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ČERVEN 2018

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

Zcela nový ráj pro čtenáře?
„Knihobudka“, pouliční, sousedská, plovárenská otevřená knihov-
nička…to je jen pár indicií a názvů, už víte?
Je to veřejná knihovna, určena pro všechny, kteří mají vztah ke kníž-
kám, rádi čtou, a také si knížky rádi půjčují. Knihy si tam mohou 
zdarma bez registrace půjčovat, vracet či vyměňovat, ale třeba jen 
darovat . 

Takže platí heslo: „Půjč, vrať či vyměň“.
V našem městě najdete takováto místa hned dvě. Jedno se připravuje-
me na dětském hřišti u základní školy a druhé v průchodu na plovár-
ně a budou přístupny v době otevření těchto zařízení a za příznivých 
klimatických podmínek.
Věříme, že se tato aktivita setká s pozitivním ohlasem a přinese všem, 
kteří ji navštíví jen potěšení…

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 5. května 
2018 zastupitelkou města Alenou Pavlišovou slavnostně přivítání 
do života a společenství našeho města tito noví občánci: Nicolas 
Brož, David Bureš, Viktor Dostálek, Rebeka Hančová, Kristian 
Kvapil, Roman Makeš, Dominik Makeš, Kryštof Míka a Karla 
Prachařová.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu učitelek Šottové, Sychrovské a Hrubé. Všem novým 
občánkům i jejich rodičům přejeme do dalších let hodně zdraví, štěstí 
a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Pozvánka na 160. Laskav večer
OLDŘICH BUBÁK

I duše zamrzá
Tak se jmenuje nová knížka známého cestovatele, fotografa a bás-
níka OLDŘICHA BUBÁKA. Jedná se o nový růženec emocí dob-
rodruha z polárních a subpolárních oblastí Arktidy a Antarktidy. Jde 
o volné pokračování sbírek Ve stínu Everestu, Tingltangl a Probudil 
jsem spící kundaliní.
Autor pokračuje v provázení svých čtenářů krok za krokem stezkami, 
kterými se ubírá jeho duch, a přibírá je k účasti na svém putová-
ní za pravdou a smyslem života. Zůstává věrný směru namířenému 
do sebe, do své duše, své podstaty a na to navazující zkoumání pří-
rody, světa a lidí.
Jeho básně se pohybují na hranici mezi poezií, filosofií, intelektuálním 
vtipem, bonmotem či zhuštěnou anekdotou. Sám autor přiznává, že se 
mu otevřely brány do světa blouznění o zázraku poetické prózy, bez 
rytmu i bez rýmu, ohebné a pružné tak, aby se přizpůsobila lyrickým 
záchvěvům duše, čeření snů a proběhlých interakcí i zvratům vědomí.
Knížka bude na Laskavém večeru k zakoupení.
Autora sbírky bude hrou na kytaru doprovázet TOMÁŠ LEJHENEC.
Laskavý večer se uskuteční v úterý 12. června od 19 hodin.

z.j.

Mateřská škola ve Švermově ulici vyhlašuje z důvodu volných míst 
II. kolo přijímacího řízení na školní rok 2018/2019 dne 13. 6. 2018 
od 7.00 do 16.00 hod. S sebou vyplněnou přihlášku, rodný list dítěte, 
občanský průkaz.
Mateřská škola se nachází v klidné části Slatiňan. Disponuje pěti tří-
dami, jídelnou, rozlehlou zahradou s lanovými prvky, bazénem. 
Ve výchově a vzdělávání dětí využíváme prvků tvořivé dramatiky, 
prožitkové učení, experimentování. Cílem je, aby čas prožitý v ma-
teřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem 
dobrých základů do života i vzdělávání. Věnujeme se mimo jiné i lo-
gopedické prevenci, podpoře vztahu k přírodě a k pohybu, zdravému 
životnímu stylu.
Pokud máte zájem prohlédnout si naší školku, neváhejte a přijďte se 
k nám podívat. Rádi Vás školkou provedeme. 
Více informací na www.msslatinany.cz

Mateřská škola Slatiňany, Švermova ul.

MŠ Slatiňany vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení

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 každých Ozvěnách 
některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Robert Bryndza – Temné hlubiny
Dan Brown – Počátek

Měsíc s pěknou knihou

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 6. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Rada města Slatiňany projednala na 103. schůzi
dne 9. 4. 2018

  1.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na opra-
vu chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice) 

  2.  Umístění inženýrských sítí do pozemku parc. č. 339 v kat. území 
Škrovád 

  3.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany (včetně 
údržby a odloučených pracovišť k 1. 5. 2018 – 50 zam.)

