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ZÁŘÍ 2017

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

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 ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Woodová Barbara – Země odpoledního slunce
Grisham John – Grayova hora

Měsíc s pěknou knihou

ZP ČSCH Slatiňany pořádá dne 16. 9. 2017
v areálu ZO ČSCH ve Slatiňanech

Okresní výstavu drůbeže
a místní výstavu králíků, holubů a exotů

Součástí výstavy bude soutěž o pohár starosty města Slatiňany
pro členy místní organizace

Výstava bude otevřena
v sobotu dne 16. 9. 2017 od 7 do 16 hodin
Možnost nákupu kvalitních chovných zvířat

Občerstvení zajištěno, bohatá tombola!
Výstava bude doplněna o prodej keramiky.

Srdečně zvou pořadatelé!

149. LASKAVÝ VEČER
Ohlasy písní francouzských

Návštěvníci Laskavých večerů se mohou těšit na oblíbenou dvojici 
umělců, která již mnohokrát ve Slatiňanech účinkovala a vždy měla 
u diváků velký úspěch. Přemysl Rut je profesor DAMU, klavírista, 
zpěvák, divadelní režisér, spisovatel, básník, dramatik a herec. Jeho 
žena Markéta Potužáková vystudovala herectví na DAMU a poté 
i v Paříži. Do Francie proto jezdí často vystupovat. Na 149. LV bu-
dou společně zpívat francouzské písně, přičemž Přemysl bude hrát 
na klavír. Můžete se těšit na večer plný krásných písní a laskavého 
humoru. Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 14. září od 19 hodin.
 z.j.

1. Odkanalizování křižovatky V Kaštance, Slatiňany
2.  Defektoskopická zkouška na sloupech veřejného osvětlení ve Sla-

tiňanech
3. Nové veřejné osvětlení v části ulice Čechova, Slatiňany
4. Nové veřejné osvětlení v ulici V Tarasích, Slatiňany
5.  Projektová dokumentace na rekonstrukci veřejného osvětlení 

v části ulice Medunova, Slatiňany

Podařilo se…

Milí Slatiňanští,
většina z Vás jistě zaregistrovala smutnou zprávu, která nás potkala 
na sklonku července. Zcela nečekaně nás opustil dlouholetý kastelán 
zámku Slatiňany, pan Ing. Jaroslav Havlíček, a to v nedožitých 72 le-
tech. Nemohu se tu rozepisovat o jeho povaze, koníčcích ani příbě-
zích z jeho zcela jistě bohatého života, neznal jsem jej na to příliš 
dobře. Na zámek jsem nastoupil až dva roky po jeho odchodu do pen-
ze. Ale byl zde mým letitým předchůdcem, a proto bych mu tímto rád 
poděkoval za jeho práci pro slatiňanský zámek. Prokormidloval zá-
mek jako pomyslnou loď první poválečnou rekonstrukcí na sklonku 
80. let, dobou změn, odvozem mobiliáře i vleklým restitučním říze-
ním. Chtěl bych mu také poděkovat za pomoc a rady, které mi ochot-
ně vždy sdělil, když jsme s kolegy řešili nějaký technický problém. 
Tímto bych se s ním jménem svým i jménem kastelánek a kastelánů 
z hradů a zámků napříč Českou republikou chtěl rozloučit. 

Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany

Ke vzpomínce na pana Ing. Jaroslava Havlíčka se připojuje i město 
Slatiňany. Ing. Havlíček se v dřívějších letech zapojoval i do veřejné-
ho a kulturního života v našem městě. Krátce také vykonával funkci 
místostarosty města a to v letech 1993–1994. V devadesátých letech 
byl také předsedou komise školské a kulturní a členem komise pro 
rozvoj města. Za veškerou práci vykonanou pro zámek i pro město 
mu patří naše poděkování.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vzpomínka na slatiňanského kastelána

POZVÁNÍ

Připomínka

Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 9. 2017 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Setkání spolužáků ZŠ a JUKu (roč. narození 1939 a okolo). Setkání 
se bude konat 15. září od 14 hodin v restauraci U zámku ve Slatiňa-
nech.Těší se na Vás Marie Kyselová.
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Rada města Slatiňany projednala
na 82. schůzi dne 10. 7. 2017

1.  Trpišov – splaškovou kanalizaci – Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo
2.  Pronájem prostor v objektu bývalé Modely (pronájem120 m2 v pří-

stavku spol. ARCHATT – jako zařízení staveniště při obnově zámku)
3.  Pověření řízením Mateřské školky Slatiňany (pověřena Hana 

Hamplová od 1. 8. 2017 do nástupu nové ředitelky/ředitele vybra-
né/ho v konkurzním řízení)

4.  16. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2017

5.  Různé – ing. Ivo Vodehnal a Ing. Lenka Havrdová ustoupili od na-
vrhované schůzky s RM, ing. Vodehnal toto sdělil p. Starostovi 
a předložil nepodepsané požadavky ve 3 bodech, které RM bere 
na vědomí

- zároveň RM vydává opatření obecné povahy č. 18/2017 – územní 
opatření o stavební uzávěře. Hlasování: pro 5 hlasů, zdržel se 1

Srdečně zveme všechny občany na výstavu soutěžních návrhů na „re-
vitalizaci Kabeláčova mlýna“ (objekt bývalé Modely), které byly 
odevzdány v rámci architektonické soutěže, vypsané městem Slati-
ňany. Do soutěže bylo odevzdáno celkem 25 návrhů. Výstava se bude 
konat v prostorách Společenského domu (ulice Palackého č.p. 287, 
Slatiňany) a bude zahájena v pátek 15. září 2017 v 10 hodin. Vý-
stava bude trvat do neděle 1. října 2017 a každý den bude přístupná 
od 10.00 hodin do 18 hodin.
V další fázi proběhne jednací řízení mezi vedením města a autory vy-
braných návrhů, přičemž vybrané návrhy jsou ty, jenž získaly první, 
druhou a třetí cenu. Cílem jednacího řízení je vybrat vhodnou pro-
jekční kancelář, která zpracuje další stupně projektové dokumentace, 
potřebné k realizaci díla a také k získání dotace.
Veřejnosti bude umožněna i prohlídka vnitřních prostor Kabeláčo-
va mlýna. Prohlídka se uskuteční ve středu dne 23. a 24. září 2017 
od 12 do 17 hodin. Sraz zájemců o prohlídku bude přímo na parko-
višti u objektu.

