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Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany
Tříkrálová sbírka? Tradičně a přece jinak!

Provoz Městského úřadu Slatiňany o Vánocích
23. 12. 2020
24. 12. 2020
25. 12. 2020

Letošní Tříkrálová sbírka je v mnoha ohledech jiná. Současná situace
tuto tradiční úspěšnou celorepublikovou záležitost přiměla ke změnám a
přinesla několik novinek. Tentokrát budete mít možnost koledníkům
přispět o 10 dní déle. V ulicích měst a obcí je potkáte od 1. do 24.
ledna 2021.
Někdy bude skupinka jen dvoučlenná a výjimečně můžete potkat
i krále samotáře. V žádném případě se ale nebojte! Pokud k vám králové náhodou nedorazí vůbec nebo jim nebudete moci otevřít, můžete
si tříkrálovou atmosféru užít i virtuálně. Do sbírky lze přispět elektronicky na www.trikralovasbirka.cz. Sbírkový účet: 66008822/0800.
Chcete podpořit přímo Farní charitu Chrudim? Zvolte možnost bankovního převodu a vyplňte variabilní symbol 77705008. Touto cestou můžete přispívat od 20. prosince 2020 do 30. dubna 2021.
Přispět lze také jednorázovou nebo trvalou DMS na číslo 87 777
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90
Cena jedné DMS je 30, 60 nebo 90 Kč.

ÚŘEDNÍ HODINY 8–14
SVÁTEK
SVÁTEK

28. 12. 2020
ZAVŘENO
29. 12. 2020
ZAVŘENO
30. 12. 2020
ZAVŘENO
31. 12. 2020
ZAVŘENO
1. 1. 2021
SVÁTEK
Děkujeme za pochopení.
Od pondělí 4. 1. 2021 bude opět normální provozní doba Městského
úřadu Slatiňany.
Ing. Josef Prokš, tajemník

Výhledové projekty
Vážení spoluobčané,
pro Vaši informovanost byla před časem zřízena na webových stránkách města složka s názvem Výhledové projekty (http://www.slatinany.cz/vyhledove_projekty.php). V této složce naleznete texty a situační výkresy projekčně zpracovávaných investičních záměrů města
s cílem Vás předem o nich informovat, a také abyste měli možnost
podat případné připomínky a podněty před dokončením projektové
dokumentace. Zároveň byla v poslední době pořádána veřejná seznámení k plánovaným investicím, kde jste měli možnost je ovlivnit
ještě před samotnou realizací.
Vzhledem k situaci s COVID nelze veřejná seznámení konat nebo
ve velmi omezené míře. Jedním z důležitých informačních kanálů se
tak stávají právě webové stránky města s odkazem na složku Výhledové projekty, kde jsou průběžně informace o plánovaných záměrech
zveřejňovány.
Právě Vaše připomínky a náměty tak lze včas zohlednit a zároveň
jsou ušetřeny náklady města při následné úpravě hotové projektové
dokumentace.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Výzva pro dobrovolníky!
Tříkrálová sbírka ve Slatiňanech proběhne ve vyhlášeném termínu.
Prosíme všechny ochotné koledníky, aby se předběžně přihlásili
na tel.č. 731 604 713 nebo napsali na e-mail op.chrudim@tiscali.cz.
Děkujeme vám za otevřená srdce!
Pomáháme lidem. Jsme Farní Charita Chrudim.
Michaela Stehnová

Mikulášská nadílka v DPS trochu jinak
Přestože jsme letos byli z pochopitelných důvodů ochuzeni o předvánoční akce v DP, o mikulášskou nadílku jsme nepřišli. Děkujeme
tímto panu starostovi a Městu Slatiňany za sladkosti a ovoce. Naštěstí
jsme byli v uplynulém roce všichni hodní a nikdo nedostal uhlí.
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany

Knihovna a infocentrum

Měsíc s pěknou knihou

Krásné a klidné vánoční svátky, a hlavně hodně zdraví do nového roku a těšíme na vás opět
po Novém roce. Sledujte prosím webové stránky města či knihovny, kde najdete o otevření či
uzavření aktuální informace.
Na základě současné situace a stále se měnících nařízení vlády, které vyplývají s aktuálního stavu týkajících se koronaviru, vezměte prosím na vědomí, že jsou zrušeny
všechny lednové kulturní akce.
Po novém roce Vás budeme informovat
o tom, jak to bude v dalších měsících, což
v této době není možné.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám svůj
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku,
a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz)
tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Evžen Boček – Aristokratka u královského dvora
Vlastimil Vondruška – Manželské zrcadlo
1

Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na 77. schůzi
dne 18. 11. 2020:
1. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části
88 694 911 Kč (dorovnáno financováním příjmů 26 513 886 Kč)
a ve výdajové části 113 668 897 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – obdržení dotace MAS Chrudimsko na opravu
hřiště v Nerudově ulici, PD na VO v ul. K Vlčnovu, studie na plovárnu (1. etapa).
2. Rada jednala o návrhu rozpočtu města na rok 2021.
3. V různém Rada:
◦ rozhodla o objednání studie pro 1. etapu „Modernizace koupaliště“ s firmou Bazenservis s.r.o. a rozhodla o provedení geodetického zaměření bazénu a souvisejících ploch firmou Geodetales
Chrudim s.r.o.
◦ schválila ve spolupráci s Osadním výborem Trpišov návrh ankety
na výběr lokality pro umístění dětského hřiště.
◦ vzala na vědomí informaci paní ředitelky o uzavření MŠ o letních
prázdninách.

  3. Nebylo vyhověno žádosti o finanční dar pro Oblastní charitu Pardubice. Tato charita v tomto roce žádá opakovaně, přičemž předchozí žádosti bylo vyhověno.
  4. Byla schválena výzva na zadání podlimitní veřejné zakázky „Modernizace technického zařízení MŠ“. Výběrové řízení souvisí
s plánovanou rekonstrukcí elektroinstalace a otopného systému
v MŠ (viz Ozvěny prosinec 2020).
  5. Schválení dodatku ke smlouvě o spolupráci při likvidaci odpadů
– navýšení počtu sběrných nádob na potravinářské oleje a tuky.
Bezplatné plnění „výměnou za odpad“. Nový kontejner na žádost
občana bude přistaven v Trpišově.
  6. Bylo schváleno znění dodatku ke smlouvě na zajištění svozu
„dům od domu“. Sjednocení svozu výhradně na sudý pátek (viz
článek „Odpady v roce 2021“).
  7. Rada města neschválila realizovanou změnu trasy vodovodní
a kanalizační přípojky. Oproti původní schválené trase tato změna výrazně znehodnocuje pozemky města a přilehlých majitelů
v ul. Sečská.
  8. Rada města vydala úpravu směrnice „Zásady pro organizování občanských sňatků a ostatních činností v záležitosti kultury“.
Směrnice stanovuje ošatné jednotlivým účastníkům ze strany
města na svatbě.
  9. Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí
s ušetřením finančních prostředků z důvodů karanténních opatření vlády a uzavření školy v jarních a podzimních měsících.
10. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části
89 183 611 Kč (dorovnáno financováním příjmů 26 797 886 Kč)
a ve výdajové části 114 441 597 Kč (dorovnáno financováním
výdajů 1 539 900 Kč) – příjmy za pojistná plnění JPO, „účetní“
přesun související s bodem č. 9.
11. Rada města doporučila schválit program pro 12. zasedání Zastupitelstva města naplánovaného na 16. 12. 2020.
12. Bylo rozhodnuto o termínu týdenního letního svozu, který v roce
2021 bude probíhat od 31. 5. do 3. 9. (viz článek „Odpady v roce
2021“).
13. Rada města se zabývala způsobem přidělování pytlů na plastový odpad v rámci systému svozu „dům od domu“ a rozhodla
o bezplatném přidělování pytlů občanům, kteří službu aktivně
využívají a dále rozhodla o způsobu přidělování identifikačních
známek na papírový odpad (viz článek „Odpady v roce 2021“).
14. V různém Rada:
◦ souhlasila se žádostí Sběrného dvora o jeho uzavření během vánočních svátků (tj. 21. 12. 2020 až 3. 1. 2021), kromě 29. 12., kdy
bude otevřeno od 8 do 13h.
◦ schválila cenovou nabídku na technicko-ekonomickou studii
na odvodnění komunikace v Trpišově.
◦ vzala na vědomí informaci o nedočerpání investiční dotace v ZŠ.
◦ vzala na vědomí informaci o vyhrazených 3 parkovacích místech
pro DSS v ulici Klášterní, které v minulosti vyhradil odbor dopravy MěÚ Chrudim v součinnosti s Policií ČR. Vyhrazení těchto tří
míst bude zapracováno do projektové dokumentace.
Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany projednala na 78. schůzi
dne 23. 11. 2020:
1. Rada města schválila změnu trasy plánovaného elektropřipojení
pozemku p.p. č. 409/2 v kat. území Slatiňany.
2. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo
ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada
pověřila stanovením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.
3. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních
úkolů za II. pololetí.
4. Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části
88 934 911 Kč (dorovnáno financováním příjmů 26 847 886 Kč)
a ve výdajové části 114 242 897 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – dorozpočtování chybějící částky na opravu
kruhového objezdu (realizace 2021), dotace od MVCR na JPO.
5. Bylo rozhodnuto o výběru dodavatele na zorganizování šesti výběrových řízení v rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“. Soutěže budou finančně kryty z rozpočtu projektu.
6. V různém Rada:
◦ schválila výši ročního kreditu pro Sběrný dvůr a to ve výši 200 Kč
na rok na poplatníka (viz článek „Odpady v roce 2021“).
◦ vzala na vědomí technické možnosti řešení zápachu kanalizace
v Trpišově. Požádala Osadní výbor Trpišov o jednání s majitelem
pozemku, na kterém je umístěna ČOV o doplnění zařízení za účelem odstranění zápachu kanalizace.
◦ vzala na vědomí informaci o čerpání rozpočtu ZŠ.
◦ byla obeznámena s informací ze svazu měst a obcí o předpokládaném snížením příjmů z důvodů zrušení superhrubé mzdy o cca
1 034 300 Kč až 2 250 500 Kč.
◦ schválila vyvěšení návrhu rozpočtu na rok 2021.
◦ řešila návrh na zlepšení údržby ve městě.
◦ pověřila MěÚ zasláním informace zhotoviteli silničního obchvatu města o nevyhovujícím stavu úklidu po průjezdu těžké techniky – zejména v ul. Vítězství.

