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BŘEZEN 2016

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz

5. Městský ples

v sobotu 19. 3. 2016 od 19.30 do sokolovny ve Slatiňanech
na 14. Skautský ples na téma – „Pod šapitó“

Za tematické oblečení dostanete náš tajemný nápoj zdarma.
Čeká na Vás Taneční dechový orchestr ZUŠ CHRUDIM.

Lístky budou v prodeji od 7. 3. 2016
v Galanterii u paní Petrové ve Slatiňanech.

Cena vstupenky 130 Kč

Středisko Junáka Slatiňany Vás zve

Pozvánka na Dětský karneval

Příjemná atmosféra místní sokolovny, hudba, zajímavý kulturní 
program, občerstvení i bohatá tombola, to vše čekalo na návštěv-
níky již 5. Městského plesu v našem městě. Většinou zaplněný 
taneční parket a ohlasy přítomných vypovídaly o tom, že se ples 
opravdu vydařil. Již nyní je znám termín dalšího ročníku. Takže 
pokud se vám ples líbil, můžete si poznačit do kalendářů 28. leden 
2017 a nezapomeňte si pak v infocentru rezervovat vstupenkyJ.

Dětský karneval se koná 5. března od 15 hodin v Motorestu 
Bonet ve Slatiňanech.
Pro děti jsou připraveny soutěže a hry a mnoho další zábavy.
Všechny masky vítány.
Přijďte si hrát a veselit se. Těší se na Vás zaměstnanci Bonetu.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím 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:
Dubská Kateřina – Dcery
Hawkins, Paula – Dívka ve vlaku

Měsíc s pěknou knihou

Ve čtvrtek 10. března zavítá do Slatiňan velice zajímavý host. 
Básník, překladatel, polonista, historik a dříve dlouholetý kastelán 
na hradě Pecka PhDr. Jiří Červenka, který nyní žije ve Znojmě. 
Setkání s touto výraznou osobností bude jistě bohatým kulturním 
zážitkem.
Spolu s básníkem vystoupí pěvecký sbor z chrudimského gymná-
zia s podivuhodně znějícím názvem Kiesse Nzamba, což v pře-
kladu znamená smějící se slon. Sbor pod vedením Ilony Štorkové 
zpívá především africké spirituály.
Laskavý večer ve Společenském domě začíná v 19 hodin a pořa-
datelé prosí všechny zájemce, aby přišli alespoň deset minut před 
začátkem.
Lístky si můžete koupit na místě, ale jistější je to v předprodeji 
v městské knihovně (469 660 239).

135. Laskavý večer
Básník a africké spirituály

BURZA OBLEČENÍ
Pořadatelé Vás srdečně zvou na BURZU OBLEČENÍ, která se 
koná ve Společenském – kulturním domě:
• 24. a 25. 3. 2016 od 14.30 do18.00 h
Příjem věcí:
• 23. 3. 2016 od 15.00 do 17.00 h
Předem se nahlásit!
Burza bude doplněna o nové oblečení. Do prodeje rádi přijme-
me i Vaše věci, prosím, kontaktujte mě na telefonním čísle 
774 917 602 nebo poslusna.b@seznam.cz, sdělím Vám podmínky 
pro přijetí věcí. Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 36. schůzi dne 25. 1. 2016

1.  Pronájem kiosku, parkoviště a sociálního zařízení u hřebčí-
na ve Slatiňanech (odložení pronájmu, vypsání výběr. řízení 
na umístění park. automatů postupně na vybraných místech)

2.  Rozhodnutí o námitkách (zní „vyhovět“ námitkám účastníka 
výběr. řízení na akci „Trpišov – splašková kanalizace“) 

3.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu měs-
ta Slatiňany na r. 2016 (příjmy 55 815 200 Kč – dorovnáno 
2 866 000 Kč, výdaje 54 693 700 Kč – dorovnáno 3 987 500 Kč)

Rada města Slatiňany projednala
na své 37. schůzi dne 1. 2. 2016

1.  Inventarizaci majetku, závazků a pohledávek města Slatiňany 
za rok 2015 (a) kontrola stavu, b) schváleno provedení inventur 
za rok 2015 + výsledky inventarizace)

2.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu na stav-
bu „Slatiňany – Řiště splašková kanalizace – 5. etapa“ (= úsek 
„nahoře“ v obydlené části Podhůra k odbočce cesty u čekárny 
BUS, vybrán PROFISTAV Litomyšl, a.s.)

Nabídka prodeje

Pověření osob k zajištění bezpečného přechodu
dětí a školní mládeže přes pozemní komunikace

Den otevřených dveří v DPS

Poděkování

Město Slatiňany nabízí k prodeji radiátor olejový, rok výroby 
1996 prodej za 300 Kč a psací stroj BROTHER AX-310, rok vý-
roby 1996, prodej za 200 Kč. 
Bližší informace u pana Miloše Víška, č. tel. 606 601 933

Na základě žádosti občanů Slatiňan o zvýšení bezpečnosti dětí 
na přechodech pro chodce město Slatiňany prověřilo možnosti 
zapojení dobrovolníků do této akce. Tuto možnost nám poskytuje 
zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, konkrétně ustanovení § 79 odst. 1 
písm. j). Po proškolení dobrovolníků pracovníkem autoškoly vy-
staví obecní úřad obce s rozšířenou působností v tomto případě 
Městský úřad Chrudim certifikát platný jeden rok opravňující 
zastavovat vozidla na vybraných přechodech. V souvislosti s tím 
žádáme dobrovolníky, kteří by měli zájem se do této akce zapo-
jit, ať se přihlásí na Městském úřadu Slatiňany u paní Veroniky 
Novotné nebo tajemníka městského úřadu Ing. Josefa Prokše 
do 16. 3. 2016. Zapojení se do akce je zcela dobrovolné, bezplatné 
a neplacené. Veškeré náklady na školení a vybavení hradí město 
Slatiňany.

Zveme občany Slatiňan na Den otevřených dveří do Domu s pe-
čovatelskou službou ve Farské ulici ve Slatiňanech (za kostelem), 
ve středu 9. 3. 2016 od 13 do 16 hodin.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují Ma-
teřské školce Děvčátko Momo za veselé masopustní vystoupení, 
které se uskutečnilo v pondělí 8. února. Zároveň velké poděkování 
náleží učitelkám a dětem z Mateřské školky Slatiňany za milou 
návštěvu a vystoupení při příležitosti únorové oslavy narozenin 
a svátků obyvatel.

Vážený pane starosto,
Pardubice nám Slatiňákům mohou závidět! A co? Útulnou 

knihovnu a ochotné, milé, usměvavé knihovnice.
Pardubická krajská knihovna má mnoho oddělení, čítár-

nu, šatnu, plno pracovníků a počítačů, ale naprosto ji chybí 
zájem o čtenáře i atmosféra místa, které Vás těší a kde jste rád 
– naopak – těšíte se až odejdete. Knihovnice tu cosi usilovně 
pozorují na obrazovkách počítačů a ani nevnímaji, že se jich 
na něco ptáte. Když opustí náročnopu koncentraci na obrazovku 
a podívají se na Vás, míte pocit, že hledí skrz Vás a že je velmi 
obtěžujete a rušíte při plnění těžkého úkolu. S výrazem chlad-
ných profesionálek Vám co nejstručnějí odpoví a již zase hledí 
do obrazovky. Kdepak komunikace, osobní přístup, rozmluva, 
snaha pomoci. NE – to v pardubické knihovně nenajdete. Zato 
v našich Slatiňanech ANO.

