■

Ozvěny
radniční zpravodaj města

Dokončený chodník
ve Švermově ulici
Původně měl nový chodník
končit až u křižovatky s ulicí
Družstevní…
str. 5

Místní zpravodaj
Ozvěny Slatiňan
má letos již 66 letou
tradici
První číslo zpravodaje vyšlo
na podzim roku 1953…
str. 6

12

prosinec 2021

Výsadba
v Třešňovce
ve Slatiňanech
V Třešňovce se sešlo bezmála
50 dobrovolníků…
str. 10

Ozvěny

MĚSTO

■ PROVOZ MĚSTSKÉHO

Ta překrásná vánoční chvíle přichází,
kdy jeden v druhém jen dobro nachází.
Usedneme pospolu a dech se tají,
zazáří stromeček a koledy hrají.

ÚŘADU VE SLATIŇANECH
O VÁNOCÍCH 2021

Vážení a milí spoluobčané,
čas běží a opět přichází čas vánoční.
Poslední dva roky procházíme všichni nelehkým obdobím, prožíváme situace, které jsme si
nikdy ani nedokázali představit. Epidemiologická situace, jež nás již dlouho dobu brzdí, jak
v životě osobním, společenském, pracovním. S příbuznými, přáteli a kamarády se vídáme jen
sporadicky, kulturní a společenské akce můžeme navštěvovat jen v omezené míře. Všichni se
s touto nelehkou dobou musíme nějak „poprat“, někteří z nás to zvládají lépe, někteří hůře.
Všichni si přejeme, aby zase přišly „lepší časy“, bez strachu z nemoci a bez omezení.
Vám všem přeji, abyste Vánoce prožili ve zdraví, klidu, pohodě, s možností setkat se se svými
nejbližšími, načerpat nové síly do dalšího života. Těšte se z maličkostí, které nás obklopují,
i maličkost může udělat velkou radost. Dětem přeji, ať pod stromečkem najdou nějaké dárečky, a sv. Martin, aby alespoň opožděně přijel na bílém koni.
A všichni věřme „bude lépe“.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Městský úřad Slatiňany bude o Vánocích
od 27. 12. o 31. 12 2021 uzavřen.
Podatelna úřadu bude mít v tuto dobu
běžný provoz.
Pro veřejnost bude úřad opět otevřen
od pondělí 3. 1. 2022.
Děkujeme za pochopení
Ing. Josef Prokš, tajemník

■ MIMOŘÁDNÝ

VÁNOČNÍ SVOZ ODPADU
Rád bych připomněl, že na základě rozhodnutí Rady města bude v sudém týdnu
od 27.12. 2021 do 2.1. 2022 mimořádný
„vánoční“ svoz směsného komunálního
odpadu (popelnic). V tomto týdnu proběhne také dle harmonogramu i svoz papíru
a plastu formou „dům od domu“.
Ing. Vít Steklý, radní

■ PROVOZ SBĚRNÉHO

DVORA O VÁNOCÍCH

V období od 22. 12. 2021 do 2.1.2022 bude
uzavřena provozovna Sběrného dvora
ve Slatiňanech.
Pro občany Slatiňan bude v tomto období
sběrný dvůr otevřen v úterý 28. 12. 2021
od 7.30h do 16.00hod.
M. Doležalová, OS

■ OTEVÍRACÍ DOBA

V KNIHOVNĚ A INFOCENTRU
V DOBĚ PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ

Vážení spoluobčané,
dovolte i mně, abych Vám popřál hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a nechť tento adventní čas,
i přes složitost doby, přinese do Vašich srdcí pokoj a klid. Do nového roku si všichni popřejme
hlavně pevné zdraví, dobrou náladu, mnoho sil, vzájemnou pospolitost a respekt k názorům
druhých.
Stanislav Šťastný, místostarosta

■ ADVENTNÍ PŘÁNÍ SENÁTORA JANA TECLA
Adventní čas je pro mnohé z nás nejkrásnějším obdobím roku. Je to čas naděje, očekávání, zrození, vzájemného obdarování, radosti a zejména dobročinnosti. Právě jako čas dobročinnosti
vnímám vlastně celý letošní rok. Rád bych za aktivity vás všech, které náročné pandemické
období přivedlo k jakékoli dobrovolnické pomoci, poděkoval.
Děkuji všem, kteří byli ochotní udělat něco navíc. Třeba nemocnému sousedovi zajistit nákup
potravin nebo léků. Stačí, když si uvědomíme význam slov pochopení, sounáležitost, tolerance
a solidarita. Inspirujme se i v novém roce znovuzrozením dobrovolnické pomoci.
Přeji vám, abyste v čase radostného očekávání vánočních dnů, dokázali načerpat energii pro
podání pomocné ruky. Nemusí jít jen o velké činy-často stačí milé slovo, povzbuzení či úsměv
k tomu, abychom prolomili smutek, který se v někom z našich blízkých nenápadně usadil.
Vážení a milí občané Slatiňan, přeji Vám radostné Vánoce, přeji Vám, abyste měli důvody
udržet si úsměv na tváři a do roku 2022 všem přeji zejména pevné zdraví.
Váš senátor Jan Tecl
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17. 12. pátek
8–11 hodin
20. 12. pondělí
ZAVŘENO
21. 12. úterý
8–11 a 12–16 hodin
22. 12. středa
8–11 hodin
Poté se na Vás budeme opět těšit po novém roce ve známou pracovní dobu.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!

■ MĚSÍC S PĚKNOU

KNIHOU

Čtenáři naší knihovny
nám poskytují dobré
tipy a náměty na knihy,
které si oblíbili, a které
by doporučili k přečtení
i ostatním. Ty, kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku,
a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství
výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich
uveřejníme.
Moyesová, Joy – Poslední dopis od milence
Formanová Martina – Nalakuj to narůžovo
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■ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

■ MĚSTSKÝ PLES 2022

– ZRUŠEN

Bohužel musíme oznámit všem, kteří chtěli
protančit své střevíčky na Městském plese,
že vládní opatření týkající se mimo jiné
i kultury není nakloněno takovýmto akcím, a proto ples rušíme. Snad bude v roce
2023 lépe a ples si všichni budeme moci
užít tak, jako ty předcházející.
Ze stejného důvodu se v letošním roce
nebudoe konat tradiční vánoční jarmark
v prostorách zámku a jeho okolí.
Veškeré akce předeslané v Ozvěnách se
uskuteční pouze v případě, že to pandemická situace a s ní spojená vládní nařízení dovolí. V této souvislosti sledujte webové stránky
města, hlášení městského rozhlasu, výlepové plochy apod. Děkujeme za pochopení.
Renata Maryšková
V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 6. listopadu 2021 zastupitelkou
města Kamilou Picpauerovou slavnostně přivítání do života a společenství našeho města
tito noví občánci: Tomáš Brtnický, Vojtěch Brtnický, Tamara Doležalová, Klára Kutílková, Aneta Machačová, Vladimír Petera, Alice Slámová, Laura Slavíková a Matěj
Vondrouš. Na této slavnosti svým vystoupením potěšily žačky ze Základní umělecké školy
Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jitky Šottové a Simony Hozové. Malým občánkům i jejich nejbližším přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a radosti.
I. Osinková, SO

■ NABÍDKA VÁNOČNÍCH DÁRKŮ V INFOCENTRU

Nemusíte je jezdit nakupovat nikam daleko, stačí zajít do našeho infocentra a jistě
neodejdete s prázdnou. V naší nabídce

najdete drobné upomínkové předměty,
které by jistě mohly posloužit jako drobné pozornosti pro známé či přátele… Jsou
to různé kosmetické sady, hrnečky, svíčky, hodinky, zrcátka, lékovky a další zboží
většinou s tématikou našeho města. Navíc prodáváme ještě tři knihy, třeba Vás
některá z nich osloví a splní očekávání
obdarovaného.
Je to kniha Nasavrcké panství a slatiňanští
Auerspergové (290 Kč), Slatiňany Čarokraj
(200 Kč) a publikace o stavbě sečské přehrady Seč 1920–1930 (320 Kč)
Renata Maryšková

■ PODĚKOVÁNÍ

Naše poděkování, alespoň touto cestou, patří neznámé osobě, která dne 12. 11. 2021
poskytla první pomoc naší mamince paní Miloslavě Procházkové a vyčkala u ní až do příjezdu záchranné služby. Událost se stala
v uvedený den v ulici k poště ve Slatiňanech.
Děkují dcery Věra a Dana

■ PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem zaměstnancům Potraviny
Málek za celoroční dovoz potravin do Trpišova. Pro nás seniory je to velice užitečná
služba, za kterou jsme rádi.
Ludmila Doležalová, Trpišov

■ KULTURA U „SOUSEDŮ“

V CHRUDIMI

20.–23. 12. | 15–20 h.
Vánoce v zahradách
Přijďte do Klášterních zahrad v Chrudimi
za vánoční pohodou.
12. 12. | neděle v 15 h.
Princezna se zlatou hvězdou na čele
Klasickou pohádku s písničkami na motivy Boženy Němcové uvádí divadlo Julie
Jurištové.
Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi.
Vstupné: 100 Kč
Více informací na webu www.chrudimskabeseda.cz

■ SOUKROMÁ INZERCE

■ PODĚKOVÁNÍ

Obyvatelé místní části Kunčí děkují Městskému úřadu Slatiňany za přistavený kontejner na bioodpad.