  4.  Pronájem prostoru v domě služeb č. p. 771 ve Slatiňanech a uza-
vření dodatků k nájemním smlouvám na prostory v domech č. 
p. 771 a č. p. 21 ve Slatiňanech

  5.  Hospodaření v lesích v roce 2017 (smluvně provádí Městské lesy 
Chrudim)

  6.  Pojištění majetku města (aktualizace smlouvy s Kooperativou)

Rada města Slatiňany projednala na 104. schůzi
dne 23. 4. 2018

  1.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na stavební 
úpravy a přístavbu hasičské zbrojnice Slatiňany (D&D PROFI, 
s.r.o. Dašice, 2 288 094 Kč – dotace) 

  2.  Smlouvu o vzájemné spolupráci (s Vodní záchrannou službou 
č.č.k. Chrudim – plovárna 2018)

  3.  Úpravu vstupného pro plovárnu Slatiňany (pro sezonu 2018 – 
drobné změny)

  4.  Jmenování vedoucího odboru veřejného opatrovnictví (od 1. 5. 
2018 Bc. Hana Fifíková)

  5.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na opravu 
chodníku v Trpišově (od HZ směr Šiškovice – vybrána spol. Sta-
vební a pece, s.r.o. Chrudim – 581 401,97 Kč)

  6.  Uzavření dodatku k nájemní smlouvě na kiosek u parkoviště v ul. 
V Kaštance

  7.  Vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství města Sla-
tiňany na období 2017–2021 (provede spol. ISES s.r.o., Praha 6)

  8.  Veřejnou zakázku malého rozsahu – svoz a využití biologicky 
rozložitelného odpadu (podmínky výběrového řízení)

  9.  Použití investičního fondu na vybavení kotelny ŠJ Slatiňany 

(nové kotle, 344 850 Kč, dodá PLYNTOP JM s.r.o. Zaječice)
10.  Vyřazení majetku města Slatiňany
11.  Pojištění vozidla (dodatek smlouvy s Kooperativou)
12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na stav-

bu přístřešku u DPS Farská 765, Slatiňany (parc. č. 60/2)
13.  7. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2018

Rada města Slatiňany projednala na 105. schůzi
dne 2. 5. 2018

  1.  8. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2018

Rada města Slatiňany projednala na 106. schůzi
dne 14. 5. 2018

1.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 5, 3 + 1, v domě čp. 825, 
na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu 
(od 1. 6. do 30. 11. 2018)

2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na stavbu 
přístřešku u DPS Farská 765, Slatiňany, parc. č. 60/2 (nebude rea-
lizováno – došla pouze 1 nabídka, cena značně převyšuje rozpočet 
na akci)

3.  Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby spo-
jené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu 
(za hrobové místo 7 Kč/m2/rok, za služby – provoz, údržba, likv. 
odpadu 47 Kč/m2/rok)

4.  Podnět ke kácení dřevin (parkoviště u hřebčína, svažitý pozemek 
sousedící se zahrádkami – kácení neschváleno, pouze vyčištění ná-
letových keřů prorůstajících plotem žadatelky)

5.  Zapůjčení společenského sálu pro příměstský tábor (9.–13. 7., 
250 Kč/den)

6.  Smlouvu o poskytnutí služeb (GDPR – proškolení zaměstnanců)
7.  Smlouvu o poskytování služeb pověřence pro ochranu osobních 

údajů (GDPR – průběžné služby)
8.  9. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-

tiňany na r. 2018

POUŽITÉ POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY
Při posledním svozu vytříděných použitých potravinářských olejů 
a tuků ze zelených nádob (popelnic) umístěných po našem městě 
bylo svozovou společností zjištěno, že každá popelnice obsahovala 
pouze asi polovinu, někdy i méně, sbíraných nádob s oleji a tuky. 
Zbytek popelnice tvořil ostatní odpad, který tam nepatří. Takový 
nežádoucí odpad musí svozová společnost ručně vytřídit a ponechat 
na svozových místech, aby jej následně mohla údržba města samo-
statně odvézt a zlikvidovat.
Žádáme proto všechny ty, kteří uvedené zelené popelnice využívají, 
aby do nich vhazovali jen oleje a tuky a vkládali je vždy do dob-
ře uzavíratelných PLASTOVÝCH NÁDOB, v žádném případě ne 
do skleněných (ty se rozbijí a odpad do popelnice vytéká). Pro další 
manipulaci s odpadem je též vhodné nádoby s oleji a tuky před odne-
sením do popelnice očistit (odmastit). Myslete na to, že se s odpady 
dále pracuje!!!

KOVY
Do červených nádob na kovy patří pouze kovy, nevhazujte do nich 
obaly, ve kterých kovy přinášíte (především igelitové tašky nebo pa-
pírové krabice). Bohužel se stále nedaří a nacházíme tam kromě tašek 
nebo krabic i další nekovové odpady, které znesnadňují další využití 
této komodity.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
V kontejnerech na třídění především plastu, někdy i skla, se čas-

to nachází drobná i větší elektrozařízení (jako například varné 
konvice a jiné domácí spotřebiče, audio zařízení apod.), Přes-
tože tato zařízení obsahují třeba plastové či skleněné části, jed-
ná se o elektrozařízení určené pro zpětný odběr. Tento zpětný 
odběr je v našem městě prováděn prostřednictvím červeného 
kontejneru na drobné elektrozařízení, který je umístěn na Sta-
rém náměstí, nebo prostřednictvím místa zpětného odběru, které 
máme na sběrném dvoře u vlakového nádraží. Uvedená elektro-
zařízení samozřejmě nedávejte ani do sběrných nádob-popelnic, 
určených na zbytkový odpad po vytřídění. Zpětný odběr je bez-
platný.