„Tato knížka zatím není, zarezervujeme Vám ji, ale tento 
autor je také zajímavý, zkuste si to přečíst.“ Nebo: „ Tutio knihu 
nemáme, ale objednáme Vám ji z jiné knihovny a pošleme 
Vám email, až dorazí.“ A to jsem se ještě nezmínila o přístupu 
k nejmenším čtenářům – předškolákům, kteří hledají v knížkách 
zatím jen obrázky zvířátek, princezen, čarodějnic i zlých draků 
a pohádky jim čtou maminky, tatínkové, babičky nebo dědečko-
vé. Taková mrňata stydlivě odpoví na otázku paní knihovnice: 
„A jakpak se jmenuješ, a o čem bys chtěla knížku?“ Anička: „No 
já bych chtěla o Martince“ a Maruška „A já bych chtěla o štěňát-
kách.“ A už brebentí bez studu s paní Maryškovou a pak si běží 
prohlížet knížky a hrát si v dětské části knihovny.

A tak své malé vnučky z Pardubic budu vodit za paní knihov-
nicí ve Slatiňanech, kterou si pamatují jejím jménem, na kterou 
se těší a která je s úsměvem vítá. Myslím, že tak se u malých 
i větších čtenářů pěstuje láska ke knížkám!!!

Kamila Meclová, Škrovád

„Listování pro děti a rodiče“
Možná i vám se včera nebo právě v této chvíli ztratila ponožka. 
Kdo za to může? Lichožrout! Záhadný tvor, který žere ponožky a 
z párů dělá licháče. Jejich tajemný svět zrcadlí napínavý a vtipný 
příběh jedné lichožroutí rodinky, starého mládence pana Vavřince 
a malého nešiky lichožrouta Hihlíka.
Pokud se chcete blíže seznámit s knihou Pavla Šruta Lichožrou-
ti, která v roce 2009 získala cenu Magnesia Litera, srdečně Vás 
zveme 20. března do sálu chrudimského gymnázia. V rámci kam-
paně Březen – měsíc čtenářů pořádá Městská knihovna Chrudim 
ve spolupráci s Gymnáziem J. Ressela Listování pro děti a rodi-
če. Představení začne ve 13.30 magickou show Adama a Toničky 
Palukových, ve 14 hodin následuje Listování. Vstupenky v ceně 
60 Kč je možné zakoupit v dětském oddělení Městské knihovny 
a v prodejně Mlsný pecivál na Resselově náměstí. Celá akce se 
koná na podporu spolku Amalthea, jehož hlavním cílem je zvýšit 
spokojenost dětí v rodinách vlastních i náhradních a předcházet 
umísťování dětí do ústavní péče.
Zároveň se na vás obracíme s výzvou. Pokud máte doma nepo-
třebné dětské knížky (hlavně pro předškoláky), přineste je s sebou. 
Podpoříte tak organizaci Amalthea, která knihy věnuje dětem ze 
sociálně slabých rodin.
Přijďte mezi nás, strávíte pěkné odpoledne s rodinou, pobavíte se 
a hlavně přispějete na dobrou věc!

Lenka Švadlenková (GJR)
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POZVÁNÍ
Pozvání na setkání seniorů v klášteře na dne 10. března 2015 
od 15 hodin. Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Tuto akci, která má v důsledku přivést ty nejmenší ke čtení knížek 
a k návštěvě knihovny připravila městská knihovna, a to opět v zá-
mecké knihovně. K prvňáčkům z místní základky se opět přidaly 
i děti z Orle a Lukavice. Se svými nejbližšími zaplnily zámecké 
prostory a očekávaly nejen krásnou atmosféru na zámku, návštěvu 
knížecí rodiny a jejich pasování na čtenáře, ale hlavně přišly pře-
vzít pro ně to nejdůležitější, své první vysvědčení. Celý slavnostní 
obřad se slibem žáčka, předáním šerpy, dárků a vysvědčení byl 
vyvrcholením práce dětí v prvním pololetí školní docházky. Nově 
pasovaní čtenáři si jako poděkování majitelům zámku, knížeti 
Auerspergovi, kněžně Vilemíně a rytíři Petrovi připravili krátké 
vystoupení. Po ukončení ofi ciálního programu se děti mohly vy-
fotografovat se vzácnou knížecí návštěvou a odnesly si ze zámku 
nejen vysvědčení a nezapomenutelné dojmy, ale i fotografi e…

Pasování
Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a zaměstnankyním 
úřadu za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Jaroslava Formánková

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání a dárek k mým 
kulatým narozeninám a paní Osinkové za návštěvu. Za celý život 
a činnost ve Slatiňanech jsem si vytvořil citovou vazbu na naše 
město – rád vzpomínám.
 Jiří Krajíček

Děkuji městskému úřadu, panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Jaroslava Picková

Děkuji MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání k mým naroze-
ninám.
 Jaroslava Nováková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání, 
potěšilo mě to.
 Marie Švadlenková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanovi Jeníkovi za blahopřání 
a dárek k mojim narozeninám a paní Osinkové za návštěvu a pře-
dání dárku.
 Růžena Krutilová

Děkuji městu Slatiňany a panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi 
za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Josef Koloc

Poděkování

Zlatá svatba

Poděkování DPS

Dne 9. 3. si připomenou výročí – zlatou svatbu manželé Eva 
a Vladimír Půlpánovi. Zlatou svatbu oslaví v rodinném kruhu.

Chtěla bych poděkovat pečovatelkám DPS Slatiňany – paní Čápo-
vé Tušicové, paní Kadeřábkové, paní Bolechové a paní Kubalové 
za nadstandardní obětavost, ochotu a vstřícnost, se kterou se se-
tkávám vždy, když využívám služeb DPS.
 spokojená klientka

V RÁMCI NAŠICH SLUŽEB A ZKUŠENOSTÍ
ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ ZA VÁS.

WWW.POHREBNISLUZBA-HORAK.CZ

Masarykovo nám. 34, Chrudim: 
PO - PÁ 8.00 -16.00 hodin
Pohřební pohotovost: 24 hodin 
denně včetně víkendů a svátků. 
Tel.: 777 86 86 04, 466 650 168

Zajišťujeme kompletní služby v pohřebnictví pro obřadní síně 
Chrudim, Pardubice, Skuteč, Hlinsko a po celé ČR včetně církevních 
pohřbů za nízké ceny.

POHŘEBNÍ SLUŽBA 
S KAMENICTVÍM HORÁK MARTIN

ZAJISTÍME VŠE POTŘEBNÉ ZA VÁS.

