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PROSINEC 2019

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

Městský ples

V obřadní  síni Městského  úřadu  ve  Slatiňanech  byli  dne  19.  října 
2019 radní města Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přivítáni do ži-
vota  a  společenství  našeho města  tito  noví  občánci: Bělohubková 
Anna, Kvapil Vítek, Vlk Tomáš a Záleský Matěj.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ze Základní umělecké školy 
Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jitky 
Šottové. Malým občánkům i  jejich  rodinám přejeme do dalších  let 
hodně štěstí, zdraví a radosti.

Ivona Osinková, foto: Andrea Laki

9. Městský ples se bude konat v sobotu 25.  ledna 2020 v sokolov-
ně.  Rezervace  vstupenek  v  Infocentru  Slatiňany  a  prodej  tamtéž 
od 7. ledna 2020.

OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ A INFOCENTRU
v době předvánoční a vánoční

19. 12. čtvrtek    8–11 hodin
20. 12.–5. 1. 2020   ZAVŘENO
Poté se na Vás budeme opět těšit ve známou pracovní dobu.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!

Vítání občánků

Vánoce, Vánoce přicházejí, zpívejme přátelé, 
po roce Vánoce, Vánoce přicházejí, šťastné a veselé…

Vážení  spoluobčané,  opět  se  přiblížil  čas  vánoční  a  s  ním  i  konec 
roku  2019.  O  Vánocích  odpočíváme,  oslavujeme,  radujeme  se  se 
svými nejbližšími, věnujeme se  svým koníčkům, na které nám bě-
hem roku nezbývá čas, či se jen tak posadíme s knížkou, rozjímáme 
a vnímáme vůni Vánoc. Koncem roku se také ohlédneme za uplynu-
lým časem, zhodnotíme, co jsme dokázali v soukromém i pracovním 
životě, co nám uplynulý rok přinesl, a spřádáme plány na rok příští. 
Ať Vám tyto dny přinesou vše, co od nich očekáváte, ve zdraví a po-
hodě, v kruhu rodiny a nejbližších přátel.
Krásné Vánoce přeje

MVDr. Ivan Jeník, starosta 
a zaměstnanci MěÚ Slatiňany

Vážení a mílí spoluobčané,
dovolte i mně, abych Vám popřál klidné a pohodové prožití svátků 
vánočních v kruhu svých nejbližších a přátel. Zkusme alespoň v této 
uspěchané době na chvíli zpomalit čas, zahodit stres a starosti a sdí-
lejme  společnou  radost  a  prožitky  čarovné  atmosféry Vánoc. Přej-
me si společně zdraví, spokojenost a lásku, ať úspěchy příštího roku 
předstihnou roky minulé.

Stanislav Šťastný, místostarosta

Uzavření infocentra
(knihovna má pondělky vždy zavíracím dnem)
Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z důvodu 
dlouhodobé nemoci pracovnice knihovny a IC je 
nutné operativně upravovat otevírací dobu, a pro-

to prosím věnujte pozornost www stránkám jak knihovny, infocentra 
i města, nebo hlášení rozhlasu, kde se vždy aktuální uzavření dozvíte.
Aktuálně v pondělí:  2. prosince ZAVŘENO
      9. prosince ZAVŘENO
Děkujeme za pochopení.  Renata Maryšková

Knihbudky
Jak jsme se nejen my knihovnice přesvědčily, knihbudky si žijí svým 
životem, což je velice prima a velice nás to těší. Protože je občas nut-
né dohlédnout na jejich vzhled a pořádek v nich, vidíme, že se knihy 
opravdu točí. Zájem není jen o knihy pro „dospěláky“, ale vyměňu-
je se i literatura dětská. Protože nastalo období většinou nevlídného 
počasí,  které  knížkám  i  když  jsou  „pod  střechou“  úplně  nesvědčí, 
knihy jsme na několik měsíců uklidili a vrátíme je zpět zase na jaře. 
Tím bychom chtěli požádat i uživatele, kteří by event. knihy do kni-
hbudky chtěli donést, nechme teď police prázdné a pošetřete si jejich 
naplnění  až  na  období,  kdy  se  již  knihy nebudou vlivem  špatného 
počasí ničit a znehodnocovat. Děkujeme.

Renata Maryšková
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Rada města Slatiňany projednala
na 36. schůzi dne 22. 10. 2019:

1.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení  podmínek  účasti  veřejné  zakázky,  Rada  města  vybrala 
společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., jako společnost 
pro budoucí zajištění svozu a odstraňování směsného komunální-
ho odpadu z nádob a z kontejnerů na odpad. Jednalo se o jediné-
ho uchazeče. Další  společnosti  se  ze  soutěže omluvily převážně 
z kapacitních důvodů. Plnění nové smlouvy s 5 letým kontraktem 
začne od 6. 1. 2020.

2.  Došlo ke schválení zahraničních pracovních cest starosty – výjezd-
ní zasedání společnosti VAK a dále zahraniční studijní cesta do EP 
ve Štrasburku. 

3.  Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci 
„Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 28. 11., 
5. 12., 12. 12. a 19. 12. Dospělí 25 Kč a děti 15 Kč.

4.  Došlo k zadání tvorby studie umístění datových optických sítí spo-
lečnosti Antex plus, spol. s. r.o. za 36 000 Kč.

5.  Rada schválila změnu zadávací dokumentace na veřejnou zakázku 
spojenou s tříděnými odpady. Úprava smlouvy spojená s nutnos-
tí  zasílání  čtvrtletních výkazů  spojené  s požadavky kolektivního 
sběrného systému EKO-KOM.

6.  Byl  schválen dodatek ke  smlouvě  spojený  se  stavbou přístřešku 
DPS  a  rekonstrukcí  dvora  na  nové  stavební  prace,  které  nebyly 
původně zohledněné v projektové dokumentaci, zejména rozšíře-
ní zámkové dlažby před altánem včetně jejího odvodnění na přá-
ní obyvatel DPS, doplnění klempířských prvků, elektroinstalační 
práce a další v celkové hodnotě 44 238 Kč.

7.  V různém Rada schválila žádost Martina Škrocha na zkušební in-
stalaci reflexní vánoční výzdoby v ul. na Presy. Byla diskutována 
letáková kampaň k Mobilnímu rozhlasu, která byla součástí poři-
zovacího balíčku. Došlo ke schválení upraveného situačního vý-
kresu nové hřbitovní brány dle požadavku Zastupitelstva (původní 
vítězný nákres byl publikován v srpnových Ozvěnách). Dále byla 
rada  obeznámena  s  informací  o  získání  dotace  na  opravu  povr-
chu dětského hřiště v Nerudově ulici ve výši 190 000 Kč od MAS 
Chrudim.

Rada města Slatiňany projednala
na 37. schůzi dne 4. 11. 2019:

1.  Došlo ke schválení přijetí dotace dotace z programu „Podpora čin-
nosti a provozu  turistických  informačních center v Pardubickém 
kraji“ ve výši 28 152 Kč.

2.  Změna usnesení ve věci věčného břemene spojeného s kanalizač-
ním sběračem 5 rodinných domů v ul. Sečská a s tím spojené zří-
zení pozemkové služebnosti, vedoucí k převodu sběrače do správy 
společnosti VaK Chrudim a. s.

3.  Došlo k udělení souhlasu se změnou trasy plánovaného veřejné-
ho osvětlení a elektro kabelového vedení NN v lokalitě Škrovád 
– Kunčí. Z důvodů požadavků společnosti ČEZ, týkají se úpravy 
přístupu k vedení VN a trasy připojení elektro z trafostanice v ulici 
U Lesa.

4.  Bylo schváleno uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 363/2016 
z důvodu výstavby v lokalitě Škrovád IV – Kunčí (parcela č. 472/2).

5.  Schváleno uzavření dodatku k Pachtovní smlouvě č. 362/2016 – 
došlo k úpravám v rozsahu z důvodu žádosti o zřízení sjezdu (par-
cela č. 669/4 a 76/1).

6.  Byly změněny závazné ukazatele MŠ Slatiňany na rok 2019 z dů-
vodu  odložení  rekonstrukce  elektroinstalace  vzhledem  k  větším 
rozsahu nutných projekčních prací a vytíženosti projektantů. 

7.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 096 012 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 5 477 525 Kč) a ve výdajové části 
103 390 985 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 

– výdaje spojené s vypracováním studie optických datových sítí, 
rozšíření stavebních práce v areálu DPS, projekční práce na rekon-
strukci veřejného osvětlení (dále jen VO) v ul. Schmoranzova, PD 
na VO ve Škrovádu (za mostem).

8.  Schválení nové nájemní smlouvy s na byt č. 3 v DPS.
9.  Rada  schválila  přijetí  grantu  s  názvem  „WiFi4EU“  v  hodnotě 
15 000 EUR (viz níže v článku).

10.  Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu 
od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020.

11.  V  různém  došlo  ke  schválení  znění  smlouvy  na  prodej  dřevní 
hmoty. Byl  schválen neinvestiční  příspěvek do výše 30 000 Kč 
pro ZŠ na financování školního psychologa do doby úhrady z vý-
zvy  OP  VVV  „Zvýšení  kvality  vzdělávání  v  základní  škole“. 
Rada  se  zaobírala  žádosti  o  poskytnutí  prostor  Společenského 
domu  divadelnímu  spolku Ty-Já-Tr,  diskutovala  o  formě měst-
ského plesu a byla informována o stavu zpracování znění dodatku 
k nájemním smlouvám na byty na Starém náměstí. Zazněla infor-
mace o využívání přistavovaných kontejnerů na biologický odpad 
(k 4. 11. vysbíráno 20 m3 tohoto odpadu).