OBJEMNÝ ODPAD
Objemný nebo objemnější odpad (jako např. matrace, nábytek, staré 
peřiny, kamna apod. větší odpad) patří do sběrného dvora. Bohužel 
ho velmi často nacházíme volně odhozený vedle kontejnerů na vy-
tříděné složky odpadu nebo dokonce na dalších veřejných prostran-
stvích. Takové odkládání je nejen v rozporu s vyhláškou města o sta-
novení systému nakládání s komunálním odpadem (jedná se de facto 
o černou skládku), ale zároveň je mnohými občany často kritizováno. 
Pojďme se společně snažit, aby bylo naše město hezčí. Nebuďme 
lhostejní.

Za dodržování pravidel při nakládání s našimi odpady předem dě-
kujeme.

Bc. Petra Víšková

Rada města Slatiňany

Jak třídíme naše odpady
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POZVÁNKA
Pojeďte s námi přátelé do nedaleké obce Svídnice,
kde ochotnický spolek SVÍDNÍK nastudoval hru

podle scénáře F. R. Čecha

DÍVČÍ VÁLKA

Pojedeme autobusem od MŠ Slatiňany 29. 6. 2018 v 17.30 h.
Vstupné je dobrovolné

Předběžné přihlášky u J. Lukáškové tel. 733 680 001
Za svaz diabetiků Bohumila Blažková

Poděkování

Poděkování

Dne 10. května se v Domě s pečovatelskou službou ve Slatiňanech 
konalo posezení ke Dni matek, kterého se spolu s obyvatelkami DPS 
zúčastnily také členky Svazu diabetiků Slatiňany. Dík patří žákům 
ZŠ Slatiňany a ZUŠ Slatiňany, kteří si pod vedením svých učitelů 
připravily krásné vystoupení.

Ve středu 23. května navštívily děti a učitelky z Mateřské školy Sla-
tiňany místní dům s pečovatelskou službou. Svým vystoupením ur-
čeným k oslavě svátků a narozenin klientů a zároveň ke Dni matek, 
zpříjemnily děti obyvatelům slavnostní odpoledne. Děkujeme a těší-
me se na další návštěvu.

Vycházka za motýly
V pátek 8. 6. se zastavte na Vrchlického návrší, můžete se tam dozvě-
dět něco více o životě nočních motýlů. Motýly bude lákat na světlo 
a mluvit o nich David Breiter. Začátek ve 22.00 a je možné se zastavit 
od 22.00 do 00.01, druhové složení se během noci mění. Za deště se 
akce konat nebude.
Možnost parkování na parkovišti u vodárny na Monaku, odtud již bude 
stanoviště s lampami dobře vidět. Další informace na 723 004 397 
nebo gutzer@centrum.cz. Pořádá Altus z.s. díky finanční podpoře 
Pardubického kraje.

ZDRAVÝ DEN S NORDIC WALKING CHRUDIM

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ TRPIŠOV
1908          110 LET          2018

 V sobotu 16.června 2018 jedeme 
vlakem (z Chrudimi v 7.56 hod) 
do Hlinska a odtud jdeme 14 km trasu 
po Matulově stezce, Babákovským le-
sem a po NS Stopy Ležácké tragédie 

do Ležáků, kde nás čeká prohlídka muzea a občerstvení. Vracíme 
se vlakem z Vrbatova Kostelce ve 14.44 hod. Mapu trasy najdete 
na našich webových stránkách. Prosíme nahlaste vaši účast a zájem 
o zapůjčení holí na tel. 739 031 081. Těšíme se!

Vážení spoluobčané, rodáci, bratři hasiči!
Náš sbor si v tomto roce připomíná 110 let svého trvání . Dovolujeme 
si Vás proto pozvat na skromné oslavy tohoto jubilea, které se budou 
konat dne 16.června tohoto roku v prostoru za bývalou prodejnou 
v Trpišově . 
Předběžný program akce:
 Sraz účastníků mezi 13.00 až 13.30 hodin
 13.30 – nástup zúčastněných sborů, krátký projev
  Ukázka práce složek integrovaného záchranného systému Pardu-

bického kraje
 Několik netradičních soutěží s hasičskou tématikou
  Vyhodnocení soutěží, předání cen, ukončení oficiální části cca
    v 17.00 hod.
 Posezení pod stany s občerstvením a harmonikou

Pro všechny je připraven dostatek občerstvení a proti případné nepo-
hodě nebo přílišné pohodě Vás ochrání stanové přístřešky.

