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

Poděkování

Děti z MŠ MOMO přinesly opět radost
obyvatelům DPS Slatiňany

Oznámení

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují dětem 
z Mateřské školy Děvčátka Momo za zpříjemnění oslavy svátků 
a narozenin. Děti předvedly pásmo zimních písniček a básniček, kte-
ré s nimi nacvičily jejich tři paní učitelky (p. Josífová, p. Bartákova 
a p. Hodicová). Těšíme se na další návštěvu.

Informujeme všechny čtenáře Knihovny a návštěvníky Infocentra, že bude 
z provozních důvodů v úterý 18. února 2020 otevřeno až od 10 hodin.

Žaneta Kacafírková

Pozvánka na 176. Laskavý večer
Mladí violoncellisté a poezie

Na listopadovém Laskavém večeru hráli čtyři mladí studenti pardu-
bické konzervatoře. A protože tehdy kvůli dalšímu programu neměli 
moc prostoru, přijedou zase a zahrají tentokrát více. Uslyšíte různá 
uskupení, kvartet, trio i violoncellová sóla. Hrát budou Vladimíra 
Pithartová, Anna Kadečková, Filip Rufer a Josef Bartoň. Jen tak 
pro zajímavost, jejich profesor a dnes velice úspěšný violoncellový 
virtuóz Jan Zemen měl asi před patnácti lety jedno ze svých prv-
ních veřejných vystoupení právě na Laskavém večeru. Později u nás 
vystoupil ještě několikrát, naposledy se slavným souborem Prague 
Cello Quartet.
Hudba bude prokládána poezií v podání výtečné recitátorky Jitky 
Morávkové z Prahy. Ta je ve Slatiňanech dobře známá, na Laskavém 
večeru byla již čtyřikrát. Jitka vybere básně svých oblíbených autorů 
a my se necháme překvapit, kteří to budou.
Laskavý večer se uskuteční ve středu 26. 2. od 19 hodin.
Lístky za 60 korun si můžete koupit na místě (budou-li ještě) nebo 
předem v městské knihovně (469 660 234).

Zdeněk Jirásek

Již po dvacáté pořádala Charita Česká republika dobročinnou 
Tříkrálovou sbírku.
Děkujeme koledníkům, kteří putovali dům od domu Vaším městem 
a přinesli Vám radostné poselství Vánoc, požehnání a přání všeho 
dobrého do nového roku. 
Děkujeme Vám Všem, kteří jste je přijali a přispěli darem na po-
moc lidem, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 
Ve Slatiňanech bylo do pokladniček vybráno celkem 63 713 Kč.
Výtěžek sbírky bude použit na dofinancování provozu pečovatelské 
služby a služby osobní asistence, část výtěžku bude využit na spolu-

financování nového auta pro tyto služby. Část poslouží k dofinanco-
vání provozu sociální služby občanské poradny a pro provoz dobro-
volnického centra. Část financí také pomáhá v obtížných životních 
situacích zejména rodinám s dětmi, a to vždy na základě provedené-
ho sociálního šetření či na doporučení sociálního odboru města či jiné 
organizace, která pracuje s potřebným jako s klientem. Část výtěžku 
bude zahrnuta do fondu pomoci při mimořádných situacích v regionu 
(povodně, požáry). 
Děkujeme a přejeme mnoho dobrého v roce 2020. 

Farní charita Chrudim

Elektronická evidence popelnic

Vzhledem k novému systému svozu směsného komunálního odpadu 
bude probíhat avizované čipování popelnic. Žádáme občany, aby 
nechaly od 3. února do 31. března 2020 své popelnice venku. Ven-
ku musí být popelnice po celé toto období a to i mimo svozové 
dny, i v případě, že budou prázdné.
Instalaci čipu bude provádět svozová firma. Popelnice s nainstalo-
vaným čipem (viz obrázek) může být již uklizena.

Bc. Martina Doležalová
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Rada města Slatiňany projednala
na 42. schůzi dne 11. 12. 2019:

  1.  Na základě doporučení kontrolního výboru došlo ke zrušení pů-
vodního usnesení ze dne 25. 6. 2018 o rozšíření PD na přechod 
pro chodce o požadavky pana Málka. 

  2.  Byla vzata na vědomí kontrolní zpráva o poskytnutých dotacích 
městu za rok 2019.

  3.  Došlo k rozhodnutí o půlročním prodloužení stávající smlouvy se 
společností O2 Czech Republic a.s. na poskytování komunikač-
ních služeb. O prodloužení bylo rozhodnuto na základě předpo-
kladu velké soutěže zahrnující přípojné body související s dotací 
WIFI4EU. 

  4.  Byl schválen dodatek ke smlouvě s útulkem JK Pablo, z. s. zajiš-
ťující ustájení toulavých psů. Dodatek zvyšuje účtovanou částku 
za jeden den umístění jednoho psa o 7 Kč z důvodu nárůstu pro-
vozních nákladů.

  5.  Kvůli přechodu mezi smlouvami na zajištění svozu komunálního 
odpadu dochází u místní části Škrovád ke změně svozu ze sudého 
na lichý týden, čímž přišla tato místní část o jeden svoz. Na zákla-
dě výše uvedeného Rada města pověřila Městský úřad výjimeč-
nou objednávkou svozu na den 7. 1. 2020.

  6.  Rada schválila zřízení věcného břemene u přeložky elektrického 
vedení v ul. Vítězství. Spolu s tím rozhodla o vybudování nového 
pojistkového pilíře pro veřejné osvětlení.

  7.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
104 720 992 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6 573 725 Kč) 
a ve výdajové části 106 112 165 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – PD na do zateplení objektu MŠ (vybudová-
ní teplovodní otopné soustavy včetně zdroje vytápění a instalaci 
decentrální VZT jednotek do tříd), vypracování PD k DUR/DSP 
(Škrovád jihovýchod), navýšení náklady spojených s tiskem Ozvěn.

