okolí. Velký dík patří i panu Habartovi a jeho ZOO marketu 

za dobroty pro pejsky a panu Fardovi za dobroty pro účastníky. Bez 
kastelána zámku pana Ing. Bušty by nebyla kapka historie, která 
je pro náš závod charakteristická a bez nabídky ubytování pana 
Hanuše v TJ Spartak, by závodníci ze vzdálenějších končin, neměli 
kde pohodlně přenocovat. Keramickými cenami přispěl DSS Slati-
ňany, voňavými perníčky paní Blanka Trávníčková, lahodnými ko-
láčky slatiňanská pekárna, stupně pro naše vítěze ochotně zapůjčil 
pan Češík. Letos jsme se mohli pochlubit originálním obrázkem 
na diplomy a na pamětní placky od malíře a grafika pana Zdražila. 
Dále s námi spolupracovali: Spolek českého strakatého psa, Nati-
via, Fitmin, Sokol Falco, Krmivo-ihned, Staz s.r.o., e-kempování 
Vlčnov, Slovanský kulturní institut Hradec Králové, Loutkářské 
muzeum Chrudim, firma Oseva Agri Chrudim a.s., hasiči z Horky 
a infocentra Chrudim a Seč. Bez těchto všech by akce nebyla do-
konalá! 
Ano … i letošní „Aušperk“ se povedl! Dokazovala to slova chvály 
přímo od zúčastněných a pochvalné vzkazy, které se k nám dosta-
ly prostřednictvím médií. Dle známých tváří lidiček z předešlých 
ročníků, kteří se za námi vrací, můžeme usuzovat, že „to děláme 
dobře“. Mnozí z nich „vyhrožují“, že příští rok určitě zase při-
jedou … projít se panstvím knížete Auersperga a to nejenom se 
strakáčem.

Za pořadatele Erika Fiantová

3. ročník dog-maratonu „Panstvím knížete Auersperga nejen se strakáčem 2017“
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Když 38 našich diabetiků odjíždělo na druhý rekondiční pobyt, tento-
krát do Jizerských hor. Protože jedeme do míst, kde je příroda čistá, 
nezatížená smogem a kouřem továren je naším heslem

Netrhej květiny, když je chceš mít,
jdi dál a květy budou kvést kolem všech cest.

Našim cílem bylo městečko Lučany nad Nisou a nedaleko něho pen-
sion Kitty, který se usadil na kopci zvaném Frajšic. Cesta, která vede 
k pensionu, tam také končí. Tedy žádný provoz, jen klid, pohoda, 
zelená louka a kulisy všemu tvoří nedaleké lesy. V blízkosti je něko-
lik rozhleden, které byly častým cílem našich vycházek. Počasí nám 
přálo, a tak jsme si užívali všeho, co nám tenhle krásný kraj nabízel 
– výlety, hry, vycházky. 
Určitě nad námi držel svou ochrannou ruku dobrý duch Jizerských 
hor MUHU. Kdo to vlastně je? Nikdo ho neviděl a málokdo o něm 
slyšel. Pověst vypráví, že všechny hory mají svého ochránce, jen Ji-
zerské nemají nikoho. Proto se sešli Rampušák s Krakonošem a do-
hodli se, že stvoří pro lidi, kteří zde žijí, dobrého ducha. Postava, kte-
rou stvořili, byla průsvitná, plášť měla z mlhy, knoflíky z jizerského 
safíru, vodové oči podobné tůním u pramenů Jizery a dlouhé prsty 
podobné kořenům letitých stromů z jizerskohorských slatí. Když pře-
mýšleli, jak postavu nazvat začala z nedalekého lesa houkat sova své 
táhlé múhú a bylo rozhodnuto.
Nemohu se rozepisovat o všech akcích, které byly součástí našeho 
pobytu. Výlet do Liberce, kde jsme mohli navštívit ZOO nebo Bota-
nickou zahradu. Liberec kdysi býval druhým největším městem hned 
po Praze. Dalším krásným výletem byla návštěva kostela Navštívení 
Paní Marie v Hejnicích. Odtud odjíždíme do známých lázní Libver-
da, které jsou perlou Jizerských hor a zastavujeme se v nedaleké re-
stauraci Obří sud.
Za třpytivou krásou skla odjíždíme do Jablonce nad Nisou, které je 
proslulé výrobou skla a bižutérie. Jen neradi opouštíme ten skleněný 
pohádkový svět. Odtud odjíždíme k rozhledně na Černé Studnici. Po-
slední autobusový výlet skončil na zámku ve Frýdlantu. 
Tak jako dobrým duchem hor je MUHU, dobrým duchem penzionu 
je pan Jan Uher. To on dokázal celý večer vyprávět o Jizerských ho-
rách od dávných dob až pod dnešek. Své vyprávění doplňoval veselý-
mi historkami. Bylo ho vidět za okénkem malého bufetu, stejně jako 
v kuchyni v kuchyni. To on nám přivážel čerstvé pečivo k snídani 
(krom jiného velice bohaté). Když už jsem u jídla, tak všechno jídlo 
bylo velice chutné, v žádném nechyběla zelenina. Byl to on, který při 
svých cestách za nákupy, naložil do své dodávky několik z nás a za-
vezl nás do království korálků. Před námi se otevřel poklad, korálky, 
přívěsky, řetízky a to všechno doslova za hubičku.
Povídání naší paní doktorky Zdeny, která se s námi podělila o zážitky 
z Číny, kde získávala poznatky o čínské medicíně doplněné krásnými 
fotografiemi, nás nadchla. Také prodejní výstava bižuterie vzbudila vel-

ký ohlas. Zase jsme měli za co utrácet. Závěrečný večer byl opět v režii 
pana Uhra. Majitel pensionu pro nás připravil občerstvení - víno, sla-
né pečivo, živou hudbu se zpěvačkou a představte si, pro nás všechno 
zdarma. Pan Uher jak brouček Svatojánek rozsvěcoval na stolech malé 
lucerničky, doplňoval víno a staral se, aby bylo všeho dost.
Bylo nám velice dobře v pensionu Kitty. Děkujeme všem, kteří se 
o nás vzorně starali a obzvlášť děkuji naší předsedkyni Olině, která 
přesto, že prožívala nelehké období, se o nás vzorně starala.
Tak někdy zase v Jizerkách

Bohumila Blažková, členka SD

BYLA JSEM PŘI TOM…
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HOUBY a Slatiňany?

No jasně, přeci každoroční výstava hub ve Společenském domě, kterou připravuje ve spolupráci s Městem Slatiňany CHKO Železné hory. A že jich 
letos bylo, odhadem nejvíce v historii konání těchto výstav v našem městě. Na táccích se pyšnilo něco kolem 320 exemplářů. V ukázkách nechyběly 
zástupci jedlých, nejedlých ani jedovatých hub a na rozdíl od let předešlých, kdy se sem tam podařilo objevit a vystavit nějakého praváka o tento ji-
nak vzácnější druh nebyla nouze… A že je nejen o výstavní kousky, ale i o rady a postřehy přítomného mykologa zájem vypovídá velká návštěvnost 
a všetečné otázky jemu kladenéJ. I podle zástupců CHKO byla výstava svou kvalitou i velikostí jednou z několika největších v naší republice. Tím 
bych také chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravě i samotném průběhu podíleli.