POHODA divadelní a tábornický soubor 

T. J. Sokol Slatiňany 
 

zve na 
 

 

 taneční rej v maskách 
 soutěže o ceny 
 zvířátka z nafukovacích balonků 

  a mnoho další zábavy 
 nebude chybět ani občerstvení              

 
 

Maminky, babičky, tetičky, tatínkové… vezměte děti 
 a přijďte se pobavit do 

SLATIŇANSKÉ SOKOLOVNY 

V SOBOTU 12. 3. 2016 OD 15:30 HOD. 
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Další výlet Klubu českých turistů Sla-
tiňany nebyl velký, byl jen do Pardubic. 
Začali jsme procházkou – podle Labe 
k zámku. Tam jsme si připomněli dávnou 
historii zakladatelů – rodu Pernštejnů. 
Pak zastávka u jejich znaku na portále 
i výhled na druhou stranu – na tzv. Par-
dubický Norimberk. V zámku jsme si nej-

prve prohlédli dávné Pernštejnské sály a oživili si dějiny zámku 
i celého rodu. Je známo, že toto renesanční sídlo je vlastně pře-
chodem mezi hradem a zámkem. Obdivovali jsme tu i vystavený 
křišťálový Betlém. 

Od historie jsme přešli k souborné výstavě obrazů Svítání 
v sadu a k výstavě Jindřicha Pruchy. Tento malíř Železných hor 
se sice v roce 1886 narodil v Uherském Hradišti, žil v různých 
místech, studoval i v Mnichově, ale jeho nejmilejším domovem 
se stala samota Županda u Běstviny. Byli jsme tam při jednom 
našem výletě, je to krajina i našemu srdci blízká, velmi se nám 
líbí, a tak jsme se malíři nedivili, že si ji také zamiloval. On 
i přes svůj krátký život vytvořil 200 olejomaleb a 650 kreseb 
a pastelů. Zahynul už v září 1914 na haličské frontě.

Na zámku jsme ještě zhlédli výstavu Kouzlení s patchwo-
rekm. A jak název napovídá, tato textilní technika je skutečně 
přímo „kouzlo“ vypracované ze „záplat“. My většinou nejsme 
nadšenci ručních prací, ale to, co jsme viděli, se nám velice líbilo 
a rádi jsme uznali ten název výstavy. Byla tu přímo nepředsta-
vitelná přehlídka různých výrobků, včetně polštářků, kabelek, 
peněženek. 

Procházeli jsme potom historickou uličkou od zámku 
a náměstím, kde jsou na domech vidět i rozdíly pater gotických 

a renesanční nástavby. A jako jindy jsme si rádi připomněli dávné 
úsloví „Skví se jako Pardubice“.

Ten druhý výlet byl do Prahy. Od stanice metra jsme šli 
k Parku Charlotty Masarykové, blízko kterého tato bývalá první 
dáma určitou dobu žila. Na domě je její bysta od Vojtěcha 
Suchardy a nápis: Tady žila a trpěla velká žena Charlotta Garri-
gue Masaryková – Američanka rodem, Češka duchem – oddaná 
spolupracovnice našeho osvoboditele.

Místy, kde bývaly dávné hradby, jsme mířili na Pražský hrad 
a do Císařské konírny. Císař Rudolf II. tu choval koně vzácného 
španělského plemena. Od toho je ostatně odvozen i název Špa-
nělského sálu nad ní. V bývalé konírně, teď obrazárně, probíhá 
výstava Tiziano – Vanitas, básník obrazu a odstínu krásy. Tato, 
na území naší republiky ojedinělá výstava, předvádí řadu uměl-
cových děl. Snad nejkrásnější z nich je Flora z Galerie Uffizi 
ve Florencii. A to slovo Vanitas – Marnost je v názvu několika 
vystavovaných obrazů krásných žen. 

Tizian Vecelli, renesanční malíř, známý většinou bez toho 
příjmení, se narodil roku 1488 (nebo 1490), dožil se požehnané-
ho věku a zemřel na mor roku 1576. Měl dva syny a jednu dceru. 
I synové se věnovali malířství, i když jeden z nich se později 
věnoval alchymii. Ten zemřel také na mor, ve stejném roce jako 
otec. 

Na Hradě jsme se na chvilku zastavili u pozůstatku prvního 
zdejšího kostela – P. Marie, pak malá procházka s výhledem 
do Jeleního příkopu, kde jsme před časem při jednom výletu 
do Prahy byli. Kolem Belvedéru – Letohrádku královny Anny 
jsme mířili do Chotkových sadů. Samotný Belvedér je údajně 
nejčistší renesancí na sever od Alp. Nechal ho vystavět císař Fer-
dinand I. Habsburský. I Chotkovy sady jsou zajímavé a půvabné 
i v této roční době. Dokonce právě to „neolistění“ umožňuje neu-
stále úžasné výhledy na Vltavu, na její mosty a vůbec na Prahu. 
Na místě původního hospodářského zázemí Pražského hradu tu 
v 19. století nechal zřídit nejvyšší purkrabí hrabě Karel Chotek 
veřejné sady. On se i jinde v Praze zasloužil o zkrášlení hlavního 
města. A tak na jeho počest byla původní Lidová zahrada nazvá-
na Chotkovy sady. Zastavili jsme se u zdejšího památníku Julia 
Zeyera. Památník tohoto českého básníka a spisovatele byl zho-
tovený podle návrhu sochaře Josefa Maudra. 

U památníku jsme si připomenuli Zeyerova díla, jeho velké 
jazykové znalosti, složitý život, i to, že byl – jako vůbec první – 
pohřben na Vyšehradě na Slavíně. 

Do  Pardubic  a  Prahy



5

Z Chotkových sadů vede lávka a po ní jsme přešli ke Kra-
mářově vile. Před časem jsme byli i na prohlídce jejího interiéru 
a zahrady. Tady, na bývalé baště sv. Máří Magdalény, která tvo-
řila součást zrušeného městského opevnění, si nechal vystavět 
pozoruhodné sídlo Karel Kramář, pozdější první předseda čes-
koslovenské vlády. Novobarokní vila se secesními prvky byla 
postavena podle projektu F. Ohmanna. Její vzhled výrazně ovliv-
ňovala manželka premiéra – Naděžda Nikolajevna. Ta, původem 
Ruska, nechala objekt vyzdobit ruskými a byzantskými motivy. 
Vilu doplňuje zahrada, která je dílem zahradního architekta Fran-
tiška Thomayera, bratra známého lékaře. Karla Kramáře hodně 
ovlivnila jeho studijní cesta po Rusku v roce 1890. Po svých 
předchozích cestách západní Evropou si tuto zemi zamiloval 
a našel tam i svou příští životní partnerku, Naděždu. Vztah však 
nebyl jednoduchý – ona byla vdaná a měla čtyři děti. Po několika 
letech se situace vyřešila a došlo ke sňatku, paní však přišla o své 
děti. I později měli manželé problémy. Kramář byl v roce 1915 
zatčen a dokonce odsouzen na smrt. Manželka se mu snažila 
ze všech sil pomoci. Naštěstí byl v červenci 1917 amnestován. 
Po vzniku republiky se stal premiérem, ve funkci byl ale jen 
do léta 1919. Oba nezištně a obětavě pomáhali ruským emigran-
tům. Karel Kramář zemřel ve svých 77 letech, pouze půl roku 
po smrti milované manželky. 