Vydání číslo: 12/2021

Kosmetika Kateřina Krejzová se
těší na návštěvy svých zákaznic
i v roce 2022. Přeje všem veselé
a šťastné Vánoce, hodně zdraví,
pohody a osobních i pracovních
úspěchů.
Kateřina Krejzová

www.slatinany.cz
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■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
Rada měst Slatiňany projednala
na 108. schůzi dne 18. 10. 2021
1. Schválení dodatku ke smlouvě o dotaci
pro DPS Slatiňany za účelem poskytnutí dotace na podporu sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních
službách. Dodatek navyšuje dotaci ze
475 000 Kč na 489 000 Kč.
2. Rada se zaobírala žádostí občana o odstranění stromu v Trpišově. Žádosti
nebylo vyhověno z důvodu zamítavého
stanoviska odborné ﬁrmy, která doporučila provést prořez stromu a dále
z důvodu negativního stanoviska Výboru pro životní prostředí.
3. Bylo schváleno uzavření mateřské
školy o vánočních a letních prázdninách v termínu od 23. 12 do 31. 12.
2021 a o letních prázdninách od 1. 8.
do 26. 8. 2022.
4. Žádost o příspěvek na rekonstrukci pronajatého prostoru (cukrárna, T. G. Masaryka 771 ve Slatiňanech) byla zamítnuta z důvodu provedení rekonstrukce
bez vědomí města. Jedním z důvodů
byla nemožnost určit cenu provedeného díla. Jednalo se o dílčí rekonstrukci
elektroinstalace.
5. Žádost majitele rekreační chaty o povolení doplňkové stavby na Borku nebyla
Radou schválena z důvodu nesouhlasu se zastavováním dalšího prostoru
v chatové oblasti Borek.
6. Rada vypsala podmínky zadávacího řízení na dodavatele elektřiny a stanovila
komisi pro výběr dodavatele.
7. Rada vypsala novou soutěže na dodavatele zemního plynu, schválila seznam oslovených dodavatelů a jmenovala členy hodnotící komise včetně
náhradníků.
8. Rada schválila vyřazení nepotřebného
majetku města Slatiňany. Jednalo se zejména o nábytek z roku 1998 a rozbitá
kancelářská křesla, kde by byla oprava
nerentabilní.
9. Rada odložila rozhodnutí o smlouvě
budoucí nájemní průmyslového areálu
ﬁrmy Stavební huť s.r.o. O potenciálním pronájmu jedná s cílem rozšíření
prostor pro techniku a zázemí údržby
města a SDH Slatiňany.
10. Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro JSDH Slatiňany
ve výši 50 000 Kč na pořízení dýchací
techniky včetně příslušenství. Účelovou
dotaci poskytne Pardubický kraj.
11. Rada rozhodla uzavřít dodatek
ke smlouvě na dodávku hasičského
automobilu spočívající v prodloužení
termínu dodání z důvodu nedostatku automobilových dílů na trhu, a to
za předpokladu, že bude prodloužen
termín dotace a poskytovatelem dotace schváleny změny podmínek.
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12. Rada rozhodla podat žádosti o změnu
podmínek dotace na dodávku hasičského vozu za účelem prodloužení termínu dodání dopravního automobilu
pro SDH Slatiňany.
13. Rada schválila přijetí dotace z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“, a to ve výši 29 961 Kč
na městské informační centrum
(provoz).
14. Rada města schválila podání žádosti
o dotaci a výběr administrátora na akci
„SSZ Slatiňany – Přechod pro chodce
ulice T. G. M“. Z důvodu dožilosti semaforu před ZŠ a úpravu prostoru křižovatky bude muset být v dohledné době
provedena rekonstrukce a pořízen
nový semafor. Je vypsán dotační titul
SFDI ve výši 70 % uznatelných nákladů.
15. Rada města rozhodla vyzvat spoluobčana obce k odstranění nepořádku
na pozemku, který na ulici Vítězství 109
vlastní. Jedná se o narušování vzhledu
obce.
16. Rada města v souvislosti s novou identitou schválila pravidla používání loga
města.
17. Rada města souhlasí se založením oﬁciálního kanálu města na webové platformě YouTube za účelem propagace
města, kam budou umístěny propagační spoty.
18. Rada města rozhodla o zrušení veřejné zakázky s názvem „Pořízení
zvukově-hlasovacího
záznamového
zařízení“. Ze tří obdržených nabídek,
žádná nesplnila pravidla soutěže, a to
ani po opakovaném vyzvání k nápravě.
19. Na základě předchozího bodu Rada
schválila vypsání nové soutěže. Schválila upravenou výzvu k podání nabídek,
která byla v bodech, v nichž předchozí uchazeči chybovali, zjednodušena.
Zvukové - hlasovací zařízení má být pořízeno z projektu Otevřené a přitažlivé
město s dotací ve výši 90 % nákladů.
20. Schválení změny rozpočtu v příjmové
části 84 349 314 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 30 784 728 Kč) a ve výdajové části 113 594 143 Kč (dorovnáno
ﬁnancováním výdajů 1 539 900 Kč) –
mimořádné příjmy (přeplatky energií).
21. V různém Rada:
• pověřila MěÚ oslovit současného majitele pozemku p. p. č. 171/5 v k. ú.
Slatiňany a zahájit jednání o možném
odkupu.
• řešila návrh na zvláštní odměnu pro
pověřené zastupitele pro územní plán.
Tuto odměnu by schvalovalo Zastupitelstvo města.
• byla informována o termínu vyklizení
trafostanice z důvodu její demolice.
• řešila nelegální bydlení v městských

bytech. Navrhla oslovit znovu KVB
za účelem provedení dalšího šetření
či nějakého doporučení v této složité
záležitosti.
• byla obeznámena se základními tezemi
návrhu na novou koncepci údržby. Zabývala se návrhem místostarosty, který
spočívá mimo jiné ve vymezení služeb,
které je schopno zabezpečit město,
a služeb, na které je lepší najmout externí ﬁrmu. Zároveň navrhuje získat cenové nabídky na externí služby. Na základě toho stanovit počet pracovníků.
Rada města Slatiňany projednala
na 109. schůzi dne 25. 10. 2021
1. Schválení změny rozpočtu v příjmové
části 84 392 914 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 30 784 728 Kč) a ve výdajové části 113 637 743 Kč (dorovnáno
ﬁnancováním výdajů 1 539 900 Kč) –
projektová dokumentace na oplocení
kompostárny, administrace žádosti
o dotaci na nový semafor na TGM, rekonstrukce bytu v DPS.
Rada města Slatiňany projednala
na 110. schůzi dne 8. 11. 2021
1. Turistické posezení, které bylo zřízeno
na konci roku 2019 u splavu (Podskála)
z dotace MAS, začali využívat občané,
kteří ho pravidelně poškozovali a svým
chováním rušili v blízkosti žijící občany.
Rada schválila dodatek s MAS Chrudimsko, o přesunu posezení na nové
stanoviště v Kunčí.
2. Rada odložila rozhodnutí o smlouvě
budoucí nájemní průmyslového areálu
ﬁrmy Stavební huť s.r.o. O potenciálním pronájmu jedná s cílem rozšíření
prostor pro techniku a zázemí údržby
města a SDH Slatiňany.
3. Došlo ke schválení zvýšení nájemného o 20% v městských bytech na Starém náměstí. Současné ceny nájmů se
nyní pohybují v průměru od 2 500 Kč
po 4 900 Kč dle velikosti bytu.
4. Bylo rozhodnuto o termínu týdenního
letního svozu, který v roce 2022 bude
probíhat od 30. 5. do 4. 9. 2021. Přesný
harmonogram bude součástí lednových Ozvěn.
5. Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení
podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na rekonstrukci bytu č. 4
v DPS Farská 765, Rada města vybrala
jako dodavatele společnost Komplex
CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou
ve výši 226 405 Kč bez DPH.
6. Rada města souhlasí se stavebním záměrem – Odkanalizování místní části
Slatiňany – Kunčí a schválila koordinační výkres z projektové dokumentace
pro stavební povolení a jeho předání
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projektantovi k dokončení projektové
dokumentace.
7. Rada města schválila situační výkres
na rekonstrukci zbývající části ulice
a veřejného osvětlení spolu s podélným stáním v ul. Medunova a jeho
předání projektantovi k dokončení
projektové dokumentace. Se situačním
výkresem předtím byli seznámeni občané, kteří zde žijí a v maximální míře
v rámci platné legislativy byly zapracovány jejich připomínky.
8. Byla schválena oprava chodníku v ul.
Medunova v místech dvou RD, které
byly vyjmuty z předešlého výkresu, jelikož nepodléhají stavebnímu povolení.
9. Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ,
MŠ, ŠJ, ZUŠ) za 1–9/2021.
10. V loňském roce byl Hospodářsko
správní odbor rozdělen na Odbor
správní a Odbor ﬁnanční, Rada upravila pověření pro Odbor správní dle
původního rozsahu ve věci uzavírání