Na Vaši početnou návštěvu se těší TRPIŠOVŠTÍ HASIČI!!!
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Mateřská škola ve Švermově ulici informuje
Ani se tomu nechce věřit a už je tu před námi konec 2. pololetí a zá-
roveň i konec školního roku. Celý rok byl bohatý na zajímavé akce 
a zážitky. 
V únoru jsme např. jeli s dětmi do Nasavrk do lesa krmit lesní zvířata. 
Měli jsme štěstí i na počasí. Napadl sníh, a tak jsme vyhledávali stopy 
a určovali, kterému zvířátku patří. Lesníci pro nás měli připravenou 
naučnou stezku, která nás zavedla až ke krmelci, kam jsme nasypali 
nasbírané a usušené kaštany, žaludy a suché pečivo. U ohýnku, který 
pro nás byl připraven, jsme se ohřáli, občerstvili teplým čajem a dob-
rými koláčky.

V průběhu února paní učitelky na každé třídě uspořádaly pro děti kar-
neval. Společně jsme navštívili divadlo Karla Pippicha v Chrudimi, 
kde jsme zhlédli pohádku ,,O Balynce dobrém štěněti“, zaměřenou 
na ekologii.
V březnu jsme se zúčastnili festivalu mateřských škol ,,Mateřinka“ 
s tanečním vystoupením ,,Děti země“ a sklidili velký úspěch. Pro 
rodiče předškoláčků ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou 
poradnou jsme uspořádali přednášku na téma,,Školní zralost“. S dět-
mi jsme se chystali na Velikonoce, s předškoláky jsme před zápisem 
do základní školy navštívili prvňáčky v základní škole.

2. duben se stal Světovým dnem autismu. Autismus je jednou z nejzá-
važnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou 
poruchu některých mozkových funkcí. Porucha vzniká na neurologic-
kém podkladě. Důsledkem poruchy je, že dítě dobře nerozumí tomu, 
co vidí, slyší a prožívá. Jako uznání tohoto dne jsme podpořili osvětu 
autismu i u nás v MŠ tím, že jsme se oblékli do modrého oblečení.

Během dubna probíhala v jednotlivých třídách v rámci seminářů 
s ekologickým zaměřením pořádaných sdružením Ekopaleta z Chru-
dimi velmi zajímavá přednáška o životě včel. V dubnu jely nejstarší 
děti do Hradce Králové na exkurzi do Planetária.
Proběhla lesní brigáda na sázení stromků společně s rodiči u Kuchá-
novických rybníků spojená s opékáním buřtů. Byli jsme svědkem 
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i úžasného tanečního vystoupení zdejší ZUŠ. Na školní zahradě jsme 
uspořádali čarodějnický slet s krátkým vystoupením pro rodiče a ši-
rokou veřejnost. 
Společně s dětmi jsme vytvořili příjemné květinové zákoutí s jezír-
kem a hmyzím hotelem na pozorování života rostlin a živočichů.

V rámci muzikoterapie jsme prožili velmi příjemné dopoledne s bub-
nováním.
V květnu na jednotlivých třídách probíhaly oslavy svátku matek. Na-
vštívili jsme ,,Fajn park“ v Chlumci nad Cidlinou. Vlakem jsme jeli 

do Chrudimě a navštívili tamní městský park a ekologický program 
pod názvem ,,Život ve vodě“. Společně s rodiči se nám podařilo vy-
budovat bylinkové záhonky.
V červnu nás čeká ,,Den hudby“ v Chrudimi, kterého se zúčastníme 
s vlastním programem a slavnostní vyřazení a rozloučení s budoucí-
mi školáčky. 
A je tady závěr školního roku. Děkujeme všem rodičům a městu Sla-
tiňany za spolupráci a za podporu. Přejeme všem krásné léto, prázd-
niny plné sluníčka a bohaté na zážitky a nová poznání. Již teď se 
těšíme společně s dětmi na další školní rok, který bude určitě plný 
překvapení.

Mateřská škola Slatiňany, Švermova ul.

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vy-
hrajte kolo! Letos jsme připravili 15 cyklotras, abyste se na krásy 
kraje podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s brus-
lemi na nohách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny 
s dětmi, na těch nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. 
Nemusíte absolvovat celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit 
tři razítka a jste v losování o 20 atraktivních cen!
Jak soutěžit? 
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Soutěž se koná od 1. 4. do 14. 10. 2018.
O co se hraje: 
1. cena   › HORSKÉ KOLO MERIDA
2. cena   › VÍKENDOVÝ POBYT pro dvě osoby na dvě noci 

v hotelu Zlatá Hvězda v Litomyšli
3. cena   › CYKLISTICKÝ BATOH MERIDA
4. cena   › CYKLISTICKÝ DRES MERIDA
5.–6. cena   › CYKLISTICKÁ PŘILBA MERIDA