  8.  V různém Rada projednala:
◦  požadavek na vznik osadního výboru obce Trpišov – Rada města 

doporučila zastupitelstvu města rozšířit jednání o tento bod
◦  schválení na změnu předsedy inventarizační komise (změna 

kvůli zdravotním důvodům původního předsedy)
◦  informace ohledně „Finanční výpomocí šablony II zúčtování“ 

(ZŠ)
◦  byl udělen souhlas s realizací opatření Rozvoje environmentál-

ního vzdělávání a výchovy MŠ se zajištěním jeho pětileté udrži-
telnosti od ukončení projektu

◦  odsouhlasila PD na revitalizaci prostoru náhonu u Kabeláčova 
mlýna

◦  Rada byla seznámena členy výboru pro územní plánování, 
v jaké fázi se nachází zpracování nového územního plánu

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 7. zasedání dne 11. 12. 2019:

  1.  Schválení programu 7. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolní zprávu o plnění usne-

sení.
  3.  Došlo ke schválení převodu kanalizace „Ke garážím“ do VaK 

Chrudim (formou vkladu, výměnou za akcie). 
  4.  Došlo k vydání Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku ze 

psů. Oproti předchozí vyhlášce došlo k sjednocení cen v místních 
částech Škrovád a Slatiňany, kde doposud byly ceny rozdílné.

  5.  Byla schválena Obecně závazná vyhláška o užívání veřejného 
prostranství. 

  6.  Zastupitelstvo dále diskutovalo o obecně závazné vyhlášce o míst-
ním poplatku z pobytu. Došlo k sjednocení předchozích dvou po-
platků (10 + 5 Kč) z důvodu nutnosti vyvolané novou legislativou, 
nová výše činní 20 Kč / noc / osoba. 

  7.  Byl schválen příděl do sociálního fondu města ve výši 4% z obje-
mu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků. 

  8.  Došlo ke schválení přebytkového rozpočtu na rok 2020 v pří-

jmové části 82 133 500 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
800 000 Kč) a ve výdajové části 81 393 600 Kč (dorovnáno finan-
cováním výdajů 1 539 900 Kč) – nejdůležitější investiční projekty 
byly popsány v lednových Ozvěnách.

  9.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválená 
Radou města.

10.  Vedla se diskuse o úpravách měsíčních odměn neuvolněných čle-
nů zastupitelstva v souvislosti s růstem platů ústavních činitelů, 
který je dán zvýšením průměrné mzdy. Zastupitelstvo rozhodlo 
o změnách výše odměn dle jednotlivých pozic.

11.  Schvalovala se Obecně závazná vyhláška o místním poplatku 
za komunální odpad, o které bylo psáno v lednových Ozvěnách. 
Vedla se diskuse o výši poplatku za komunální odpad, novinkách 
v třídění odpadu a motivačních možnostech za účelem zvýše-
ní množství vytříděného odpadu oproti směsnému, který končí 
na skládkách. 

12.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě 
„Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

13.  Byl schválen dodatek ke zřizovací listině ZŠ, související s navý-
šením hodnoty hlavní budovy ZŠ vybudováním dvou skladových 
místností.

14.  Byla vzata na vědomí informace o poskytnutí dotace z EU na akci 
přístavby budovy prvního stupně ZŠ.

15.  Byl zřízen osadní výbor pro místní část Trpišov. Předsedou byl 
zvolen Jaroslav Bleha. Členové Petr Michka a Jitka Blatoňová.

16.  V různém:
◦  bylo zastupitelstvo informováno o revitalizaci dvou sadů 

ve Škrovádě
◦  zazněly výsledky ankety o rekonstrukci Škrovádského nábřeží – 

většina hlasujících chce zachovat současnou situaci
◦  zazněly informace z výborů
◦  došlo k poděkování jménem obyvatelů DPS za stavbu přístřešku 

s přilehlou revitalizací u jejich objektu, přičemž byla vznesena 
žádost na zachytávání dešťové vody

◦  zastupitelé se dotazovali na rekonstrukci kruhového objezdu, 
opravou chodníku v ulici Palackého a zabývali se problémem 
ucpávání kanálu poblíž restaurace U Zámku.

Rada města Slatiňany projednala
na 43. schůzi dne 17. 12. 2019:

  1.  Rada projednala výsledky poptávky pojištění vozidel města a roz-
hodla o výběru České pojišťovny a.s. (výběr z 5 nabídek, ČP na-
bídla nejlepší cenu v poměru k výši plnění, rozsah plnění havarij-
ního pojištění „All Risk“).

  2.  Rada odsouhlasila návrh pojistné smlouvy pro nové vozidlo Dacia 
koupené pro DPS (viz lednové Ozvěny).

  3.  Došlo k odložení Výběru administrátora dotace pro dostavbu pří-
stavby ZŠ, Rada si vyžádala více nabídek.

  4.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
104 749 144 Kč (dorovnáno financováním příjmů 6 606 925 Kč) 
a ve výdajové části 106 173 517 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – zpracování PD na opravu fasády ZŠ.

  5.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky Rada města zrušila 
veřejné výběrové řízení související se zajištěním provozu sběr-
ného dvora. Rada schválila maximální přípustnou cenu ve výši 
5 000 000 Kč bez DPH za pětileté plnění (viz níže v článku).

  6.  Rada rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora 
v měsíci lednu 2020 od společnosti Recycling - kovové odpady, a. s.

  7.  V různém Rada projednala:
◦  možnosti opravy elektrorozvodů a změnu způsobu vytápění 

na MŠ, načež odsouhlasila, aby PD řešila i osazení nových pod-
hledů v hlavních prostorech objektu

◦  setkala se se zástupci společnosti JRK, s.r.o. a projednávala 
možnosti získání dotace na pořízení nádob na tříděný odpad

Rada města Slatiňany
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Informace k záměru rekonstrukce atletického oválu Spartaku
a převodu pozemku do vlastnictví města