Zrušení tanečních
4. září 2020 měl být v sokolovně ve Slatiňanech zahájen další kurz
společenské výchovy a tance. Přihlášeno bylo 26 párů, kterým jsme
po nelehkém rozhodování sdělili, že se taneční prozatím konat nebudou. Termín nového zahájení byl stanoven na 8. leden 2021.
Bohužel epidemiologická situace se moc nezměnila. Hromadné společenské akce nejsou povoleny a není ani výhled, že bychom mohli
v lednu taneční spustit. Po dlouhých letech tak taneční ve Slatiňanech
nebudou. Je nám to moc líto, snad najdeme možnost, jak v příštím
roce umožnit zájemcům taneční absolvovat.
Hana Hanušová, T. J. Sokol Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala na 79. schůzi
dne 7. 12. 2020:
1. Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového počtu 47 nesplněných usnesení jich je 20 z tohoto roku a dá se
předpokládat jejich splnění. Dále pak 27 starších, které jsou vázány na třetí strany.
2. Rada města vzala na vědomí kontrolu dotací poskytnutých městu v roce 2020. Celkem město získalo 17 dotací v celkové výši
38 267 554 Kč.
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Odpady v roce 2021
Změna v prodeji a výdeji pytlů určených na sběr plastového odpadu.
Cena zůstává stále ve výši 5 Kč / ks, avšak v případě, že tyto pytle
využíváte ke svému účelu, tedy řádně naplněné, označené dodanou
známkou a svezené, MěÚ Vám za každý takový pytel poskytne
nový pytel zdarma. Například pokud jste tedy v roce 2020 naplnili a řádně označili 9 pytlů, na úřadě dostanete zdarma dalších
9 nových. Tato novinka se vztahuje i na pytle ze startovacího balíčku,
který jste dostali na přelomu září / října 2020. O tyto pytle zdarma
můžete zažádat při své návštěvě na MěÚ od 1. 2. 2021.