7. cena   › CYKLOCOMPUTER
8. cena   › STOJANOVÁ PUMPA
9.–10. cena   › SADA CYKLONÁŘADÍ A OSVĚTLENÍ
11.–20. cena   › DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY A VSTU-

PENKY na vybrané kulturní, společenské a sportovní 
akce v Pardubickém kraji

Jak vyhrát 
Každá Vandrovní knížka s alespoň třemi nasbíranými razítky musí 
být řádně označena jménem soutěžícího, korespondenční adresou, 
mailovou adresou a kontaktním telefonem. Odstřihněte vyplněnou 
zadní stranu Vandrovní knížky a zašlete ji na adresu Destinační 
společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 
nejpozději do 19. 10. 2018. Vyplněné Vandrovní knížky mohou být 
zasílány i elektronicky (naskenované nebo vyfocené), a to na adresu 
cyklopecky@vychodnicechy.info. Z doručených Vandrovních knížek 
bude vylosováno 20 výherců, kterým budou předány ceny. Výherci 
budou o vyhlášení včas informováni.

Detailní informace k celé soutěži najdete také na:
www.vychodnicechy.info/cyklopecky

Můj první závod v roce 2017 bylo dubnové Mistrovství České a Slo-
venské republiky v silovém trojboji, které se konalo v Příbrami. Zde 
jsem se ještě jako dorostenka umístila na 1. místě v absolutním po-
řadí dorostenek v dřepu s výkonem 135 kg a na 2. místě v absolut-
ním pořadí dorostenek v silovém trojboji s výkony: dřep 135 kg, 
bench press 72,5 kg a mrtvý tah 145 kg. Následně v srpnu jsem se 
zúčastnila prvních strongwoman závodů v Golčově Jeníkově, kde se 
závodilo v 5 odlišných disciplínách, zvedala se 60 kg dřevěná kláda 
nad hlavu, tahalo se 2,5 tunové auto, nosila se 165 kg těžká dřevě-
ná ohrada, na zádech se nesl 15 kg super suke a nakonec se otáčela 
200 kg pneumatika. V tomto těžkém a konkurenčně nabitém závo-
dě jsem skončila na 3.místě. O týden později se konala pohárová 
soutěž Extrifit cup v Hradci Králové. O sedm dní později pohárová 
soutěž Extrifit cup v Hradci Králové. O další týden později pohá-
rová soutěž v mrtvém tahu u Máchova jezera, kde sjem s výkonem 

155 kg obsadila 3. místo. V září se konalo v Trutnově Mistrovství 
světa federace GPC v silovém trojboji. Zde jsem obsadila 3. místo 
v kategorii juniorek s váhou do 75 kg s výkony dřep 140 kg, bench 
press 80 kg a mrtvý tah 150 kg. V listopadu se následně konalo Mis-
trovství České republiky v mrtvém tahu ve Varnsdorfu, kde jsem 
s výkonem 150 kg obsadila 3. místo v absolutním pořadí dorostenek 
a juniorek. O týden později se konal můj poslední závod této sezó-
ny a to v Trenčíně. Zde jsem závodila na Športfestivalu v závodě 
stronwoman (silných žen), kde jsme závodili v 5 odlišných disci-
plínách, zvedalo se tlakem 50 kg nad hlavu, nosily se v každé ruce 
železné 80-ti kg kufry, následoval superyouk o hmotnosti 230 kg (se 
kterým jsem díky této váze ani nepohnula), poté mrtvý tah na počet 
opakování se 135 kg a poslední disciplínou bylo zvedání Atlasových 
kamenů (koulí) o hmotnosti 60 kg, 80 kg a 100 kg. V tomto závodě 
jsem skončila na 3. místě.

Rulíková Veronika – zpráva o sportovní činnosti za rok 2017
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Likvidace tohoto pódia, která ještě pokračuje v úpravě terénu, 
byla v souladu s doporučením památkářů, neboť bylo jimi již dříve 
označeno v daném místě za nepatřičný artefakt a určeno ke zrušení 
jako netypický prvek v přírodně krajinářském parku.

Zřízení vyvýšeného betonového jeviště v parku před hřebčínem 
v roce 1976 mělo vazbu na každoroční konání Okresních mírových 
slavností SČSP spojených s Mezinárodním družstevním dnem. Ty 
se již konaly na tomto místě od počátku 70. let minulého století, ale 
na nízkém parketu pro účinkující.

Hlavním tematickým záměrem slavností byla demonstrace 
družby a neochvějného přátelství se SSSR, zejména propagace úsilí 
Sovětského svazu v boji za světový mír ve spolupráci se zeměmi 
socialistického tábora.

Z tribuny řečnili četní funkcionáři KSČ, NF a SČSP z okresu 
a kraje, nechyběl i zástupce sovětského velvyslanectví v Praze.