Ozvěny
smluv o nájmu hrobových míst, smluv
o zapojení do systému s komunálním
odpadem, krátkodobých půjčkách
a výprosech atd.
11. Rada schválila upravený odpisový plán
MŠ na rok 2021. Změna plánu z důvodu pořízení nového vybavení školy
(skříně a houpačka s hnízdem).
12. Rada vzala na vědomí zahájení správního řízení o povolení provozu zařízení
ke sběru a úpravě odpadu s názvem
„Recyklační a manipulační plocha stavebních odpadů“, který bude provozován v prostorech bývalého cukrovaru
soukromou právnickou osobou.
13. Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na zajištění dodávky zemního plynu vybrala Rada
města společnost Pražská plynárenská, a.s.. Z celkem tří oslovených dodavatelů, město dostalo pouze jednu
nabídku. Zvítězila společnost s nabídkovou cenou 1355 Kč/MWh bez DPH
(doposud byla cena 410 Kč/MWh bez

DPH). Soutěž s ročním kontraktem.
14. Schválení změny rozpočtu v příjmové
části 85 392 764 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 30 909 118 Kč) a ve výdajové části 114 761 983 Kč (dorovnáno ﬁnancováním výdajů 1 539 900 Kč)
– navýšené výdaje za úroky z úvěru
(za kanalizaci Trpišov), navýšené výdaje
spojené s odvozem a uložením odpadu, dotace MŠMT ČR pro ZŠ, příspěvek
od SR určený na zmírnění negativních
dopadů pandemie.
15. V různém Rada:
• na základě současného epidemiologického stavu, rozhodla o zrušení konání
městského plesu, který měl být 29. 1.
2022.
• byla seznámena s informací o vypuštění rybníku v Trpišově z důvodů výlovu.
• Vzala na vědomí přijetí sponzorských
darů pro MŠ.
Body jednání Rady blíže okomentoval
Ing. Vít Steklý

■ DOKONČENÝ CHODNÍK VE ŠVERMOVĚ ULICI
Vážení spoluobčané,
dne 16. 11. se uskutečnilo úspěšné předání stavby části chybějícího chodníku
a veřejného osvětlení v ulici Švermova ze
strany zhotovitele. Hlavním cílem stavby
bylo zvýšit bezpečnost pěších v této frekventované ulici, kde dosud chodník chyběl
a zároveň odstranit nedostatečné osvětlení této části ulice.

Původně měl nový chodník končit až u křižovatky s ulicí Družstevní, ovšem vzhledem k nesouhlasu části obyvatel bytového
domu č.p. 753–754 a jejich podání námitek
v rámci územního řízení byl tento úsek
bohužel z realizace nakonec vynechán.
Důvodem odporu části obyvatel by byla
nutnost pokácet několik stromů podél silnice, kde se měl chodník nacházet. Pěší tak
budou moci využít chodník podél bytového domu č. p. 753–754. Čas ukáže, zda toto
řešení bude pro většinu pěších přijatelné
či nikoliv, a zda nakonec i v této části bude
muset být chodník z hlediska bezpečnosti
vybudován.
Akci stavebně realizovala ﬁrma MIROS Pardubice, a.s. a dokončila ji v řádném smluvním termínu. Celkové náklady akce činily
celkem 4,53 mil. Kč vč. DPH. Po převzetí
stavby bude zažádáno o udělení kolaudačního souhlasu s dopravní stavbou, kterou
v tomto případě uděluje odbor dopravy
MěÚ Chrudim a současně bude podána
žádost o dílčí kolaudaci na I. etapu veřejného osvětlení na stavební úřad Slatiňany.
Na tuto akci by měla v roce 2022 navázat
II. etapa, která spočívá v dokončení rekonstrukce veřejného osvětlení po celé délce

ulice Švermova s cílem eliminovat tzv. „světelný smog“ až po ulici Vítězství a zároveň
navázat logicky na plánovanou stavební
úpravu části ulice Klášterní. V rámci nového veřejného osvětlení by měla být na nejpostiženějších úsecích Švermovy ulice
vyměněna též dlažba na chodníku. Plánované investiční akce budou ovšem odvislé
od možnosti rozpočtu města v roce 2022.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI PROSINCI 2021
DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Čt 2., 9., 16. 12. 2021 (od 8 do 17 h.)

Adventní čtvrtky

Muzeum Švýcárna

Čt 9. 12. 2021 (od 19 h.)

Cestovatelský večer

Společenský dům

So 18. 12. 2021 (od 17 h.)

Vánoční koncert

Obřadní síň MěÚ

So 18. 12. 2021 (od 14 a od 17.30 h.)

Vánoční koncert Formanů

Sokolovna Slatiňany

Út 21. 12. 2021 (od 18 h.)

Vánoční koncert Jany Sychrovské

kostel sv. Martina

Vydání číslo: 12/2021
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■ MÍSTNÍ ZPRAVODAJ OZVĚNY SLATIŇAN MÁ LETOS JIŽ 66 LETOU TRADICI

První číslo zpravodaje vyšlo na podzim roku
1953 – 3. září v rozsahu jednoho listu A4. Posléze se jejich vydávání ustálilo v měsíčních
intervalech a bylo rozšířené na více stran.

Opakovaně se pak připomínalo vydání
prvního čísla Ozvěn téměř ke Dni tisku, datu, kdy poprvé vyšlo Rudé právo
(21. 9. 1920), tehdy jako orgán sociálně

demokratické levice. Na sjezdu této strany
v květnu 1921 v Praze byla založena Komunistická strana Československa a Rudé
právo se stalo jeho ústředním tiskovým
orgánem.
Jako doklad o počátku vydání Ozvěn přetiskujeme jejich první stránku z 23. 9. 1958,
č. 12, roč. III, a to včetně úvodní kapitoly
s titulkem „Něco k významným výročím
těchto dní“, píšící právě o zrodu komunistického tisku, který vychází dodnes pod
názvem Právo.
Na podobné téma vyšel článek z pera autora v únoru 2016 a Ozvěny osvědčenou
formou prezentují informace o kultuře,
osvětové činnosti, sportu apod., které novým logem změnilo formát kvůli lepší reprezentaci vzkvétajícího města.
Za celkovou koncepci radničního zpravodaje zodpovídá redakční rada MěÚ, nikoli
za obsah zveřejněných příspěvků, za něž si
ručí sami autoři.
Ing. Milan Vorel

■ PODAŘILO SE…
Díky euro-zámku, který byl umístěn
na hlavní bránu na hřbitov, v místě, kde
jsou umístěny kontejnery na odpad, mají

nyní na hřbitov snadný přístup handicapované osoby, např. na invalidním vozík, či jinak pohybově omezené. Klíč od zámku jim
byl na žádost poskytnut a mají ho u sebe
jen pro svoji potřebu.
Na budově radnice byla umístěna tabule
znázorňující nové logo Města Slatiňany,
vytvořené v rámci nové vizuální identity
města. Na místě byl původně umístěn infokiosek, který byl již nefunkční a pořízení
nového je velice nákladné. Nová tabule nejen, že ukazuje občanům i návštěvníkům
nové logo, ale také zakrývá vyvrtané otvory
a poničení fasády právě po infokiosku.
Ing. Josef Prokš, tajemník

■ ZLEPŠENÍ SE NEKONÁ…
Někteří občané stále usilují o to, abychom
„s lítostí“ nemuseli v Ozvěnách vynechat
tuto kolonku. Uvedené fotky tentokrát
znázorňují vylomení dvířek na knihovničce
umístěné na dětském hřišti, jejichž oprava si vyžádá nejen čas na opravu, ale také

Neumannově sem určitě nepatří, jedná se
o nebezpečný odpad.
Fotograﬁe odpadkového koše zničeného
u základní školy je už jen velkou černou
tečkou za vandalismem v našem městě.
Ing. Josef Prokš, tajemník

ﬁnanční náklady. Obojí by mohlo být využito při jiné užitečnější práci.
Druhá fotograﬁe znázorňuje, jak si stále někteří nepochopili ukládání odpadu
do určených kontejnerů na tříděný odpad. Nádrž odhozená u „hnízda“ v ulici
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■ OSLAVA DNE VÁLEČNÝCH VETERÁNŮ VE SLATIŇANECH
Město Slatiňany se každoročně připojuje
dne 11. listopadu k tomuto významnému
dni uspořádáním slavnostního aktu na počest válečných veteránů, uctění památky
padlých vojáků nejen v první a druhé světové válce, ale ve všech konﬂiktech.
Tento svátek se také kryje s oslavami sv.
Martina, který je patronem vojáků. Symbolem Dne veteránů se stal r. 1921 ve Spojeném království květ vlčího máku na základě podnětu Britské legie sdružující válečné
veterány.
Město Slatiňany se každoročně připojuje
k tomuto významnému dni uspořádáním
slavnostního aktu na počest válečných
veteránů uctění památky padlých vojáků
nejen v první a druhé světové válce, ale
ve všech konﬂiktech.
Položení květin u památníků padlých v parčíku u zdravotního střediska se 11. listopadu letošního roku představitelé našeho
města starosta MVDr. Ivan Jeník, tajemník
MěÚ Ing. Josef Prokš a někteří členové Rady
města, farář místní farnosti pan Boguslav
Partyka, ředitelky a ředitelé příspěvkových
organizací Města Slatiňany, zástupci Sokola
Slatiňany, Junáka Slatiňany a SDH, veteráni
a vojáci. Hosty slavnostního aktu byli poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Mgr. Karel Haas, náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek, starosta
obce Lukavice pan Miloslav Stehno, starosta obce Orel Bc. František Horník, ředitel
hřebčína Ing. Jiří Machek a za 43. výsadkový
pluk náčelník štábu mjr. Vladimír Hrubý.