V roce 2021 si pro Vás Rada města připravila několik novinek
a drobných změn, které jsou shrnuty v tomto článku. Zároveň jsme
pro Vás znázornili v infografice, která je součást Ozvěn a znázorňuje
harmonogram svozů a přehled hnízd pro tříděný odpad.

Poplatek za komunální odpad

Vyhláška o místním poplatku za komunální odpad se nemění, tedy
i výše poplatku zůstává pro příští rok stejná, a to 600 Kč / poplatník a děti do 1 roku jsou nadále osvobozeny. Sleva ve výši 50% se
i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. Složenky spolu s platebními údaji budou distribuovány v prvním čtvrtletí roku 2021.

Sběrný dvůr

V roce 2020 došlo k jednostrannému vypovězení smlouvy ze strany
Sběrného dvora. Rada města musela tak vypsat novou velkou soutěž na dodavatele služby. Při této příležitosti byla provedena analýza množství vysbíraného odpadu, jehož cena se poměrově promítá
v měsíčních úhradách a bylo zjištěno, že občané města využívají služeb sběrného dvora velmi nerovnoměrně, přičemž někteří ji využívají
hodně a někteří vůbec.

Svoz směsného komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu bude i nadále pokračovat tak jako v roce
2020, a to v 14 denních cyklech, vždy v lichý týden. Vaši popelnici
sveze společnost AVE v pondělí nebo v úterý dle Vašeho bydliště,
ve stejný den jako doposud.
Letní týdenní svoz bude nově probíhat v měsíci červnu, červenci
a srpnu (od 31. 5. do 5. 9.) a v září již bude opět zaveden 14-týdenní
svoz vzhledem k nižším teplotám, kdy nehrozí příliš riziko zápachu
z popelnic.

Vzhledem k vyšším cenám služeb za třídění odpadu chce Rada města
přesto zachovat ekonomickou bilanci a stejnou výši poplatku za komunální odpad i v roce 2021. Na základě těchto skutečností Rada
města rozhodla v součinnosti s Výborem pro ŽP zastropovat množství odpadu, které občan může odvést do Sběrného dvora. Tímto
opatřením zároveň dojde k zamezení nekontrolovatelného nárůstu
nákladů na tuto službu, kterou v konečném důsledku zaplatí všichni
občané města jako daňoví poplatníci.

Mimořádný „Vánoční svoz“, který v roce 2020 připadá na 52. týden
od 21. 12. 2020 do 27. 12. 2020 bude zachován i v roce 2021. Výjimečný svoz tak vychází na 52. týden od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022.

Tříděný odpad

Rada města k zastropování přistoupila formou přiděleného kreditu.
Každý poplatník (občan) bude mít roční kredit v hodnotě 200 Kč,
ze kterého bude moci v průběhu roku čerpat dle odevzdaného množství a ceny dané komodity. V předešlých letech město za každého
občana uhradilo průměrně 169 Kč ročně, tedy výše kreditu počítá
i s drobným navýšením. Čtyřčlenná rodina tak může postupně vyčerpat až 800 Kč. V případě vyčerpání tohoto kreditu bude odpad
zpoplatněn přímo sběrným dvorem dle aktuálního ceníku občanovi na místě. Informace o stavu Vašeho kreditu Vám na požádání
poskytne Sběrný dvůr. Kredit je nepřenosný a nenárokový. Nevyčerpaný kredit se nebude převádět do dalších let.