Více o této události referoval okresní týdeník Budovatel, 
z něhož přetiskujeme dvě fotografie. Obr. č. 1 je z roku 1977 
a zachytil oficiální delegaci na pódiu při hlavním projevu, obr. č. 2 
je totéž z následujícího roku. Protože se však uskutečnilo za nepříz-

nivého počasí, urychlilo to zastřešení celého jeviště (1981). Po slav-
nostním projevu následoval vždy kulturní program, v němž vystu-
povali i populární zpěváci např. St. Procházka na obr. č. 3.

Z výběru černobílých fotografií areálu otiskujeme pouze jednu 
(obr. č. 4), další už je barevná (obr. č. 5).

Přírodní amfiteátr byl také tribunou prvomájových řečníků, 
kráčejících zpravidla v čele průvodu městem. Zdravici z ní pronesli 
i zástupci sovětské jednotky, posádkou ve Vysokém Mýtě.

Ještě se musíme zastavit u oslavy 100 let existence místní školy 
v parku (31. 8. 1985). Z ní přetiskujeme dvě fota, na obr. č. 6 je 

V zámeckém parku bylo odstraněno betonové jeviště vystavěné v době totality

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6

Obr. č. 7
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zachycen předseda školské komise V. Dalecký při projevu a za ním 
stojí představitelé školy a města. Na obr. č. 7 recitují z připraveného 
pásma k výročí školy učitelé A. Medová, B. Dalecká, J. Pavlíková 
a kronikářka M. Tichá.

Z obr. č. 6 upoutá na zadní stěně nápis o poslání školy. Škola je 
opora socialismu, tak zněl slogan ředitele Mitáše, který ho umístil 
nad vchod do školy krátce po nástupu do této funkce (1. 9. 1970) 
a byl na něj velice hrdý, jak se dočítáme ve školní kronice. Po same-
tové revoluci v listopadu 1989 byl tento nápis sejmut a vyhozen. 
Skončily také veškeré průvody, manifestace a další politicky moti-
vované akce. 

Poslední obrázky byly pořízeny po rozbití betonového skeletu 
pódia pneumatickým kladivem a navezení hlíny ke srovnání mělké-

ho základu s okolním terénem (obr.č. 8 a 9).
 

Geneze vzniku a zániku betonového pódia:
1976 –  vybetonování jeviště, hodnota díla 40 000 Kčs, práce vyko-

naná v akci Z
1981 –  zastřešení jeviště ocelovou konstrukcí, hodnota díla 250 000 

Kčs, akce Z
1991 –  odstranění střechy a podpůrné konstrukce, zájem o to projevil 

TJ Spartak, který vše odebral, převezl na koupaliště k uložení 
a pak odvezl přímo do recyklinku jako šrot

2018 –  likvidace betonového jeviště a navezení hlíny ke zplanýrová-
ní místa (viz obr. č. 8 a 9).

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Obr. č. 8

Obr. č. 9

V pátek 22. 6. 2018 se v prostorách letní terasy Hotelu 
Šustr uskuteční 5. ročník festivalu Nasavrkání. Lev-
nější vstupenky si můžete zajistit v předprodeji v pro-
dejně galanterie u paní Petrové nebo v informačním 

centru v Nasavrkách, a to od pondělí 4. 6. 2018.
Pavlína Jíšová & Bababand – Pavlína Jíšová se hudbě věnuje celý 
život. Výraznou jihočeskou osobností se stala především jako zpě-
vačka folkové hudby a příbuzných žánrů. Její hlas je možné slyšet 
na více než sedmdesáti albech. Své písně, texty a hudbu představuje 
především ve své kapele Pavlína Jíšová & Bababand, ve které se 
také doprovází na akustickou kytaru.Vystudovala češtinu a hudební 
výchovu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích a už bě-
hem studií si díky svému nezaměnitelnému hlasu vydobyla na hu-
dební scéně pevné místo.V současnosti se kromě aktivní koncertní 
činnosti věnuje prezentaci hudby v Českém rozhlase České Budě-
jovice v pravidelné hudební relaci „Písničkové rozhovory“, kterou 
připravuje spolu s Adélou Jonášovou jako scénáristka a moderátor-
ka. Potokap je slánská indie-folková kapela s písničkářskými ko-
řeny, která mnohem více než ve Slaném, vystupuje na koncertech 
a festivalech po celé ČR. Z autorského repertoáru kapely dýchají 