Rada města Slatiňany projednala
na 38. schůzi dne 11. 11. 2019:

1.  Byly schváleny upravená pravidla výlepu plakátů (rozšíření o zá-
kaz výlepu politicky motivovaných plakátů).

2.  Došlo k rozhodnutí o postupných přípravách projektových doku-
mentací  (dále  jen PD) na celkové úpravy ulic Tyršova, Čechova 
a Neumannova (viz níže v článku).

3.  Rada  rozhodla  o  zadání  PD  na  dokončení  východní  části  ulice 
Klášterní.

4.  Schválení zadání PD pro výběrové řízení na opravu části chodníku 
v ulici 5. května.

5.  Rada  schválila  vypsání  nadlimitní  veřejné  zakázky  na  zajištění 
provozu sběrného dvora.

6.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posou-
zení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala společ-
nost Granplast s.r.o.  jako společnost pro budoucí zajištění svozu 
a  využití  některých  samostatně  vytříděných  využitelných  složek 
komunálního odpadu (papír, sklo a plasty s nápojovými kartony). 
Z celkového počtu dvou uchazečů, podala tato společnost nejnižší 
cenovou nabídku. Plnění nové smlouvy s 5 letým kontraktem za-
čne od 6. 1. 2020 a to včetně nové služby svozu plastového odpadu 
„dům od domu“, se započetím v průběhu prvních čtyřech měsíců 
roku 2020.

7.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 096 012 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 5 830 525 Kč) a ve výdajové části 
103 743 985 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– výdaje spojené s PD na VO ve Škrovádě (ulice za mostem ke kři-
žovatce T a ul. Škrovádská), PD na opravu chodníku ul. 5 května 
a dokončení chodníku v DPS.

8.  Rada  byla  informována  o  vypuštění  rybníka  v  Trpišově.  Došlo 
ke schválení čerpání z fondu odměn MŠ na platy pro zaměstnance 
z důvodů zvýšení nákladů souvisejících se zajištěním překrývání 
ve třídách. Bylo schváleno použití rezervního fondu Školní jídelny 
ve výši 94 210 Kč na opravu střechy a 54 400 Kč na opravu scho-
dů. Bylo  schváleno  vypovězení  pojistné  smlouvy  se  společností 
KOOPERATIVA pojišťovna, a.s. z důvodu navyšování cen. Rada 
schválila záměr rozšířit parkoviště u Spartaku o pozemek ve vlast-
nictví Povodí Labe, o jehož převodu je jednáno (kapacitní navýše-
ní o další 3 parkovací místa pro osobní automobily a autobusové 
stání) a o toto upravit zpracovaný situační výkres a následně zpra-
covávanou projektovou dokumentaci. Rada diskutovala o ceně po-
platku za komunální odpad pro rok 2020.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany



3

Koncepce stavebních úprav ulic
a opravy chodníků

Na základě zmapování stavu ulic a chodníků, jejich posouzení a pro-
běhnuvší  diskusi  na  Radě  města  bylo  Radou  města  rozhodnuto, 
aby  se  postupně  připravovaly  projektové  dokumentace  na  celkové 
stavební  úpravy  ulic Tyršova, Čechova  a  části  ulice Neumannova. 
V prvé fázi byly koncepčně vybrány tyto ulice, protože jsou hlavními 
páteřními ulicemi jednotlivých zastavěných území města, jejichž sta-
vebně-technický stav je nevyhovující.
Zároveň s tímto budou nadále postupně připravovány opravy chodní-
ků a výměny veřejného osvětlení u vybraných ulic dle jejich technic-
kého stavu. Aktuálně se jedná o vyprojektování a dokončení stavební 
úpravy východní části ulice Klášterní od křižovatky s ulicí Tyršovou 
až na konec ulice Klášterní, opravy části chodníku v ulici 5. května, 
doprojektování  a  vybudování  požadovaného  chybějícího  chodníku 
v ulici Švermova a opravy veřejného osvětlení v této ulici, realizace 
opravy veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova včetně zřízení pře-
chodu u hřbitova a další. 
S navrhovanými řešeními stavebních úprav ulic, chodníků a veřejné-
ho osvětlení tak, jak budou postupně projektovány, budou opět pře-
dem seznámeni občané na veřejných projednáváních a budou moci 
včas vznášet své připomínky a náměty, než bude dokončena projek-
tová dokumentace a započata následná realizace. 
Z výše uvedeného vyplývá, že cílem Města je v následujících něko-
lika  letech vynaložit veškeré úsilí za účelem rychlejší obnovy ulic, 
chodníků a veřejného osvětlení, samozřejmě v kontextu s dostupný-
mi zdroji rozpočtu města a možností čerpat finanční prostředky z EU 
v případě, že dotační tituly budou v následujících letech vypsány ze 
strany státu. Nutnou podmínkou čerpání dotací  je právě jejich pro-
jekční připravenost.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Schránky na nemovitostech
Žádáme občany, aby si u své nemovitosti zřídili poštovní schránku pro 
doručování listovních zásilek. Umístění poštovní schránky není majite-
lům nemovitostí stanoveno zákonem, ale zajistí spolehlivější doručení 
Vám adresovaných zásilek. Problémem je i doručení např. Ozvěn Slati-
ňan. V případě, že doručovatel umístí zásilku u nemovitosti, která nemá 
schránku, na jiné místo (např. do plotu, zasunutím ke dveřím apod.), je 
zde riziko, že vlivem povětrnostních podmínek zásilka „odletí“ mimo 
doručovací místo. Z uvedených důvodů je tedy vhodné pro obě strany, 
doručovatele i adresáta, opatřit nemovitost poštovní schránkou.
V případě, že Vám nebudou doručeny Ozvěny Slatiňan, kontaktujte 
nás na tel. 469 660 245, aby mohla být sjednána náprava.

Marta Kolouchová

Město se stalo úspěšným žadatelem
v projektu WiFi4EU

Od  roku  2018  se mohou  obce  hlásit  o  dotační  program  Evropské 
komise WiFi4EU. Tato  iniciativa má  podpořit  zavádění  bezplatné-
ho připojení pro občany a návštěvníky veřejných míst, např. parků, 
náměstí,  knihoven, muzeí  a  dalších  veřejných míst.  Slatiňanům  se 
v druhé výzvě podařilo získat z těchto prostředků 15 000 € na vybu-
dování bezplatné internetové WiFi sítě v naší obci a to bez nutnosti 
jakékoliv finanční spoluúčasti, s udržitelností tří let.
Kromě zajištění výběrového řízení, které jako zakázka malého roz-
sahu je realizovatelná bez nutnosti externí společnosti, město potře-
buje  vybrat  10 venkovních připojovacích míst,  nebo 15 vnitřních. 
Nabízí  se  tak  plovárna,  pokrytí  autobusových  zastávek,  nádraží, 
Švýcárna,  knihovna  a  infocentrum. Vaše  další  tipy můžete  zasílat 
na pesek@slatinany.cz.
Rada města předem vyloučila prostranství v bezprostřední blízkosti 
škol, tak aby naše děti nebyly zbytečně rozptylovány. Rada si od této 
dotace slibuje především zkvalitnění městských služeb. 

Ing. Vít Steklý, radní

Z dopisu
Petra Dvořáka generálního ředitele České televize

Otvírací doba Městského úřadu Slatiňany
o vánočních svátcích

Vážený pane starosto,
jak jistě víte, už za několik dní konkrétně v noci   z 27. na 28. 11., 
odstartuje v České  republice druhá vlna  televizní digitalizace. Pře-
ladění na nový digitální  signál DVB-T2  se postupně dotkne všech 
domácností, které přijímají vysílání pomoci venkovní či klasické an-
tény nebo společné antény pro bytové domy. Dotkne se tedy i velké 
části obyvatel Vaší obce a Vámi zřizovaných subjektů.
Jelikož jde o náročný proces a Česká televize je prvním vysílatelem, 
jehož programy budou postupně ze starého signálu DVB-T mizet, rád 
bych Vám i občanům Vaší obce nabídl naši pomoc.
S  jakýmikoli  dotazy  ohledně  termínů  vypínání,  způsobu  přeladění 
nebo  jiných  technických  problémů  se můžete  obrátit  na  naše  tele-
fonní centrum na čísle 261 136 113, případně na  e-mail info@ces-
katelevize.cz. Podrobnější informace jsou zároveň dostupné na webu 
www.digict.cz. 
Vážený pane starosto,
k přechodu na nový standard DVB-T2 dochází na základě rozhodnu-
tí vlády a mezinárodních dohod, které mají v Evropě umožnit další 
rozvoj vysokorychlostního internetu. V České televizi chceme tento, 
i pro nás velmi složitý, proces využít k tomu, abychom divákům na-
bídli vyšší kvalitu obrazu a zvuku a abychom mohli v blízké budouc-
nosti rozšířit vysílání z jednotlivých regionů.
Věřím,  že  společně  se  nám  podaří  celý  přechod  na  nový  digitální 
televizní signál usnadnit všem občanům České republiky.