Od Kramářovy vily jsme přešli k Hanavskému pavilonu, což 
byl původně reprezentační pavilon Komárovských železáren pro 
Pražskou jubilejní zemskou výstavu roku 1891. Název má podle 
majitele železáren, knížete Viléma Hanavského.

Pokračovali jsme Letenskými sady kolem Metronomu 
k Letenskému zámečku, který slouží jako restaurace. Celou 
dobu nás provázely krásné výhledy na Prahu a my jsme nakonec 
zastavili u pavilonu Expo 58, který je připomínkou úspěchu naší 
republiky na světové výstavě v Bruselu. Malé ohlédnutí na his-

torický kolotoč a Národní technické muzeum, kde jsme loni byli 
na prohlídce, a už nás čekala jen jízda MHD do oblíbené hospůd-
ky a cesta vlakem domů. Kdo má zájem, může příště s námi.

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Historie Slatiňan zaznamenaná Josefem Schmoranzem
Vážení spoluobčané,
dnešní postřehy z místní kroniky postihují 1. polovinu 80. let 
19. století a završují tak úsek historie popsaný J. Schmoran-
zem. „Pamětní neb časová kniha a kronyka“ měla být vedena 
již od 1. ledna 1836 v němčině, případně latině. U nás se teh-
dy zodpovědný kronikář nenašel, dokonce ne až do r. 1886, kdy 
přičiněním starosty J. Holuba a tehdejších radních byla prázdná 
kniha vyjmuta z archivu obce. Její založení a časosběrné vyplnění 
si vzal za úkol zdejší rodák – malíř Josef Schmoranz. Posbíral 
dostupné archivní materiály, obešel pamětníky a započal tuto bo-
hulibou práci s datováním od r. 1294 (1. písemná zmínka o sídle) 
až do zmíněného roku 1886. Tím jeho práce na kronice končila.

R. 1881 – na paměť sňatku J. C. V. korunního prince Rudolfa 
vsazeny dvěma žáky zdejšími 2 lípy vedle sloupu bolestné Panny 
Marie na skalce (návrší Vrchlického) … Dne 3. února předsevzaty 
volby obecního výboru a zvoleni: za starostu Josef Holub – kupec, 
I. radního Josef Volejník – kupec, II. Vincenc Čihák – hostinský, 
III. František Neumann ze Škrovádu. Do výboru: Moric Elbl, 
Vácslav Liedl, Jan Pavlík, Frant. Vrtal ze Škrovádu, Frant. Boháč, 
Vojtěch Pecháň, Josef Mazuch, Josef Souček a Frant. Souček. Dne 
15. května založen zde pro obce Slatinany, Škrovád, Kunčí a Lho-
tu Rabštejnskou živnostenský spolek.

R. 1882 – vznikla v obci zdejší myšlenka zříditi po příkladu ji-
ných obcí hasičský sbor. Do té doby měla obec, co se požárové-
ho nářadí týká, pouze 12 košů kožených, 3 háky těžké, 2 dlouhé 
žebříky a jednu již úplně sešlou stříkačku ruční. Velkostatek má 
svou vlastní vozovou stříkačku starého systému se starým hasicím 
nářadím. Cukrovar taktéž. Hlavním přičiněním obecního starosty 

Jos. Holuba ustanoven z výboru obecního komitét, který zřízení 
sboru hasičského za úkol měl. Obecní výbor povolil k účelu tomu 
2 400 zl., kterýžto obnos následovně kryt byl: Kontribučenský 
peněžní fond věnoval 570,41 zl., knížecí cukrovar 100 zl. a obec 
1 102,78 zl. Za starostu sboru zvolen Frant. Žák, rolník, za velitele 
Jan Schmoranz, architekt a městský stavitel.

R. 1883 – … Dne 1. dubna vysvěcena nová stříkačka. Dne 16. 
září odbýváno první veřejné cvičení sboru dobrovolných hasičů 
na filtrační věži cukrovaru. Vydařilo se znamenitě … Dne 21. červ-
na stoupla následkem 2 denního deště voda v Chrudimce tak, že 
přes zdejší splav s výše 1,53 m tekla a u kamenného mostu až 
po paty klenutí sahala. Při této veliké vodě udála se na východní 
straně splavu veliká strž (pamětníci si jistě vzpomenou – při vyús-
tění dnešní pěšiny mezi stadionem a přístavbou školy) … Na jaře 
usnesla se místní školní rada, že nová školní budova postavena 
býti má. K účelu tomu zakoupeno dne 1. dubna stavební místo 
o čís. p. 9 a dne 10. října zadána stavba školy v ofertním řízení 
zdejším stavitelům Frant. Schmoranzovi st. a Janu Schmoranzovi 
ml.

R. 1885 – … Zrušena vinopalna zdejšího velkostatku. Dne 5. čer-
vence odbýváno veřejné cvičení sboru dobrovolných hasičů…
Dnem 1. ledna rozšířena zdejší škola na pětitřídní. … Dne 20. 
října převzala místní školní rada novou budovu školní, která 
dne 25. října slavnostně vysvěcena byla. 
Dne 3. června 1887 odevzdal jsem tuto knihu panu starostovi Jos. 
Holubovi. Další její vedení odporoučím obecnímu zastupitelství 
co nejvřeleji!  Schmoranz Josef, malíř.

z kroniky vybral P. Kolek
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Poslednímu slatiňanskému mlynáři byl 
věnován článek v listopadových Ozvěnách 
2015. Protože se přihlásil autor biografie 
rodu Kabeláčů (Ing. J. Plitz), doplňujeme 
informace o mlýnu ještě z tohoto zdroje. 
Připojujeme rovněž fotografie Kabeláčů 
s komentářem.

Bohumil Kabeláč (1849–1937) byl 
nejmladším synem Vojtěcha Kabeláče 
(1806–1867). Studoval na reálce v Par-
dubicích, po smrti otce pomáhal matce 
se zajištěním provozu mlýna, takže studi-
um na střední škole nedokončil. Oficiálně 
převzal mlýn v roce 1884, ve skutečnosti 
v něm hospodařil již po dosažení zletilos-
ti, tj. od roku 1869.

Vojtěch Kabeláč začal psát v roce 
1828 rodinnou kroniku německy, jeho syn 
Bohumil v ní pokračoval, ale již česky. 
Z ní se dovídáme, že v mlýnu realizoval 
řadu technických úprav, oprav a inovací.

Kabeláčův mlýn se řadil mezi prů-
kopníky systému s kvalitnějším mletím 
po realizaci uměleckého složení zv. 
též amerikánského na Chrudim-
sku. Jeho schéma se docho-
valo na plánku z roku 
1857. U něho později 
mlynář přestavěl vodní 
kola (1875) a násle-
doval pak celý sys-
tém u tohoto slo-
žení  od stavitele 
Kratochvíla z Prahy 
za 5000 zl. (1879).