Vážení spoluobčané,
již delší dobu probíhají diskuse s představiteli Spartaku o nutnosti 
převést jejich majetek do vlastnictví města za účelem zabezpečení 
jejich nutné investiční obnovy. Spartak je zapsaný spolek, který za-
bezpečuje zejména sportovní vyžití pro děti, mládež i dospělé za při-
měřenou úplatu a nemá finanční prostředky, které by mohl investo-
vat do velkých oprav a rekonstrukcí, ať se již jedná o nový povrch 
atletické dráhy, rekonstrukci tělocvičny či stadionu, jejichž stavebně 
technický stav je neuspokojivý. 
Možným řešením, jak zabránit dalšímu stárnutí majetku, je jeho pře-
vod na město. Po převodu majetku se pokusí město získat potřebné 
investiční prostředky prostřednictvím vyhlašovaných dotací a v pří-
padě jejich získání zabezpečit požadovanou finanční spoluúčast 
z rozpočtu města. Vše je vždy podmíněno zpracováním projektových 
dokumentací jako nedílnou součástí žádostí o dotace. 
Na konci roku 2019 byla vyhlášena dotace pro města na obnovu ven-
kovních sportovišť a tělocvičen. Na základě tohoto impulsu urychleně 
vznikla dohoda s členy výboru Spartaku o možnosti bezúplatně převést 
alespoň část majetku na město a pokusit se tak získat dotaci. V prvé 
fázi byla vybrána možnost rekonstruovat atletický ovál, jehož povrch 
je ze škváry, který není již příliš vhodný pro sportování žáků ZŠ Slati-
ňany v rámci tělesné výchovy ani k provozování atletiky. Rekonstruk-
ce by tedy spočívala v obnově povrchu šestidráhy za vodopropustný 
tartan s cílovou rovinkou osmi drah a obnově sektorů sportovišť.
Po proběhlé diskusi bylo Radou města schváleno geodetické zaměře-
ní a vyhotovení geometrického plánu za účelem bezúplatného převo-
du části pozemku nacházející se pod atletickým oválem a fotbalovým 
hřištěm.
Ovšem vzhledem k velmi krátkému vyhlášenému termínu podání 
žádosti o dotaci a nutnosti nejprve provést formální výmaz zástavní-
ho práva ze strany Spartaku na dotčeném pozemku včetně vyjasnění 
možných věcných břemen nelze tento převod, vzhledem k zákonným 
lhůtám katastrálního úřadu, uskutečnit včas.
Po diskusi na Zastupitelstvu města dne 15. 1. 2020 bylo nakonec při-
jato usnesení, které pověřuje Radu města jednáním o odkoupení čás-

ti pozemku za 1 Kč dle geometrického plánu z vlastnictví Spartaku 
do vlastnictví města a vyřešením všech potřebných otázek spojených 
se zástavním právem, věcnými břemeny a přístupy ke všem částem 
děleného pozemku pro obě strany. Valná hromada Spartaku schválila 
prodej dotčeného pozemku Městu Slatiňany za 1 Kč. Zastupitelstvo 
také pověřilo Radu města přípravou projektové dokumentace na re-
konstrukci atletického oválu a sektorů sportovišť.
Přijaté usnesení Radou a následně Zastupitelstvem umožňují připra-
vit převod pozemku a potřebné dokumenty a v okamžiku vyhlášení 
dalšího dotačního titulu bude město připraveno včas podat žádost 
a získat tak finanční prostředky v případě jejího kladného posouzení. 
Lze předpokládat, že další dotační titul by mohl být vyhlášen Minis-
terstvem pro místní rozvoj na konci roku 2020. Pozitivem je také to, 
že se jedná o první krok k budoucímu převzetí veškerého majetku 
Spartaku za účelem jeho postupné obnovy.
Jsem pevně přesvědčen, že nastavená spolupráce bude nadále pokra-
čovat ve vstřícném duchu z obou stran.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

◦  schválení sponzorských darů v celkové výši 23 000 Kč pro MŠ
◦  udělila občanovi souhlas s konáním ohňostroje dne 31. 12. 

ve 20 h z kostelní věže
◦  schválila dočasné externí vážení odpadu certifikovanou váhou 

společnosti AVE odpadové hospodářství, s.r.o.

Rada města Slatiňany projednala
na 44. schůzi dne 20.12.2019:

  1.  Na základě dotace související s výměnou oken město poskytlo 
finance ZŠ s tím, že po obdržení dotace bude příspěvek městu vrá-
cen. Na základě obdržení první části dotace Rada města odsouhla-
sila převod finančních prostředků ve výši 2 067 846 Kč z rozpočtu 
školy do rozpočtu města.

  2.  V různém Rada projednala:
◦  Zadání poptávky na administraci dotace a organizace výběro-

vého řízení na přístavby ZŠ a rozhodla, že nabídky budou ak-
ceptovány od těch uchazečů, kteří nabídnou administraci dotace 
a zároveň organizaci výběrového řízení na zhotovitele 

◦  poskytnutí odměny paní Mgr. Janě Sychrovské za práci pro město
◦  možnost získání dotace na obnovu sportovišť (40% spoluúčast 

žadatele, max. 5 mil Kč, dotace vypsaná pouze na majetky 
ve vlastnictví obce) – Rada pověřila gesčního radního jednáním 
s organizací Spartak a odsouhlasila předložení návrhu Zastu-
pitelstvu města o bezúplatném převodu potřebných pozemků 
od organizace Spartak do vlastnictví města

◦  Rada rozhodla o nepodání žádosti k získání dotace na pořízení 
nádob na odpad, jelikož by se tím město zavázalo k navýšení 
tříděného odpadu o 160 t ročně. V případě nedodržení parametru 
by muselo město dotaci v plné výši vrátit.

Rada města Slatiňany projednala
na 45. schůzi dne 6. 1. 2019:

  1.  Rada města schválila uzavření smlouvy o pronájmu Sokolovny 
na pořádání Městského plesu za 11 500 Kč. 

  2.  Dnem 7. 1. došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
Dále došlo ke jmenování komise za účelem vyhodnocení poda-
ných žádostí.

  3.  Rada města schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ pro rok 
2019. Operace související s plánovanou rekonstrukcí kotelny 
a další opatření za účelem snížení energetické náročnosti budovy.

  4.  Rada schválila uzavření smlouvy se společností „Regionální 
rozvojová agentura Pardubického kraje“ za účelem administrace 
dotace a organizace výběrového řízení souvisejícího s dostavbou 
přístavby ZŠ. Cena služby 113 000 Kč bez DPH.

  5.  Rada města doporučila schválit program pro 8. zasedání Zastupi-
telstva města naplánovaného na 15. 1. 2020.

  6.  V různém Rada projednala:
◦  situaci ohledně převodu pozemků od Spartaku na město a schvá-

lila geometrické zaměření a vyhotovení geometrického plánu 
firmou GEODETALES Chrudim (atletická dráha a fotbalový 
stadion) za účelem jeho převodu (viz níže v článku).

◦  schválení dodatku ke smlouvě o výpůjčce pergoly na plovárně
◦  schválení daru k příležitosti Městského plesu od společnosti 

KAVE Bau, s.r.o.
◦  situaci ohledně sběrného dvora a rozhodla o pozvání zástupců 

společnosti na zasedání následující Rady města.