Pečovatelská služba musí mít vytvořenou síť poskytovatelů 
sociálních služeb, které navazují na jím poskytovanou službu, 
a na které v případě potřeby své klienty odkazuje. Proto Vám 
představujeme některé služby následné péče působící v našem 
regionu (okres Chrudim).
Domovy pro seniory:
Čáslavská Care s.r.o. – Senior rezidence Chrudim
Domov pro seniory Heřmanův Městec
Domov seniorů Drachtinka Hlinsko
Domov seniorů Seč, s.r.o.
Dům klidného stáří Glossus s.r.o. Radim - Luže 
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim
SeniorCentrum Skuteč

Domovy se zvláštním režimem:
Domov na hradě Rychmburk – Předhradí
Sanatorium Topas s.r.o. Seč 
Lůžkové a sociální centrum pro seniory o.p.s. Chrudim
Čáslavská Care s.r.o. – Senior rezidence Chrudim
Domov seniorů Seč, s.r.o.
Domov pro seniory Heřmanův Městec

Domovy pro osoby se zdravotním postižením:
Domov sociálních služeb Slatiňany
SeniorCentrum Skuteč

Odlehčovací služby:
Domov seniorů Seč, s.r.o.
Domov sociálních služeb Slatiňany

Osobní asistence:
Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje, 
o.p.s.
Farní charita Chrudim
HEWER, z.s.

Více informací naleznete na internetových stránkách Minister-
stva práce a sociálních věcí ČR (www.mpsv.cz), případně přímo 
v sídle naší pečovatelské služby: Dům s pečovatelskou službou 
města Slatiňany, Farská 765, telefon: 469 682 555, 721 101 332

Zdroj: Registr poskytovatelů sociálních služeb

Stavba veřejné splaškové kanalizace v místní části Trpišova byla 
zdárně dokončena a zkolaudována.
Pokud vlastníci nemovitostí mají povolenu kanalizační přípojku 
od stavebního úřadu města Slatiňany (územní souhlas), mohou ke dni 
18. 8. 2017 vypouštět z nemovitostí do této veřejné splaškové kana-
lizace splaškové vody.
Dešťové vody z pozemků a staveb je zakázáno do této veřejné splaš-
kové kanalizace vypouštět.
Do konce září 2017 budou provedeny opravy komunikací, které byly 
dotčeny stavbou veřejné splaškové kanalizace a nebyly dosud na nich 
provedeny finální opravy.

Pardubický kraj ve spolupráci s neziskovými organizacemi pořá-
dá v neděli 1. října 2017 od 10.00 do 16.00 ve venkovních i vnitř-
ních prostorech Zámku Pardubice Den pěstounství.
„Chceme poděkovat našim pěstounům v Pardubickém kraji za je-
jich ne vždy snadnou práci při péči o děti, které nemohou vyrůstat 
ve svých rodinách. Proto jsme připravili pro ně a jejich děti den plný 
her a zábavy. Pěstounů je ale v našem kraji stále málo, a tak chceme 
touto akcí pozvat i ty, které téma pěstounství zajímá a chtějí se o něm 
dozvědět více,“ říká Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který 
převzal nad Dnem pěstounství záštitu. „Letos plánujeme první ročník 
v Pardubicích a rádi bychom, aby se z oslavy Dne pěstounství stala 
každoroční tradice,“ dodává Pavel Šotola.
Den pěstounství bude den plný aktivit pro děti i pro dospělé. Nabídne 
tvořivé dílny, sportovní stanoviště či hru o vstupenky do zámeckých 
expozic a další drobné odměny. „Součástí programu bude i možnost 
seznámit se s tématikou náhradní rodinné péče během setkání s od-
bornými pracovníky a získat informace i praktické zkušenosti od stá-
vajících pěstounů“, upřesňuje Hana Slezáková, PR pracovnice Amal-
thea, z. s., která se jako jedna z pořádajících organizací akce účastní.
Návštěvníci budou moci zhlédnout film o přátelství a pěstounské péči 
Můj kamarád Arfík či výstavu obrazů Nadace J&T Já pěstoun. Při-
pravena je diskuze s dětmi a mladými lidmi, kteří prošli náhradní 
rodinnou péčí. Den plný zážitků zakončí koncert folkové kapely HB. 
Vstup na akci je zdarma. V případě nepřízně počasí bude vše probíhat 
ve vnitřních prostorech zámku.

Rada města Slatiňany

Pozvání na výstavu

Informace občanům Trpišova
ke stavbě veřejné splaškové kanalizace

1. říjen – Den pěstounství v Pardubickém kraji

Pečovatelská služba informuje

Koupím do sbírky STARŠÍ PIVNÍ PŮLLITRY, TŘETINKY 
A CEDULE z českých pivovarů. VELICE DOBŘE ZAPLATÍM.
Tel: 604723161, email: Dandan76@seznam.cz

Soukromá inzerce
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Marie Opavská

Děkuji panu starostovi a Svazu diabetiků Slatiňany za milou gratula-
ci k mým narozeninám.

Vlasta Šuková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám.

Bohuslava Havlíčková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.

Václav Opočenský

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k našim narozeninám.

Rudolf Böhm

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a městskému úřadu 
za milé blahopřání, květiny a dárek k mám narozeninám.

Zdeňka Kozáková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.

Jaromír Procházka

Děkuji touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 
s paní Janou Pudilovou. Zároveň děkuji za projevy soustrasti a kvě-
tinové dary.