Akt proběhl ve slavnostním duchu, kdy někteří zúčastnění ve svém krátkém projevu
připomněli vznik a význam Dne válečných
veteránů, zazněla také státní hymna v podání pana Jiřího Korečka.
Ing. Josef Prokš, tajemník

■ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA SLATIŇANY INFORMUJE
Provozní doba o vánočních svátcích
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek
sobota
neděle
pondělí

23. prosince
24. prosince
25. prosince
26. prosince
27. prosince
28. prosince
29. prosince
30. prosince
31. prosince
1. ledna
2. ledna
3. ledna

6.00 až 13.00
Štědrý den – státní svátek
1. svátek vánoční – státní svátek
2. svátek vánoční – státní svátek
6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
6.00 až 13.00 (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
Silvestr (Školní jídelna Slatiňany nevaří)
Nový rok – státní svátek
6.00 až 16.00

Obědy se budou naposledy v roce 2021 rozvážet ve čtvrtek 23. prosince. Provozní doba
bude tento den do 13.00 hodin.
Pečovatelská služba se začne poskytovat v plném rozsahu od pondělí 3. ledna 2022.
Případné dotazy zodpovíme na telefonních číslech: 469 682 555, 721 101 332.
Děkujeme všem klientům pečovatelské služby za důvěru a přízeň v uplynulém
roce a přejeme klidné prožití vánočních svátků a do roku 2022 hodně štěstí, zdraví
a životní pohody.
Mgr. Ilona Čápová Tušicová, PS
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■ ERBOVNÍ ZNAK KNÍŽAT Z AUERSPERGŮ V BARVĚ

Úvodem ještě připomínáme předchozí
článek autora, v němž psal na obdobné
téma v Ozvěnách v květnu 2015. Rozdíl
je ten, že erby lze nyní přetisknout v barvě, plynoucí z dokonalejší graﬁcké úpravy
zpravodaje.
Opět však upozorňujeme na lokalizaci
kompletního auerspergského erbu umístěném na bočním štítu průmyslové haly
zrušeného cukrovaru. Protože se jedná
o umělecké dílko škrovádských kameníků, bylo doporučeno jej sejmout ze zdi
a umístit na nádvoří zámku jako cenný
exponát, nebo přímo do zámku. Je to apel
pro památkáře, neboť by měl být zachráněn před povětrnostními vlivy počasí,
které pískovec rozrušují (obr. č. 1).

spatřit na vídeňském paláci, který Auerspergům patřil v minulosti.
V roce 1653 byli Auerspegové povýšeni
na říšská knížata a na celý erb umístěna
knížecí hermelínová čepice. V roce 1663
jim do horní části štítu přibyly tři nové
znaky (vévodství Munsterberg, Frankenstein a panství Thengen. Celý rodový znak
vidíme na obr. č. 3. Latinský text pod ním
praví, že udělení poct od panovníka bylo
vždy za zásluhy.

Obr. č. 3

Obr. č. 1
Nejstarší rodový znak Auerspergů, jenž je
doložen již ve 12. st., měl červený štít se
zelenou hůrkou, před níž je zlatý kráčející
zubr. Klenotem byl zlatý rostoucí zubr. Vidíme ho u další varianty téhož znaku.
Tento první šlechtický erb rodu byl polepšován panovníkem, protože Auerspegové měli blízký vztah k vládnoucí dynastii

Habsburků a ovlivňovali život v hlavním
městě rakouské monarchie a tím i celé říši.
Auerspegové se v průběhu času vypracovali od panského stavu přes hrabata
ke knížatům s vévodským titulem, zároveň byli také držiteli mnoha vyznamenání.
Jednu z přechodných forem znaku Auerspergů si ukážeme na obr. č. 2, užívaný
ještě v 17. století.
Při jejich povýšení do panského stavu v roce 1531 byl původní rodový erb
čtvrcen, v němž ve dvou zlatých polích
sedí černá orlice na černé lavici (druhém
a třetím), a ve zbývajících zlatý zubr v červeném poli a zeleném podkladu.
Při udělení hraběcího titulu Auerspergům v roce 1630 byl znak polepšen přidá-

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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ním stříbrného štítku s červeným korunovaným lvem, černé orlice ve dvou polích
dostaly zlaté korunky (obr. č. 2).
Stříbrný srdcový štítek v erbu se pak stal
symbolem knížecího rodu, používali ho
na dopisech, pečetích a také ho můžeme

Obr. č. 5
Titul českého knížete obdržel Jan Adam
Auersperg v roce 1746, protože svatbou
s dvorní dámou Kateřinou ze Schönfeldu
vyženil rozsáhlý majetek v Čechách (patřily do něj i Slatiňany se zámkem). Sňatek
se konal v Schönbrunu a nevěstě bylo
18 let (14. 11. 1753). Tím se také zmíněný
Auersperg dostal do řad české šlechty.
Ještě představujeme stejný erb z knihy
o F. Schmoranzovi st. a jeho rodu, protože autorem byl jeho syn prof. Josef
Schmoranz, který působil jako důchodce
ve funkci archiváře na zámku ve Žlebech.
Auerspergský znak nakreslil velmi věrně
(obr. č. 4).
Jako připomínka na dobu rytířství nechal si V. K. Auersperg vymodelovat nad
hlavním portálem severního průčelí žlebského zámku reliéf zubra, erbovní ﬁguru
Auerspergů (obr. č. 5). Tvůrcem byl sochař
Emanuel Max, stejně tak i dalších plastik
na zámku včetně busty Auerspega, autora romantické přestavby zámku, končící
jeho smrtí v roce 1867 ve věku 55 let.
Ing. Milan Vorel
foto archiv
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■ „NOVÁ“ KULTURNĚ SPOLEČENSKÁ AKCE VE SLATIŇANECH SE VYDAŘILA
Poprvé v letošním roce uspořádal Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve spolupráci s Městem Slatiňany a Státním zámkem Slatiňany akci – Příjezd sv. Martina
do Slatiňan.
Dne 11. listopadu vyjel od slatiňanského
hřebčína představitel sv. Martina na černém koni, vydal se cestou ke kostelu za doprovodu občanů, kteří celému průběhu
přihlíželi. Před kostelem se celý průvod
zastavil a farář místní farnosti pan Boguslav Partyka zde pronesl řeč o světci
sv. Martinovi a o vzniku a významu tohoto
svátku. O to větší zájem je o tyto zajímavé
informace, neboť právě kostel ve Slatiňanech nese jméno tohoto světce. Poté sv.
Martin odjel na koni bílém.
Bylo velice příjemné zúčastnit se celé akce
a zpříjemnit si slavnostní den nejen husí
pečínkou a sklenkou Svatomartinského
vína.
Doufáme, že pro úspěch bude tato akce
následovat i v příštích letech a organizátoři
tak založí novou tradici v našem městě.
MVDr. Ivan Jeník, starosta

■ SVAZ DIABETIKŮ SLATIŇANY BYL NA OZDRAVNÉM POBYTU VE MĚSTĚ

SPÁLENÉ POŘÍČÍ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Na cestu jsme vyrazili 11. října 2021 autobusem majitele hotelu p. Zemana. Cestu
jsme přerušili v Příbrami, abychom navštívili známé poutní místo Svatou Horu.
Rozsáhlému areálu s ambitem, venkovním
oltářem vévodí bazilika s bohatou freskou
a štukovou výzdobou a tepaným stříbrným
oltářem.
Po prohlídce areálu jsme pokračovali
v cestě do Spáleného Poříčí, hotelu Brdy.
Budova hotelu je zdařile zrekonstruována.
Jedná se o objekt bývalého statku. Přivítalo nás provoněné a vkusně upravené prostředí, pohodlné a dobře vybavené pokoje
i vstřícný personál. Program připravený
s naší předsedkyní a vedením hotelu byl
sestaven tak, abychom poznali co nejvíce
památek v této oblasti. Pan Zeman, který
se o nás celý pobyt staral, obohatil naše
putování výkladem o zajímavých místech

Vydání číslo: 12/2021

tohoto překrásného kraje. Začali jsme prohlídkou špejcharu, který je součástí areálu.
Je zde výstavní síň, expozice nářadí a zemědělských strojů, vybavení domácností,
vše doplněné panely o lesnictví, zemědělství, dolování. Zajímavá byla výstava vtipných karikatur např. obrázky p. Neprakty.
Naše členka Maruška Gatík obdržela ocenění od informačního centra a stala 9000.
účastnicí a obdržela poděkování a dárky
od infocentra ve Spaleném Poříčí. Následovala návštěva kláštera v Mariánské Týnici,
který dnes slouží jako galerie a muzeum.
Kromě obrazů je zde výstava, seznamující
s řemeslnou činností tohoto kraje. V kostele upoutá pozornost oltář, který je malovaný jako freska. Navštívili jsme také klášter barokního zámku Manětín s nástropní
barokní malbou a plastickou výzdobou
schodiště. V obci Nebílovy jsme si prohlédli
zdejší zámek postavený v barokním stylu.
Po vstupu do arkádové lodžie upoutala
naši pozornost výzdoba graﬁk s rostlinnými motivy. Nejkrásnější místností je taneční sál. Jeho stěny a strop jsou vymalovány
motivy exotických krajin. Posledním navštíveným zámkem byla Březnice. Renezanční
zámek s renesančním opevněním a dochovanými obrannými baštami. V Blatné
byla zajištěna exkurze do pivovaru a likérky. Zajímavá byla návštěva vodního hamru
v Dobříši. Dnes národní kulturní památka
měla pohnutou historii. Zásluhou obětavých pracovníků je dnes hamr funkční.