23. 12. 2019  8.00–11.00  12.00–17.00
  pouze podatelna a stavební úřad
24. 12. 2019  svátek
25. 12. 2019  svátek
26. 12. 2019  svátek
27. 12. 2019  6.00–11.00  12.00–13.00
  pouze podatelna a stavební úřad
30. 12. 2018  8.00–11.00  12.00–13.00
  pouze podatelna
31. 12. 2019  zavřeno
1. 12. 2019  svátek
Od 2. 1. 2020  běžný provoz úřadu.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Pečovatelská služba Slatiňany informuje
Provozní doba o vánočních svátcích 
pondělí  23. prosince  6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
úterý  24. prosince  Štědrý den – státní svátek
středa  25. prosince  1. svátek vánoční – státní svátek 
čtvrtek  26. prosince  2. svátek vánoční – státní svátek
pátek  27. prosince  6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
sobota  28. prosince
neděle  29. prosince
pondělí  30. prosince  6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
úterý  31. prosince  Silvestr (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
středa  1. ledna  Nový rok – státní svátek
Obědy se budou naposledy v roce 2019 rozvážet v pátek 20. prosince. 
Provozní doba bude tento den do 14.30 hodin.
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od čtvrtka 
2. ledna 2020.
Případné  dotazy  zodpovíme  na  telefonních  číslech:  469  682  555, 
721 101 332.
Děkujeme  všem  klientům  pečovatelské  služby  za  důvěru  a  pří-
zeň v uplynulém  roce  a přejeme pokojné prožití  vánočních  svátků 
a do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová
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Informace pro občany

Sloup veřejného osvětlení byl zničen osobním automobilem na kři-
žovatce směr Chrudim a Seč dne 8. října kolem druhé hodiny v noci. 
První zásah provedla jednotka SDH. Ještě týž den bylo místo zabez-
pečeno a následující den z důvodu bezpečnosti odstraněny poničené 
části sloupu.
Jsme si vědomi, že v současné době není toto frekventované místo 
osvětleno, ale  situaci nelze  řešit provizorně náhradním osvětlením. 
Světlo zasahuje do komunikace 1. třídy a musí splňovat normy pro-
vozu  na  komunikaci.  Nové  osvětlení  je  objednáno,  ale  vzhledem 
k tomu, že výrobce není z ČR, je nutné počítat s dodací lhůtou, řádo-
vě až několik měsíců. Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Podařilo se…
1. Oprava místní komunikace ve „Výmolu“ ve Slatiňanech. Staveb-
ní úpravy cesty vycházely ze stávajícího stavu a začaly od napojení 
na schodiště ze žulových kostek od ul. Podskála a skončily u místní 
komunikace pod Třešňovkou. Komunikace byla celoplošně doplněná 
o  chybějící  vrstvu  zhutněného  kameniva  s  jemnějším  „mlatovým“ 
krytem. Konečná podoba komunikace koresponduje s tím, že stavba 
se nachází v krajinné památkové zóně Slatiňansko – Slavicko. 
2. Oprava povrchu místní komunikace ve Škrovádu. Byly provedeny 
celkové stavební úpravy komunikace od mostu přes řeku Chrudimku 
k rodinnému domu č. p. 4, kde je komunikace ukončena obratištěm. 
Součástí stavby je i kratší úsek vedoucí k rodinnému domu č. p. 59. 
Tento svažitý úsek komunikace je odvodněn pomocí žlabů do řeky 
Chrudimky.
3. Úprava odvodnění křižovatky „T“ ve Škrovádu – západ. Bylo pro-
vedeno obnovení silničního příkopu u západního okraje křižovatky, 
který byl zaústěn do stávajícího propustku dešťové kanalizace. Ob-
nova příkopu by měla výrazně zmírnit negativní důsledky přívalo-
vých srážek na obytnou zástavbu této části Škrovádu. 
4.  Rekonstrukce  dvora  u  DPS  Slatiňany.  Původní  betonová  garáž 
byla odvezena ze dvora a na  její místo  se postavil nový parkovací 
přístřešek,  kde  budou  ze  západní  strany  parkovat  pečovatelky  slu-
žební automobil a z východní strany se vytvořilo místo pro posezení 
obyvatel DPS Slatiňany v letních měsících. Na dvůr byla položena 
nová dlažba pro pohodlnější chůzi obyvatel DPS Slatiňany. 
5. Na objektu MěÚ Slatiňany byl obnoven nátěr věžičky a klempíř-
ských prvků. Práce byly provedeny za pomoci zvedací pracovní plo-
šiny, ale i prostřednictvím horolezecké techniky. 
6.  Projektová  dokumentace  na  celkovou  výměnu  elektrorozvodů 
v objektu Mateřská škola Slatiňany. Je předpoklad, že uvedená vý-
měna rozvodů proběhne v období letních prázdnin 2020.

Eva Esserová
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Lípa k 30. výročí sametové revoluce
V parku  Jaromíra  Johna před Základní  školou ve Slatiňanech byla 
slavnostně  vysazena  lípa  na  počest  30.  výročí  sametové  revoluce. 
Slavnostního aktu se zúčastnil starosta MVDr. Ivan Jeník, místosta-
rosta  Ing.  Stanislav  Šťastný,  tajemník Městského  úřadu  Ing.  Josef 
Prokš, členové rady města paní Marie Málková, pan František Ru-
lík, a pan Vít Steklý, někteří členové zastupitelstva, učitelé a žáci ZŠ 
a občané našeho města.

V  sobotu  14.  prosince  2019  nás 
čeká  nenáročný  12 km  dlouhý  po-
chod. Trasa vede z Nasavrk po kelt-
ské  naučné  stezce,  přírodní  rezer-
vací Strádovské Peklo a z Práčova 
přímo  do Trpišova  posedět  u  roz-

topených  kamen  restaurace.  Za  příznivého  počasí  nás  cestou  čeká 
PRIESSNITZ WALKING  (info  a mapa  trasy  na  našich webových 
stránkách). Rozloučíme se vánočním přípitkem ve skalách ve Škro-
vádě. Doprava bus 650750 101 z Chrudimi v 8. 33 hod, z Nasavrk 
vyjdeme v 8. 55 hod. 

Kontakt pro přihlášení a rezervaci holí 739 031 081.
Těším se na vaši účast!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Vážení příznivci chůze s hůlkami i bez,
děkujeme vám za vaši účast na letošních akcích NW CHRUDIM a tě-
šíme se na další společné zážitky. Přejeme vám klidné prožití Vánoc 
a do roku 2020 hodně zdraví, štěstí a mnoho dalších kroků.

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

PRIESSNITZ WALKING
O ADVENTNÍM POCHODU S NW CHRUDIM

Vánoční besídka v DPS  Slatiňany
V Domě s pečovatelskou službou ve Slatiňanech se dne 12. 12. 2019 
v 13:30 hodin uskuteční vánoční besídka, kde vystoupí děti ze Zá-
kladní umělecké školy Slatiňany spolu s paní učitelkou Sychrovskou. 
Besídku  pořádá  Město  Slatiňany  společně  se  Svazem  diabetiků. 
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho zdraví, 
štěstí a životní pohody do nového roku 2020.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová
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Celý rok 2019 se nese v duchu oslav 100 let waldorfského školství 
ve světě. Na tento rok připadá 100. výročí založení první waldorfské 
školy ve Stuttgartu. Mateřská škola Děvčátka Momo se stala součás-
tí putovní výstavy Waldorf 100 v rámci její zastávky v Pardubicích. 
Akci pořádala Základní škola Waldorfská v Pardubicích a Spolek pro 
podporu waldorfské pedagogiky v Pardubicích pod záštitou náměstka 
primátora města Pardubice Mgr. Jakuba Rychteckého. Výstava byla 
slavnostně zahájena vernisáží 4. 11. 2019 a trvala do 21. 11. 2019. 
Mateřská škola Děvčátka Momo zde měla svůj koutek s prezentací 
své činnosti a ukázkami prací dětí. Nedílnou součástí celého projektu 
je i bohatý doprovodný program, zde naše paní učitelka Kateřina Jo-
sífová (mimo jiné také autorka knížky Putování za písničkou, kterou 
vydalo nakladatelství Fabula v roce 2013) zahrála a vyprávěla dětem 
„Svatomartinský příběh“. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tak 
krásného projektu a oslav 100 let výchovy ke svobodě.
Školkový čas se v listopadu nesl v duchu martinského času. 11. listo-
padu jsme vyšli do šera slatiňanského podvečera vyhlížet nej Martina 
na bílém koni…. Světla ubývá a my se schoulíme do bezpečí a tepla 
našich domovů. Tento čas nás vybízí více než kdy jindy hledat cestu 
k druhým lidem a k sobě samým. Svátek Sv. Martina je spojen s vý-
znamným společenským gestem – bratrským soucitem a rozdělení se 
s trpícím. Svatomartinský čas je oslavou vlídnosti, lidskosti a lásky 
k bližnímu. Poselství tohoto času je ukryto i v upečených martinských 
rohlíčcích, o které jsme se již tradičně dělili na sklonku slavnosti. 