Jan Pourová, dcera

Poděkování

Vývoz popelnic, jednou za 2 týdny považuji za velmi nezodpovědné, 
neboť, s přihlédnutím k hygieně (v teplých letních měsících se kazí 
vyhozené zbytky velmi rychle) a kolem popelnic se line nesnesitelný 
zápach a je zde množství much a červů, které znepříjemňují život 
v okolí. U popelnic se v některých lokalitách objevují i potkani.
Rada pracovníka města, aby si občané některé věci nechávali v led-
nici nebo ve sklepě a vyhazovali je až před vývozem, snad vůbec 
neobstojí a není myšleno snad vážně.
Volal jsem i na OHS v Chrudimi a mluvil jsem s panem doktorem 
Říhou, který mi sdělil, že z hlediska hygieny neexistuje předpis, jak 
často se mají popelnice vyvážet, ale rozhodnutí je na zdravém rozu-
mu a ten říká, že vývoz jedenkráte za 14 dní je blbost.
Dosud třídíme odpad a vhazujeme jej do přistavených kontejnerů, 
ale asi od toho v budoucnu ustoupíme a budeme tímto nekazícím se 
odpadem prokládat odpad v popelnicích, aby zde alespoň částečně 
zamezil zápachu z vyhazovaných zbytků potravin.
Je smutné. že naše hezké městečko se díky rozhodnutí zastupitelů 
o vývozu popelnic jednou za 14 dnů, stává smradlavým městem, ale 
nějakou korunu, ušetříme, ať to stojí, co stojí.

Miloš Hudec

Vyjádření občanů k odvozu KO

Vydejte se na nejzajímavější místa v Pardubickém kraji a vyhrajte 
kolo! Letos je pro vás připraveno 15 cyklotras, abyste se na krásy 
kraje podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s bruslemi 
na nohách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, 
na těch nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. Nemusíte ab-
solvovat celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit tři razítka a jste 
v losování o 20 atraktivních cen! Soutěž se koná od 1. 4. do 15. 10. 
2017.
Jak soutěžit? 
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. Stačí absolvovat i jen část 
cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způso-
bem. Vandrovní knížky si můžete zdarma vyzvednout v Infocen-
tru Slatiňany.
Kde dostanu razítko? 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Jedno z razítek je k dispozici i na našem zámku!

V pátek 8 září 2017 bude zahájen další kurs společenské vý-
chovy a tance pro začátečníky. V rodinách budoucích tanečních 
vrcholí přípravy na první společenskou událost mladých slečen 
a mládenců.
Na návštěvu tanečníků, jejich rodinných příslušníků, známých 
a kamarádů se připravuje také pořadatel tanečních T. J. Sokol 
Slatiňany. Není jednoduché zajistit vše tak, aby byli všichni 
spokojeni, aby si návštěvu sokolovny po dobu tanečních užili. 
Taneční ve Slatiňanech mají svou tradici. Vzpomínáte na ta-
neční s taneční mistrovou paní Součkovou, mistry Pazdero-
vými, tanečním mistrem Radkem Smejkalem, nebo Lubošem 
Falhaurem? Nemusíte. Taneční hodiny jsou přístupné veřejnosti 
a ve společenském oblečení se může přijít podívat každý. Ta-
nečními mistry jsou letos již potřetí Pavel Stejskal a Miroslava 
Hrstková.
Tak tedy poprvé 8. září začínáme.

Taneční

Od 18. září 2017 vždy každé pondělí + čtvrtek od 16.00 do 17.00 
hod. – základní gymnastika pro děti. Děti cvičí na žíněnkách, 
kruhách, hrazdě, žebřinách. Vhodné pro děti od 6 let.
Od 11. září 2017 vždy každé pondělí od 18.00 do 19.00 hod. 
– cvičení pro ženy. Jedná se o cvičení zaměřené na posílení ce-
lého těla a je vhodné pro všechny věkové kategorie.
Do sokolovny je nutné si přinést obuv na přezutí, ženy podložku 
na ležení. Cvičenci, kteří jsou přihlášení v T. J. Sokol Slatiňany 
hradí členské známky, jejichž hodnota je do 18 let a nad 65 let 
200 Kč, od 19 do 64 let platí členskou známku 500Kč na celý 
rok. Dále jsou vybírány cvičitelem před každou hodinou oddílo-
vé příspěvky. Dospělí platí 20 Kč nebo 40 Kč (nečlen T.J.), děti 
10 Kč nebo 20 Kč (nečlen T.J.). 
Chcete-li se hýbat, rádi vás v sokolovně uvidíme.

Cvičení v sokolovně

Atletické tréninky
Blíží se zahájení další části atletické sezony. Informace pro rodiče 
nejmenších atletů stávajících či nových a pro starší atlety. Tréninky 
pro nejmenší budou zahájeny od druhého týdne v září ( od 11. 9.), čas 
a dny budou upřesněny po dohodě s trenéry. Informace proběhnou 
ve škole. Starší zahajují tréninky již od prvního týdne v září v pondě-
lí, středa a pátek od 17.00 hodin na stadionu. Těšíme se na Vaši účast.

Za trenéry Jan Hanuš
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Rok renezanční šlechty
V letošním roce Národní památkový 

ústav v rámci dlouhodobého cyklu po sto-
pách šlechtických rodů propaguje nejvý-
znamnější architektonické památky renezan-
ce, které jsou v jejich gesci.

Pro letošní návštěvnickou sezónu ji 
ústav prezentuje sloganem, který může znít 
adresně, jako Rok renezanční šlechty. Smys-
lem záměru je přiblížit jejich odkaz, týkající 
se stavebního slohu aristokratických sídel, 
jež charakterizují typické ozdobné prvky, 
často doplněné sgrafitovou rustikou (viz. 
dále).

Generální ředitelka NPÚ N. Goryczová 
očekává od této kampaně, šířené zejména 
mezi turisty a návštěvníky památek, zvý-
šený zájem o tyto objekty. Nechala proto 
sepsat kapesní průvodce, v němž je popis 
32 zámků (obr. č. 1), mezi nimiž je zařazen 

i slatiňanský (obr. č. 2).
Zároveň také upozorňuje na repre-

zentativní publikaci s názvem Průvodce 
po památkách od K. Kuči a kol. vydanou 
v roce 2013, zahrnující všechny památky 
ve správě NPÚ a lze ji zakoupit v pokladně 
zámku (obr. č. 3).