Pro zdatné účastníky zájezdu byla zařazena vycházka k rybníkům. Celý pobyt byl
zakončen nočním výletem a překvapením.
Byla to návštěva kostela v Rožmitále, kde
zazněla poprvé Česká mše vánoční J. J.
Ryby, který je pochován na zdejším hřbitově. Zde nám zazpíval i náš účastník pan
Pavliš. Jeden večer nám zpříjemnila dudácká kapela a druhý večer ukázky výroby
šperků ﬁrmou Tiﬀany, ostatní večery zpěv,
kytara paní Alice Drahoňovské a harmonika pana Beneše. Město Spálené Poříčí ležící na úpatí Brd bylo oceněno v roce 2003
jako nejlepší historické město. Tento kraj
má čisté ovzduší a malebnou krajinu.
Věřím, že všichni účastníci byli s pobytem
i programem spokojeni. Organizace klapala na jedničku. Poděkování za tento zdařilý
pobyt patří paní Olze Slachové.
Zdena Hastíková

www.slatinany.cz
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■ VÝSADBA V TŘEŠŇOVCE VE SLATIŇANECH

Město Slatiňany podalo žádost do grantového programu Nadace Partnerství,
individuálním dárcům veřejné sbírky
a partnerům iniciativy Sázíme budoucnost
za účelem výsadby 30 ks třešní v Třešňovce jako náhradu za stromy, které musely
být v minulosti pokáceny. Celková výše
grantového programu činila 15 800 Kč.
Výsadba stromů se uskutečnila 24. října
2021 ve spolupráci se střediskem Junák
Slatiňany. Akci spoluorganizoval člen zastupitelstva a vedoucí střediska Junák Slatiňany Mgr. Daniel Vychodil a za vedení
města se jí aktivně zúčastnil místostarosta
Ing. Stanislav Šťastný.
V Třešňovce se tak sešlo bezmála 50 dobro-

volníků, aby se zapojili do práce. Celé rodiny včetně dětí, jednotlivci z řad občanů
města Slatiňany, ale i dobrovolníci z okolních obcí, všichni s úsměvem a vyhrnutými
rukávy přišli, aby pomohli s výsadbou třešní včetně kopání, ukotvení, založení zálivkových mís, osazení pletiva a zálivky.
Významné poděkování patří všem zúčastněným, kteří v dnešní nelehké době věnovali část svého času o víkendu na tuto akci
a přiložili ruku ke společnému dílu.
Veronika Novotná, SÚ-D

■ ŘÍJNOVÉ NATÁČENÍ VE SLATIŇANECH
Natáčení se zúčastnilo až na sto komparzistů. Natáčení, které bylo pro mnohé novou zkušeností, však nemělo vždy
snadné a příznivé podmínky.
V říjnu jsme mohli opět zaregistrovat
v prostorách zámku ve Slatiňanech a jeho
přilehlém okolí natáčení česko-slovenského ﬁlmu Služka. Natáčení probíhalo
na zámku již v minulém roce a v hlavních
rolích se objevila Aňa Geislerová či Vica
Kerekes. Kvůli epidemii však bylo natáčení
odsunuto na říjen letošního roku. Bylo nutné dotočit ještě několik scén ve venkovních
prostorách u kostela sv. Martina, na což
bylo nezbytné sehnat dostatek komparzistů. Zbývající scény se natáčely tentokrát se
slovenskou herečkou Danou Droppovou
a českým hercem Karlem Dobrým.
Sama jsem se zúčastnila třech natáčecích
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dní a vyzkoušela si tento nelehký úkol
na vlastní kůži. Pro mnohé z nás to byla
nová zkušenost a určitě nezapomenutelný
zážitek. Zjistili jsme, že je práce ve ﬁlmu velká dřina a stojí za tím obrovská práce, kterou si běžný divák neumí vůbec představit.
Pravděpodobně se každý z nás ve ﬁlmu
objeví na malý okamžik, ale kdo zažil alespoň jeden natáčecí den, moc dobře ví, že
se za tím skrývá více jak dvanáctihodinové
úsilí na place. Mnoho komparzistů odvedlo
skvělý herecký výkon a všichni se postavili čelem nelehkým podmínkám. Natáčení
v těchto podzimních chladnějších dnech
nebylo zrovna příznivé, a to zvláště ve večerních či nočních hodinách. Komparzisté
museli vydržet ve svých kostýmech a čekat
na pokyny, které byly obzvlášť nepředvídatelné. Všichni ale byli velice stateční a největší obdiv patří ženám a dětem, které musely vydržet po celý den venku v šatech až
do večerních hodin. Ti, kteří museli vytrvat
až do první hodiny ranní, poznali, co to obnáší trpělivosti a úsilí ve chvílích, kdy se leckomu už nedaří ponechat úsměv na tváři.
Všichni to ale do posledních sil statečně
zvládli a věřím, že si odnesou hlavně ty
dobré vzpomínky.
Každému z nás natáčení přineslo bezpochyby spoustu nezapomenutelných
okamžiků
a mnohým i navázání nových přátelství. Sešli jsme se jako skvělá parta lidí, obklopovala nás jedinečná atmosféra a příliš jsme

si zvykli na naše nové role, že se z nás stala
jedna velká rodina. Věřím, že se i ostatním
bude po tomto velkém dobrodružství stýskat, kdy jsme se na chvíli vymanili z běžných životů a převtělili do jiných rolí a jiné
doby. Chtěla bych tímto také pozdravit
všechny komparzisty, se kterými jsme zažili spoustu příjemných chvil. Zvláště bych
poděkovala p. Jandíkovi, který byl ochoten nám poskytnout zázemí a občerstvení
ve své kavárně. Těším se na všechny, které uvidím v příštím roce na obrazovkách
ve ﬁlmu Služka, kdy už budeme ﬁlm sledovat v teple svých domovů a vzpomínat
na vše, co se odehrávalo v průběhu natáčení i mimo něj.
Mgr. Andrea Kubantová
Foto: vlastní
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■ MŠ MOMO

Vážení čtenáři,
rok se s rokem sešel a je tu opět čas adventní. Advent by měl být správně dobou
zklidnění, rozjímání a dobročinnosti. Tak,
jak tomu bylo u našich předků, kteří se
po usilovné práci od jara do podzimu chystali na zimní odpočinek. I my v Mateřské

škole Děvčátka Momo se můžeme připravit na pomyslný odpočinek, neboť v tomto roce jsme pilně pracovali na realizaci
projektu „Zahrada v podzámčí“. Mnohé
se podařilo dokončit a my se tak můžeme společně radovat. Počátkem listopadu

Vydání číslo: 12/2021
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jsme poprvé zatopili v naší venkovní peci
a společně s dětmi upekli první venkovní
bochník chleba. Ještě teď cítíme jeho vůni
a chuť. I pro děti byla tato chvíle až pohádková. Jedno středeční listopadové odpoledne jsme společně s rodiči a za odborného
dohledu a pomoci pana Tomáše Křičenského osázeli plánovaná místa trvalkami,
jedlými keři tak, aby naše zahrada skýtala
potěšení oka, ucha, nosu i úst našich dětí.
Rodiče společnými silami zryli políčko
a upevnili treláž na vinnou révu. Děkujeme

všem rodičům, kteří akci „Mozoly nás těší“
berou za svou a ochotně se těchto pracovních setkání účastní.
Ještě nás čeká mnoho práce včetně trvalé údržby naší zahrady, je to jako s dětmi,
také jim věnujeme starost, péči, lásku.
Přejeme všem lidem dobré vůle klidný čas
a jasné světlo adventních svící.
Olga Chlápková, MŠ MOMO

www.slatinany.cz
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■ POLICIE ČR POUČILA SENIORY V DPS
Protože se v současné době stávají senioři
častými obětmi trestných činů, rozhodla se
Policie České republiky za pomoci dotačního programu Ministerstva vnitra v oblasti
prevence kriminality zopakovat úspěšný
projekt ve spolupráci s Divadlem VeTři
s názvem „Chraň se, seniore“. Dům s pečovatelskou službou města Slatiňany divadelníci a příslušníci policie navštívili v úterý
2. listopadu 2021.
Herci sehráli několik scének na tato
témata:
1. Senioři důvěřují cizím osobám (podvodníkům), v rámci smyšlené legendy
„VNUK“ se nechají snadno přemluvit
a přicházejí tak mnohdy o celoživotní
úspory.
2. Telefonní útoky pachatelů vydávajících

daný účet a následek je opět stejný, poškozený o tyto peníze přichází.
3. Senior v online prostředí. Zde se jedná
o podvodné reklamy cílené na seniory
(např. výrobky slibující zázračné vyléčení), podvodné výhry a kupóny do supermarketů, podvodné e-maily slibující
zbohatnutí.

se za úředníky bank či policisty. Například pod záminkou smyšleného zneužití
účtu, smyšlené žádosti o úvěr. Pachatelé
klientovi radí, ať peníze převedou na jimi

Cílem akce bylo vtáhnout účastníky do děje
a aktivně je zapojit. Kriminalisté a preventistka informovali cílovou skupinu o případech, které se staly v jejich okolí. Poradili,
jak předcházet rizikům, či jak se vypořádat
s následky. Na závěr účastníci obdrželi brožury Obezřetný senior, nákupní tašky s reﬂexním prvkem a reﬂexní pásky.
Mgr. I. Čápová Tušicová, vedoucí PS

■ CENTRUM DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ FUNGUJE V CHRUDIMI UŽ ROK.