Vedle amerikán-
ského složení pracova-
la ve mlýně ještě dvě 
obyčejná (česká), která 
mlynář obměňoval dle 
opotřebení včetně příslušen-
ství. Velká voda, jako následek 
silných bouřek v povodí řeky, způ-
sobila mlynáři velké škody, a to nejen 
na splavu, ale i na zařízení mlýna (1876, 
1880 a 1883).

Bohuslav Kabeláč se oženil v 39 
letech (1888), nevěstou byla Pavlína 
Zítková z Kočí (21 let). Narodilo se jim 
7 dětí, první byl Bohumil Kabeláč jun. 
(1889), po posledním porodu ve 32 letech 
(1899) měla Pavlína vážné zdravotní pro-
blémy (horečky, podstoupila i operaci). 
Lékařům se nepodařilo její stav konsoli-
dovat a zemřela na selhání srdce v únoru 
1902.

Ovdovělý mlynář se oženil v roce 
1904 podruhé s Marií Opálkovou, s níž 
měl dva hochy – Jana a Jiřího. I tato mly-
nářova žena měla v pokročilém věku zdra-
votní potíže, které omezily její mobilitu. 
Po operaci ochrnula na nohy a po osmile-
tém ležení na lůžku zemřela v 58 letech 
na zánět pohrudnice a plic.

Bohuslav Kabeláč. sen. předal mlýn 

nejstaršímu synovi dne 21. 12. 1918 
a v srpnu 1919 v 70. letech věku se vystě-
hoval z mlýna, aby trávil odpočinek se 
ženou a svobodnými syny ve svém domě 
čp. 59/IV v Chrudimi, finančně zajištěném 
rentou 5000 Kčs a 5q mouky. Dům pak 
prodal, aby podělil děti a zbytek živo-
ta dožil u vdané dcery Marie Stehnové 
v domě čp. 497/IV, poblíž nádraží v Chru-
dimi. Zemřel 29. 1. 1937 stářím na srdeční 
slabost ve věku 88 let.

O dalším osudu mlýna bylo referová-
no ve výše citovaných Ozvěnách. Uvádí 
též doporučení jeho využití, protože se 
o něm veřejně diskutuje. Družstvo Mode-
la, které ve mlýně šilo konfekci, prádlo, 
ručníky apod. jej prodalo 21. 12. 2006 
fyzické osobě (J. Strnadovi), který z důvo-
du naprosté bezradnosti ho prodal městu 
(3. 2. 2015). To vypíše soutěž v letošním 
roce pro archi- tekty o jeho 

využitelnosti. V každém případě musejí 
však respektovat skutečnost, že se jedná 
o technickou památku a poslední majitel-
ka Olga Kabeláčová (†15. 1. 1970) poža-
dovala zachovat jej pro budoucí generace. 
Rod Kabeláčů – mlynářů má trvalé místo 
v historii Slatiňan a úmrtím O. Kabelá-
čové skončila víc než dvousetletá držba 
Kabeláčů zdejšího mlýna. Zápisy v kroni-
ce jsou toho výmluvným dokladem.

Komentář k fotografické příloze:
Obr. č. 1 
Na tomto obrázku je zachycena podoba 
Josefa Kabeláče (1719–1782), který se sla-
tiňanským mlynářem Františkem Khomem 
vyměnil 16. 10. 1762 svůj mlýn v Trhové 
Kamenici.
Obr. č. 2:
Skupinové foto Vojtěcha Kabeláče jun. 

(1806–1867) a jeho synů. Jmenovitě zleva 
to jsou Antoním, Bohuslav, Josef a Fran-
tišek (†1866), chybí nejstarší syn, pražský 

lékárník Vojtěch (1836–1865). Foto bylo 
pořízeno před mlýnem čp. 49. Svým 

stářím je velmi cenné, protože 
bylo uskutečněno fotografic-

kou technikou zv. daguerro-
typie, umožnující získat 

poprvé trvalý positivní 
obraz. O nešťastném 
osudu Františka Kabe-
láče bylo již referová-
no. Předčasně zesnulý 
zmíněný lékárník má 
hrob na zdejším hřbi-
tově.

Obr. č. 3
Fotografie posledního 

mlynáře Bohuslava Kabe-
láče byla přetištěna z Listu 

domovského, kterému městys 
Slatiňany udělilo právo domov-

ské, neboť se tu 11. 3.1849 narodil. 
Vystavený doklad nese datum 5. 11. 1934.

Ing. Milan Vorel

Po mlynáři Bohumilu Kabeláčovi zůstal zachován objekt mlýnice

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Masopustní období jsme si letos ve školce opravdu užili, nejen, 
že jsme slavnostně vyzdobili školku, ale učili jsme se opět nové 
písně, říkadla a básničky. Někdy si říkám, kam na to ta naše teta 
Katka chodí, že je stále co nového prozpěvovat na různé svátky! 
A protože masopustní období končí bály, tancovačkami či meren-
dami, tak i my jsme ve školce jednu takovou merendu pořádali. 
A to mi věřte, že to bylo k popukání! Masek se sešlo požehna-
ně, i nadšení rodiče přispěchali, coby sličné panny a jinochové, 
divoženky, cirkusoví umělci i trhovci. Taktéž naše omladina se 
převlékla do kuchařek, hokynářek, kominíků a jiných tradičních 
profesí dob minulých. Děti již v dopoledních hodinách předvedly 
svůj um babičkám v Domě s pečovatelskou službou, a radostně 
se vracely zpět v maskách, do školky a vyprávěly, jak se jim to 
povedlo.
„Masopuste, masopuste, do kola mě, holky pusťte!
Dříve se říkalo, že rok má 5 ročních období – jaro, léto, podzim, 
zimu a masopust. Letos bylo toto období prazvláštní. Kalendářně 

byla zima, ale byly dny, kdy ve vzduchu bylo tak výrazně cítit 
jaro, že to mnoha z nás nedalo a vyrazili jsme nejen na obhlídky 
zahrad, ale již začali s jarními pracemi. Nicméně je nutno říci, 
že je to stále období zimy a my bychom měli odpočívat a nabírat 
sílu na zbytek roku. V období masopustním je veselo, tancuje se, 
zpívá, hoduje. A právě takové období jsme si udělali v únorovém 
pondělním odpoledni ve školce spolu s rodiči a prarodiči. Sic jsme 
nehodovali jídla tučná a nepili korbele piva, ale koblihy doma 
smažené již tradičně na naší masopustní veselici chybět nesmí. 
A že se po nich opět zaprášilo!
„Máme smutek a zármutek, že nám ten masopust utek.“
Po masopustním období se zapášilo a jeho tučnou hojnost vystří-
dal dlouhý šestitýdenní půst před očekávanými svátky jara. A co 
nás čeká ve školce? Jedeme na pohádku O perníkové chaloupce 
a účastníme se 2. ročníku velikonoční soutěže Vejce a já, kterou 
pořádá Východočeské muzeum v Pardubicích a Východočes-
ká galerie v Pardubicích ve spolupráci s Regionálním muzeem 
v Chrudimi.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