O slatiňanském zámku byla vydána řada 
průvodců, v nichž se dočítáme o jeho držite-

lích, ale také o jeho stavebním vývoji, ply-
noucího z potřeb a účelu sídla Auerspergů. 
Totéž bychom našli v encyklopediích, speci-
alizujících se na zámky a v edicích, obecně 
informujících turisty o panských sídlech. 
První průvodce o zámku pochází z roku 

1962. Je to malá brožurka vydaná Krajským 
střediskem památkové péče Východočeské-
ho kraje v Pardubicích, napsaná F. Bílkem 
(zakladatelem hipologického muzea) a J. 
Heroutem (obr. č. 4).

Výstavbu zámku v druhé polovině 
16. století interpretují takto:
Majitelem tvrze se v roce 1575 stal Bohuslav 
Mazanec z Frymburka, zbohatlý pražský 
měšťan. Začal s přestavbou tvrze v renezanč-

ní zámek, který dokončila vdova po Mazan-
cově smrti v roce 1589. Stavbu vedl vlašský 
architekt Ulrico Aostalis, působící v císař-
ských službách na Pražském hradě. Ke staré 
tvrzi, zčásti situované do západního křídla, 
jak dokazují dvoupodlažní gotické sklepy, 
byla přistavěna křídla jižní a východní, tak-

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 6
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že vznikla podkovová dispozice zámku. Tu 
máme sice doloženou až na stabilním katast-
ru z roku 1836 (obr. č. 5), ale podle Herouta 
se tak stalo v závěru 16. století.

Mazancův zámek vidíme ve výřezu raně 
barokního obrazu z roku 1681, který věno-
vala vrchnost děkanskému chrámu v Chru-
dimi, jako poděkování za odvrácení moru 
v obci. Stalo se tak díky zázračné moci sv. 
Salvátora, obrazu umístěného v sakristii 
kostela, neboť zastavil morovou záhubu 
v obci (obr. č. 6).

Z tohoto obrazu vidíme, že zámek 
vytváří patrovou stavbu, čelní stěnu pokrý-
vala sgrafita a měl korunní lunetovou římsu. 
Nad kratšími stranami východního křídla 
se tyčily volutové štíty s čůčky a na boku 
střechy, zakončené věžičkou, jsou vikýře se 
štíty. Dnes bychom toto křídlo zámku hleda-
li na místě marně.

V posledním zmíněném průvodci (viz. 
obr. č. 3) se praktický opakuje totéž, rozdíl 
spočívá v založení zámku Mazancem, které 
odpovídá dispozici tvaru L (dnešní východní 
a jižní křídlo, pozn. aut.), západní křídlo 
bylo postaveno za J.A. Auersperga v letech 
1747–1755 a mělo nízkou mansardovou 
střechu a barokní šambrány oken (dle Kuči 
a kol.).

Na základě článku v Chrudimských 
vlastivědných listech č. 5 z roku 2006, 
pojednávající o osudech tvrzí ve Slatiňa-

nech, jsou obě popsané verze výstavby 
zámku velice nepravděpodobné. Na obr. 
č. 7 je zachycena novostavba východního 
křídla z konce 18. století jako mědirytina 
od Hertzigera vydaná ve formě grafického 
listu. Namalovala ji dvanáctiletá Josefína 
Malovcová v roce 1802. Očitým svědkem 
této stavby byl J. Schalter v německy psané 
Topographie….. z roku 1789, v níž konsta-

tuje, že ve Slatiňanech je nádherný zámek, 
který není ještě dostavěn. Skutečnost, 
že toto křídlo zámku mělo do roku 1990 
sgrafita skrytá pod omítkou lze pokládat 
za kamufláž bývalých majitelů, vypovídající 
o tom, jaký byl jejich původní záměr. Sou-
časný stav vidíme na obr. č. 2.

Ing. Milan Vorel,
 foto Jan Drášil a archiv

Obr. č. 7
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Jak dál s komunálními odpady?

Vážení spoluobčané, 
letošní horké léto zavdává příčinu ke kritickým ohlasům spoje-
ným se snížením četnosti svozu směsného komunálního odpadu 
v našem městě. MěÚ hledá cesty, jak nejen hospodárně, ale hlavně 
ekologicky s výhledem do budoucna v tomto směru postupovat. 

Je pravdou, že v letošním roce zaznamenáváme (alespoň 
dosavadní vývoj tomu nasvědčuje) snížení objemu odpadu 
vyváženého na skládku a tím lze bezesporu očekávat i možnost 
výrazně snížit poplatky za svoz pro domácnosti v příštím roce. 
Proti tomu však stojí výše zmíněné nepříjemnosti hygienického 
rázu – odpadky prostě smrdí. Rozhodně však nejde v prvé řadě 
o peníze.

V loňském roce jsme v produkci odpadu překračovali ve Sla-
tiňanech celorepublikový průměr. Naopak u vytříděných složek 
určených k recyklaci jsme proti průměru ČR zaostávali. Přitom 
si naše země v rámci Evropy nevede nijak oslnivě. Z ročenky 
EUROSTATU 2015 vyplývá, že jsme na skládky vyvezli 53 % 
odpadu, 30 % jsme zrecyklovali a zkompostovali a 18 % skončilo 
ve spalovnách. Mohli jsme se tak srovnávat např. s Maďary, Por-
tugalci či Litevci. Nejvíce v Evropě recyklují a kompostují Němci 
(68 %), kteří 32 % spalují při produkci energie. Prakticky nesklád-
kují. Švédové vsadili na spalovny s výrobou potřebné energie (51 
%), zbytek recyklují + kompostují (48 %).

Jak tedy dál u nás? Podle schváleného zákona o odpadech 
se v ČR má od roku 2024 zcela zakázat skládkování směsného 
a recyklovatelného odpadu. Čili všech 180 skládek u nás má 
skončit. Cestou je např. zmíněné spalování s dnes již vyspě-
lou ekologicky šetrnou technologií, navíc produkující teplo či 

elektřinu – viz švédská cesta. U nás máme spalovny pouze čtyři 
– s naplněnými kapacitami. Před cca 10 lety byla snaha jejich 
počet výrazně zvýšit, ale narazila na rozhodný odpor v regionech 
(někdo si možná vzpomene na snahy o stavbu spalovny v Semtíně 
a petice proti ní).