Svatý Martin na svém koni
jede cestou mrazivou.
U cesty se stařec choulí:
„Obdaruj mě almužnou!“
„Co ti dám, můj bratře milý?
Oč se s tebou rozdělím?“
Martin mečem plášť svůj půlí:
„Vezmi, kéž tě potěším.“

Olga Chlápková

MŠ MOMO informuje

Vstupenky na Hudební Skuteč už v prosinci

Od  prosince  jsou  v  prodeji  vstupenky  na  XVII.  ročník  festivalu 
Tomáškova a Novákova hudební Skuteč. Ten proběhne v termínu 
od 22. března do 17. května 2020.
Během těchto dvou měsíců můžete ve Skutči a okolí navštívit cel-
kem 15 koncertů/představení. Mezi lákadla patří samotný úvod, který 
nabídne  vynikajícího  houslistu  Jiřího Vodičku  s Moravskou  filhar-
monií Olomouc. Velké oblibě se vždy také těší koncerty na zimním 
stadionu. Tam zavítá nejprve zpěvačka Dasha s Filharmonií Hradec 
Králové a poté Marta Jandová s Václavem Noidem Bártou v projektu 
RockSymphony.
V programu dále figuruje opera Prodaná nevěsta, balet Louskáček, 
opereta Na tý louce zelený nebo muzikál Starci na chmelu. Na kon-
certech v okolí vystoupí například zpěvačka Irena Budweiserová, ho-
bojista Vilém Veverka či slovenská herečka Božidara Turzonovová.
Závěr festivalu bude neméně slavnostní. Skutečské publikum potěší 
vokální kvarteto 4TET v čele s Jiřím Kornem.
Více informací získáte na stránkách hudebni.skutec.cz.
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Chřipka – očkováníSvětový den diabetu Praha

Po přečtení říjnových Ozvěn mě manželka upozornila, že jsem se 
vůbec nezmínil o očkování proti chřipce. A to chřipkové období 
je právě před námi. Začíná s počátkem zimy a končí v předjaří.
Laiky  jsou  jako  chřipka  označována  některá  onemocnění  dý-
chacích  cest,  spojená  se  zvýšenou  teplotou,  rýmou,  bolestí 
v krku, chrapotem nebo pokašláváním a celkovým dyskomfor-
tem. To většinou během několika dní odezní. Vlastní  chřipka 
je  vysoce  nakažlivé  virové  onemocnění  s  náhlým  začátkem, 
horečkou, často vysokou, s bolestmi hlavy a s bolestmi ve sva-
lech, hlavně v dolních končetinách a v bederní oblasti. Bývají 
bolesti v kloubech a onemocnění je provázeno celkovou vyčer-
paností.
Chřipkový virus se šíří kapénkovou infekcí, mluvením, kašlem, 
kýcháním... Inkubační doba (doba od nakažení do prvních pří-
znaků)  je krátká, 18–24 hodin, což přispívá k rychlému šíření 
nemoci. U zdravých dospělých bývá průběh většinou příznivý, 
akutní příznaky  trvají několik dní, úplné zotavení  je do deseti 
dní. Někdy však může únavnost po prodělané chřipce trvat až 
měsíc. U lidí s oslabenou imunitou v důsledku nějaké chronické 
nemoci, u lidí starších a starých, může být průběh nemoci těžší 
a může být provázen závažnými komplikacemi. Obecně platí, 
že chřipkou častěji stůňou děti a mladí lidé, než starší,  ti však 
mnohem častěji podlehnou jejím komplikacím.
Možnost dát se očkovat proti sezonní chřipce je využívána jen 
zčásti. Je to jistě ovlivněno nedostatkem informací jak onemoc-
nění chřipkou skutečně probíhá a že mohou následovat závažné 
zdravotní komplikace. K podceňování může vést i to, že v někte-
rých sezónách byl výskyt chřipky poněkud mírnější. Ve statisti-
kách se nicméně uvádí, že ročně u nás podlehne chřipce a jejím 
komplikacím na 2 000 obyvatel, převážně seniorů.
Nejvhodnější  strategií  v  boji  proti  onemocnění  je  podání  pro-
tichřipkové  vakcíny  v  období  konec  října  –  listopad.  Platí,  že 
i pozdější očkování je lepší než žádné. Při již probíhajícím one-
mocnění nebo jiné akutní chorobě se již neočkuje. Tvorba protilá-
tek v organizmu trvá asi 14 dní po aplikaci očkovací látky. Látka 
se podává  injekcí do deltového svalu, který se nachází v horní 
části paže, zevně pod ramenním kloubem. Očkování se doporu-
čuje opakovat každoročně, protože antigenní konfigurace chřip-
kových virů se mezi jednotlivými sezónami mění. Protichřipková 
vakcína je složená jen z antigenů čtyř nejčastějších chřipku vyvo-
lávajících virů, ne z živých virů. Obavy, že by po očkování mohlo 
vzniknout onemocnění chřipkou je proto zbytečné. Komplikací 
po provedeném očkování může být krátkodobá bolest, zarudnutí 
ev. mírné  prosáknutí  v místě  vpichu. Zvýšená  teplota  bývá  již 
málo častá.
Očkování  je  pro  seniory 65+  zdarma. Tak  tomu  je  i  u  vyjme-
novaných chronických nemocí pro občany všech věkových ka-
tegorií  a  u  vybraných  profesí  a  kolektivů  (na  př.  zdravotníků, 
pacientů  dlouhodobých  léčeben  a  pod.).  Jednotlivé  zdravotní 
pojišťovny také nabízejí příspěvek na očkování proti chřipce ob-
čanům, na které se výše uvedená kriteria nevztahují. Bližší infor-
mace na www.avenier.cz/cz/prispevky, telefonicky nebo osobním 
dotazem na pojišťovně.
Tento článek je určen dospělým občanům. Pro informace o oč-
kování u dětí je třeba se obrátit na příslušné dětské lékaře.

MUDr. Josef Tuhý

Omlouváme se čtenářům a především autorovi článku „Chřipka 
– očkování“, že článek nebyl z technických důvodů zveřejněn již 
v listopadových Ozvěnách Slatiňan. Informace v něm uvedené 
se mohou hodit pro příští sezonu chřipky. Děkujeme za pocho-
pení.

Redakční rada Ozvěn Slatiňan

12. listopadu ranním vlakem odjíždí 6 členek naší organizace Svazu 
diabetiků  Slatiňany,  spolu  předsedkyní Olgou  Slachovou  na  staro-
městskou radnici v Praze. Naše předsedkyně zastupuje nemocného 
předsedu Ing. Horáka a celou akci organizuje. Dvě členky si vzala 
na pomoc a 3 členky si jedou pro ocenění.
V Brožíkově  síni na Staroměstské  radnici  se každoročně předávají 
Syllabovy plakety – nejvyšší vyznamenání Svazu diabetiků ČR.
Na  slavnostní  ceremoniál  zavítali ministr  zdravotnictví Adam Voj-
těch, primátor Prahy Zděnek Hřib, Prof. MUDr. Pelikánová a za radu 
seniorů ČR předseda sdružení Dr. Zdeněk Pernes.
Primátor ocenil práci svazu a ve svém projevu zdůraznil důležitost 
prevence  jako  investice do budoucnosti. Počet diabetiků v ČR stá-
le roste a je důležité připomínat si a upozorňovat na rizika spojená 
s diabetem. Svaz diabetiků se intenzivně a dlouhodobě této edukaci 
věnuje.
Prof. MUDr. Pelikánová se každoročně zúčastňuje dne diabetu. Po-
zdravila  přítomné  jménem  společnosti  Jana  Evangelisty  Purkyně 
a ocenila podíl pobočných spolků na výchově diabetiků a jejich vel-
kou edukaci.
O příjemné překvapení se postaral ministr zdravotnictví Adam Voj-
těch, když s mírným zpožděním dorazil do Brožíkovy síně. Ve svém 
projevu nastínil očekávané změny ve zdravotnictví a snahu, aby se 
z péče o diabetiky zodpovídali nejen specialisté, ale více  i praktič-
tí  lékaři,  kteří  jsou  s pacienty v kontaktu nejvíce  a měli  by  se  jim 
věnovat již od fáze prediabetu. Zdravotní péče o diabetiky je u nás 
kvalitní, ale je také o zodpovědnosti každého pacienta, zda dodržuje 
poučení svého lékaře a dodržuje režim. V tomto Svaz diabetiků moc 
pomáhá.
Nejvyšší ocenění Syllabovu plaketu dostalo 9 členů, kterým ji předá-
val ministr zdravotnictví a naše předsedkyně Olga Slachová. I v na-
šem městě máme řadu členů, kteří toto ocenění za práci již mají. Je 
to například p. Beranová, Blažková, Makešová, Pytlíková, Slachová.
Dalším oceněním je 50. let života s diabetem. Tentokrát toto ocenění 
převzala paní z Plzně, ale i u nás máme občana a to pana Jaroslava 
Pouče, který více jak 50 let žije s diabetem a toto ocenění vlastní.
Další akt se týkal poděkování za práci pro svaz. Zde bylo oceněno 32 
členů. Za naší organizaci to byla paní Marie Plíšková, Marie Víšková 
a Jaruška Lukášková. Všem oceněným upřímně blahopřejeme.
Po malém rautu se konala prohlídka Staroměstské  radnice průvod-
kyní.  Prohlédli  jsme  si  slavnou  historickou  budovu,  kterou  jsme 
„prolezli“ od sklepení až na půdu, včetně věže. Nejvíce jsme ocenili, 
možnost nahlédnout dovnitř orloje, přímo do okénka k apoštolům.
Letošní předávání ocenění diabetikům v Brožíkově síni se tak díky 
vzácným hostům a nevšední prohlídce stalo pro mnohé nezapomenu-
telným zážitkem.
Na počest Světového dne diabetu se u nás uskutečnil již tradiční po-
chod proti diabetu.
Napsala členka organizace.
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Nový exteriér zámku připomíná dobu Auerspergů z druhé polo-
viny  19.  století  s  výjimkou  sgrafit  východního  křídla,  vytvářející 
přesvědčivou iluzi renesance (obr. č. 1 a 2).

Současná podoba zámku má staronovou fasádu v okrovém hávu, 
kterou měl celý objekt v minulosti, a  to včetně východního křídla, 
ozdobeného  od  roku  1990  sgrafity  (obr.  č.  3  a  4). Ta  byla  skryta 
pod hladkou omítkou, což dokumentujeme dvěma obrázky, prvním 
je  foto  zámku  z  roku  1970  (obr.  č.  5),  druhým  je  zachycen  stav 
od mladé šlechtičny Josefíny Malovcové z roku 1802 i s původním 
příjezdem do zámku kolem mlýna (obr. č. 6).