V roce 2010 pořádala naše organizace národní přehlídku sokolských 
folklorních souborů. Chtěli jsme tím oslavit sté výročí slatiňanského 
Sokola. S hrdostí musím připomenout, že ohlasy na tuto akci byly 
velice příznivé. Myslím, že bylo jasně vidět, že máme co ukázat 
a také že je mezi námi mnoho pracovitých lidí, kteří jsou ochotni 
věnovat přípravě takovéto prestižní akce hodně času a úsilí.
Možná i proto byla naše tělocvičná jednota pověřena pořádáním 
letošního VI. ročníku této přehlídky, která se bude konat 10. až 
12. června. Je to pro nás čest, ale především veliký závazek. Ta-
kovouto celostátní akcí totiž současně propagujeme naše město 
i náš kraj.
Do přípravy takového podniku bychom se jen těžko mohli pustit 
bez dobré spolupráce s vedením našeho města, bez pomoci slati-
ňanského Sboru dobrovolných hasičů i místní organizace Junáka. 
Ocenit musíme také pomoc Národního hřebčína Kladruby n. L. 
– hřebčín Slatiňany
V průběhu této akce si chceme připomenout 120. výročí založení 
Sokolské župy Východočeské – Pippichovy a devadesáté výročí 
úmrtí zakladatele župy, významného Chrudimáka K. E. Pippicha.
Všichni si přejeme, aby letošní přehlídka navázala na to nejlepší 
z minulého ročníku, ale také, aby přinesla nové nápady a podněty. 
V současné době již pracujeme na přípravách.
Předpokládaný program akce je následující:

• Pá. 10. 6. 2016
-  odpolední příjezd účastníků, uvítání a jejich ubytování
-  slavnostní zahájení a večerní divadelní představení v režii Bo-

humila Gondíka
• So. 11. 6. 2016
- dopolední zkoušky
-  po obědě průvod městem od radnice k sokolovně v krojích s mu-

zikou, s koňmi, dámy v sedle (barokní sedlání a sokolíci v sokol. 
krojích), kočáry s VIP hosty, historická kola, mažoretky, histo-
rické motocykly a další

-  exhibice dámy v sedle, historická kola
-  zdravice představitelů města a významných hostů
-  požehnání přehlídce místním katolickým duchovním
-  vlastní folklorní přehlídka moderovaná sourozenci Gondíkový-

mi
-  večerní sokolská veselice s programem a půlnočním překvape-

ním
• Ne. 12. 6. 2016
-  po snídani dopolední rozloučení s účastníky a rozchod

Na přehlídku jsou pozváni významní hosté z České obce sokol-
ské, Pardubického kraje, dále osobnosti sportu a kultury a zástupci 
partnerské obce Likávka ze Slovenska. 
Oslovili jsme dostupná média – televizi, rozhlas a tisk a první jed-
nání naznačují, že mají zájem naši akci propagovat.
Závěrem bych chtěl všechny Slatiňáky požádat o propagaci naší 
akce a popřát nám všem hodnotný kulturní zážitek.

Za Sokol Slatiňany O. Jiřík

NÁRODNÍ PŘEHLÍDKA SOKOLSKÝCH FOLKLORNÍCH SOUBORŮ

MŠ MOMO
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Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Trpišově
Historie trpišovské kapličky byla již v Ozvě-
nách Slatiňan zaznamenána panem ing. Vor-
lem s pečlivostí jemu vlastní, přesto uvádím 
několik dalších méně známých skutečností.
V místě, kde je dnes kaplička, stál od r. l842 
dubový kříž v malé čtvercové zahrádce ohra-
ničené nízkým dřevěným plůtkem. Později, 
v r. l873, byla vedle kříže postavena zvonič-
ka - dubový sloup vidlicovitě rozdvojený se 
zavěšeným zvonkem, který stál uprostřed 
dřevěné, šindelem kryté budky, která zvo-
níka chránila před nepohodou stříškou. Kříž 
i zvonička stávaly uprostřed čtyř vzrostlých 
košatých kaštanů.
Dne l3. května l900 představenstvo obce 
(Josef Hoffman, Jan Vaško, František Vašák, 
Josef Černoch, Josef Řežáč, František To-
miška, Vojtěch Doležal) rozhodlo na základě 
předchozí veřejné schůze obyvatel obce, kteří 
projevili přání po jejím důstojnějším středu, 
na místě kříže a zvoničky postavit kapli po-
dle návrhu pana Antonína Tesaře, zednického 
mistra ze Slatiňan (později stavitel-majitel 
stavební firmy a také slatiňanský starosta). Se 
stavbou bylo ihned započato, zbudována byla 
nákladem obce a ze sbírek občanů – nápis 
nad vchodem do kapličky uvádí „Vystavěno 
L. P. 1900 nákladem obce Trpišova a dobro-
dinců“. Celkový náklad zbudování kaple byl 
1 096, K 99 h, z toho částka 443 K a 66 h po-
cházela od dárců. Zvon ze zrušené zvoničky 
byl do nově postavené kaple přenesen. V té 
době se ještě ve vesnicích běžně zvonilo po-
ledne, klekání a odlišným způsobem také při 
úmrtí obyvatele obce.
Interiér kaple byl dne 8. září l900 vysvěcena 
práčovským farářem p. Václavem Pilnáčkem 
ku poctě Nanebevzetí Panny Marie – největší 
a nejstarší mariánský svátek vůbec, který se 
l5. srpna slaví již od šestého století ve všech 
východních zemích. Máme tedy v Trpišově 
kapli Nanebevzetí Panny marie a po tomto 
svátku se v Trpišově slaví posvícení.
Po první světové válce byla ke vchodu 
do kaple umístěna pamětní deska se jmény 
šesti trpišovských občanů ve válce padlých 
a jen o málo později byly pořízeny nové ob-
razy a nové rámy k obrazům v kapli.
Starý kříž i se zahrádkou byl přenesen a zno-
vu postaven nalevo při cestě k Práčovu (tam, 
kde nyní stojí domek č.p. 53). Protože se však 
na tomto místě začalo ke konci dvacátých let 
minulého století stavět, byl kříž i se zahrád-
kou přemístěn opodál, na pozemek pana Jo-
sefa Doležala. 
Tento dřevěný kříž, stářím již značně se-
šlý, byl vyměněn tak, že svídnický kronikář 
p. František Strouhal zhotovil na přání dnes 
již zemřelého pana Josefa Doležala (na po-
zemku rodiny Doležalových kříž stále stojí) 
nový kříž z materiálu darovaného panem 
Doležalem. Kříž byl vysvěcen knězem lici-
bořické farnosti p. Josefem Němečkem dne 
9. května 1991 a poté proběhla u kapličky 
májová pobožnost k Panně Marii. 
Pan František Strouhal v r. l989 také sám 
a na své vlastní náklady zhotovil nový kříž 
po pravé straně silnice od Trpišova k Práčo-
vu, oproti statku na Vyškově, na místě pů-
vodního také již zchátralého kříže. V r. l989 

byl tento kříž vysvěcen licibořickým farářem 
p. Vladimírem Matějkou.
Dřívější kříže v Trpišově a na Vyškově, tj. 
kříže s plechovým korpusem Ukřižovaného 
Krista, opatřené polychromovaným nátěrem, 
byly v podstatě totožné, kříž u Vyškova byl 
nepatrně menší. 
Poděkování patří rodině Doležalových a panu 
Františku Strouhalovi za péči o kříže a těm 
trpišovským občanům, kteří se dlouhé roky 
nezištně o o kapli a její okolí starali a starají.