Zpět do Slatiňan. Na cestě odpadového hospodářství jsme 
nuceni pokračovat k naplňování výše uvedených cílů (v Evro-
pě do r. 2030 dosáhnout recyklací a kompostováním 65 %, 
skládkování dostat pod 10 %). Přestože jsou některé mezikroky 
momentálně nepopulární, nezbývá nám, případně další garnituře 
na radnici v trendech snižování objemu směsného a zvyšování 
recyklovaného odpadu pokračovat.

Na závěr si dovolím uvést svoji osobní zkušenost. Každé 
druhé pondělí večer vystrkám zlehka na chodník menší sběrnou 
rodinnou nádobu naplněnou maximálně z 1/10 odpadovými 
sáčky z kuchyně, případně smetím z vysavače, či talířem roz-
bitým v rozčilení. Přiznám se, že přihodím 1–2 mikrotenové 
sáčky zamražených kuřecích kostiček z rohu mrazáku. Veškeré 
biologické zbytky (shnilé brambory a ovoce, slupky, skořápky) 
mizí společně s trávou, listím apod. z malé zahrádky na nevelkém 
kompostu. Často nosíme do blízkého „hnízda“ hlavně plasty, dále 
sklo (nejvíc lahve od vína) a papír. Plechovky a další kovy méně 
často do příslušné nádoby na náves. Na kompostárnu nad Škrová-
dem pouze to ze zahrady, co patří do sektoru „větve“. Samozřej-
mě nerozvádím návštěvy sběrného dvora. Takže tak.

 Chápu, že obyvatelé sídlišť to mají složitější a že je nutné 
ve vytváření lepších podmínek pokračovat.

Petr Kolek
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Stalo se v Slatiňanech v roce 1911
Vážení spoluobčané, 
s koncem prázdnin se vracíme k místní kronice, tentokrát do roku 
1911. Tento rok pokračoval rozvoj naší obce, 7. září (po dlouhém úsilí 
místní správy) oficiálně povýšené na městys. Tahanice kolem výběro-
vého řízení na stavbu kanalizace nám připadají aktuální s výjimkou 
rozpočtovaných částek. Tento rok byl rovněž ve znamení rozmachu 
moderní dopravy. Málem jsme se dočkali elektrické dráhy Pardubi-
ce – Nasavrky (podobně jako zrealizovaná tramvajová trať Liberec 
– Jablonec), Slatiňáci mohli poprvé spatřit na severní obloze krou-
žit letoun osedlaný ing. Kašparem. Nechyběl rovněž zhoubný požár 
a neuvěřitelné letní sucho s horkem, které se nám po více než 100 
letech stává, bohužel, běžným jevem.
….. Poplatky pro povolení zábav: za hudbu bezplatnou vybírány 3 K, 
za hudbu placenou 5 K. ….. Za vydláždění mostu a zřízení silničních 
přechodů v ulici Nasavrcké hradila obec okresnímu výboru v Chrudi-
mi za r. 1910 třetinu nákladů – t.j. 1.471 K 36 h. ….. Veřejné osvětlo-
vání petrolejovými lampami bylo nedostatečné. Proto již v minulém 
roce použita petrolejová jednoplamenná lampa „Slavia“, dodaná fir-
mou V. Reiner v Kutné Hoře, na zkoušku. Jelikož firma požadovala 
za lampu 208 K 82 h, usneseno lampu vrátit a poskytnout náhradu 
za použití. Firma však s tímto rozhodnutím nesouhlasila a vymáhala 
důrazné zaplacení účtu. Usneseno proto ve schůzi dne 6. března t. r. 
žárovou lampu zakoupit a účet vyrovnat. ….. Podle usnesení z minu-
lého roku vypsána byla na zadání kanalisační stavby veřejná soutěž. 
Při této soutěži došlo celkem 10 ofert. Nejvyšší podání činilo 49.955 
K 49 h, nejnižší 35.069 K 44 h. Projektant stavby „Hrůza a Rosen-
berg“ podal nabídku na 43.046 K 44 h. Jmenovaná firma byla o nej-
nižší nabídce telegraficky zpravena. Ta oznámila také telegraficky, 
že za tuto částku na stavbu kanalisace nereflektuje. Navrženo, aby 
stavba kanalisace byla zadána firmě Ludvík Uhlíř v Přerově za na-
bízenou částku 36.840 K 50 h. zároveň prostřednictvím okresního 
výboru požádána zemská technická kancelář o stálý odborný dozor. 
Se zadáním stavby nastala zase jiná nesnáz. Firma Hrůza a Rosen-
berg si podala značný účet za vypracování projektu. Usneseno, aby 
po poradě s právním zástupcem byl účet této firmy vyrovnán. Okres-
ní výbor stále naléhal na rychlé provedení stavby. Odborný dohled 
prováděl Alois Drobílek z Nasavrk. Též ve schůzi obecného zastupi-
telstva usneseno, aby byl zřízen odpad vody v nádražní ulici ke kláš-
teru. Za tím účelem vyzvána kongregace školských sester, aby dala 
odvodnit pozemek drenážemi. K uskutečnění projektu však nedošlo. 
….. Ve schůzi dne 30. května t. r. usneseno, aby byla vyslána tří-
členná deputace k majiteli velkostatku se žádostí o získání pozemku 
u kláštera pro stavbu obecního chudobince. Ke stavbě však nedošlo. 
….. V roce 1911 byla obec Slatiňany vyzvána k poskytnutí sub-
vence na horlivě vychvalovaný projekt elektrické dráhy z Par-
dubic do Nasavrk. Projekt ten však nebyl uskutečněn. ….. Protože 
druhý policejní strážník a zároveň letní polní hlídač Rudolf Mazuch 
vystoupil z obecních služeb, bylo jeho místo přiděleno Václavu Pro-
tivovi, zámečnickému pomocníku s ročním služným 600 K a ročním 
příspěvkem 100 K na stejnokroj. ….. V zasedání zemského výboru 
království Českého dne 7. září t. r. oznámeno, že obec Slatiňany 
je povýšena na městys. ….. Tělovýchovná jednota Sokol pořádala 3. 
září I. veřejné cvičení na louce u parní pily J. Drobílka. Před cvičením 
měl proslov župní starosta Dr. Karel Pippich z Chrudimě. Po cvičení 
byla veselice, zahrála známá kapela sokolská z Luže. ….. Hasičský 
sbor daroval 500 K jako výtěžek z tanečních zábav na splátku dluhu 
na parní stříkačku. …… Škola měla 5 tříd a 2 pobočky. Vyučovalo 
7 učitelů. Počet žáků 382. …… Zpěvácký kroužek ve Slatiňanech 
sehrál dne 24. a 25. května operetu „Mamzell Nitouche“. Operetu 
nastudoval a řídil učitel V. Kubata. ….. Dne 11. května t. r. po desáté 
hodině dopolední uspořádal ing. Kašpar v aeroplánu svůj let z Pardu-
bic do Chrudimě. Se svým letadlem kroužil ve výšce 400 m. Let trval 
celkem 9 minut. Zpáteční cesta, podporovaná jihovýchodním větrem, 
trvala pouze 5 minut. ….. V březnu t. r. vypukl v noci kolem 1 hodiny 
neznámým způsobem požár v hospodářském stavení č. p. 34, které 

