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BŘEZEN 2019

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

V obřadní  síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 26.  ledna 
2019  zastupitelkou města  Ing. Dagmar  Fryšovou  slavnostně  přiví-
tání  do  života  a  společenství  našeho města  tito  noví  občánci: Petr 
Heizman, Robin Jirásek, Barbora Pilařová, Magdaléna Plíšková, 
Kvído Pochobradský, Jakub Sloupenský a Jakub Zdražil.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu paní učitelky Šottové a paní učitelky Coufalové. Pře-
jeme malým občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví 
a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Vítání občánků
CRAZY SAXOPHONES

a
básně Václava Hraběte

Po delší době vystoupí ve Slatiňanech saxofonové kvarteto žáků par-
dubické ZUŠky pod vedením svého učitele Pavla Merty. Pavel Mer-
ta zavítá se svým souborem na Laskavý večer již počtvrté, ale žáci se 
mu samozřejmě mění. Vždyť poprvé to bylo na 62. LV 16. 4. 2009 
a zatím naposledy na 145. LV 16. 3. 2017. Po dvou letech se tedy opět 
můžete těšit na jejich svižné swingové a jazzové melodie.
Hudbu bude tradičně střídat mluvené slovo, věnované tentokrát čes-
kému beatníkovi, básníku, který se v 60. letech nesmazatelně zapsal 
do české poezie,  i když se nedožil ani 25 let. Václav Hrabě se stal 
legendou již za svého krátkého života a náhlá, předčasná smrt samo-
zřejmě tuto legendu umocnila. O životě básníka bude povídat a jeho 
básně recitovat Zdeněk Jirásek.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 21. března od 19 hodin.
Jako vždy si můžete lístky za 50 korun koupit na místě nebo předem 
v Městské knihovně (469 660 239).  z.j.

Pozvánka na 167. Laskavý večer

Přihlášky do  tanečních ve Slatiňanech budou přijímány 21. března 
2019 od 16.00 do 17.30 hod. v sokolovně ve Slatiňanech. Proběhne 
12 výukových lekcí, z toho 2 lekce prodloužené a poté závěrečný ples 
Věneček. Cena za účastníka kurzu 1 900 Kč.
Taneční  kurz  bude  zahájen  v  pátek  13.  září  2019  a  pokračovat 
bude  vždy  každý  následující  pátek. Výuku  povedou  taneční mistři 
Mgr. Miroslava Hrstková a Pavel Stejskal.
Těšíme se, že projevíte zájem naučit se tančit a navštívíte nás.

Za pořadatele Hana Hanušová, T. J. Sokol Slatiňany

Základní taneční pro mládež – sokolovna Slatiňany

Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy  a  náměty  na  kni-
hy, které si oblíbili a které by doporučili k přečtení  i ostatním. Ty, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím 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:
Bára Nesvadbová – Momentky
Sandra Brown – Podraz

Měsíc s pěknou knihou

Stejně jako v minulých letech je i na letošní léto naplánováno uzavře-
ní provozu naší MŠ. Na základě podnětu Rady města provedla ředi-
telka MŠ šetření, ze kterého vyplynulo, že až na výjimky není uza-
vření školky na 4 týdny pro rodiče problémem. MŠ Slatiňany bude 
tedy v době od 15. 7. do 9. 8. 2019 z provozních důvodů uzavřena. 
V této době budou probíhat v MŠ nezbytné opravy, které není možné 
provádět za běžného provozu.
Děkujeme všem rodičům za pochopení.

Mgr. Milan Chalupník, radní

Přerušení provozu MŠ Slatiňany v létě 2019

Hledáme brigádníka
Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do info-
centra.  Jedná  se o brigádu pouze o víkendech a  svát-
cích,  počínající  sobotou  29.  6.  a  končící  nedělí  1.  9. 
2019. Plnoletost je s ohledem na podpis hmotné odpo-
vědnosti uchazeče podmínkou. Výhodou  je dobrá ko-

munikativnost a znalost Slatiňan a okolí. Prosíme, aby se o pracovní 
místo ucházeli  jen  zájemci,  kteří  by mohli  tuto brigádu vykonávat 
po celé zmíněné období, event. vždy celý měsíc. 
Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 
4. 2019 na adresu: 
Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňa-
ny nebo infocentrum@slatinany.cz.

V DPS Slatiňany bylo opět veselo
Ve středu 20. února 2019 zpříjemnily obyvatelům Domu s pečovatel-
skou službou města Slatiňany zimní odpoledne děti z Mateřské školy 
Slatiňany, třída Motýlci, pod vedením svých učitelek (paní Kučerové 
a paní Machové). Děkujeme za písničky, básničky a  tanečky, které 
děti předvedly i za milá přání k narozeninám a k svátkům.
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Rada města Slatiňany projednala
na své 8. schůzi dne 21. 1. 2019

  1.  Byla schválena novelizace „Povodňového plánu města Slatiňany“ 
(změny na pozicích na základě personálních změn a aktualizace 
telefonních čísel).