Poznámka nakonec: časem se k určení termí-
nu trpišovského posvícení „připletl“ Sv. Já-
chym (není těžké uhodnout proč).
4x fotografie vždy s popiskami pod fotem: 
stavitel Tesař, nápis nad vchodem kaple, kříž 
u Doležalů, kříž na Vyškově

JUDr. Hana Mikanová

Kříž na zahradě rodiny Doležalových

Antonín Tesař – první zleva – před stavební firmou (v ulici Vítězství 207) se svou rodinou
foto: Ing. Eva Dostálová

Nápis na vchodovým portálem kaple

Pohlednice Trpišovské kapličky z 15. 6. 
1930 s vepsáním „Na památku ze svěcení 
zvonku“ (z archivu p. Vítězslava Kolka)
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V přiložené tabulce uvádím množství odpadu, který jsme v posledních letech ve Slatiňanech společně vyprodukovali:
Produkce odpadu v letech 2012–2015

Druh odpadu Produkce Produkce Produkce Produkce
 za rok 2012 rok 2013 za rok 2014 za rok 2015
 (v t) (v t) (v t) (v t)

směsný komunální odpad 965,171 971,48 1151,93 1056,17
(zbytkový z popelnic)
tříditelné složky odpadu:    
- papír 87,9452 89,9952 86,4858 72,217
- sklo 41,797 40,53 37,943 40,677
- plasty 38,056 37,028 35,611 38,575
- nápojové kartony 1,456 1,502 1,505 1,612
- kovy 221,5248 188,7015 168,3147 112,981
- nebezpečné složky odpadu 2,3445 1,763 2,879 3,302
- biologicky rozložitelný odpad  84,556 111,61 115,01 178,13
uliční smetky, nerozložitelný odpad, 182,548 161,239 157,107 109,3637
pneumatiky, textilní materiály
objemný odpad a další odpady

CELKEM 1625,3985 1603,8487 1756,7855 1613,0277

V tabulce lze vidět mírný nárůst množství vytříděných složek komunálního odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu 
ukládaného do popelnic v roce 2015 oproti roku 2014. 
Bohužel to však stále není uspokojivý výsledek. Stále ve vyprodukovaném odpadu výrazně převažuje směsný komunální odpad, tj. ten, 
který lze též nazvat odpad zbytkový patřící do popelnic, a to proto, že jej již nelze nijak materiálově využít.
Ti, kteří odpad třídí, dobře ví, že je to však nemožné, aby byl při důsledném třídění objem tohoto zbytkového odpadu takto výrazně vyš-
ší oproti využitelným složkám, jako jsou plasty, sklo, papír, nápojové kartony, kovy a biologicky rozložitelné kompostovatelné odpady.
Důvod je jasný. Stále do popelnic odkládáme to, co lze ještě vytřídit a využít a v popelnici by nemělo být!!!!
Pokud nezačneme třídit důsledně všichni, nemůžeme se dočkat, že za odpadový systém ušetříme a budeme mít nižší místní poplatek 
za odpad.
Do sběrných nádob – popelnic jsou bohužel nesprávně stále odkládány využitelné složky, tj. papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy 
a nebezpečné složky odpadu, ale i biologicky rozložitelné kompostovatelné odpady, které patří do kompostu, do sběrného dvora nebo 
na určené místo u kompostárny za seníkem ve Škrovádu.
Upozorňujeme všechny občany, že pokud budou do popelnic nebo do jiných obalů vedle popelnic odkládány odpady, které tam 
nepatří, nebudou tyto popelnice ani obaly vyváženy. Důvod nevyvezení bude vždy patrný z lístečku, který bude na popelnici 
upevněn.
Vzhledem k neuspokojivému složení odpadu v posledních letech je jasné, že bez kontroly obsahu popelnic nemůžeme dosáhnout 
lepších výsledků!!!!

Jak jsme v roce 2015 nakládali s odpadem

 V letošním roce budeme vypisovat nové výběrové řízení na za-
jištění svozu a následné odstranění směsného komunálního od-
padu, tj. odpadu z popelnic na rok 2017 a následující roky. Tato 
zakázka bude zadána ve variantách, a to jednak s možností svozu 
1× týdně a nově též s možností svozu 1× za 14 dní po celý rok 
nebo s možností svozu 1× týdně v létě a 1× za14 dní v chladnějším 
období. Méně častým svozem odpadu z popelnic bychom chtěli 
dosáhnout zvýšení třídění odpadu a s tím spojené snížení nákla-
dů a místního poplatku za odpad. Týdenní svoz je za předpokladu 
třídění využitelných složek nadbytečný a odpadový systém města 
značně finančně zatěžuje.
Četnost svozu odpadu z popelnic bude vybrána na základě vyhod-
nocení výběrového řízení, o výsledku výběru budete informováni.
 V rozpočtu na rok 2016 byly jako v roce 2015 vyčleněny 
finanční prostředky na pořízení kompostérů do domácností. 
V tomto roce tedy bude vypsáno již 4. kolo nabídek komposté-
rů za zvýhodněné ceny. Tak jako obvykle Vám zahájení podání 
žádostí včetně podmínek sdělíme formou článku v Ozvěnách 
Slatiňan.
 V současné době je v jednání možnost spolupráce s firmou Gra-
nplast s. r. o., která má svoji provozovnu ve Slatiňanech, a nabídla 

městu Slatiňany rozšíření třídění plastu a papíru přímo od našich 
domů (z pytlů). Pokud budou podmínky pro město přijatelné, bu-
dete se způsobem třídění seznámeni.
 V roce 2016 bude nutné zpracovat nový plán odpadového hos-
podářství našeho města pro období minimálně 2017–2021. Jedná 
se o zákonnou povinnost a tento plán by měl navazovat na nový 
plán odpadového hospodářství pro Pardubický kraj, respektive by 
měl být v souladu s jeho závaznou částí. Hlavními cíli tohoto plá-
nu jsou:
-  předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů,
-  minimalizace nepříznivých účinků vzniku odpadů a nakládání 

s nimi na lidské zdraví a životní prostředí,
- udržitelný rozvoj společnosti a přiblížení se k evropské „recyk-
lační společnosti“ a

-  maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů 
a přechod na oběhové hospodářství

Na tyto cíle navazuje velké množství dílčích cílů a opatření, které 
bude nutné při zpracování plánu pro naše město též respektovat. 
Celý plán odpadového hospodářství Pardubického kraje lze najít 
na webových stránkách: www.pardubickykraj.cz/plan-odpadove-
ho-hospodarstvi.