Důvod  profesionální  obnovy  a  zviditelnění  sgrafit  bylo  dáno 
rozhodnutím plynoucím ze studie o stavebním vývoji zámku z října 
1981 (ing. arch. M. Burdychová), přestože byla nekvalitní a realizo-
vaná od místních umělců, což se blíže nezkoumalo. Postrádala totiž 
rutinu a glanc italských mistrů renesance tak, jak je tomu na zámku 
v Litomyšli,  prezentující  špičkovým způsobem  tuto  výzdobu  stěn 
obdélníčkovými sgrafity.

Okrové  barevné  pigmenty  vyráběl  pro  knížete Auersperga 
minerální závod v Lukavici v 19. století. V obci se těžil kyz železný 
z několika šachet, hlavní byla Bartolomějská o hloubce 110 m.

Lukavický  horní  úřad  (ředitelství)  byl  umístěn  v  zámečku 
z 18. století na návsi, dnes je v něm sídlo obecního úřadu. Nabízel 
škálu minerálních  hlinek  zv.  okrů  na  bázi  oxidu  železitého. Dle 
pamětí  ing.  Brabínka  byla  stupnice  jejich  odstínu mezi  žlutým, 
purpurovým  a  tmavě  fialovým. Na  přání  zákazníka  (Auersperga) 

byl  připraven příslušný odstín  z mixu  jednotlivých barev  a  použit 
na zámku. Podrobnosti jsou popsány v odborné literatuře, pozornost 
zasluhují použité technologie a jejich vývoj.

V letošním roce končí program generálních oprav celého památ-
kového areálu dle projektu od firmy Masák a Partner, s.r.o. s realizá-
torem akce  firmy Loučka, Pardubice s.r.o.  Investorem byl Národní 

památkový ústav. Svým rozsahem nemá za posledních 120 let obdo-
by,  tj.  z  doby na  přelomu 19.  a  20.  století,  tehdy  za majitele F.  J. 
Auersperga.

Náplň prací byla shrnuta do 8 bodů, z nichž například citujeme 
revitalizaci zeleně, cest v parku, dětského hospodářství, rekonstruk-
ci  ohradních  zdí,  plotů  a  bran,  obnova  zámecké  budovy  (fasády, 
okna  apod.),  vybudování  venkovní  lodžie  při  západním  křídle 
a rekonstrukce 8 místností východního křídla pro víceúčelové vyu-
žití.  Projekt  byl  spolufinancován Evropskou unií  a Ministerstvem 
kultury České republiky.

Návštěvníci  Slatiňan  byli  informováni  o  dění  na  zámku  pro-
střednictvím  poutačů,  které  kastelán  ing.  Bušta  vyvěsil  v  okolí 

Nový exteriér zámku

Obr. č. 1

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 2

Obr. č. 3



9

zámku a podrobně mluvil o všech těchto změnách ve Společenském 
domě 15. října, kterou doplnil promítáním diapozitivů. Jeho výklad 
byl  velmi  fundovaný  a  přítomní mu  za  jeho  zasvěcené  expozé 
vyslovili osobně uznání.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

NELEHKÉ OBDOBÍ SLATIŇANSKÉ ATLETIKY
Nač  to  zakrývat,  atletika  ve  Slatiňanech  prochází  nelehkým obdo-
bím. Dalo by se říci, že je v krizi. Ne, zánik jí nehrozí, alespoň za-
tím. Když přijdete v pondělí a ve středu odpoledne na stadion,  tak 
se  to  tam  bude  jen  hemžit malými  dětmi  pod  vedením  ochotných 
dobrovolných trenérů. Jsou to děti zhruba od 6 do 13 let,  tedy pří-
pravka a mladší žactvo. Pak ale nastává zlom. Družstva starších žáků 
a žákyň již nejsme schopni postavit, o dorostu nemluvě. Zde už děti 
a mládež počítáme na prstech. U těch starších žáků ještě použijeme 
obě ruce, u dorostu bohatě stačí  jedna. Kam se nám ty děti ztrácí? 
K jinému sportu utíkají jen velmi zřídka. Většinou se sportem skončí 
úplně. Prostě jiné zájmy. Více to rozebírat nehodlám, protože na tom 
stejně nic nezměním. Ale líto to člověku přijde.
Ještě smutnější je ale skutečnost, že nám definitivně skončilo druž-
stvo mužů. Dovolím si krátké ohlédnutí jen za tím, co jsem sám jako 
atlet zažil.
V roce 1977 se po několikaleté přestávce ve Slatiňanech obnovilo 
družstvo mužů. Tehdy základ tvořili chlapci ve věku kolem 18 let. 
Toto družstvo vydrželo jen dva roky, protože pak několik závodníků 
muselo na vojnu. Nastala pětiletá pauza. Družstvo jsme znovu po-
stavili v roce 1983. A bylo to superdružstvo. Výkony našich atletů 
byly na takové úrovni, že většina z nich by v současné době s vel-
kým náskokem  v KP  vyhrávala. Ale  roky  běžely,  závodníci  stárli 
a nová krev nepřicházela. Družstvo se rozpadlo v roce 1994. Pauza 
tentokrát trvala do roku 2001. Tehdy jsme družstvo složili převážně 
z dorostenců a doplnili několika veterány. První sezónu bylo v KP 
poslední, druhou předposlední a pak to stoupalo až na samý vrchol. 
Družstvo dvakrát vyhrálo KP, několikrát bylo druhé nebo třetí. Byly 
to krásné roky. Výborné výkony a skvělá parta, která spolu držela 
i mimo stadion. Ale opět  se nepodařilo zastavit  ty zatracené  roky, 
které přibývaly a naopak výkonnost klesala. Poslední dvě sezóny to 
už byla jen taková parta rekreačních atletů, kteří na závody jezdili 
především kvůli té partě. Letos jsme v KP skončili na 7. místě, tedy 
předposlední.  Na  závody  jezdívalo  šest,  sedm  atletů  a  ne  všichni 
už měli na to, aby bodovali. Nastal tedy, celkem přirozený, konec. 

Po  19  letech  se  tak  v  roce  2020  bude  v KP  závodit  bez  družstva 
Slatiňan.
A co bude se závodníky, kteří by závodit chtěli? Coby, budou tréno-
vat a jezdit na závody jako jednotlivci, nebo jim zařídíme hostování 
v jiném oddíle.
Obávám se, že na lepší časy se hned tak blýskat nebude. Dětí je obec-
ně málo, výběr sportů až moc velký, a pak  tu  jsou  ty  tzv. moderní 
technologie, které nám už dávno přerostly přes hlavu a ovládají nás. 
Ti  starší  se  jim  ještě dokázali vyhnout, mladší už většinou ne. Ale 
plakat nad tím je jako plakat nad suchem. Poplakat si můžeme, ale 
déšť to nepřivolá. Nad nedostatkem peněz bych neplakal, protože ten 
byl vždy a vždy bude. A kdo chce sportovat, dokáže to i v obyčejných 
keckách. Horší je to s tou nešťastnou škvárou. Ta nás dnes už oprav-
du hodně limituje. Na ní se už dávno nikde nezávodí. Dnes můžeme 
jen litovat toho, že jsme před lety udělali ty tartanové sektory. Nebýt 
jich, natáčel by se u nás film o Zátopkovi. Filmaři objížděli posled-
ních pár škvárových drah v republice, u nás se jim líbilo, ale zkazil 
nám to ten zatracený tartan na sektorech. Tak si od nás alespoň půjčili 
spoustu různého nářadí. 

Zdeněk Jirásek

Stále můžete posílat nominace na Sportovce roku

Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin  se v Divadle Karla Pi-
ppicha  v Chrudimi  uskuteční  slavnostní  předávání  cen  ankety 
Sportovec roku, jejímž vyhlašovatelem je Sportovní unie Chru-
dimska.
Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může podávat 
návrhy nominací v těchto kategoriích: dospělí, mládež do 19 let, 
trenéři,  družstva,  handicapovaní  sportovci,  veteráni,  fair  play, 
síň slávy, dále  také v kategorii krajánek a vesnická TJ. Nomi-
nace bude zpracovávat Sportovní unie Chrudimska, která je pak 
předloží  hodnotící  komisi.  Věříme,  že  ocenění  opět  zvýrazní 
společenský význam sportu a zvýší zájem o aktivní sportování.
Nominace  ve  zmiňovaných  kategoriích  mohou  zájemci 
do 6. ledna 2020 zasílat jednoduchým způsobem přes webo-
vé stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi-sportovci/ 
nebo  listovní poštou na adresu: Sportovní unie Chrudimska, 
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.

Vojtěch Čižinský, předseda Sportovní unie Chrudimska

Obyvatelé Domu
s pečovatelskou službou Slatiňany děkují

Ve středu 20. listopadu nás navštívily děti z místní Mateřské školy, 
třída „Kytičky“. Pod vedením paní učitelky Štěpánové a Lušovské 
nám děti zpříjemnily podzimní odpoledne svými písničkami a říka-
dly. Společně jsme tak oslavili narozeniny a svátky obyvatel DPS.
Děkujeme a těšíme se na další návštěvu.