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý

Hlasujte pro nejúspěšnějšího sportovce
Chrudimska

Nejúspěšnější sportovci Chrudimska roku 2019 se sejdou na slav-
nostním večeru 19. února 2020 v chrudimském Divadle Karla Pippi-
cha. Vítěze jednotlivých kategorií vybere opět odborná porota, ale 
ani veřejnost nezůstává stranou. Právě nyní můžete vy svými hlasy 
rozhodnout, kdo získá ocenění v kategorii Cena fanoušků. 
Hlasovat můžete prostřednictvím internetové ankety zde: https://
www.nejuspesnejsisportovecroku.cz/. Hlasovat můžete na níže uve-
dené stránce až pro 5 sportovců. Tato forma nahrazuje anketní lístky 
v Chrudimském deníku. Hlasovat můžete do 12. února 2020.
Nominace nejlepších sportovců za rok 2019 byla ukončena dne 
6. ledna 2020. Anketu Nejúspěšnější sportovec Chrudimska pořá-
dá agentura Sport action s.r.o., Sportovní unie Chrudimska a město 
Chrudim.

Vojtěch Čižinský
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Důvody omezení otevíracích hodin sběrného dvora Taneční skončily,
nemusíš plakat, já už Ti na nohy nebudu šlapat

„Pokračovací“ taneční

Na množící se dotazy ohledně zajištění sběrného dvora bych rád od-
pověděl následujícím článkem. Firma Recycling-kovové odpady a.s., 
která provozuje sběrný dvůr, dala ke dni 31. 12. 2019 výpověď platné 
smlouvy o poskytování služeb, kterou měla uzavřenou s městem.
Na základě této skutečnosti Rada města rozhodla o vypsání nového 
výběrového řízení na nového poskytovatele s tím, že bude zachován 
původní rozsah služeb.
Nové výběrové řízení obsahovalo pouze úpravu středeční otevírací 
doby. Zakázka byla vypsána na dobu určitou – 5 let. Nabídku podala 
pouze jediná firma, a to Recycling-kovové odpady a.s. (dosavadní doda-
vatel), avšak nabídnutá cena služeb byla téměř třikrát vyšší, než původní 
částka, kterou platilo město a zároveň vyšší, než bylo schváleno Zastu-
pitelstvem v rozpočtu města na rok 2020 i se zohledněním předpoklá-
daného růstu nákladů v čase. Došlo tak ke zrušení výběrového řízení.
V současné době probíhají intenzivní jednání, nejen se společností Re-
cycling-kovové odpady a.s., za účelem hledání způsobů, jak tuto část-
ku, i za cenu rozumného omezení služeb, výrazněji snížit. O dalším 
postupu budete postupně informováni. Otevírací hodiny v únoru bu-
dou zveřejněny prostřednictvím rozhlasu a webových stránek města.

Ing. Vít Steklý, radní

Tento veršík se velmi často objevuje v souvislosti s ukončením zá-
kladních tanečních, objevoval se na srdičkách, která vyráběli účast-
níci tanečních kurzů a jimi obdarovávali své protějšky. Nám ve Sla-
tiňanech skončil zase další taneční kurz. Závěrečným slavnostním 
plesem 6. prosince 2019 byly zakončeny taneční – podzim 2019. Pro-
běhly ve slatiňanské sokolovně, která se díky úpravám, které proběh-
ly o prázdninách, proměnila v opravdu krásné prostředí pro konání 
nejen sportovních, ale také různých společenských akcí. Právě taneč-
ní takovou společenskou událostí jsou a je velmi příjemné přijímat 
pochvaly a poděkování za jejich organizaci. Některé jsou ústní, jiné 
písemné. Dovolujeme si uvést alespoň některé z nich.
„Dobrý den, chtěla bych vám velmi poděkovat za organizaci taneční-
ho kurzu ve Slatiňanech v roce 2019. Po celou dobu kurzu byli všich-
ni organizátoři a spolupracovníci vstřícní a přátelští. Po celou dobu 
bylo prostředí i atmosféra velmi kultivující, což je, zejména dnes, pro 
mladé lidi velmi potřebné a obohacující. Já i můj syn jsme si taneční 
užili. A protože mám ještě dva syny, těším se na další kurzy s nimi 
a s vámi v milém prostředí slatiňanské sokolovny“.

J. P. Nasavrky
„Dobrý večer, ráda bych touto cestou poděkovala za nádherné ta-
neční, které jste pro naše děti připravili. Vždy krásně připravený 
sál, skvělá hudba, profesionální učitelé tance a také ochota a vstříc-
nost personálu, který se v tanečních pohyboval (ať již v šatně nebo 
v baru). Velké díky“. 

L.H.Nasavrky
Právě úspěch základních tanečních a také projevený zájem tanečníků 
nás motivoval k rozhodnutí pořádat pokračovací taneční, ve který si 
budou mnozí oživit své taneční umění a ještě se v něm zdokonalit. 
Bližší informace najdete v dalším článku těchto Ozvěn.

H. Hanušová, T. J. Sokol Slatiňany

V případě zájmu dostatečného počtu dvojic (alespoň 12 párů) budou 
v pátek 7. února 2020 od 19.00 hodin zahájeny taneční nejen pro 
absolventy loňského tanečního kurzu. Přihlásit se může každý, kdo 
alespoň trochu ovládá základní tance, neboť výuka bude zaměřena 
na rozšíření tanečních schopností těch, kteří někdy absolvovali zá-
kladní taneční. Šest pátečních večerů se budou účastníci zdokonalo-
vat v tanečním umění opět pod vedením tanečních mistrů Mgr. Miro-
slavy Hrstkové a pana Pavla Stejskala.
Termíny: 7. února, 14. února, 28. února, 6. března, 13. března 
a 27. března 2020 vždy od 19.00 do 21.15 hod.
Cena pro 1 účastníka: 1 000 Kč
Přihlásit se můžete na adrese: tanecni.slatinany@seznam.cz nebo 
na tel. 608 970 115 u p. Hanušové.
Platba převodem na účet, nebo v hotovosti.

H. Hanušová, T. J. Sokol Slatiňany

Nejvíce čtenářů navštívilo knihovnu:
v měsíci květen návštěvníků 399
Nejméně čtenářů navštívilo knihovnu:
v měsíci prosinec návštěvníků 283
Statistika knihovny:
Počet návštěvníků 4 121
Počet čtenářů 375
Celkem vypůjčených titulů 13 713
     (knihy + časopisy)
Přírůstky nových knih 424
Z jiných knihoven vypůjčeno – MVS 146
Počty vyřízených rezervací 653
Nejčastěji vypůjčené knihy: 
Šťastně až navěky, Řeka času, Jestli mi uvěříš

Nejčastěji vypůjčené časopisy:
Vlasta, Týden, Náš útulný byt
Nejčtenější autoři:
Bryndza Robert, Vondruška Vlastimil, Gillero-
vá Katarína

Knihovnické NEJ roku 2019

Firma Stavební huť Slatiňany nabí-
zí pracovní místo na pozici skladník 
(skladnice).
Náplní práce bude zajišťování skla-
dového a odpadového hospodářství. 