Co se v roce 2016 v odpadovém hospodářství města chystá
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1. Předcházet vzniku odpadu
Je ze všeho nejdůležitější. Rozumně snížit svou spotřebu a omezit 
výrobu zbytečných věcí, nenechat se zlákat reklamou, neodkládat 
ještě užitečné věci jen na základě změny módního trendu, podpo-
rovat bezodpadové výroby.
2. Používat věci opakovaně
Pokud určitou věc nepotřebujeme, ale je funkční, hledejme způ-
sob, jak ji ještě dále využít. Nezapomínejme, že věci, které jsou 
pro nás již nepotřebné, mohou ještě dobře sloužit někomu jinému. 
Je proto správné využívat antikvariáty a bazary všeho druhu, ale 
hlavně vyhýbat se věcem na jedno použití a věcem, které bychom 
užili jen zřídka (ty si raději někde vypůjčíme).
3. Třídit odpad
Odpad, který už nelze nijak využít, roztřídíme a předáme k recyk-
laci. Když budeme již v obchodě vybírat výrobky a materiály, kte-
ré lze snadno roztřídit, zůstane nám zbytkového směsného odpadu 
mnohem méně než dnes.
Pravidla třídění v našem městě
Do kontejnerů a nádob umístěných po městě lze třídit tyto druhy 
odpadu:
-  plasty, sklo, papír (seznam míst najdete na webových stránkách 

města v obecně závazné vyhlášce o stanovení systému nakládání 
s odpadem nebo se doptejte na čísle: 469 660 234)

-  nápojové kartony-tetrapaky od džusů, trvanl. mléka apod. – tyto 
patří do kontejnerů NA PLASTY!!!

-  upotřebené potravinářské oleje a tuky v uzavřených nejlépe 
plastových obalech – ty patří do zelených popelnic umístě-
ných na Starém náměstí, v ul. Nádražní, na sídlišti B. Němcové 
a na sídlišti v ul. Tyršova

-  použité a neznečištěné oděvy, textil, obuv a hračky – patří do bí-
lých kontejnerů umístěných na Starém náměstí, u obchodního 
střediska v ul. Vítězství a ve sběrném dvoře

-  baterie a drobná elektrozařízení (např. telefony, klávesnice, fo-
toaparáty, rádia, dálkové ovladače, přehrávače, zářivky apod.) – 
patří do červeného kontejneru na Starém náměstí (u školy)

Do sběrného dvora lze odložit především tyto druhy odpadu:
-  elektrozařízení (ledničky, pračky, televize, počítače, svítidla, zá-

řivky a další větší elektrozařízení) – většinou vyhovují zpětnému 
odběru elektrozařízení

-  nebezpečné složky komunálního odpadu – např. barvy, rozpouš-
tědla, oleje, chemikálie a další odpady znečištěné nebezpečnými 
složkami 

-  objemný odpad (matrace, nábytek, koberce apod.)
-  kovy
Na označenou plochu vedle kompostárny za seníkem ve Škrovádu 
lze odkládat především tyto kompostovatelné druhy odpadu:
- větve, 
- tráva, listí a 
-  další odpady rostlinného původu, a to nejen ze zahrad, ale i do-

mácností

Jak správně třídit?
Na obalech výrobků můžete najít několik značek, které mají 
usnadnit jejich třídění a recyklaci. Jde zejména o symboly tří šipek 
s číslem nebo zkratkou označující druh obalu (viz níže).
• Papír:

• Plasty:
 

• Sklo:
 

Některé problematické odpady a jak s nimi naložit:
-  obaly od brambůrek patří do plastu, ačkoliv jeho vnitřek vypadá, 

jako by byl potažený hliníkem,
-  lahvička od parfému s kovovými částmi patří do skla, drobné 

částečky kovu pro další recyklaci nevadí, podobné je to s kovo-
vými uzávěry u lahví s alkoholem,

-  řasenka patří do směsného odpadu, ačkoliv je z plastu, je velmi 
znečištěna,

-  tuba od pasty patří do směsného odpadu, jedná se o znečištěný 
obal,

- sáček od kávy patří do směsného odpadu,
-  blistr od žvýkaček patří do směsného odpadu,
-  vanička od masa s látkou či plastem uvnitř, znečištěná patří 

do směsného odpadu, opláchnutá do plastu, vnitřní podložka, 
na které leží maso, patří do směsného odpadu,

-  kalendář s kovovou (plastovou) spirálou patří do papíru, drobné 
částečky kovu či plastu pro další recyklaci nevadí,

-  keramika patří do směsného odpadu,
-  sáčky od polévek patří do směsného odpadu,
-  pribináček (voskovaný papír) patří do směsného odpadu a
-  plato od vajec nebo rulička od toaletního papíru či papírovaných 

utěrek patří do směsného odpadu, jde o poslední fázi zpracování 
už recycklovaného papíru

Bc. Petra Víšková

Základní pravidla pro nakládání s odpady

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 S., o státní statistické službě, ve znění pozdějších před-
pisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České 
republice – EU-SILC 2016 (životní podmínky 2016), které navazu-
je na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto zjišťování 
je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické 
situaci v celkem 31 evropských zemích. Dalším cílem je získat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky 10 916 do-
mácnostech, z nichž se 6 166 zúčastnilo šetření již v předchozích 
letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 6.února do 5.června 2016 pro-
střednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahr-
nuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. 
Pracovníci zapojeni do šetření se budou prokazovat průkazem ta-
zatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským 

průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2016 
a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměst-
nance ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zajištěna anonymita 
zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přís-
ných požadavků zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 101/2000 Sb. 
o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjiš-
ťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šet-
řených skutečnostech ve smysli § 16 zmiňovaného zákona o státní 
statistické službě.
Prosím, abyste případné dotazy občanů oslovených našimi za-
městnanci zodpověděli ve smyslu tohoto dopisu nebo je odká-
zali na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením še-
tření Životní podmínky 2016, paní ing. Martinu Myškovou, tel. 
466 743 445, 737 280 470. Dále prosím o zveřejnění tohoto dopisu 
způsobem ve Vašem městě obvyklým.
Ing.Veronika Tichá, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Pardubicích

Životní podmínky 2016 – Výběrové šetření v domácnostech
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Velikonoční soutěž v knihovně Slatiňany 
 

 
 
 
 
 

 

 

   a přineste nám  
      pomlázku!  

 
Ta může být opravdová, nakreslená, papírová  

nebo třeba perníková k zakousnutí.  
Prostě jaká tě jenom napadne…. 

 

        A když ji přineseš do čtvrtka   

         24. března 2016 
       malá odměna tě určitě nemine… 
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ZE SRDCE EVROPY 
DO SANTIAGA DE COMPOSTELA,
aneb pěšky z České republiky až k oceánu 
na západ Španělska

KDY: ČTVRTEK 17. března 2016 od 19:00 hodin
KDE: Společenský dům, Tyršova 287, Slatiňany

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
www.slatinany.cz

81.

CESTOVATELSKÝ VEČER 
PATRIK ABROAD KOTRBA

MĚSTO SLATIŇANY 

Vezměte si batoh na záda, jenž pro vás bude téměř po dva 
roky domovem, kytaru do ruky, jež vám bude potěšením 
i obživou a vydejte se pěšky z domu přes půlku 
rodného kontinentu až na západ 
Španělska, kde vás zastaví 
oceán.