V průběhu roku Rada města obdržela několik žádostí na rozšíření
hnízd zejména o kontejnery na jedlé oleje a tuky či na přesun kontejnerů na textil. Žádostem bylo vyhověno a jsou znázorněny na přiložené infografice.
Na základě zkušeností a dat z prvního roku využívání služby svozu
„dům od domu“ v oblasti tříděného odpadu, Rada rozhodla o několika změnách:
•P
 ytle s plastovým odpadem budou nově sváženy pro celé Slatiňany ve stejný den, a to jednou za 14 dní v sudý pátek.
• Ve 14. týdnu od 5. 4. se nově přidá i svoz papíru dům od domu,
který bude probíhat společně, ve stejný den, se svozem plastových
pytlů.

V případě plastového a papírového odpadu doporučujeme využít
hnízd či služby svozu „dům od domu“ čímž si ušetříte kredit sběrného dvora na jiné komodity a zároveň šetříte náklady města, jelikož
jsou i tyto komodity ze strany sběrného dvora zpoplatněny. V případě nákupu pneumatik se informujte u svého pneuservisu, který je
ze zákona povinen staré pneumatiky zdarma převzít. Sběr starého elektrozařízení a spotřebičů zůstává bezplatný a do kreditu není
započítáván.

Papírový odpad lze odevzdávat v papírových taškách, které jsou
dnes běžně dostupné při nákupu v supermarketech, v krabicích nebo
v důkladně svázaných balících o hmotnosti cca 5 kg. Takto zajištěný papír označte identifikační známkou, které dostanete se složenkou k úhradě poplatku za komunální odpad či na MěÚ. Označený
balík následně umístěte stejně jako pytel s plasty ve svozový den
před dům. Pakliže máte, v případě silného deště či oblevy, možnost
uskladnit balík do dalšího svozu, doporučujeme tak učinit, zabráníte tím znehodnocení této komodity. Plasty či papír můžete nechat
svézt NA SOBĚ NEZÁVISLE, tedy NENÍ zapotřebí mít sesbírané
obě komodity.

Otevírací hodiny sběrného dvora zůstávají nezměněné – PO, ÚT,
ČT, PÁ od 7.30 do 16.00, ST od 7.30 do 18.00 a SO od 7.30 do 12.00.
O případných změnách budete včas informováni.

BIO odpad

I nadále lze využívat služeb kompostárny, která se nachází ve Škrovádě za seníkem. Alternativní možností je kontejner, který je přistavován po většinu víkendů před sokolovnu. Rada města si je vědoma
nedostatků a limitů stávající kompostárny a bude se v průběhu roku
tímto tématem aktivně zabývat.

V průběhu prvního roku se stávalo, že některé pytle s plasty nebyly
svezeny. Zaměstnanci společnosti Granplast, která tuto službu pro
město zajišťuje, bohužel nejsou ze Slatiňan, a tak některé uličky neznali a řádně do nich nezajížděli. Ačkoliv tato selhání společnost neomlouvají, po upozornění na zapomenutý pytel zmíněná společnost
problém aktivně a urychleně řešila. V případě, že Váš pytel nebude
svezen, kontaktujte prosím odbor správní na čísle 469 660 234
nebo emailu m.dolezalova@slatinany.cz. Zároveň upozorňujeme, že
svoz „dům od domu“ začíná ve svozový den již od 6:00.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na paní Bc. Martinu
Doležalovou (469 660 234; m.dolezalova@slatinany.cz), která Vám
ráda objasní veškeré Vaše dotazy a případné podněty předá samosprávě.
Ing. Vít Steklý, radní
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Nepodařilo se…
Žijeme nyní v nelehké době, všichni si přejeme, aby se život vrátil
do normálu. Jsme smutní, nespokojení, vystresovaní… Chceme se
zase více radovat, více se scházet s přáteli, navštěvovat kulturní akce,
kina, muzea…
Přesto se mezi námi najdou tací, které nic nezastaví před tím, aby
poškozovali veřejný majetek, společně vybudované hodnoty, naše
nejbližší okolí… To už chce hodně síly a odvahy, když takové lidi nic
nezastaví před vandalismem a lhostejností.
Ing. Josef Prokš, tajemník

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2021
Číslo
únor 2021
březen 2021
duben 2021
květen 2021
červen 2021
červenec 2021