Obyvatelé DPS Slatiňany

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 chvi-
ličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slati-
nany.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:
Leoš Šimánek – Novým Zélandem od severu k jihu
Clive Cussler – Faraonovo tajemství
Tento měsíc si dovolím rozšířit nabídku ještě o další knížku. Zmi-
ňuji  ji  proto,  že  ji  napsal  slatiňák, pan Jan Kašpar.  Její  název  je 
Sojuz na vlastní kůži,  a  dočtete  se  v  ní,  jaké  lapálie  zažil  autor 
při svých studiích v letech 1975–1980 v tehdejším Sovětském sva-
zu, konkrétně v Leningradě – Sankt Petěrburgu. Kdo by měl zájem 
dočíst  se  více,  zajděte  k  nám  do  knihovny,  kde  je možné  knížku 
zapůjčit.  Jeden  výtisk  knihy  jsme  zdarma  obdrželi  a  rádi  rozšířili 
náš knižní fond.

Měsíc s pěknou knihou

Obr. č. 6
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Den veteránů
V pondělí 11. 11. 2019 v 11 hodin se u pomníku v ulici Vrchlického 
ve Slatiňanech uskutečnilo již tradiční slavnostní setkání představi-
telů Města Slatiňany s představiteli ostatních organizací k příležitosti 
Dne válečných veteránů.
V průběhu slavnostního aktu byly položeny věnce k uctění památky 
válečných obětí. Na  akci  zazněla  česká hymna v podání  zpěvačky 
Jany Sychrovské.
Před 101 lety skončila 1. světová válka. Do té doby nejkrvavější kon-
flikt s miliony padlých vojáků. Tento enormní počet obětí vedl svě-
tovou veřejnost k tomu, aby podpis příměří začala uctívat jako Den 
válečných veteránů. Tento den a symbol vlčího máku se posléze stal 
připomínkou všech vojáků, kteří se stali obětí ozbrojeného konfliktu 
i těch, kteří válečné útrapy přežili.

Ivona Osinková

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 12. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvánka na vánoční pohádku a jarmark
v MŠ Švermova

Srdečně Vás zveme v úterý 10. prosince od 15.30hod. do naší školky, 
kde děti vystoupí s vánoční pohádkou. V rámci vánočního jarmarku 
si budete moci zakoupit vánoční dekorace a dárky, ochutnat nejrůz-
nější dobroty a nasát vánoční atmosféru. Těší se na vás děti a zaměst-
nanci MŠ Slatiňany.
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V sobotu 16. 11. 2019 se v slatiňanské sokolovně uskutečnil 15. roč-
ník  hudebního  festivalu  Slatiňanský  vrabčák.  Začal  již  tradičně  – 
v 15.00 hodin, a jak se stalo v posledních letech dobrým zvykem, sál 
sokolovny byl od začátku velice slušně zaplněn. A kdo přišel včas, 
jistě nelitoval. Plzeňský písničkář Michal Willie Sedláček svým vy-
stoupením, skvělým, pevným hlasem, diváky doslova vtáhl do pro-
gramu  a  sklidil  zasloužený  aplaus.  Nasazení  dalších  účinkujících 
–  Moraváků  Kofe&Vlna,  poté  Pavlíny  Jišové&Bababandu  –  bylo 
vysoké,  čistá  muzika  podpořená  perfektním  zvukem.  Diváků  stá-
le  rychle přibývalo,  až byla  sokolovna  zcela  zaplněná. S  legendou 
Vojtou Kiďákem Tomáškem si publikum zazpívalo jeho nejznámější 
písně,  včetně  jeho  největšího  hitu  „Toulavej“.  Po  „Kiďákovi“  při-
šel na řadu domácí Strunovrat, který pokřtil své druhé CD „Na kří-
dlech“. Vystoupení Strunovratu okořenili  také  jejich hosté – kmotr 
Mirek Ošanec, zpěvačka Jana Sychrovská a banjista kapely Wyrton 
Filip Barták. Po Strunovratu nastoupilo Duo Groovey – pro poslu-
chače asi největší a možná i nejpříjemnější překvapení večera. Dva 
mladí pánové z Brna, kteří dokáží (a také to dokázali) naprosto věrně, 
poctivě a autenticky zahrát a zazpívat písně dvojice Simon&Garfun-
kel. Krásný večer završili  svým uměním bratři Malinové – Malina 
Brothers.
Chtěl  bych  poděkovat  všem,  kdo  se  svým přičiněním  spolupodílel 

na  tomto  festivalu  –  sponzorům,  organizačním  pomocníkům,  mu-
zikantům a především divákům, kteří přišli a dokázali vytvořit pro 
účinkující  skvělé  „pracovní“  prostředí,  atmosféru,  která  interprety 
dokáže vyhecovat k výborným výkonům.
Pro mě, jako pořadatele tohoto festivalu, byl tento ročník velice mo-
tivační a i závazný pro ročník příští, na kterém již začínám pracovat. 
Všem moc děkuji a 21. 11. 2020 na 16. ročníku Slatiňanského vrab-
čáka – ahoj.

Petr Šotta

Střípky ze Slatiňanského Vrabčáka
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V  pondělí  11.  listopadu  byla  zahájena  výstava,  která  připomněla 
30.  výročí  sametové  revoluce,  30  let  svobody,  kdy  se  v  listopadu 
1989 Československo zbavilo totalitního režimu a zařadilo se mezi 
další svobodné země.
Příjemný vstup si připravili žáci ZUŠ se slavnostními fanfáry a o dal-
ší  program  se  s  dětmi  postarala  paní  učitelka  z  místní  ZUŠ  Jana 
Sychrovská, pod jejímž vedení děti zazpívaly několik lidových písní 
a ona sama pak za kytarového doprovodu ředitele ZUŠ Petra Šotty 
přednesla snad nikomu neznámou píseň Motlitba od Marty Kubišo-
vé. Úvodní řeč pronesl starosta města MVDr. Ivan Jeník a oficiální 
program zakončila krátkým projevem radní města Marie Málková.

Pak již byl prostor pro první návštěvníky výstavy, kteří si mohli pro-
hlédnout jednak výstavní panely, na kterých nalezli různé materiály 
týkající se zmíněného období, tak i sbírku uniforem, které byly pro 
toto období typické, a zapůjčil je pan Vladimír Krátký z Chrudimi. 
Poslední částí výstavy byly „retro“ předměty, které k „totalitní“ době 
nedomyslitelně patřily, a jistě minimálně u mladší generace vyvolaly 
rozpaky a občas si úsměv na tváři.
Snad  se  výstava  líbila,  pamětníci  zavzpomínali  a mladší  generace 
s pokorou přijala informace dnes již neskutečné…
Ještě jednou děkujeme všem, kteří se na výstavě jakkoliv podíleli.   

Renata Maryšková

Výstava 30 let sametové revoluce

ŽENY NA HOSTOVÁNÍ
Dvě  naše  ženy  hostovaly  za  družstvo  Svitav. Ludmila Jirásková 
(01) již třetím rokem a Eliška Lomozová (88) letos poprvé. Eliška se 
jako dvojnásobná matka znovu pomalu dostává do formy, ale kvůli 
nedostatku času byla jen na dvou kolech. V jednom běžela 1500 m 
a časem 5:40,40 skončila na 7. místě. O jednu příčku výše se poté 
umístila v běhu na 5000 m, když zaběhla čas 21:48,20.
Lída, věkem ještě juniorka, byla na všech čtyřech kolech. V každém 
kole  šla  náročnou kombinaci  dvou běhů plus  ještě  štafetu. Z osmi 
individuálních startů třikrát vyhrála a pětkrát byla druhá. Byla druhá 
nejvíce budující závodnice v družstvu. Její nejlepší výkony jsou:
100 m     13,09
200 m    26,90
400 m    62,86
400 m př.   71,08 
Kromě soutěží družstev se zúčastnila ještě několika dalších závodů 
a mj. vyhrála závody na 100 i 200 m na KP jednotlivců.
A ještě se podívejme, jak se dařilo Denise Špánikové (01), která od nás 
loni přestoupila do AC Čáslav (trenérka Jarmila Kratochvílová).
Denisa za rok absolvovala úctyhodných 20 závodů a v nich měla cel-
kem 44 startů! Zatím se jí však nepodařilo se plně adaptovat na jiný 
způsob tréninku a tak si osobák posunula pouze na trati 400 m. Letos 
dosáhla těchto výkonů:
100 m    13,12
200 m    26,59
400 m    58,84
800 m    2:29,60
Dálka    480