patřilo Františku Kubelkovi. Přes usilovnou námahu místního hasič-
ského sboru a za pomoci 6 okolních sborů nepodařilo se tento zhoub-
ný požár lokalizovat. Veškeré budovy se zásobou píce byly zničeny. 
Stavení měl majitel pronajato na soukromé byty. ….. Teplota v po-
sledních dnech července t. r. dosahovala na slunci 40°. Následky 
sucha se jevily na polích i v zahradách. Suché, horkem zpražené listí 
padalo se stromů jako na podzim. Řeka byla úplně vyschlá, ve mno-
hých studnách se jevil nedostatek vody. Nejstarší obyvatelé v naší obci 
nebyli pamětlivi tak suchého roku. …… Činnost okrašlovacího spol-
ku byla opět plodná. Ve schůzi 24. března se usnesl, aby popis Slati-
ňan byl otisknut v almanachu lázeňských míst a měst a tím se snažil 
propagovat naše milé městečko. Dne 30. března t. r. učinil provolání 
k místním občanům o úpravě a čistotě stavení a dvorů. ……….

Z kroniky vybral P. Kolek
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Kdo ví, že od roku 2006 ve Slatiňanech 
existuje tým ultimate frisbee? A kdo ví, co 
je ultimate frisbee? 

Ultimate frisbee pocházející z USA je 
kolektivní bezkontaktní hra s létajícím dis-
kem. Hrají proti sobě dva týmy o sedmi 
hráčích, jejichž úkolem je dostat disk při-
hrávkami do soupeřovy koncové zóny. Hra 
je specifická především tzv. „Spirit of the 
game“, nebo-li duchem hry. To znamená, že 
na hřišti není žádný rozhodčí, a i na světo-
vých šampionátech si hráči všechny spory 
řeší sami v duchu fair play. V posledních 

letech patří frisbee k nejrychleji se rozšiřu-
jícím sportům nejen ve světě, ale i v České 
republice. 

Na začátku srpna se 7 dívek ze Slati-
ňan vydalo reprezentovat Českou republi-
ku na Mistrovství Evropy Ultimate frisbee 
v kategorii U17 a U20 let do nizozemské-
ho Veenendaalu. V kategorii do 17 let 
měla děvčata ze Slatiňan největší zastou-
pení ve výběru z celé republiky. Úspěch 

na evropské scéně přišel nečekaně v obou 
kategoriích. 

Holky do 17 let, kde nás reprezentova-
la Alžběta Kimáková, Adriana Hamanová, 
Tereza Šimová, Kristýna Tlustá a Pavlína 
Tvrzická, dokázaly vybojovat celkově 3. 
místo ze 6 týmů. 

Děvčatům do 20 let, kdy české barvy 
hájila Andrea Valovičová a Markéta Hud-
cová, utekla účast ve finále pouze o jedi-
ný bod, kdy je semifinálová prohra s rus-
kou reprezentací poslala do boje o 3. místo 
s Francií. Po nevydařeném začátku zápa-

su o bronzovou medaili to vypadalo, že se 
Češky musí spokojit se čtvrtým místem, ale 
holky nic nevzdaly, a i přes velký bodový 
náskok Francouzek dokázaly skóre zápasu 
vyrovnat a v nervy drásajícím závěru strh-
nout vítězství na svoji stranu. Z 15 týmů 
z celé Evropy si tedy domů přivezly bronz. 
Poprvé v historii tak získala Česká republika 
dvě medaile v juniorské kategorii. 

Pro některé z hráček to byl první zahra-

niční turnaj, ze kterého si všechny přiváží 
nejen cennou medaili, ale i mnoho zážitků, 
zkušeností a především nová přátelství. 

Chtěli bychom poděkovat městu Slatiňa-
ny za sponzorský dar, kterým podpořilo děv-
čata do 17 let v účasti na tomto mistrovství. 

A co nás čeká v dalším roce? Naším 
snem je účast na Mistroství světa, opět 
v juniorské kategorii. To pro nás znamená 
ještě větší píli v tréninku, bojovnosti v kva-
lifikačních turnajích, ale také usilovnější 
shánění finanční prostředků, neboť veškeré 
náklady si hradíme samy, resp. naši rodiče, 
za což jim patří také náš obrovský dík.