vlivy a zkušenosti muzikantů z jiných žánrů jako country, swing, 
reggae, pop, ale i latina. Potokap se nerad uzavírá v jedné malé ška-
tulce a jeho repertoár je díky tomu rozmanitý. Najdete v něm roman-
tiku, mystiku, ale čím dál více i písně se současnými tématy.
Vojta Kiďák Tomáško, vlastním jménem Vojtěch Tomáško je vý-
znamná osobnost české folkové scény, trampský a folkový písničkář 
z Lokte nad Ohří, zakladatel a dlouholetý člen skupiny Roháči. Dr-
žitel několika Port. Je autorem známého trampského hitu „Toulavej“. 
V současnosti vystupuje po celé republice sólově.
Pepa Štross&syn – Pea Štross je významný a uznávaný písničkář. 
Jeho swingující písně jsou chytlavé a vtipné. Již několik let ho dopro-
vází jeho syn Matěj, který je šikovným kytaristou. V současnosti čas-
to vystupují společně v programu Radima Uzla a také Ivo Šmoldase. 
Pepa Štross je také vynikajícím a velice vyhledávaným moderátorem 
hudebních pořadů a festivalů po celé republice. Můžeme se na něj 
v této roli také těšit i letos v Nasavrkách.
Kapelu Strunovrat není třeba představovat, její kapelník Petr Šotta 
je společně s městem Nasavrky organizátorem této akce.
Těšíme se na setkání s vámi!

Petr Šotta

5. ročník festivalu NASAVRKÁNÍ

Nadace Via a podpora místních komunit
Informace o možnosti čerpat finance na různé aktivity i v naší obci. 
Cílem je podpora komunity, tj. podpora aktivních lidí a závěrka je 
průběžná.

O PROGRAMU
Živá komunita je program Nadace Via podporující aktivní lidi, kteří 
chtějí zlepšit život ve své sousedské komunitě. Cílem programu je 
zlepšování veřejného prostoru a mezilidských vztahů v sousedských 
komunitách a posilování jejich soběstačnosti.
Žadatelem nemůže být obec, ale nezisková organizace v obci nebo 
pár aktivních lidí. Do programu se mohou hlásit skupiny minimálně 
tří aktivních lidí a menší neziskovky založené z velké části na dob-
rovolnické práci.

CO PROGRAMU NABÍZÍ?
• grant 20 000 až 80 000 Kč
• matching dárcovské kampaně až do výše 20 000 Kč
• podporu zkušeného mentora
• fundraisingové konzultace
•  průběžné vzdělávání a prostor pro sdílení s těmi, kteří dělají podob-

né věci jako vy
• partnerský a individuální přístup

Úzávěrka je průběžná, program běží do vyčerpání financí k rozděle-
ní, momentálně je k dispozici 1 143 265 Kč.
Více informací na: https://www.nadacevia.cz/ziva-komunita/

N.Gutzerová
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Vážení spoluobčané,
mladá republika se potýkala s celou řadou 
poválečných problémů, Slatiňany rovněž 
„nabíraly dech“ k velkým změnám. Nějakou 
dobu se dokonce připravovalo vyvlastnění 
kláštera za účelem umístění obecně prospěš-
ných institucí – školy, četnické stanice, pošty 
i záložny. Zřízení „měšťanky“ se stalo velmi 
aktuálním. Pozemková reforma převedla část 
polností knížecího velkostatku obci, potažmo 
drobným pachtýřům. Na obec. úřadu se ob-
jevil vrchol moderní techniky – psací stroj. 
Pronikavě aktuální je zmínka o cenách másla. 
………. Dětská stravovací stanice působila 
v zimě velmi blahodárně. Bylo v ní stravo-
váno 7 žen a 71 dětí kakaem a 52 dětí po-
lévkou. – V létě vyvařováno nebylo. Jelikož 
se na podzim již zlepšila vyživovací situace, 
bylo od dalšího vyvařování upuštěno a daro-
vané potraviny rozděleny. ………. Obecní 
rada se usnesla ke koupi zdejšího kláštera 
nebo podniknout potřebné kroky k jeho 
vyvlastnění pro umístění školy obecné, 
měšťanské, hospodářské pokračovací uč-
ňovské a též pro umístění četnické stanice, 
pošty a záložny. – Nastalo dlouhé jednání 
se školskými sestrami, okresem a minister-
stvem. Protože řešení záborem nedopadlo 
dobře, došlo k jednání o dobrovolný pro-
nájem. Tento však nebyl také uskutečněn, 
protože požadované roční odškodné v částce 
30.000 Kč bylo obecní radou a finanční ko-