Zdeněk Jirásek
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V letošním školním roce se nám podařilo zrealizovat již několik pro-
jektů zaměřených na rozvoj prostředí naší školky. Zaměstnanci spolu 
s rodiči při společné akci vytvořili na zahradě školky bylinkovou spi-
rálu a vytvořili ohraničení dopadové plochy u lezecké stěny z akáto-
vého dřeva. Svépomocí jsme z nevyužívaného pískoviště zrealizovali 
nový prvek, a to kačírkoviště. Stávající pískoviště bylo opatřeno za-
stíněním z akátových kůlů s krycí plachtou. V přední části zahrady 
vznikla kamenná stezka, která vybízí děti ke zkoumání různých vlast-
ností  nerostů.  Stezku  budeme  postupně  rozšiřovat,  prozatím máme 
v naší sbírce Kalcit, Žulu, Rulu, Pískovec. Díky finančnímu příspěvku 
zřizovatele školy se nám podařilo opravit střechu na domečku, ve kte-
rém bychom v budoucnu pro děti rádi vytvořili dílničku pro práci se 
dřevem a keramickou hlínou. Na školní zahradě byly vysázeny dvě 
třešně ptačí a habry, ze kterých postupně vytvoříme zákoutí ve tvaru 
iglú. Ve školce vznikla nová učebna s názvem Duhovka, která bude 
využívána  pro  individuální  práci  s  dětmi  a  logopedickou  prevenci 
a nová kuchyň – výdejna, pro výdej jídla na třídě u nejmenších dětí.
Díky  finančním  příspěvkům  sponzorů  a  některých  rodičů,  díky  fi-
nančním výtěžkům z vánočního a velikonočního jarmarku, sběru pa-
píru a hliníku ve školním roce 2018/2019 jsme pořídili herní prvek 
Mašinku, která je umístěna v přední části školní zahrady. Děti si ma-
šinku velmi oblíbily a těší se ze společných her v ní. Děkujeme všem, 
kteří nás v našich plánech a v naší práci podporují.
Kromě  rozvoje prostředí  naší  školky  jsme  také  s  dětmi uskutečnili 
od září již hodně akcí. Pravidelnými akcemi ve školce jsou od října 
vodní hrátky, kdy děti dochází do DSS, kde se v bazénu seznamují 
s vodou a zbavují se strachu z ní. Mezi nové aktivity je angličtinka 
pro děti, v rámci které děti hravou formou poznávají anglický jazyk. 
Pro předškolní děti je určena Metoda dobrého startu, která napomá-
há dětem co nejlépe zvládnout přípravu pro vstup do základní školy, 
zaměřuje se na rozvoj jemné a hrubé motoriky, grafomotoriky, rozvoj 
zrakového a sluchového vnímání. Mezi akce, které zpestřují vzdělá-
vací nabídku ve škole, patří například již tradiční akce s názvem Pod-
zimní opékání s rodiči. Děti ukázaly, jaké písničky se za několik málo 
dnů ve školce naučily, poté si  s  rodiči opekly špekáčky.  Jako vždy 
to bylo pro všechny velmi příjemné odpoledne. Starší děti navštívily 
Muzeum v Chrudimi a prožily program s názvem Ptáci, zúčastnily 
se  akce  Den  zdraví  v  areálu  chrudimské  nemocnice  a  vystoupení 
folklorních sborů XXI. ročníku Tradice Evropy v Sokolovně ve Slati-
ňanech. Ve školce nás navštívili muzikanti s programem Já nic, já mu-
zikant, v rámci kterého děti zpívaly, hrály a dirigovaly. Také jsme se 
rozjely do lesa, kde jsme ve spolupráci s Lesní správou Nasavrky po-
znali proces výsadby nového lesa a diskutovali o životě lesních zvířat. 
Pro podporu zdraví  jsme s dětmi odšťavňovali ovoce. Tato aktivita 
se dětem velmi líbila a šťáva z ovoce jim velmi chutnala. Proto jsme 
do školky pořídili odšťavňovač a budeme odšťavňovat ovoce i zele-
ninu častěji. Také  jsme na školní zahradě pekly brambory, pouštěli 
draky a ukládali broučky. Nastávající vánoční období jsme přivítali 
zpěvem zimních písní za doprovodu hudebních nástrojů a rozsvíce-
ním vánočního stromu. Nyní již pilně nacvičujeme vánoční pohádku 
a vyrábíme dárky na vánoční jarmark. Nezbývá, než Vám všem po-
přát krásné svátky vánoční plné pohody a rodinného štěstí. Vše dobré 
v roce 2020 Vám přejí zaměstnanci MŠ Švermova, Slatiňany.

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Švermova informuje
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Tato soutěž probíhala letos již po patnácté a jejím vyhlašovatelem je 
Pardubický kraj.
Mezi stavbami, které soutěžily a získaly Uznání poroty 2019, je také 
stavba „rodinný dům s barem, Slatiňany – Škrovád“. Cestou od Škro-
vádu na Borek míjíme tuto nepřehlédnutelnou stavbu. Mnozí z nás 
jistě  navštívili  bar  a  byli  překvapení  příjemným prostředím, milou 
obsluhou i nabízenými specialitami.
Majiteli celého domu panu Tomáši Velendorfovi,  jsme položili ně-
kolik otázek:
Jak vznikl nápad postavit namísto rodinného domku  tuto stavbu, 
která poskytuje jednak bydlení pro Vás a na druhé straně služby pro 
návštěvníky ve formě občerstvení, ale i ubytování?
Nápad vznikl zcela spontánně a prozaicky. Původní dům byl ve vel-
mi  špatném  stavu. Dále  jsem bydlel  pouze v  nájmu. Práce,  kterou 
jsem vykonával v Praze už mi nedávala dlouhodobou perspektivu. 
Vzhledem ke svému věku a zkušenostem, jsem se chtěl už také vrátit 
do svého rodného místa. A k  tomu všemu dopomohla  i náhoda, že 
jsem na třídním srazu potkal spolužáka ze základky – renomovaného 
architekta, který se nápadu ihned chytil. Tak pokud tuto jednoduchou 
mozaiku poskládáte dohromady, tak nic jiného nevymyslíte, než jen 
to, co tu vzniklo :-).
Neměl  jste  obavy  z  názorů  a  připomínek  starousedlíků,  ale  i  ná-
vštěvníků  této  přírodní  lokality,  zda  je  zde  vhodné  stavbu  tohoto 
druhu i vzhledu umístit?
Vůbec  jsme  o  tom  nepřemýšlel,  jelikož  jsem  pokládal  za  samo-
zřejmost, že člověk udělá maximum proto, aby dům dobře vypadal 
a  splynul  s  okolím  –  tedy mezi  řeku,  skálu  a  les. V  rámci  nějaké 
staré zástavby zde ve Škrovádu, nebylo stejně na co navazovat. Za-
choval se tedy původní půdorys, dům kopíruje terén, fasáda domu je 
obložena pískovcem z  původního domu a  pokračuje  obložením ze 
syrového modřínu, který bude postupně přirozeně stárnout tak, jako 
stavba. Musím však přiznat, že v průběhu stavby se objevily i velmi 
negativní  reakce  některých  lidí. Bylo mi  to  lidsky  nepříjemné,  ale 
nyní už vím, že i s tímto člověk musí počítat, když děláte něco no-
vého a jiného, na co lidé dosud nebyli zvyklí. V jednu chvíli to bylo 
opravdu hodně vyhrocené  a  jediné  co  člověka napadlo,  že  to  snad 
musíme okamžitě zbourat, když jsem viděl rozestavenou stavbu a to, 
co si o ni někteří myslí. Ovšem v okamžiku, kdy se celý dům vyloupl 
do své celé krásy, toto vše prakticky ustalo – a nastal paradoxně zase 
druhý extrém,  i když samozřejmě daleko milejší – člověk si  tu na-
jednou připadal jako u Karlova mostu – spousty lidí, jen samá slova 
chvály a focení, což těší mě i pana architekta.
Pokud  je  nám  známo,  žil  jste  několik  let  v  Praze.  Nechybí  Vám 
v této krásné a klidné lokalitě ruch velkoměsta?
V Praze  jsem žil posledních více  jak 20  let.  Je  to nádherné město, 
které má neuvěřitelnou atmosféru. Jeho ruch se dá  trochu elimino-
vat tím, že žijete v místě, které je sice v přímé blízkosti centra, ale 
zároveň ve vás trochu evokuje místo, odkud pocházíte. A dále tím, 
že žijete v trochu jiném životním rytmu, než se od velkoměsta oče-
kává. V mém případě to byl Žižkov – přímé úpatí Vítkova, kdy jeho 
karlínská strana, kterou tvoří les a skály, nemá k té zdejší škrovádské 
krajině moc daleko. Když si k tomu přidáte třeba ještě jen např. tako-
vý venkovní bazén v Podolí, kde plavete v nádherném prostoru pod 
skalami Kavčích hor, tak pochopíte, že se ze mě opravdový „Pražák“ 
nikdy nemohl stát, a že ten návrat po více jak 30 letech zpět do Škro-
vádu,  proběhl  daleko  jednodušeji,  než  jsem  si  představoval.  Je  tu 
krásně a moc mě potěšilo, že jsem tu poznal mnoho příjemných lidí. 
Váš bar  i  jeho venkovní posezení  je často navštěvovaným místem 
mnoha  lidí,  a  to  celoročně. Předpokládal  jste,  že  tomu  tak  bude, 
nebo jste měl z návštěvnosti nějaké obavy, které se předpokládám 
nepotvrdily? 
Nic takového jsem samozřejmě neočekával, a to i v těch nejoptimis-
tičtějších snech. Můj původní odhad byl tak na úrovni nějaké třetiny 
těch zákazníků, kteří si k nám chodí. Ani ve snu by mě nenapadlo, 
že např. i v takovém listopadu, za mlhy a deště, k nám přijdou nějací 

lidé, nebo že tu budou v únoru, nějací hosté z Belgie. Protože místo 
je to sice kouzelné, ale přece jen, je dost mimo „civilizaci“ – což je 
samozřejmě hodně velký handicap – vezměte si, že po hlavní silnici 
přes Slatiňany projede denně minimálně 15 000 aut. To máte  tedy 

Uznání poroty 2019 v soutěži Stavba roku Pardubického kraje
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15 000 potencionálních zákazníků denně. Ale k nám ti lidé musí dojít 
pouze pěšky, či dojet na kole. K tomu si ještě přidejte to, že cestou 
mají  několik  hospod  a  restaurací,  kteřé  tito  lidé musí minout,  než 
k nám vůbec dojdou. Takže je pak neuvěřitelné, kolik lidí za této situ-
ace, si k nám tu cestu našlo. To vše pak člověka samozřejmě neuvěři-
telně těší a dodává mu další sílu do práce, která už někdy hodně schá-
zí. Chtěl bych proto i prostřednictvím Ozvěn, tímto poděkovat všem 
těm, kteří si k nám tu cestu našli,  líbí se  jim u nás a dokonce  jsou 
nám i věrni. Moc si toho vážím, a je to pro mě i obrovský závazek 
do budoucna. Zde patří velký dík i mé rodině a zvláště mamince, kte-
rá i přes svůj věk je neuvěřitelně fyzicky vitální a velmi mi pomáhá.