  2.  Rada schválila smlouvu o pronájmu prostor skolovny za 11 500 Kč 
za účelem uspořádání městského plesu.

  3.  Byla  schválena  smlouva  o  zhotovení  zakázkových  kostýmů 
od společnosti NOTABENE ART s.r.o. pro rozšíření stávající ex-
pozice Švýcárny. Na projekt je zažádáno o dotaci.

  4.  Byla schválena nová směrnice o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu.

  5.  Došlo  k  uzavření  nových  nájemních  smluv  na  dobu  neurčitou, 
na  byty  ve  vlastnictví města,  v  domech  čp.  822–825,  832–835 
na Starém náměstí.

  6.  Z důvodů změn zákona o sociálních službách byl schválen nový 
domovní  řád Domu  s pečovatelskou  službou města. Dokument 
byl zpracován s ohledem na připomínky Inspekce a byl konzul-
tován s odborníky.

  7.  Byly schváleny dary v hodnotě 2 722 Kč od společnosti KAVE 
BAU, které byly použity do tomboly městského plesu.

  8.  Byly schváleny dary v hodnotě 5 766 Kč od společnosti KOBIT 
THZ, které byly použity do tomboly městského plesu.

  9.  Rada schválila úpravu vnitřní směrnice pro vyplácení peněžních 
darů související s organizováním občanských sňatků a ostatních 
činností v záležitosti kultury.

10.  Byly  schváleny  věcné  dary  v  hodnotě  3  440 Kč  do  tomboly 
na 8. městský ples (vstupenky na příští ples, permanentky na plo-
várnu, registrace v Městské knihovně).

11.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 430 800 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 1 997 500 Kč) a ve výdajové části 
73 888 400 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč). 
Změny dorozpočtovávají vypracování žádosti o podporu opravy 
fasády kapličky v Trpišově a opravu pomníku velitele hasičů.

12.  Bylo schváleno financování myčky nádobí z investičního fondu 
ve výši 579 078 Kč Školní jídelně z důvodu poruchy dosluhující-
ho zařízení (dosavadní myčka fungovala 15 let).

13.  Rada města dále  schválila možnost hlasování per  rollam. Rada 
byla  seznámena  s  informací  ohledně  průzkumu  jednosměrek 
pro možnou obousměrnou úpravu cyklistům. Schválila registra-
ci města u velkoobchodní společnosti AGEM.cz s.r.o. Pověřuje 
radního přípravou návrhu variantního řešení nahrávacího zaříze-
ní  pro  záznam  jednání  Zastupitelstva města.  Přizvala  architek-
ta k dalšímu  jednání Rady z důvodů konzultace návrhu vstupu 
na hřbitov. Byly diskutovány možnosti zázemí pro údržbu města. 
Rada byla  seznámena  s výstupy z  jednání  s Technickými  služ-
bami města Chrudim  ohledně  zalévání  cca  200  stromů  (odhad 
5 000 Kč / 1 zálivka). Diskutoval se převod sportovišť do vlast-
nictví města.

Rada města Slatiňany projednala
na své 9. schůzi dne 30. 1. 2019

  1.  Rada  schválila  výsledky  inventarizace majetku,  závazků  a  po-
hledávek.

  2.  Byla vzata na vědomí informace o zápisu do MŠ.
  3.  Byly schváleny ceny užívání Společenského domu.
  4.  Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 2 000 Kč od Soukro-

mého šipkařského klubu Stoplights z.s. pro MŠ. Rada se sezná-
mila s nabídkou na nabíjecí stanice a pro elektromobily a světla 
veřejného osvětlení. Byl vzat na vědomí dopis Svazu měst a obcí 
s nabídkou družby s obcí  ze Zakarpatí. Rada  schválila zadáva-
cí podmínky studie pro vstup na hřbitov. Rada byla seznámena 
s  jednáním  se  společností  zabývající  se  výběrovými  řízeními 
ohledně odpadu. Diskutovalo se nad návrhy souvisejícími s pro-
blematikou odpadu (viz níže v článku). Byly diskutovány další 

možnosti nahrávání ZM. Informace ohledně dotazníku uzavření 
MŠ přes prázdniny (viz níže v článku).

Rada města Slatiňany projednala
na své 10. schůzi dne 11. 2. 2019

  1.  Bylo schváleno konání 9. Městského plesu v termínu 25. 1. 2020.
  2.  Rada schválila výroční zprávu v oblasti poskytování informací po-

dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
  3.  Rada města schválila zařazení majetku do evidence sakrální stav-

bu (morový sloup – podstavec sochy u kostela).
  4.  Schválení  změny  v  pronájmu  části  pozemkové  parcely  č.  723 

v  kat.  území  Slatiňany  (venkovení  posezení  restaurace  Henry 
Burgers, které měnilo majitele).

  5.  Pověření k uzavření smluv pro budoucí převod přeložky „lihov-
ky“ a veřejného osvětlení vybudovaných v rámci obchvatu silni-
ce I/37.

  6.  Změna  v  elektro  připojení  pozemkové  parcely  č.  234/2  v  kat. 
území Slatiňany (v ul. Švermova).

  7.  Byla diskutována pravidla pro používání internetových sociálních 
sítí.

  8.  Došlo ke schválení uzavření smlouvy o zasílání varovných a vý-
stražných zpráv prostřednictvím SMS vybraným zástupcům města.