ZÁJEM O SLUŽBY ROSTE
Je to rok, co jsme ve středisku Chrudim
organizace Péče o duševní zdraví začali
poskytovat i zdravotní služby a stali se
Centrem duševního zdraví (CDZ). Náš
tým poskytuje terénní i ambulantní
služby lidem, kteří se potýkají se závažným duševním onemocněním, jako
jsou schizofrenie nebo bipolární afektivní porucha.
Cílem služby CDZ je pomáhat klientům v jejich přirozeném prostředí, a to doma nebo
kdekoliv, kde se cítí bezpečně. Od pondělí
do pátku vyráží do terénu za klienty a jejich rodinami psychiatr, psychologové, čtyři
zdravotní sestry a čtyři sociální pracovníci.
Součástí týmu je i peer specialista, což je
člověk s osobní zkušeností s duševním
onemocněním, a peer pečovatel, který má
zkušenost s duševní nemocí v rodině. Klientům pomáháme například zvládat projevy duševní nemoci, komunikovat s úřady, hledat práci či předcházet sociálním
a zdravotním krizím. Do procesu uzdravování se zapojujeme i klientovu rodinu.
V CDZ Chrudim fungují i dvě svépomocné
skupiny rodičů.

několikrát hospitalizován, avšak po propuštění přestal brát léky a nechodil ke svému psychiatrovi. Poté se stal klientem CDZ
a začali jsme s ním komplexně pracovat.
Výsledkem naší spolupráce je, že začal brát
léky, je v pravidelném kontaktu s našimi
sociálními pracovníky, zdravotními sestrami a psychiatričkou CDZ. Do pomoci byla
zapojena také Markova rodina. Marek se
díky podpoře CDZ osamostatnil a zvládá
žít běžný život.
Zpráva Péče o duševní zdraví, z. s., Chrudim

■ OCENĚNÍ ČLENŮM SVAZU

DIABETIKŮ SLATIŇANY

Počet klientů CDZ Chrudim roste, sociálně zdravotní službu využilo za rok jeho
fungování 141 klientů. Zájemci o službu se na nás mohou obrátit telefonicky
na +420 774 915 755, e-mailem: pdz-cr@
pdz.cz nebo přijít bez objednání do CDZ
v kontaktní den, kterým je každá středa
od 10.00 do 14.00 na adrese Městský park
828, Chrudim.
Vznik centra podpořily: Pardubický kraj,
město Chrudim, město Třemošnice, obec
Třibřichy, dále také společnosti NEDCON
Bohemia, Elektrárny Opatovice, VS Chrudim, Metaltechnik, DALU, Ing. Petr Odstrčil
a Mgr. Jana Korbelová.
Příběh Marka
Jedním z klientů CDZ Chrudim je i pan Marek. Život mu komplikuje duální diagnóza psychózy a závislosti. V minulosti byl
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Dne 10. 11. 2021 se uskutečnilo na Staroměstské radnici v Praze slavnostní shromáždění Svazu diabetiků České republiky.
Při příležitosti mezinárodního Dne diabetu
bylo předáno ocenění některým členům
z organizace Svazu diabetiků Slatiňany.
V krásných prostorách v Brožíkově síni
Staroměstské radnice v Praze převzali
poděkování za mimořádný přínos v péči
o diabetiky paní Marie Průchová, p. Jana
Teznerová, p. Jaroslava Černá.
Ocenění za „50 let s diabetem“ převzal
p. Miloš Hudec a nejdelší dobu s diabetem
tj. více jak 60 let žije p. Jaroslav Pouč.
Slavnostního předávání ocenění se zúčastnil ministr zdravotnictví Mgr. Adam Vojtěch
a další aktivní lékaři, kteří pracují pro svaz
diabetiků jak dospělých, tak i dětských
pacientů.
Po slavnostním aktu proběhla prohlídka
všech prostor radnice, výkladu se zhostili
zkušení pražští průvodci, kteří nás zavedli
do nejvyšší části věže, a my jsme se potěšili
krásným výhledem na Prahu.
Olga Slachová
předsedkyně Svazu diabetiků ČR
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■ DALŠÍ KROK K POSTUPNÉ OBNOVĚ TŘEŠŇOVKY
Slatiňanská Třešňovka je extenzivní sad,
ve kterém se prolínají zájmy sadovnické,
pastevecké a ochranářské. Na jeho místě byla kdysi obecní pastvina. Sad se neskládá pouze z třešní, nýbrž i višní, slivoní
a jabloní. Kolem návrší Vrchlického roste
rovněž řada neovocných stromů. Podle
starých záběrů nebyla Třešňovka nikdy
sadem se stromy ve stejném stáří, nýbrž
v různých částech sadu se stromy vysazovaly a dosazovaly postupně v různém sponu (vzdálenostech). V posledních letech
proběhla první výraznější výsadba v roce
2009. Sázely se vysokokmeny podél cesty
a v horní části Třešňovky. Dalším krokem

byla realizace projektu na revitalizaci Třešňovky, na níž město získalo dotaci. Byly
ošetřeny stávající stromy, dosazeny nové,
proběhla citlivá revitalizace trávního porostu. Jenže následovalo několik velmi suchých let občas proložených silnými vichřicemi a mnoho starých stromů vzalo za své.
Torza se neodstraňují. Proč? Vyskytuje se
v nich vzácný hmyz, zejména páchník
hnědý. Nové stromy se vysazují jen v některých částech Třešňovky. Důvodem je
snaha o dohodu s hřebčínem, aby nedošlo

najednou výraznému omezení pastevní
plochy koní. Letos jsme koncem října sázeli 30 stromů ve spodní části Třešňovky. Šlo
o vysokokmeny na semenných podnožích,
odrůdy Karešova, Burlat a Troprichterova.
Akci organizovalo město Slatiňany ve spolupráci s místním skautským střediskem.
Stromy tak zasadili jednotlivci i rodiny.
Stromy ﬁnancoval program Sázíme budoucnost. Za středisko Junáka i výbor pro
životní prostředí
Daniel Vychodil

■ SKAUTSKÉ STŘEDISKO V ROCE 2021
Loňský školní rok proběhl v naší zemi
ve znamení jedné z nejdelších uzávěr škol
i volnočasových aktivit pro děti na světě.
Děti byly na dlouhé měsíce uvězněny u počítačů, a pokud je nepodporovala rodina
ve vycházkách a pobytu venku, způsobila
tato nevyvážená, chaotická a leckdy nelogicky nastavená opatření vážné důsledky
v oblasti psychického i fyzického zdraví dětí, jak vyplývá z mnohých výzkumů.
Mnohé se zřejmě ještě projeví.
Naše skautské středisko se snažilo v rámci
džungle stále se měnících pravidel podpořit děti nejrůznějšími způsoby. V dobách
nejhorších lockdownů je povzbudit při on-linových schůzkách a motivovat k nějaké
pohybové či tvořivé činnosti, pokud možno
bez počítačů. Když to šlo, tak jsme organizovali vycházky pro rodiny, dvojice či malé
skupinky, sportování v malých skupinkách
tak, jak to pravidla umožňovala.
Po otevření přímé činnosti jsme okamžitě
navázali v realizaci schůzek a výprav do přírody. V létě proběhly čtyři letní stanové
tábory s rekordním počtem účastníků.