Tato výjimečná stavba jistě právem získala ocenění formou Uznání 
poroty 2019 v soutěži Stavba roku Pardubického kraje. Že Vás toto 
ocenění potěšilo  je  jasné, aby ne, ale čekal  jste ho, resp. napadlo 
Vás, že stavba bude vůbec zařazena a zapojí se do soutěže? 
Nečekal jsem to. Mým jediným cílem bylo, aby se stavba líbila, za-
padla do okolního prostředí a byla příjemná pro život. Jsem přesvěd-
čen o tom, že se to ve vrcholné míře povedlo, což je velkou zásluhou 
pana architekta Karla Théra, který stavbu navrhl a dále pana Zdeňka 
Kočího (firma Vertikál Chrudim), který stavbu realizoval. Za to jim 
patří také velký dík. 
Děkujeme za rozhovor, přejeme Vám samé milé a ukázněné návštěv-
níky a mnoho úspěchů .
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(dokončení slatinakova tématu z listopadu)
Televize má spoustu příjemných vlastností – je to levná a pohodlná 
zábava  dostupná  pro  každého  a  kdekoliv. Nevyžaduje mnoho pro-
storu ani námahu. Umožňuje celou zemi snadno a rychle informovat 
nebo jí zprostředkovat třeba sportovní utkání.
Je zřejmě neškodné, když si někdo dá jednou za měsíc na uklidnění 
cigaretu nebo s přítelem doutník, s manželkou skleničku vína anebo, 
když není nic jiného, tak si v neděli večer zahraje počítačovou hru. 
K zamyšlení však je, když pije, kouří či hraje „jen tak“ a jedno co. 
A fakt problém je, když bez toho nedokáže být a dělá to místo jiných 
potřebných věcí. Podobně je to, myslím, i s televizí, když se holduje 
přes míru. Abych byl konkrétní:
• Televize má sklon člověka „pohltit a vysát“, jak to už před 25 ti 
lety vystihl pěkně Svěrákův film Akumulátor 1. A přitom vše, co člo-
věk něco dlouhodobě, ovlivňuje jeho myšlení.*5*6 Nepopírám tím, 
že podobně lze „utonout“ při prohlížení videí či zpráv na internetu*2.
• Spojení emoce a obrazu v televizi ovládá komunikaci a nevyžaduje 
hlubší myšlení.*1. Při tom se totiž nepoužívá a tedy může zakrnět fan-
tazie a kritické myšlení, které se rozvíjí spíš čtením a posloucháním.
• Obrazem  lze  jen  těžko  sdělit  věci  složité  a  komplikované,  proto 
bývají  filmy  zjednodušením  předlohy  a  obrazové  zprávy  zjedno-
dušením  skutečnosti. Tudíž  tu část světa, kterou poznáváme jen 
obrazem, poznáváme velmi zjednodušeně, „černo-bíle“. A protože 
svět je ve skutečnosti pestrý a složitý, tak se v něm kvůli tomu zjed-
nodušení hůře vyznáváme. A pak se ho více bojíme. Třeba i politiků, 
cizinců,  kůrovce,  globalizace  či  změn klimatu. A  strach  zatemňuje 
rozum, proto se vystrašení lidé lépe ovládají.
• Snáze přijmeme lež očima než ušima. Protože jsme obrazem na-
syceni a uspokojeni, tak méně hledáme doplnění a vyjasnění nejas-
ných a podezřelých sdělení, než u čtení nebo poslechu*1. 
•  Televizi  bereme  primárně  jako  zábavu.  Jenže  dodává  nám  také 
informace. Takže se k nám dostávají  více  informace  spíš podle 
zábavnosti než podle pravdivosti. Proto je dobré mít nezávislá veřej-
noprávní média,*1 pokud se mají na obrazovku dostat i informace 
nezábavné, ale důležité a pravdivé.

• Televizi se připisuje velký podíl na rozmachu konzumní společ-
nosti v 70. letech, kdy náboženskou kulturu (poutě, svátky) nahradila 
televize. Dále přispěla k rozpadu kolektivní identity prostřednictvím 
spolků jako odbory, politické strany, velké rodiny.*3 V tomto trendu 
tedy pokračuje ještě silněji internet.
•  „Nepleťte  si  televizní zprávy  se  vzděláváním. Často  totiž podá-
vají deformovaný a nereálný pohled na skutečný svět. Pro ško-
láky  prvního  stupně  nejsou  vůbec  vhodné. Ostatně myslíme  si,  že 
v současné podobě nejsou moc vhodné ani pro dospělé, mohou vám 
přivodit deprese(...).“*9 str. 107
• Televize bohužel už dávno nefunguje jako dodavatel jednotných 
témat pro společnost. Jako lidé máme problém spolu mluvit (a tedy 
i soužít) také proto, že nesdílíme stejný rámec obrazů a významů.*4
• V nesvobodných zemích je závislost obyvatel na televizi zneužívá-
na k propagandě a udržování režimu*7.
• Za zvyšováním rozlišení a kvality obrazu je snaha udržet diváky 
déle u  televize a hlavně u reklam. Zvyšuje  totiž množství pořadů, 
na které  jsme ochotni  se dívat, protože většinu zajímavých pořadů 
vydržíme i při horší kvalitě, aniž by nás to výrazně rušilo. A reklama 
námi manipuluje = nutí nás často dělat to, co bychom jinak nedělali.
• Televize, zvlášť soukromé, musí striktně vybírat, co mohou od-
vysílat:  „Televize může mnohé  odvysílat  až  poté,  co  to  pozmění. 
Televize  také musí odstrčit každého, kdo přesahuje svým životním 
postojem možnosti jejich diváků. A televize sděluje jen takový druh 
informací (způsob myšlení), které vyhovuje těm, kdo ji ovládají.“ *8 
str. 260
Dlužno  říci,  že  na  účelové  polopravdy  a  dezinformace,  zasévající 
do společnosti strach a nenávist, je ještě horší internet. Takže prosté 
přesednutí od televize k internetu může nadělat víc zmatku a škody. 
Přimlouvám se proto spíš za přesednutí ke knížce či poslechu.
Zdroje: *1 mediální analytička Alvarová, *2 kněz Halík, *3 *4 histo-
rik Petráček, *5 psychiatr Stránský, *6 psychiatr Spitzer, *7 Amnesty 
Int., *8 novinář Mander, *9 psycholog Biddulph
Toto je zkrácená verze článku zveřejněného na slatinakovi, kde je ho 
možné i komentovat. Autor: R. Koblížek

Na co dát pozor při častém sledování televize



17



18

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, 
Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, 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 9. prosince 2019. ZDARMA. 

28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12.2019
Adventní čtvrtky na Švýcárně (8.00–15.00 hodin) 
7. 12. 2019
Vánoční koncert „Já sním o Vánocích“ v obřadní síni Městského úřa-
du Slatiňany od 17 hodin
14. 12. 2019
Vánoční jarmark 10.00–17.00 hodin (okolí kostela sv. Martina a pod-
zámčí)
16. 12. 2019
Vánoční koncert Jana Sychrovská – 18.00 hodin – kostel sv. Martina 
Slatiňany
21. 12. 2019
Vánoční koncert pro celou rodinu – 14.00 hodin, 17.30 hodin, soko-
lovna Slatiňany

Truhlářství  SPALTO  a  EDDA,  z.ú.  zve  na  Vánoční truhlářský 
workshop s výrobcem české módy BUGA.
Přijďte s dětmi vyrobit dřevěné výrobky s vánoční  tématikou nebo 
krásný lapač snů ve spolupráci s výrobcem české módy BUGA. Dne 
14. prosince 2019 od 9.00 do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Kapacita 
míst omezena, proto neváhejte s přihlášením na mob. 775 475 221. 
Cena 250 Kč/ 2 výrobky dle pracnosti.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany 
a tým EDDA, z.ú.Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.

Změna umístění provozovny
Kadeřnictví Na křižovatce Lenka Stahoňová, Slatiňany, oznamu-
je, že její provozovna byla přemístěna na adresu Slatiňany, Šver-
mova 491 (naproti MŠ). Těší se na Vás v nově zřízeném kadeř-
nictví.

Kadeřnictví Lenka Stahoňová, ve Švermově ulici ve Slatiňanech 
přeje všem svým zákaznicím i zákazníkům krásné Vánoce. Mno-
ho zdraví a štěstí v novém roce. Těší se na zachování jejich přízně 
i v dalším období.

Kosmetický salón Kateřina Krejzová ve Švermově ulici ve Slati-
ňanech přeje všem svým zákaznicím klidné prožití Vánoc, štěstí, 
zdraví, pohodu a v novém roce se těší na Vaši návštěvu.

KULTURNÍ AKCE NA PROSINEC 2019

Truhlářský workshop

Soukromá inzerce

Pozvánka na 174. Laskavý večer
J I Ř Í   D Ě D E Č E K

Známý písničkář, básník a předseda českého PEN klubu Jiří Dědeček 
byl hostem Laskavého večera již dvakrát. Jistě tuto výraznou osob-
nost české kulturní scény není třeba více představovat. Přijďte si Dě-
dečkovy písně a básně poslechnout na jeho třetí slatiňanský koncert 
v úterý 10. prosince od 19 hodin.
Vstupenky  za  60  korun  si  můžete  koupit  na  místě  nebo  předem 
v městské knihovně (469 660 239).

Zdeněk Jirásek