Jedná se o částečný pracovní úvazek, cca třetinový až polo-
viční.
Požadujeme: 
- řidičský průkaz min. sk. B
-  oprávnění k obsluze vysokozdvižného vozíku (případně zajis-

tíme u nás)
- pořádnost a pečlivost
Nabízíme slušné ohodnocení a dobrý kolektiv.
Kontakt: Jan Kolouch ml., tel. 724 549 443

Soukromá inzerce

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili 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 oblí-
bených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Nejpilnější čtenář/ka si vypůjčil/a vrátil/a během roku titulů (knihy 
+ časopisy): 173

Měsíc s pěknou knihou

Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 2. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání
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Milí Slatiňáci,
čeká nás nová sezóna, a to je právě ta správná chvíle ohlédnout se 
za tou minulou. V roce 2019 muzeum zahájilo svoji činnost v sobotu 
6. dubna. Novinkou letošní sezony bylo rozšíření stávající expozi-
ce jezdectví o stylizované repliky historických jezdeckých kostýmů 
z období rokoka, empíru a secese. Kostýmy pro nás zhotovila paní 
Věra Krátká z Prahy. Zvídavé děti si po prohlídce vyplnily naučný 
kvíz, který byl 21. října slosovaný a tři výherci obdrželi pěkný dá-
reček. 
V dubnu a v říjnu bylo otevřeno pouze přes víkendy. Od května na-
stala v muzeu plná sezona a zájemci nás mohli navštívit od úterý 
do neděle. Každý rok již od dubna umožňujeme v týdnu individuální 
návštěvy školám, školkám a družinám, které k nám rády jezdí. 
Dne 15. února proběhla na Švýcárně fyzická kontrola k ukončení do-
tačního programu z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Do herní místnosti přibyly nové herní prvky a ve venkovním prostoru 
byl zbudován interaktivní přístřešek s dětskými prvky.
Velikonočně vyzdobené muzeum 17. dubna přivítalo svátky jara pro-
dejní výstavou ručně zdobených velikonočních ozdob, malovaných 
perníčků a tvořivými dílničkami pro děti.
V dubnu se uskutečnilo ve Slatiňanech, ale i na Švýcárně natáče-
ní východočeské televize pro projekt „Po stopách koňských kopyt“ 

a v červenci polské televize v rámci projektu „Společné dědictví“ 
Grzegorz Holowinski.
V průběhu roku si na Švýcárně řekli své „ANO“ 4 novomanželské 
páry, kterým venkovní prostředí udělalo nezapomenutelnou kulisu.
Od srpna je Švýcárna připojena na nově zbudovanou vodovodní pří-
pojku.
Lesy České republiky pořádaly 19. října v rámci celostátní akce Sá-
zíme naše lesy nové generace Den za obnovu lesa a Švýcárna se stala 
zázemím pro tuto celodenní událost.
V říjnu muzeum navštívila skupina cca 133 zahraničních účastníků 
folklorního festivalu a v prosinci 12 zástupců gruzínského regionu Gurie.
Vánoce na Švýcárně se pomalu stávají tradicí. I letos se zde konaly 
– adventní čtvrtky. Vánočně vyzdobené muzeum přivítalo návštěvní-
ky prodejní výstavou včelích produktů ve vánočním kabátku – med, 
malované perníčky, vánoční svíčky ze včelího vosku. Šikovné dětič-
ky využily naše tvořivé dílničky (zdobení perníčků, vánoční tvoření, 
výroba svíček ze včelích plástů, výroba korálkových dekorací…) 
Muzeum navštívilo 10 678 návštěvníků. 
A co chystáme nového? Přijďte se k nám určitě podívat a nechte se 
překvapit.

Hodně zdraví a pohody v novém roce přeje za muzeum Švýcárna  
Stanislava Jedličková

ŠVÝCÁRNA – ohlédnutí za sezónou v roce 2019

Problém čistoty ovzduší trápí v některých lokalitách občany našeho 
města opakovaně. Příčinou je často bezohlednost některých obyvatel, 
kteří spalují nevhodné materiály.
Často se lidé ptají, co mají dělat, když někdo v jejich okolí tímto 
způsobem obtěžuje a ohrožuje zdraví ostatních. V prvním kroku je 
nejefektivnější se pokusit se znečišťovatelem osobně domluvit. Dát 
mu najevo, že vám způsob jeho chování vadí a požádat ho o nápravu. 
Vyžaduje to kus občanské odvahy. Bude-li nás více, může to vést 
k řešení. 
Pokud však nedojde ke zlepšení a domluva nepomůže, můžeme vyu-
žít postupu, který umožňuje současná legislativa. 
V případě, že znečišťovatelem je fyzická osoba (byt, rodinný dům), 
lze podat podnět k obci s rozšířenou působností, tedy v našem pří-
padě na Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení 
ekologie prostředí. V případě právnických osob (např. firmy) se pod-
nět podává k České inspekci životního prostředí.
Pravomoci kontrolních orgánů i případné postihy jsou pro znečišťo-
vatel nepříjemné.
V každém případě je však lepší, když věc nedojde až tak daleko. Pro 
dobré sousedské vztahy je vždy lepší se pokusit nejprve rozumně do-
mluvit, než se ohánět paragrafy. 
Kácení a kácení
Nechávejme žit vzrostlé stromy. „U stromu s průměrem koruny de-
set metrů dopadne denně na povrch listů slunečním zářením energie 

o síle 240 kWh. Celých třicet procent této energie (72 kWh) je využi-
to k ochlazování. Takový strom chladí dvanáct hodin denně průměr-
ným výkonem 6 kW, což je skoro dvakrát více než běžné klimatizace 
v budovách…“ (Zdroj: Tomáš Boněk, Ve stínu stromů, Okruh a střed 
2/2017). K tomu připočtěme odčerpávání uhlíku z atmosféry, pro-
dukci kyslíku, estetickou i duchovní hodnotu stromu…
V posledních letech sílí trend kácet vzrostlé stromy preventivně 
z bezpečnostních důvodů nebo jen proto, že z nich „padá bordel“. 
Bezpečnostní hledisko má někdy své opodstatnění, nicméně nejdříve 
je potřeba pečlivě zkoumat, zda nelze takový strom zachránit ošetře-
ním a zajištěním jeho lepší stability. Kácení by mělo být až poslední 
možností. 