Úspěch na Mistrovství Evropy ve frisbee

Horní řada zleva: Tereza Šimonová, Adriana Hamanová, Andrea Valovičová, Kristýna Tlustá,
dolní řada zleva: Pavlína Tvrzická, Alžběta Kimáková, Markéta Hudcová

Alžběta Kimáková

Kristýna Tlustá

Markéta Hudcová. Dobojováno! Poslední 
bod a bronz je náš!!
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Atletika v polovině sezony v roce 2017
Podívejme se, jak si vedou naši atleti v závodech jednotlivců i družstev.
Každoročně začínáme sezonu na halových krajských přeborech 
v Jablonci nad Nisou. A jako každý rok i tentokrát jsme si přivezli 
medaile. Žákyně Karlíková Viktorie výkonem 143 cm ve výšce vybo-
jovala 3. místo (vítězka měla 145 cm). Špániková Denisa v dorosten-
kách pak časem 29,89 s na 200 m brala rovněž bronz. Páté místo pak 
přidal mladší žák Pavlík Vojtěch na 60 m (9,78 s). Za zmínku stojí 
i 3. místo naší bývalé atletky Coufalové, která závodí za Pardubice 
v běhu na 60 m časem 8,26 s v kategorii dorostenek.
V srpnu si Špániková zaběhla na silně obsazeném mítinku ve Dvoře 
Králové 200 m v osobním rekordu 27,0 s a obsadila 2. místo!!
V soutěži družstev si před závěrečnými koly vedeme se střídavý-
mi úspěchy. Všechna družstva bojují v krajském přeboru. Družstvo 
mužů je na slušném 5. místě. Zatím se na žádném kole nesešli kom-
pletní, ale i tak si vede docela dobře. Výrazně se prosazuje Douša, 
který v každém kole vyhrál 400m př. (60,84 s), Sirový, který rovněž 
v každém kole vyhrál hod kladivem (43,26 m), dále Piskač 2x druhý 
v hodu oštěpem (49,50 m). Stále dobří jsou vrhači Ješátko, Brožek, 
běžci, překážkáři, skokani Jiroušek, Češík, Pilař, Závorka, Urválek. 
Bodově se prosazuje i nováček Halámka (dálka 5,53 m – 6.místo) 
a benjamínci Zástěra (dálka 5,28 m – 8. místo ) a Jeníček (sprinty).
Mladší žáci a žákyně jsou po třech kolech na 6. a 5. místě. Většina 
z nich jsou věkově ještě mladší než ostatní, a tak se velice těžko pro-
sazují na bodovaná místa (v disciplínách je 20–35 závodníků!!!!!) 
přesto dosahují dílčích úspěchů. U žáků je výraznou postavou Plenin-
ger Vít, který si vede velice dobře ve sprintech a skocích (60m – 8,8 s 
= 2. místo!!!!, dálka 4,26 m = 4. místo ). Boduje ještě Jirásek (60 m 
př. – 13,03 s = 9.) a Pavliš Filip v dálce (3,91m = 9.).
U dívek se pravidelně prosazuje Jíšová v dálce (4,09 m = 6.), Steh-
nová ve vrhu koulí (8,24 m = 5.), Kvízová ve výšce (131cm = 2.), 
Picpauerová a Urbánková na 800m (2:55,74 a 2:55,76 = 9. a 10.)

Nejmladší žákyně jsou ve své skupině na 6. místě. Oproti minulým 
rokům je nedostatek malých dívek což má za následek i celkové 
umístění. Nejlepší ze závodnic je v současnosti Bára Urbánková, 
která se ve čtyřboji (60m – 8,9s = 2.–4., dálka – 3,58 m = 5., míček – 
33,37 m = 4. a 600 m – 2:03,9min. = 1!!) umísťuje celkovým součtem 
bodů mezi třemi nejlepšími. Podporují ji Korečková, Křemenáková, 
Hubková, Blažková, Dvořáková.
Zatím nejlépe si vedou nejmenší žáci. Jsou na druhém postupovém 
místě a pokud nic nepokazí, tak by měli postoupit na závěrečné finále 
o medaile. Navíc naše „B“ družstvo je na 7. místě (o 1 až 2 roky 
mladší než ostatní závodníci). Zde je nejvýraznější postavou Aleš 
Blažek, který stejně jako Bára obsazuje v čtyřboji pravidelně stupně 
vítězů (6 0m – 8,7 s = 2., dálka – 4,00 m = 2., míček – 35,83 m = 
3., 600 m – 1:51,8min = 1. !!!!). Silně bodující jsou ještě Vychodil 
Jindřich a Kopiště Radim. Do sestavy patří ještě Růžička Jan, Pavlík, 
Hubka, Pavliš T. a V., Picpauer, Jíša a Kopiště Richard. Tady si také 
zaslouží uznání trenéři této kategorie a trenéři těch úplně nejmenších, 
kteří se dětem maximálně věnují a připravují je do světa soutěží. (Ve-
linský, Pavliš, Picpauer, Rýdlo, Štursa).
Velmi dobře si také vedou naše hostující závodnice. V kategorii star-
ších žákyň to je Karlíková Viktorie (Chrudim ), která boduje ve výšce 
(1,45 m a sprintech ), dále dorostenky Jirásková Ludmila a Špániko-
vá Denisa (Svitavy). Obě se prosazují v bězích. Lída byla 3. na 400 m 
(66,52 s) a 6. na 100 m (13,33 s), Denisa 2. na 200 m (26,64 s) a 4. 
na 100m (13,24 s). Obě společně ve štafetě 4x100 m na 2. místě 
(52,71 s). Všechna tři děvčata pak díky 1. (Chrudim ) a 2. (Svitavy) 
místu mají šanci postoupit na republikové finále.
Držme jim všem palce, ať se našim družstvům i závodníkům jejich 
cíl podaří. O to se pak starají trenéři starších atletů Jirásek, Češík 
a Hanuš.

Jan Hanuš, Mgr.