Vydání číslo: 12/2021

V Šiškovicích, na Lukavici a na Valdově
u Staré Paky. Dále jsme v létě pořádali
putovní tábor pro rádce v Rychlebských
horách. V září se rozeběhla činnost oddílů

a družin. Vlčata a mladší skauti se vypravili na Maloskalsko, kde prozkoumali skalní
bludiště a prošli na Jizeře vodáckým výcvikem. Skauti vyrazili do Police nad Metují
a zkoumali Broumovské stěny, skautky
putovaly po Vysočině. Společně podnikli
skauti a skautky výpravu do Přibyslavi, při
níž se zaměřili na týmové aktivity. Světlušky vyrazily do Jaroměře a mimo jiné prožily
část výpravy v podzemí pevnosti Josefov.
To jsou příklady jen těch větších výprav.
Na jaře i na podzim jsme ve spolupráci
s rodiči pomáhali obnově lesů výsadbou
stromů. V říjnu jsme spoluorganizovali
s městem obnovu další části Třešňovky.
Doufáme, že budeme moci zorganizovat
Mikuláše a tradiční Betlémské světlo. Hlavně doufáme, že budou opatření v nastávající epidemiologicky složité situaci nastavena tak, aby byla umožněna činnost malých
homogenních (stále stejně složených) skupin a aby tak děti opět neuvízly na okraji
zájmu.
Za středisko Junáka Slatiňany
Daniel Vychodil, vedoucí střediska

www.slatinany.cz
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■ O ZDRAŽOVÁNÍ ENERGIÍ – CO S NÍM?

(výtah z článku na slatinak.cz)

Cena elektřiny a plynu na zimu 2021–22 se
několikanásobně zvedla na burzách po celém světě, ale nejvíc u nás, v Evropě. Více či
méně to pocítí jejich odběratelé, tedy i my
ve Slatiňanech. Jak postupovat, aby nás
to co nejméně bolelo? Někdo nové ceny
řeší teď kvůli tomu, že mu skončil dodavatel a hledá nového, jiným budou končit
smlouvy nebo dodavatel změní ceník.
Doporučuje se:
• V případě ukončeného dodavatele zablokovat inkasa a trvalé platby záloh.
• Spotřeba se průměruje za mnoho měsíců, odečet bývá 1× do roka. Proto
pokud chcete začít šetřit, proveďte
samoodečet.
• Hradit všechny zálohy a faktury. Pokud
na to nemáte, tak to řešte hned a rozhodně ne půjčkami u lichvářů. Úřad práce poskytuje Mimořádnou okamžitou pomoc.
• Při uzavírání nové smlouvy preferujte
krátkou platnost, ideální je na dobu neurčitou (3 měsíce výpověď je ze zákona),
nárůst je jen přechodný.
o Šmejdi totiž zneužívají nálady ve společnosti, že zdražení je deﬁnitivní a dlouhodobé a nutí lidi ﬁxovat vysoké ceny
na mnoho let. Třeba počátkem listopadu klesla cena elektřiny na rok 2022
na burze o 20% (i když v koncem měsíce
zase roste).
o Pokud nejsou po ruce smlouvy na dobu
neurčitou, mohou jako alternativu
k drahým ročním cenám dobrodružnější povahy zkusit nakupovat za plovoucí (tzv. spotové) ceny odvozené
z burzy, což někteří dodavatelé nově
nabízí.
• Při výběru dodavatele mohou pomoci
srovnávače cen energií – dobrý je třeba na TZB-info.cz. Ale ne vždy jsou ceny
aktuální, zvlášť v dnešní turbulentní situaci, takže si vybranou cenu vždy ověřte
u dodavatele.
• Nízká záloha neznamená nutně nízkou
cenu energií! Nechte si nabídku promyslet, nevíte-li, poraďte se s rodinou či dobrými známými.
Zdražení je jen dočasné
Jak vyplývá z vývoje cen na burze, zvýšení
se týká hlavně této zimy. Na další zimu už
je cena poloviční. Takže současné zvýšení
ceny nemá nic společného s elektromobily a zavíráním elektráren v Německu
(které v dalších letech bude naopak sílit),
jak tvrdí dezinformátoři.
Nynější ceny elektřiny jsou vysoké, ale
rozhodně ne astronomické. Před 20ti nebo
30ti lety byly podobné.
Noviny jsou plné titulků o astronomických
cenách. Astronomická je možná prudkost
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nárůstu, ale reálné ceny (tedy se započtením inﬂace) jsou teď srovnatelné s cenami
před uvolněním trhu.
Nikdo vám dnes nemůže dát levnou energii, ale za půl roku třeba jo.
Energie nakupují obchodníci na burze
na určité období dopředu (měsíc, čtvrtletí či roky). Když sjednáte smlouvu třeba
na rok 2023, tak obchodník na trhu pro vás
nakoupí energii na rok 2023 za aktuální
cenu. Ale ta cena se časem dosti mění, třeba i násobně. Na začátku roku byla cena
podprůměrně nízká, teď je víc jak dvojnásobná a to pro všechny obchodníky. Ledaže by některému zbylo z toho, co nakoupil
dříve za lepší cenu...
Nikdo vám nemůže dát přímo cenu z burzy, protože na burze se kupuje stálý příkon
a za odchylky od něj musí obchodník platit často mnohem více.
V grafech z burzy jsou ceny, částky v EUR
nebo korunách, které jsou jistě mnohem
nižší, než máte ve smlouvě. Ten velký rozdíl v ceně není „nemravný zisk energetických gigantů“, ale je v něm vyrovnávání
skutečné a nakoupené spotřeby.
Milion domácností vržených na trh.
Většina odběratelů má předem domluvené a nakoupené ceny třeba na rok dopředu. Nicméně někteří dodavatelé energie
a plynu s ca. 1 mil. odběrných míst ukončili
činnost a tím tato místa spadla do režimu
„poslední instance“, ve které se účtují aktuální ceny na trhu a ty jsou teď opravdu
vysoké.

Ani vývoz elektřiny našich výrobců do Evropy za nárůst nemůže a na jeho omezení
bychom nakonec prodělali
Někteří populisti volají po vystoupení
z trhu. Tím bychom si ale nepomohli, spíš
naopak, protože cena elektřiny vzrostla
kvůli navýšení ceny plynu, který u nás těží
v zanedbatelném množství. Teoreticky bychom mohli přestříhat na hranicích dráty
a asi bychom měli tuhle zimu o 1/3 levnější
elektřinu. Ale předchozí roky i ty následující by byla zase jistě více než o 1/3 dražší, takže v důsledku bychom na tom jistě
prodělali.
Prostě otevřený trh sebou nese pozitiva
i negativa, jedno bez druhého nejde. Naše
pozitiva jsou druhých negativa a pokud se
toho mají účastnit, musíme jim nabídnout
jejich pozitiva za naše negativa. Výhoda
otevřeného trhu (nejen s energiemi) je to,
že celkově je těch pozitiv ve volném trhu
mnohem víc, než v trhu regulovaném nebo
když si každý vyrábí všechno sám.
Globální situace
Důvodem je kromě oživení ekonomiky

souběh několika dalších mimořádných
událostí: Evropa přechází na plyn ve výrobě elektřiny kvůli snížení emisí. Na severu kontinentu letos málo fouká.
Vývozci zkapalněného plynu se přeorientovali na Asii. Státy minimálně regulují energetické trhy a nechávají volný
prostoru pro obchodní strategii privátních
hráčů, což vytváří větší výkyvy (nahoru ale
i dolů). Zásobníky s plynem, které jiné
roky spotřebovávají levný letní plyn, se kvůli tomu plnily pomaleji. Tradiční vývozci
fosilních paliv se snaží Evropě zprotivit
a zdražování zkoušejí dál přiživit. Např.
Kreml si vypomáhá drobnými schválnostmi, jako je zarezervování a následné nenaplnění některých evropských zásobníků
nebo protahování oprav plynovodů.
Stát se nesměle snaží zmírnit dopady
Ministerstvo průmyslu omezilo zálohy
na energie pro zákazníky v DPI na listopad
ve výši 50% a na prosinec 60%. Jde ale
pouze o zálohy, nikoli o regulaci toho, kolik energie skutečně stojí, slevu bude stejně nutné doplatit.
Do konce roku byla zrušena DPH u energií a stát bude plošně dotovat platby
za OZE do určitého limitu, což sníží cenu
energií (pro všechny) asi o 1/4 (samozřejmě na úkor státního dluhu).
Domácnosti ohrožené energetickou chudobou mohou žádat o Mimořádnou okamžitou pomoc.
Plýtváme, šetřeme
Někdo to možná slyší nerad, ale žijeme si
jako společnost historicky nad poměry.
Většinu našeho novověkého blahobytu
nepohání ani tak naše dovednost nebo
moudrost, ale fosilní paliva za cenu jejich drancování a raketového produkování
emisí, které se naštěstí svět poslední roky
snaží řešit a to včetně Číny a USA, i když
zatím dosti nesměle, protože politici volení na pár let necítí jednoznačnou potřebu
k řešení tohoto dlouhodobého problému
od společnosti, tedy od nás.

dlouhodobý vztah teploty a koncentrace CO2
(TZB-info)

Zkusme brát suroviny jako dary přírody.
Dary se přece neplýtvá.
Ing. Robert Koblížek
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■ 20. ROČNÍK POHÁROVÉ SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU MLADÝCH HASIČŮ

Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany uspořádal v neděli 19. září 2021 již 20. ročník
dětské pohárové soutěže v požárním útoku, která je zároveň zařazena do ligy okresu Chrudim v požárním útoku pro mladé
hasiče. I přesto, že se již více než rok potýkáme při pořádání akcí s pandemickou
situací a různými opatřeními, účast na této
soutěži byla hojná. Soutěže se zúčastnilo
12 družstev mladších žáků a 14 družstev