misí obce uznáno za neúnosné. – Když Chru-
dim odmítala přijímat do měšťanské školy 
žáky z nepřiškolených obcí, bylo rozhodnu-
to podniknout co nejdříve nutné kroky pro 
zřízení vlastní měšťanské školy a průmys-
lové školy pokračovací pro učně. ………. 
Teprve po delším jednání s kongregací škol. 
Sester došlo k dohodě o pronájmu některých 
místností ve zdejším klášteře za roční nájem 
6.000 Kč. Výnosem okresní rady v Chrudimi 
ze dne 24. 10. Bylo oznámeno, že zemská 
školní rada v Praze výměrem ze dne 11. 10. 
1920 povolila ve Slatiňanech občanskou 
školu chlapeckou s dívčí koedukací s čes-
kým jazykem vyučovacím s podmínkou, že 
do ní budou přijímány i děti z okolních obcí. 
Zastupujícím ředitelem byl jmenován Fran-
tišek Petr, definitivní odborný učitel v Heř-
manově Městci. ………. Zřízení průmyslové 
školy pokračovací bylo současně projednáno 
se záležitostí občanské školy. 17. 10. byla 
škola otevřena. Byla umístěna v budově 
obecné školy. Přihlásilo se celkem 52 žáků. 
………. K převodu el. proudu byl položen 
kabel z obce Kočí, kde měli proud zavedený 
již v r. 1913. Odtud byl kabel veden k Vlč-
novu, Orli a do Slatiňan k mostu do nově 
postavené trafostanice. ………. Firma A. 
Douda z Královských Vinohrad v tomto roce 
již provedla el. osvětlení v obci a podala si 
účet na 19.404 Kč 63 h. ………. Ke klad-
nému vyřízení doporučena žádost Bedřicha 

Melky o propůjčení koncese k provozová-
ní živnosti elektrotechnické ve zdejší obci. 
Žadatel se však vyřízení žádosti nedočkal, 
protože brzy na to byl zasažen el. proudem 
a jím usmrcen. ………. Výměrem okresní 
politické správy v Chrudimi z dubna 1920 
bylo zdejší obci ze zabrané půdy velkostatku 
přiděleno 14 ha pozemků do drobného pach-
tu. ………. V obecním sadě bylo vykopáno 
120 jam pro nové stromky a obryto 1 107 
stromů. Nové stromy v počtu 134 byly za-
koupeny za 1.529 Kč 50 h od zahradníka V. 
Maška z Turnova. ………. Pro obecní úřad 
zakoupen psací stroj za 3.000 Kč. Místní 
záložna přispěla částkou 300 Kč. ………. 
Obecní rada uložila obecní správě učinit 
vhodné kroky, aby zdejší obci vymohla čtyři 
trhy na zboží a na dobytek, jakož i týdenní 
trhy na potraviny a to každý čtvrtek. ………. 
Autobusová osobní doprava z Chrudimě přes 
Slatiňany do Trhové Kamenice zahájena 
1. února. ………. Zásluhou okrašlovacího 
spolku bylo dáno lipové stromořadí do po-
řádku –uřezány polámané větve a koruny 
kopulovitě přistřihány. Tuto práci sám vy-
konal snaživý předseda spolku J. Fořt. Také 
upraven chodník od hostince J. Zitky u cesty 
k nádraží. ………. Ceny másla na chrudim-
ském trhu se pohybovaly mezi 38–40 Kč, ač-
koliv v Poličce, Lanškrounu, Ústí n./O. byl 
prodáván 1 kg jen za 20 – 28 Kč.

z kroniky vybral P. Kolek

Stalo se v Slatiňanech v roce 1920
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Na začátku května již popáté zástupci Par-
dubického kraje oceňovali osobnosti, které 
přispěly k rozvoji regionu, šíří jeho dobré 
jméno nebo vykonaly nějaký výjimečný 
skutek. Ve Východočeském divadle v Par-
dubicích byly předány Ceny Michala Raba-
se za záchranu, Ceny Za zásluhy o Pardu-
bický kraj, jedna medaile hejtmana a také 
Cena medií.
Právě Cenu medií převzala při slavnostním 
večeru obyvatelka Slatiňan paní učitelka 
Mgr. Rita Chalupníková, Ph.D., která se 
dlouhodobě věnuje výuce fyziky a také 
přípravě učitelů fyziky. Média si paní uči-
telku Chalupníkovou vybrala nejen pro její 
odhodlání učit fyziku aktivně v co možná 
nejbližší návaznosti na praxi, ale také pro 
její úspěchy na mezinárodním poli. Rita 
Chalupníková se nejprve v roce 2014 kva-
lifikovala na krátkodobý vzdělávací pro-
gram v Alabamě v USA, kam mají možnost 
každoročně vycestovat maximálně 1–2 
vybraní učitelé z celého světa ČR. Dále 
byla v roce 2015 součástí reprezentačního 
týmu ČR v Londýně na soutěži Science on 
Stage. Do českého reprezentačního týmu 
se kvalifikovala úspěšně i v následujícím 
roce při soutěžní přehlídce v liberecké iQ-
-Landii. Její účast na mezinárodní soutěži 
European STEM Teacher Award v roce 
2017 v maďarském Debrecínu byla ještě 
úspěšnější, neboť se tam zařadila mezi ví-
těze v kategorii Inclusive Science s progra-
mem ‚Project Day: Technology of Metal 
Manufacturing‘. 
Na mezinárodní soutěži European STEM 
Teacher Award v roce 2017 v maďarském 
Debrecínu se zařadila mezi vítěze v kate-
gorii Inclusive Science s programem ‚Pro-
ject Day: Technology of Metal Manufactu-
ring‘.
 V.K.

Cena medií pro Ritu Chalupníkovou