Uzávěrka
15. 1. 2021
12. 2. 2021
19. 3. 2021
16. 4. 2021
14. 5. 2021
18. 6. 2021

Číslo
srpen 2021
září 2021
říjen 2021
listopad 2021
prosinec 2021
leden 2022

Uzávěrka
16. 7. 2021
20. 8. 2021
17. 9. 2021
15. 10. 2021
19. 11. 2021
9. 12. 2021

Žádáme všechny dopisovatele Ozvěn Slatiňan, aby dodržovali uvedené termíny jednotlivých uzávěrek. Na příspěvky doručené po uzávěrce nebude brán zřetel. Opožděné dodání příspěvků komplikuje
vydání zpravodaje v termínu a včasné doručení do domácností.
Dovolujeme si také připomenout, že velikost jednotlivých příspěvků
je na základě Statutu Ozvěn omezen na 1 stránku A4 včetně fotografií.
Marta Kolouchová

Škrovádská autobusová zastávka a u pastvin nám „pomohl“ vítr.
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Otevřené a přitažlivé město Slatiňany
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399

DOTAZNÍK – STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA SLATIŇANY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou dotazník, který zpracovala Pracovní skupina pro hospodářství a infrastrukturu v rámci projektu Otevřené
a přitažlivé město. Rádi bychom zjistili, jak jste spokojeni s kvalitou života v našem městě, a kde pociťujete největší problémy. Vaše
názory jsou pro nás velmi důležité pro tvorbu Strategického dokumentu plánu rozvoje města Slatiňany a pro stanovování investičních
priorit. Chceme, aby vzniklý plán odrážel Vaše skutečné potřeby a přání, a aby se Vám ve Slatiňanech do budoucnu lépe žilo nebo
podnikalo.
Odkaz na dotazník najdete i na webových stránkách města a také na facebooku. Dotazník prosím vyplňte nejpozději do 31. 1. 2021.
Za Vaše názory a náměty děkujeme.
Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
Jsem občan Slatiňan
Věk:

□  15–18

□  ANO místní část : ……………………………………………
□  19–30
□  31–50
□  51–65

□  NE
□  65 a více

1. Jak jste spokojeni v následujících oblastech veřejného života ve městě?
(Známkujte prosím jako ve škole 1 – výborně, 5 – nedostatečně. Pokud se Vás nějaká oblast netýká, zvolte prosím křížek)

Dopravní infrastruktura
Stav chodníků a místních komunikací

1

2

3

4

5

X

Bezpečnost silničního provozu pro chodce

1

2

3

4

5

X

Bezpečnost silničního provozu pro cyklisty

1

2

3

4

5

X

Dostupnost a rozsah hromadné dopravy

1

2

3

4

5

X

Parkování ve městě

1

2

3

4

5

X

Stav veřejného osvětlení

1

2

3

4

5

X

Co případně konkrétně zlepšit:

Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity
Kvalita a vybavení ZŠ

1

2

3

4

5

X

Kvalita a vybavení MŠ

1

2

3

4

5

X

Množství a kvalita dětských hřišť

1

2

3

4

5

X

Kvalita a vybavení sportovišť

1

2

3

4

5

X

Nabídka možností sportovního vyžití pro děti

1

2

3

4

5

X

Nabídka možností sportovního vyžití pro dospělé

1

2

3

4

5

X

Pestrost/četnost kulturního vyžití ve městě

1

2

3

4

5

X

Co byste vyzdvihli a co konkrétního zlepšit či co Vám chybí:
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Správa města, údržba, služby
Vstřícnost a odbornost pracovníků MěÚ

1

2

3

4

5

X

Komunikace MěÚ s občany

1

2

3

4

5

X

Péče o veřejnou zeleň

1

2

3

4

5

X

Čistota ulic a komunikací

1

2

3

4

5

X

Kvalita správy hřbitova

1

2

3

4

5

X

(lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, výzdoba)

1

2

3

4

5

X

Dostupnost a kvalita služeb pro potřebné a seniory

1

2

3

4

5

X

Dostupnost a kvalita zdravotní péče

1

2

3

4

5

X

Vybavení města městským mobiliářem

Co konkrétního zlepšit:

2. Zvolte prosím k jednotlivým investičním akcím číselnou prioritu a to 1 nejvyšší priorita až 5 nejnižší priorita.
Investiční záměry města
Rekonstrukce či oprava chodníků

1

2

3

4

5

Rekonstrukce či oprava místních komunikací

1

2

3

4

5

Vybudování či rekonstrukce veřejného osvětlení

1

2

3

4

5

Budování infrastruktury pro cyklisty

1

2

3

4

5

Propojení Slatiňan a Orle cyklopěší trasou

1

2

3

4

5

Vybudování parkoviště u nádraží

1

2

3

4

5

Vybudování parkoviště před Sokolovnou

1

2

3

4

5

Řešení veřejných prostranství sídlišť

1

2

3

4

5

Rekonstrukce či vybudování dětských hřišť

1

2

3

4

5

Obnova autobusových zastávek

1

2

3

4

5

Rekonstrukce plovárny

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

a společenské prostory

1

2

3

4

5

Vybudování vlastního městského sběrného dvora

1

2

3

4

5

Podpora převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města
s cílem jejich postupné obnovy
Rekonstrukce Kabeláčova mlýna na knihovnu, infocentrum

Uveďte jiné investiční priority:

3. Čím jsou podle Vás Slatiňany zajímavé a případně v čem by se mohlo naše město inspirovat?
4. Existuje nějaké místo ve Slatiňanech nebo okolí, které je podle Vás zajímavé, ale zanedbané a zasloužilo by
si rozvoj? (popište konkrétně lokalitu a představu rozvoje místa):

Vyplněný dotazník prosím odevzdejte do schránky MěÚ, příp. na podatelnu či Infocentrum MěÚ. Údaje získané z dotazníků budou
anonymizovány. Děkujeme za Váš zájem o rozvoj města Slatiňany.
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Stavitel František Schmoranz st. (1814–1902) byl fenoménem doby jako ctitel neogotiky
K nejvýznamnějším architektům mimopražským v 19. století se
řadil F. Schmoranz st., který se v druhé polovině 30. let (1837) usadil ve Slatiňanech, tj. na počátku své kariéry v podnikání.
Tomu předcházela intuice jeho otce, že svého nadaného syna
v 15 letech svěřil staviteli B. Škvorovi do učení, čímž se dostal
z německého prostředí Rychnovska do českého. Mladý František
byl velmi vnímavý, rychle se učil a dále se vzdělával. Studium pak
dokončil na akademii ve Vídni.
Rodinný domek č. 21 na hlavní křižovatce sloužil Schmoranzovi
také jako projekční kancelář v letech 1842–1902 (obr. č. 1). Konce-

Obr. č. 3

Obr. č. 1

jeho kapacity o boční chrámové lodi (viz Ozvěny Slatiňan, říjen
2020). Ze stejné knihy přetiskujeme jeho podobu (obr. č. 4). Výstava v regionálním muzeu na stejné téma byla veřejně prezentována
na plakátech textem Architekt a památkář František Schmoranz
a rod Schmoranzů
Obr. č. 4
ze Slatiňan. Potrvá
do 31. 1. 2021 a byla
opět zpřistupněna
3. 12. 2020 po koronavirové pauze.
Koncept výstavy
vychází z výše uvedené knihy o rodině
Schmoranzů. Před
návštěvníky defilují
na nástěnných panelech desítky objektů,
které Schmoranz st.
rekonstruoval, opravil
či zachránil s užitím
pro něj charakteristických prvků gotiky u většiny objektů.
Ve vitrínách jsou další artefakty Schmoranzovy rodiny, starožitný nábytek byl zapůjčen ze zámku ve Slatiňanech. Autor
článku o něm zevrubně psal v Ozvěnách z prosince 2014. Zámku
jej předala p. KyseObr. č. 5 lová roz. Schmoranzová. Z této výstavy
přetiskujeme foto
busty F. Schmoranze
st. od V. O. Tilgnera
(1844–1896), vidíme
ji na obr. č. 5
Schmoranz jednal
se svými zákazníky
velmi solidně, zcela
zaujat svojí prací
znalce stavebních
slohů našich předků,
které v době romantismu tak mistrně
realizoval. Jeho pojetí architektury bylo
z uměleckého hlediska dokonalé a svým
nadčasovým dílem
natrvalo poznamenal náš kraj.
Opět byla uzavřena ze stejného důvodu 18. 12. 2020.
Ing. Milan Vorel, foto archiv a citovaná kniha