Daniel Vychodil

Čistota ovzduší v zimě

Truhlářství SPALTO
zve na Truhlářský workshop

Přijďte s dětmi vyrobit dřevěné dekorační předměty do pokojíčku. 
Dne 22. února 2020 od 9.00 do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Kapaci-
ta míst omezena, proto neváhejte s přihlášením na mob. 776 759 744 
a nebo na e-mail: kasparova32@seznam.cz. 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.
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Tento článek navazuje na nekrolog uvedený autorem bezpro-
středně po úmrtí paní Růženy Horákové v Ozvěnách prosinec 2018.

Důvodem reflexe zesnulé slečny Horákové je konečné označení 
čelní náhrobní desky jejím jménem v závěru minulého roku, tj. více 
než rok od smrti. Hrobové místo na zdejším hřbitově začala ona 
platit včas, a to poté, co bylo jedno z nich opuštěno původním vlast-
níkem, zemřelým bez potomků v roce 2007 (obr. č. 2 a 3).

Práci na zámku ve funkci kastelánky byly po její smrti věnovány 
dva nekrology v Ozvěnách, první byl z pera kastelána ing. Bušty, 
druhý od autora článku, který ji osobně poznal. Správkyní hipolo-
gického muzea, 15 ha parku a zahradnictví byla ustavena na pod-
zim 1948 a v této pozici setrvala až do 1. 8. 1984, kdy ji vystřídal 
ing. Havlíček.

O sl. Horákové byly napsány velmi kladné reference, které si 
zasloužila, proto si připomeneme její podstatnou účast na vybudo-
vání ojedinělé hipologické expozice v poválečných letech, po opuš-
tění zámku původní šlechtou, odsunutou do Rakouska. Sbírky 
pocházející z četných svozů byly instalovány dle koncepce vysoko-
školského profesora F. Bilka, schválené ministerstvem zemědělství 
na počátku roku 1947 (obr. č. 4).

Účelem muzea koní na zámku bylo, a stále dosud je, předvést 
návštěvníkům toto ušlechtilé zvíře především po stránce výtvarné, 
tedy umělecké, vědomo si dobře faktu, čím přispěl k povznesení 
a šíření kultury. Kůň svoji krásou a inteligencí inspiroval mnohé 
umělce, zachycující je často při slavnostních příležitostech.

Hipologické muzeum bylo otevřeno v září 1950, vědecká část 
o dva roky později. Bílkova sbírka čítala na 2500 exponátů vystave-
ných ve 34 místnostech.

Svým rozsahem a specializací se řadilo mezi druhé na světě, 
první bylo muzeum koní Timirjazovovy všesvazové sovětské země-
dělské akademie v Moskvě.

Je na místě citovat poznámku R. Horákové z publikace Franti-
šek Bílek, otec české hipologie a zootechniky od L. Gotthardové, 
J. Bílka a kol. z roku 2012, v níž na závěr vzpomínky píše: Kdyby 
prof. Bílek vedle slatiňanského muzea nevykonal v životě nic jiné-
ho, udělal zde tak záslužnou práci, která proslavila náš stát v zahra-
ničí, již můžeme jen obdivovat.

Kastelánka Růžena Horáková (obr. č. 1)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Rok činnosti Osadního spolku v obci Kunčí
V říjnu 2018 byl v obci Kunčí založen Osadní spolek, zvolen osad-
ní výbor, který zastupuje zájmy občanů a měl by být prostředníkem 
mezi městem a místní částí. 
Za více než jeden rok, co začal pracovat osadní výbor, se uskutečnilo 
v obci mnoho akcí. Hlavním úkolem a cílem je v současné době spo-
lupráce s MěÚ Slatiňany ohledně řešení odkanalizování obce. Z roz-
počtového opatření na dovybavení dětského hřiště byla svépomoci 
zhotovena  základová deska a následně byl instalován pingpongový 
stůl.
V průběhu roku bylo zajištěno několik akcí jak pro děti, tak pro 
všechny občany obce. Na Velikonoce bylo uspořádáno pro děti „veli-
konoční tvoření“. Každé z dětí si mohlo za pomoci dospělých  vytvo-
řit a donést domů krásnou dekoraci. Ve spolupráci se SDH byl uspo-
řádán „dětský den“ a na konec srpna „zakončení prázdnin“. Na obě 
akce byli pozváni všichni občané. V prostoru dětského hřiště byly 
pro děti zajištěny soutěže se sladkou odměnou. Jako občerstvení byla 
podávána grilovaná kýta. 
V měsíci říjnu jsme vyzvali občany k úklidu v okolí svého domu a také 
bylo zhotoveno oplocení  kolem kontejnerů na odpad. Za krásného 
větrného počasí jsme uspořádali pro děti soutěž v pouštění draků.
A opět v čase adventním byly pozvány všechny děti do naší „hasičár-
ny“, kde si ve spolupráci dospělých tvořily krásné vánoční dekorace.
Dne 30. 11. 2019 se poprvé v historii obce rozsvítil vánoční strom, 

který byl zasazen v prostoru dětského hřiště. Finance na pořízení vá-
nočního stromu a osvětlení byly zajištěny z rozpočtu MěÚ.
Pravidelné setkávání občanů na Štědrý den se koná již asi patnáct let 
a letos opět dorazili téměř všichni občané, pro které bylo zajištěno 
malé občerstvení.
Veškeré tyto akce jsou hrazeny z odměn, které členové osadního vý-
boru dobrovolně posílají na společný účet. 

Osadní spolek Kunčí

Počinem zcela nevídaným bylo jeho zvolení čestným občanem 
města 8. 9. 1994. Stalo se tak in memoriam 22 let po jeho smrti. 
(zemřel 29. 3. 1973 v nedožitých 87 letech) na zasedání městského 
zastupitelstva.

Je třeba ještě uvést, jaké iracionální rozhodnutí bylo připraveno 
na počátku padesátých let minulého století vůči muzeu. V té době 
vládní dislokační komise zrušila přidělení zámku ministerstvu 
zemědělství a určila jej pro potřebu chrudimské Transporty, resp. 
pro ubytování učňů, tedy jako internát. Více informací bylo zve-
řejněno v nekrologu autora. Je tam uveden důvod, proč se podařilo 
tento absurdní příkaz zvrátit. Bylo potřeba osobně intervenovat 
na ministerstvu kultury.

Muzeum bylo zachráněno, přežilo k velké radosti jeho tvůrce. 
V této hipologicko-politické diplomacii sehrála sl. Horáková stěžej-
ní úlohu.