Vydání číslo: 12/2021

starších žáků. Soutěž probíhala dvoukolově ze dvou startovních plat. Nejrychlejší
požární útok s vodou v kategorii mladších
žáků předvedli členové družstva SDH Markovice s časem 15,64 s, v kategorii starších
žáků to byli členové družstva SDH Zderaz
s časem 12,69 s.
V průběhu soutěže, v pravé poledne, všichni přítomní členové družstev, jejich vedoucí, hosté a pořadatelé uctili památku dvou

zesnulých hasičů jednotky Sboru dobrovolných hasičů z obce Koryčany minutou
ticha.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem
sponzorům, kteří pořádání této soutěže
podpořili ať už věcnými dary nebo ﬁnančními příspěvky, za které byly pořízeny ceny
do soutěže.
Bc. František Rulík,
Veronika Novotná
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SPOLEČNOST

■ O SOUTĚŽIVOSTI NEBOLI POMĚŘOVÁNÍ

V poslední době se na některých školách
setkáváme s odbouráváním soutěživosti
dětí v hodinách tělesné výchovy. Nezávodí
se, nesoutěží, nevedou se školní rekordy.
Učitelé uvádějí důvody, že poměřování jednotlivců mezi sebou nemá dobré dopady
na psychiku dětí a nese s sebou nezdravé
návyky do budoucna, nebo že soutěživost
je opakem tvořivosti.
Souhlasím, že svět je dnes možná víc než
jindy (i když to je otázka) postaven na výkonu a z toho pramenící soutěživosti
a poměřování se s druhými. Taky se mi to
nelíbí. Ale nemíchal bych soutěžení v tom,
kdo dosáhne vyšší funkci, kdo vydělá víc
peněz, kdo bude mít lepší auto, kdo pojede na exotičtější dovolenou, kdo bude mít
chytřejší mobil, kdo bude lépe oblečen, kdo
bude mít atraktivnější ženu, resp. bohatšího muže, kdo bude mít „odvážnější“ fotku
na sociálních sítích apod. se soutěživostí
ve sportu. Ano, v tom vrcholovém, tedy
plně profesionálním už jde i o peníze, a tudíž fair play jde někdy stranou (ale ve většině sportů skutečně jen někdy), avšak
v závodění amatérském, alespoň v atletice,
kterou znám důvěrně, jde o soutěžení čisté
a férové. Ať už jako závodník či trenér jsem
se za půlstoletí svého sportování nikdy nesetkal s nějakou záludností či podvodem.
Atletické poměřování vidím jako rytířské
souboje, kde si závodníci podají ruku před
startem i po závodě, a kde panují přátelské
vztahy. Je zcela běžné vidět, jak si soupeři
v technických disciplínách navzájem radí,
jak si ukazují, o kolik přešlápli, kde udělali
chybu, jak se vytleskávají, v bězích je naprostou samozřejmostí, že se povzbuzuje
i běžec jiného týmu, že trenér hlásí mezičasy i běžci v jiném dresu, než má jeho
svěřenec apod. Na je vždy velice přátelská
atmosféra.
Takže, abych to shrnul. Sportovní závodění nepovažuji za špatné, naopak mám
ho za prospěšné, i vzhledem k budoucímu a mimosportovnímu vývoji daného
sportovce.
Sklon k soutěživosti je dán či nedán výchovou, částečně i geneticky. Někdo to v sobě
má, někdo nemá. Sám jsem soutěživý pouze v tom sportu, v mimosportovním životě
prakticky vůbec a vnímám to trochu jako
handicap. Jsem klasický příklad toho, že
soutěživost z atletické dráhy není přenosná do mimosportovního života. A takových je hodně. Mezi převážně introvertními vytrvalci je to skoro pravidlo.
Hlavní důvod tohoto mého zamyšlení je názor, že soutěživost je opakem tvořivosti.

Je-li něco opakem něčeho, pak si to zcela
odporuje. Je to něco jako oheň a voda, jako
komunista a demokrat. Chápu ten výrok
tak, že soutěživost ubíjí tvořivost. S tím rozhodně nesouhlasím. Je asi zbytečné, abych
zde nyní vyjmenovával závodní sportovce,
kteří se věnují nějakému druhu umění, kteří jsou třeba úspěšnými vědci, konstruktéry, a znám i evangelického faráře, se kterým jsme se jako mladí mnohokrát „krutě
řezali“ na osmistovce. A už ani nevím, kdo
z nás byl lepší. Nepovažuji to za důležité.
Výrok „soutěživost ubíjí tvořivost“, lze
číst zepředu i zezadu. Člověk si při tom musí
uvědomit jeho nepravdivost. Copak je málo
pěveckých, literárních, výtvarných soutěží?
Copak je málo umělců, kteří jsou vášnivými sportovními fanoušky, funkcionáři nebo
aktivními závodníky? A co konkurzy do divadel nebo hudebních skupin – nejsou to
vlastně také soutěže, není to poměřování,
není vybrán jen ten, kdo něčím převýší své
konkurenty, kdo je porazí? A vůbec konkurzy a výběrová řízení obecně. Kdo se tam
přihlásí, poměřuje se s ostatními a snaží se
je překonat a tím získat vytoužené místo.
Anebo si vezměme královskou hru – šachy.
Copak se šachisté nesnaží porazit svého
soupeře? Dnes se soutěží i ve sportech,
které dříve byly symbolem nesoutěživosti,
např. sportovní lezení.
Soutěžení a poměřování je s lidstvem
úzce spjato a nedá se nijak odbourat.
Odpůrci soutěživosti, resp. poměřování si
většinou ze všech těch druhů soutěžení vybírají jen závodní sport, vše ostatní tolerují, považují za samozřejmé nebo dokonce
správné. Vítěz výtvarné soutěže se veřejně
pochválí, překonání školního rekordu se
přejde mlčením, protože tento druh poměřování je škodlivý. To se mi zdá podivné.
Pár nesoutěžních učitelů sice ve svých hodinách tělocviku může rozvíjet tělesnou
zdatnost žáků bez soutěživosti, ale mimo
školu je ta soutěživost všudypřítomná. Ty
učitele „nesoutěživce“ chápu. Sami to prostě v sobě nemají. Uznávám, že je mnoho
dětí, kterým sport nejde, nemají k němu
nadání, a tudíž je pro ně velmi nepříjemné běžet šedesátku nebo kilometr na čas
a koukat se ostatním s velkým odstupem
na záda. Ostatně není to podobné jako
v hudební nebo výtvarné výchově? Dodnes
si pamatuji, jak trapně mi bylo, když jsem
musel ve škole zpívat. Najít vhodný kompromis a uspokojit žáky zdatnější a soutěživé, i ty druhé není jednoduché. Na to
by byla potřeba kombinace Komenského
a Járy Cimrmana. Anebo hodně vzdělaný

a moudrý tělocvikář.
Nebýt osvícených tělocvikářů – soutěživců, mnoho sportovních talentů, pozdějších úspěšných reprezentantů by zůstalo
neobjeveno a masy fanoušků by přišly
o své hrdiny a idoly, hry by dostaly trhlinu.
Jako kdyby chyběly hvězdy zpěvácké nebo
herecké.
A co byly ve středověku rytířské souboje?
Nic než nelítostné soutěžení o to, kdo toho
druhého shodí z koně, přičemž často docházelo k těžkým zraněním. Však sám otec
vlasti by mohl vyprávět. A přesto je to dnes
synonymum pro čestné a poctivé zápolení
v ledasčem.
A co Olympiády v antickém Řecku? Tam
při takovém zápasení šlo mnohdy o život.
A vítězové antických olympiád si užívali
stejné slávy a stejných výsad, jako vítězové
olympiád novodobých. Přesto se i nesoutěživci na ty starověké hry dívají s obdivem
a ve školách o nich učí.
Málo platné, soutěžení ze života lidského odbourat nejde. Navíc bez závodního
sportu by to se společností špatně dopadlo. Sport a kulturu lidé bezpodmínečně
k životu potřebují. Zavřeme-li stadiony,
sportovní haly, divadla a koncertní síně, zaděláme si na pěkný průšvih. Jen chléb lidu
nestačí, stejně důležité jsou i hry. To věděli
už staří Římané, a je asi potřeba to některým současníkům připomenout.
Na závěr ještě dvě malé poznámky.
Ze všech svých učitelů na druhém stupni
ZŠ nejraději vzpomínám na paní Švadlenkovou, tělocvikářku, která s námi trénovala, honila nás, všechny výkony měřila a jezdila na závody.
Můj oblíbený spisovatel je Ota Pavel. Miluji
jeho poetické povídky o slavných sportovcích (tedy mistrech v poměřování). Píše
o nich tak dojemně, že člověku až slza
ukápne. To ať nesoutěživci raději nečtou.
zdeněk Jirásek

■ SOUKROMÁ INZERCE
Kadeřnictví Lenka Stahoňová
v ulici Švermova ve Slatiňanech přeje všem svým zákaznicím i zákazníkům klidné prožití Vánoc, v novém
roce hlavně zdraví a štěstí.
Doufá, že v příštím roce nebudou
převládat nějaká omezení a zákazníci zachovají jejímu kadeřnictví přízeň a za to jim patří poděkování.
Lenka Stahoňová
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