sovaná živnost o stavební činnosti pokryla pak poptávku z oblasti
východních Čech, výjimečně středních Čech a části Moravy. Proslul
rekonstrukcí církevních památek v duchu romantického historismu.
Celoživotní dílo Schmoranze je spjato se 400 stavebními projekty.
V letošním roce byla vydána reprezentační publikace s titulkem
František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan v nakladatelství Artefactum. F. Schmoranzovi st. je v ní věnována obsáhlá
pasáž, reprezentující 174 stran textu s vyobrazeními. Přetiskujeme
z ní dva obrázky kostela sv. Martina, obr. č. 2 je před rozšířením
(barokní), další obr. č. 3 je již barevný a zachycuje stav po regotizaci v letech 1891–1892. Účelem této stavební úpravy bylo zvětšení

Obr. č. 2
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MŠ MOMO
Je noc tmavá a v ní jedna hvězda vstává.
Jasně září do noci a všem lidem světlo dává.
Dovolte mi volně navázat na slova výše. Rok 2020 byl rokem
„zvláštním“, zažili jsme toho mnoho, museli se přizpůsobit novým
podmínkám, situacím, nicméně život jde dál. Nekonala se sice oslava 10.tých narozenin naší školky. Chceme je oslavit více veřejně, se
všemi našimi dětmi, které školkou prošly a všemi, kteří nás nejen

podporovali a podporují, i třebas jen pouhou myšlenkou. Jsme pyšní
na to, že naše Momo vkročila do další 10tky, a i proto jsme ve školce
využili čas k novým plánům do budoucna. Chceme našemu okolí
splatit to, co nám jeho krása poskytuje, a tak jsme si sami zpracovali
projekt na školkovou zahradu. Nyní je vše ve finální fázi, a tak rok
2021 pro nás bude dalším novým začátkem. Určitě se o konkrétní
podobu podělíme v některém z dalších čísel Ozvěn.
Na obrázku v příloze je keramický anděl – symbol vánočních svátků,
ale i ochrany a naděje. Tyto anděly vyráběly děti v Mateřské škole Děvčátka Momo, a tak se mohou mezi nás dostat další ochránci
a naděje pro rok 2021. Všem Vám od srdce přejeme zdraví, lásku
a bezpečný svět kolem nás.
Olga Chlápková, MŠ MOMO

Zákon č. 289/1995 Sb.
Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
§ 22
Bezpečnost osob a majetku
(1) Vlastníci nemovitostí nebo investoři staveb a zařízení jsou povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo
budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami
způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami
z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah
a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů,
pokud není podle zvláštních předpisů18) příslušný jiný orgán státní
správy. Vlastník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinen
provedení opatření strpět.
(2) Vyžaduje-li zajištění bezpečnosti osob a majetku kromě opatření
uvedených v odstavci 1 i změnu ve způsobu hospodaření v lese nebo
omezení ve využívání pozemků určených k plnění funkcí lesa, rozhodne orgán státní správy lesů o dalších opatřeních a určí, kdo ponese
náklady s tím spojené a kdo nahradí vlastníku lesa případnou újmu.
Ustanovení zvláštních předpisů zůstávají nedotčena.19)

Soukromá inzerce
Kadeřnictví Lenka Stahoňová v ulici Švermově ve Slatiňanech děkuje všem zákaznicím i zákazníkům za jejich přízeň
v roce 2020.
V novém roce přeje všem hlavně pevné zdraví, štěstí, klid
a pohodu.
Doufá, že se současná situace zklidní a bude všem moci neomezeně poskytnout kadeřnické služby ve svém salónu.

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník,
Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla je 15. ledna 2021. ZDARMA.
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