Kastelánka Horáková byla silnou osobností a svému oboru 
dobře rozuměla. Skromnost a ušlechtilost byly jejím celoživotním 
krédem. Pokročilé stáří a duševní choroba ji připoutala na lůžko. 
Byla věřící osobou a jako terciářka oddána Bohu. Poslední léta ji 
ošetřovala pí Horová, smířená se svým osudem, blížícím se neod-
vratně konci života.

Ing. Milan Vorel,
 foto Jan Drášil a Martin Kokeš

Obr. č. 4
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Příchod svatých Tří králů se u nás slaví 6. ledna. Tento den také před-
stavuje Zjevení Páně. Tradice je založena na legendě, že se přišli 
do Betléma Ježíškovi poklonit tři mudrci z východního světa. S se-
bou přinesli věcné dary. Každý z nich má svou symboliku.
Význam tříkrálových darů
Tři králové přinášejí zlato, kadidlo a myrhu. Kadidlo je vonná prys-
kyřice, která se dodnes používá při náboženských obřadech. Myrha 
je sušená míza stromu Commiphora. Má modrozelenou barvu a je 
to také pryskyřice. Zlato symbolizuje moc a bohatství a odkazuje 
na Kristovu královskou důstojnost. Kadidlo představuje jeho bož-
skou podstatu a myrha připomíná jeho bolestnou oběť.
Tříkrálová koleda ve Slatiňanech
Tradiční koledování Tří králů se letos konalo až druhou sobotu v mě-
síci namísto první. Letošní první novoroční sobota totiž navazovala 
na vánoční prázdniny a řada lidí by tak nebyla doma, což by jistě 
ovlivnilo úspěšnost sbírky.
V sobotu 11. ledna ráno se skupinky koledníků z řad skautů, křesťanů 
a dalších dobrovolníků sešly v kostele svatého Martina. Na faře bylo 
připraveno občerstvení, děti si oblékly pláště a koruny, dostaly zape-
četěné pokladničky a mapky se svojí přidělenou trasou.
Pan farář P. ThLic. Boguslaw Partyka v kostele Sv. Martina všem po-
žehnal a skupiny koledníků mohly vyrazit do ulic. Letos se účastnilo 
rekordních 15 skupin Tří králů. Každá musí mít doprovod někoho pl-
noletého, který se musí na požádání prokázat průkazem organizátora 
sbírky Farní Charity a samozřejmě také občanským průkazem, tak 
aby byla sbírka transparentní a nemohlo dojít ke zneužití darovaných 
peněz. Pokladničky jsou zaplombované. Vybranou finanční hotovost 
po ukončení sbírky počítají na Městském úřadě členové Charity a za-
městnanci úřadu.
Tři králové nachodili spoustu kilometrů, zpívali, přáli šťastný nový 
rok a také psali na dveře či rám dveří posvěcenou křídou nápis 
K+M+B 2020. Jeho význam je: „Kristus žehnej tomuto domu”. Jde 
o překlad z latinského Christus mansionem benedicat. Mezi jednotli-
vými písmeny nejsou znaménka plus, ale křížky. Mají symbolizovat 
Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. V dnešní době 
čím dál častěji Tři králové nepíší křídou, ale lepí na dveře samolepku, 
protože na moderních dveřích prostě křída nedrží.

Zakončení Vánoc
V mnoha rodinách je zvykem odstrojovat vánoční stromeček právě 
na Tři krále. Tento den je dvanáctý den vánočních svátků. Svátky 
vrcholí a končí.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dva-
cet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem 
zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity. Dese-
titisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky 
vybraným finančním prostředkům je možné pomoci seniorům, dětem 
a lidem v nouzi.
Koledníci chválili štědrost lidí, kteří totiž kromě příspěvku do sbírky 
děti obdarovávali sladkou koledou.
„Samotného mě tato akce vždy překvapí něčím novým a nečekaným. 
Ať už je to nemalá částka od náhodného kolemjdoucího nebo obál-
ka s příspěvkem pověšená na vánočním věnci s prosbou o žehnání 
domu, tedy křídou napsaný nápis K+M+B 2020“ oceňuje ochotu lidí 
podpořit dobrou věc Jaroslav Blaha, který se coby skautský vedoucí 
již poněkolikáté účastnil sbírky jako dospělý doprovod.

Iva Ryzová také již několik let doprovází koledníky. Letos neskrý-
vala dojetí z přístupu koledujících dětí, které ač již třináctileté, tak 
bez ostychu zpívaly a napjatě očekávaly, kdo jim otevře. Zároveň ji 
velmi mile překvapila štědrost a vstřícnost lidí. Jedna rodina darova-
la zatím největší částku za celou dobu, co na tříkrálovou sbírku Iva 
chodí a to rovných 2000 korun. Jak Iva Ryzová říká: „Naše kasička 
byla zaručeně nejvíc těžká, ale možná je to proto, že jsme chodili 
právě v částech, kde se ještě nikdy tříkrálová koleda nekonala. Tedy 
v Presích, Kunčí a v části Lukavice.“ 
Oficiální výsledky částky, která se na charitativní účely vybrala, do-
sud nebyly zveřejněny. Budeme to sledovat a budeme vás informovat 
a sami jsme zvědaví, zda to bude více než v loňském roce.
Pokud jste návštěvu tří králů propásli a přesto chcete přispět, tak je to 
možné prostřednictvím DMS nebo převodem na bankovní účet. Více 
informací naleznete zde: https://www.trikralovasbirka.cz/jak-prispet/
financni-dar/.

Jana Švecová, foto Jaroslav Blaha

Rekordní počet koledníků ve Slatiňanech slibuje úspěch Tříkrálové sbírky

Skauti pro veřejnost

V souvislosti s 30. výročím sametové revoluce uspořádalo skaut-
ské středisko akci s názvem „Svoboda není samozřejmost“. V pátek 
15. listopadu proběhla beseda s odbojářem Luborem Šušlíkem, který 
se statečně postavil nacistické i komunistické totalitě. Účastníci bese-
dy tak mohli vyposlechnout jeho neuvěřitelný životní příběh. 
V sobotu 16. listopadu jsme obnovili další část bývalého sadu a dopl-
nili chybějící stromky podél silnice k „Celní škole“. Za poslední dva 
roky jsme tak vysázeli kolem 150 stromů, vysokokmenů. Na akci se 
podílely oddíly, rodiny i jednotlivci. 