O druhém dubnovém víkendu přivítal rybník Návesní v Kunčí účast-
níky již 3. ročníku kaprařského závod dvojic Carp Cup. Proměnlivé 
počasí tentokrát úlovkům příliš nepřálo. Největšího kapra (78 cm) 
ulovili Antonín Hendrych a Petr Bureš, kteří se současně stali vítězi 
závodu. Na druhém místě skončili Jan Drápalík a Tomáš Hloušek 
a třetí místo obsadil domácí sourozenecký tandem Martin a Jiří Wie-
checovi.
V květnu a na začátku června pořádala naše organizace dva závody. 
Prvním z nich byl v neděli 21. května závod O pohár starosty města 
Slatiňany, na který se sjelo 70 závodníků z různých koutů převáž-
ně Pardubického kraje. Vítězem se stal Lukáš Bartoněk z Předměřic 
nad Labem s 2150 body. V pořadí druhý závodník Jiří Vágenknecht 
z Pardubic nachytal 1560 bodů a třetí Stanislav Svoboda z Humpolce 
1540 bodů. Nejlepší z domácích závodníků Radek Žemlička skončil 
na 13. místě se 700 body. O naše závody je velký zájem, o čemž svěd-
čí účast rybářů, kteří do Slatiňan vážili cestu téměř stokilometrovou 
cestu. O to více zamrzí, že místní se závodit už tolik nehrnou – letos 
se zúčastnilo pouze 9 našich rybářů.
Příkladem pro dospělé rybáře by mohli být naši mladí – na startov-
ní listině dětských rybářských závodů, které se na rybníku Návesní 
v Kunčí konaly 4. června, bylo hned 20 domácích reprezentantů, což 
čítá dvě třetiny všech zúčastněných. Soutěž ovládli sourozenci Make-
šovi – starší Veronika zvítězila s 1270 body a mladší Lukáš skončil 
na druhém místě s 1140 body. 3. místo vybojoval s 1060 body Tomáš 
Bastl z Jeníkovic.
Poslední závod letošního roku je naplánován na podzim, konkrétně 
na neděli 24. září. Podmínkou účasti není registrace u ČRS a závodit 
tak může každý. Už teď se můžete přihlašovat na telefonním čísle 
724 236 489 nebo na e-mailové adrese zemlicka.Radek@seznam.cz. 
Pokud nemáte zájem chytat, přijďte se podívat.

Za MO ČRS Hana Žemličková

Ze života MO ČRS Slatiňany
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Zanedlouho začne nový školní rok a tak bychom se rádi vrátili 
do uplynulého roku a podívali se na sportovní aktivity našich žáků.
Hned na úvod můžeme říci, že díky sportovním výsledkům, to byl 
jeden z nejúspěšnějších roků za poslední období!!!
Již v září jsme poprvé v rámci lidového běhu Vinařské desítky 
v Chrudimi díky největšímu počtu žáků – běžců obsadili 1. místo ze 
všech přítomných škol.
Pak se již rozběhla naplno sezona. Ve florbale jsme na okresním fi-
nále v kategorii nejmladších žáků obsadili 3. místo, nejmladší děv-
čata dokonce vyhrála, mladší žačky skončily na 4. a mladší chlapci 
na 2. místě. Starší žáci a žákyně vyhrály a tak se probojovaly na kraj-
ské finále.
Tři účastníky v kraji najednou jsme ještě nikdy neměli!!!! V krajském 
finále pak nejmladší žákyně obsadily 4. místo (nejlepší hráčky byly 
Urbánková, Musílková a Picpauerová). Starší žákyně skončily rov-
něž čtvrté a starší kluci vybojovali bronzové medaile (nejlepší hráči 
Pytlík Ivan a Marek). Na konci června jsme se na florbalovém turnaji 
ve Skutči při součtu umístění tří kategorií celkově umístili na 3. místě 
(nejmladší žactvo 4., starší dívky 3. a starší kluci 3. místo).
Ještě lépe jsme dopadli v atletických soutěžích. Na Poháru rozhla-
su v okresním finále skončila naše družstva na 2. místech!!! (ml. 
dívky a kluci a st. dívky a kluci). Podle součtu bodů ze všech zú-
častněných škol prvních 6. postoupilo do kraje a naše škola se tak 
probojovala ve třech kategoriích. Mladší žáci skončili na 5. a star-
ší žákyně na 4. místě. Medaili pak vybojovali starší kluci, kteří 
obsadili 3. místo. Z výsledků stojí za zmínku suverénní vítězství 

Kvíze na 1500 m v čase 4:57,77 (st. žák), výška Roztočila 1.–4. 
za výkon 1,62 m (st. žák), na 2. místě skončila dálkařka Šimonová 
T. výkonem 4,79 m a štafeta 4x60 m Karlíková, Šimonová, Svetlí-
ková a Sokolová za 33,19 s (st. žačky), 3. místo pak obsadila štafeta 
st. žáků Kvíz, Roztočil, Boháč a Pytlík I. časem 29,82 s. Nejpře-
kvapivějšího umístění pak dosáhli mladší žáci v hodu míčkem kde 
obsadili první tři místa!!!!! (Jedlička P. 69,25 m, Haman 53,17 m 
a Kolář 52,82 m).
Největšího úspěchu jsme dosáhli na atletickém čtyřboji, kde pětice 
závodníků absolvuje čtyřboj ve sprintu, skoku, hodu či vrhu a běhu 
na střední trati. Naši žáci a žákyně vyhrály okresní finále a postou-
pily do krajského finále (pouze vítězové čtyř okresů z pardubické-
ho kraje). Starší žačky ve složení Karlíková, Sokolová, Hamanová, 
Tomanová a Matějková obsadila konečné 3. místo. Navíc Karlíko-
vá skončila v součtu bodů jako jednotlivec na pěkném 5. místě zis-
kem 2011 b. (60 m 8,71 s, 800 m 3:08,76 min, výška 145 cm a kou-
le 9,77m). Ještě lépe si vedli hoši, kteří ve složení Pytlík I., Boháč, 
Roztočil, Vokatý a Machač vybojovali skvělé 2. místo, když prohráli 
o pouhých 100 bodů s pardubickou „sportovkou“ ZŠ Benešova!!! 
Třešničkou na dortu pak bylo celkové 1. místo v jednotlivcích Ivana 
Pytlíka se součtem 2069 b. ( 60 m 8,07 s, 1000 m 3:09,99 min., dál-
ka 528 cm a koule 10,60 m). Když si uvědomíme, že porazil spoustu 
dobrých atletů a dokonce i specialisty ze sportovní školy, byl to skvě-
lý úspěch pro něj i pro naší školu!!!! Děkujeme všem za reprezentaci 
školy a těšíme se na nový školní rok.

Jan Hanuš, Mgr.

Sport a škola v uplynulém školním roce 2016/2017