Podpora tradic

V prosinci organizovali Mikuláše pro veřejnost a ve dvou skupinách 
Mikulášů, andělů a čertů obcházeli domácnosti. Před Vánoci jsme 
před kostelem rozdávali Betlémské světýlko, zahráli divadlo a zazpí-
vali koledy. Z akce se postupně stává oblíbený novodobý vánoční 
zvyk.
V lednu jsme se v hojném počtu zapojili do Tříkrálové sbírky.

Za středisko Junáka Slatiňany

Z činnosti střediska Junáka Slatiňany
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Vážení čtenáři Ozvěn Slatiňan, stalo se již tradicí, že Vás na strán-
kách zpravodaje informujeme o průběhu uplynulého „svatebního 
roku“ v našem městě. Učiníme tak i nyní a přinášíme Vám pár řádků 
o tom „svatebním 2019“. Snad se nemýlíme, když se domníváme, 
že tato rubrika patří k těm „čtenějším“ v Ozvěnách. Pokud ne, snad 
oslovíme alespoň některé čtenáře. 
V uplynulém roce ještě stále nebyla možnost uspořádat svatbu 
na zámku ani v jeho přilehlých prostorách z důvodu pokračující roz-
sáhlé rekonstrukce. Jak znáte z let minulých, volba míst k uspořádá-
ní svatebního obřadu bývá rozmanitá, a ani rok 2019 nebyl v tomto 
směru výjimkou. Udělejme si tedy opět přehled míst, kde svatby 
probíhaly. Prvenství získal Hostinec Obora v Trpišově, kdy se přímo 
v jeho přilehlých prostorách konalo 19 svateb, druhé místo obsadila 
obřadní síň na naší radnici s 12 obřady a třetí místo patřilo restauraci 
Monaco s 9 obřady, 4 × snoubenci řekli své „ano“ na návrší Vrchlic-
kého, „svědkem“ tří obřadů bylo muzeum Švýcárna, areál KŘP Par-
dubického kraje (bývalá Celní škola) a kostel sv. Martina (církevní 
obřady), 2 × jsme společně se svatebčany „vyšplhali“ na rozhlednu 
Chlum a 2 × zavítali do mlýna Skály, 1 svatba se konala na Kočičím 
hrádku, 1 na břehu Chrudimky pod Podskálou a 1 v místě občerst-
vení na cyklostezce mezi Slatiňanami a Chrudimi, které nese název 
Nové místo. Celkem vstoupilo do svazku manželského v roce 2019 
na území našeho města a jeho místních částí 60 párů. Při skutečnos-
ti, že se svatby zatím nekonaly na zámku, jejich počet předčil naše 
očekávání.
Uveďme si ještě pro zajímavost některá čísla. Od května 1994 (zno-
vuzřízení matriky na MěÚ Slatiňany) bylo před „naší“ matrikou uza-
vřeno 1 739 sňatků, což je v průměru 68 svateb ročně. Nejvíce 104 
jich bylo v roce 2010 a nejméně 25 v roce 1997.
Jsou svatby „malé“ do 10 hostů, nebo dokonce jen snoubenci a svěd-

ci, jsou svatby velké 80 až 100 svatebních hostů, jsou svatby skrom-
né a svatby honosné. Snoubenci bývají mladí a někdy starší, svo-
bodní a někdy rozvedení, uzavírají první manželství a někdy druhé, 
třetí,….
Svatební den je vždy krásný, snoubenci i hosté se smějí a jsou veselí, 
svět je krásný a vše je zalité sluncem. Přejme si, aby všechny páry, 
které u nás spojil manželský slib, měly sluncem zalitý celý společný 
život, a aby ten společný život trval co nejdéle.
Na závěr několik informací ke svatebním obřadům v roce 2020:
Termín svatby si můžete rezervovat na matrice MěÚ Slatiňany 
na tel. 469 600 230, 469 660 245. Místo konání obřadu záleží 
na výběru snoubenců, pracovnice matriky následně posoudí, zda 
se jedná o vhodné místo. Od června letošního roku se mohou svat-
by opět uskutečnit v prostorách zámku a parku. Místem ke konání 
obřadu je přístaviště u jezírka, louka u jezírka a nově vybudova-
ná obřadní síň v zámku. Správní poplatek za jiné vhodné místo 
ve výši 1 000 Kč zaplatí snoubenci na matrice. V případě svatby 
na zámku nebo v parku uhradí za nájem prostor 8 000 Kč. Prv-
ní pátek a sobota v měsíci nejsou oddacími dny. Další informace 
naleznete na stránkách www.slatinany.cz a www.zamek-slatinany.
cz, příp. Vám je rádi poskytneme na výše uvedených telefonních 
číslech.
Na letošní rok máme zatím rezervovaných 42 termínů pro obřady. 
Pokud se chystáte vstoupit do svazku manželského v roce 2020 
na území našeho města, rezervujte si termín co nejdříve. Vždy se 
budeme snažit, abyste byli s obřadem spokojeni.
Další služby naší matriky pro občany – ověřování podpisů a lis-
tin, služby Czech POINTu, zajištění výlepu plakátu, hlášení měst-
ského rozhlasu, pokladna, záležitosti týkající se hřbitova a hro-
bových míst, vítání občánků, stříbrné a zlaté svatby, trvalý pobyt 
a jiné.

M. Kolouchová, I. Osinková, matrikářky

„Na programu – svatby“
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6. 2. 2020
Cestovatelský večer 19.00 hodin Společenský dům

22. 2. 2020
Sportovní ples 20.00 hodin sokolovna
  (hudba Wječná žízeň)
29. 2. 2020
Kouzelnická show 15.00 hodin Společenský dům

Kulturní akce v měsíci únoru 2020

V sobotu 22. února 2020 nás čeká kratší 
7,5 km pochod vhodný pro všechny věkové 
kategorie. Sejdeme se v 9 hod u Malé vodní 
elektrárny u Práčovské přehrady a akci zahá-

jíme její exkurzí. Potom projdeme areálem na most a podél Chrudim-
ky zamíříme na hrad Strádov – vystoupáme buď přímo od řeky nebo 
oklikou mírnějším svahem od Libáňského potoka. Dál zamíříme přes 
Libáň a starou dubovou alejí na hrázi Pařezného rybníka a kolem ryb-
níka Zaháj zpět. Doprava tentokrát auty.
Kontakt pro informace a rezervaci holí 739 031 081.
Těším se na vaši účast!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

ZA HRADY CHRUDIMSKA II.
A NA EXKURZI PRÁČOVSKÉ ELEKTRÁRNY