  9.  Schválení  smlouvy  se  společností  Stelma  spol  s.r.o.  k  admini-
straci projektu včetně závěrečného vyhodnocení  akce  (zajištění 
kroků k získání dotace) na Kabeláčův mlýn.

10.  Vzhledem  k  pravděpodobnému  ukončení  udržitelnosti  (konec 
závazku  plynoucí  s  dotačním  titulem)  projektu  Švýcárna Rada 
schválila návrh marží pro stanovení cen prodeje předmětů a ob-
čerstvení.

11.  Zamítnutí žádosti  společnosti OQEMA s.  r. o. ohledně přesunu 
rozvaděče a stožárů osvětlení na náklady města (pravděpodobně 
v hodnotě řádu stovek tisíc korun).

12.  Zamítnutí žádosti občana ohledně svodu dešťové vody z objektu, 
který je ve vlastnictví města (úprava okapu atd).

13.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 490 800 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 2 386 300 Kč) a ve výdajové části 
73 337 200 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
–  PD  na  odbahnění  a  úpravy  náhonu  pod  zámkem,  dokončení 
úprav okolí nádrže u nádraží, studie na podchod pod TGM, zvon 
v Trpišově, architektonické studie brány na hřbitov.

14.  Dále se rada zabývala žádostí ČD a.s. o dotaci na půjčovnu kol, 
přičemž společnosti bylo doporučeno standardní podání žádosti 
o dotaci pro zájmové organizace. Rada vzala na vědomí uzavření 
MŠ o letních prázdninách na 4 týdny (viz níže v článku). Rada 
souhlasí  s  probíhajícími  stavebními  úpravami  na  „hasičárně“ 
ve Škrovádě  (na náklady hasičů). Rada souhlasí  s podáním žá-
dostí o voucher WIFI4EU. Kvůli nedostatečnému zázemí údržby 
města, rada pověřuje MěÚ k zaslání žádosti na Státní pozemkový 
úřad o sdělení podmínek získání prostor v areálu užívaného Ose-
vou Agri Chrudim (st. parc. č. 1/1 v kat. území Slatiňany).

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada a Zastupitelstvo města Slatiňany

Doručení podnětů, žádosti…
Žádáme  občany,  pokud  mají  nějaké  podněty,  žádosti,  přání  popř. 
i stížnosti, týkající se našeho města, aby se s nimi obraceli a předá-
vali je, případně zasílali přímo na Městský úřad Slatiňany. Podněty 
lze zasílat poštou na adresu Městský úřad, T. G. Masaryka 36, 538 21 
Slatiňany, elektronicky na město@slatinany.cz, případně telefonicky 
na  tel  469  660  230,  469  660  245. Můžete  se  rovněž  obracet  kon-
krétně na jednotlivá pracoviště úřadu, která mají danou problematiku 
v kompetenci. Společně bude jistě nalezeno řešení Vašich podnětů, 
přání, připomínek či stížností právě tím, že budou doručeny na správ-
né místo.

Děkujeme za pochopení Ing. Josef Prokš, tajemník
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Dotační aktivity města Inspirace ostatními městy
Jednou z hlavních aktivit vedení města  i zainteresovaných zaměst-
nanců Městského úřadu je neustálé hledání dotačních příležitostí do-
tačních titulů vhodných pro stavební i ostatní záměry města.
V současné době jsou podané žádosti o dotaci:
-  finanční příspěvek na sociální služby DPS – 400 000 Kč
-  pořízení jezdeckých kostýmů na rozšíření expozice muzea Švýcár-
na – 79 300 Kč

-  finanční  příspěvek  na  organizování  besed  a  laskavých  večerů  – 
33 750 Kč

-  rekonstrukce kapličky v Trpišově – 220 000 Kč
-  finance na obnovu zeleně – 150 000 Kč
Připravují se žádosti o dotaci:
-  rekonstrukce bývalé Modely – do 30 000 000 Kč
-  rekonstrukce cesty ve Škrovádě – do 600 000 Kč
-  výměna oken v ZŠ Slatiňany – (2 600 000 Kč dotace, 4 000 000 Kč 
z vlastních zdrojů)

-  dostavba školičky
Ne vždy se ale podaří dotaci získat – neúspěšně bylo například 
zažádáno o dotaci:
- rekonstrukce lávky ve Škrovádě
- vodovodní přípojka na Švýcárnu
Celý systém podávání žádosti o dotaci i vlastní administrace v prů-
běhu života dotace je velice složitá a náročná jak na čas, tak i na od-
bornost.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Někdy je lepší, než abychom vymýšleli a zkoušeli něco nového, ne-
chat se inspirovat okolními městy. Můžeme tak zavést to, co se jinde 
osvědčilo, a vyvarovat se chyb díky zkušenostem ostatních. V naší 
Radě sedí dva zkušení politici, současný starosta Ivan Jeník a naše 
bývalá starostka Marie Málková. Není tedy obtížné skrze jejich dlou-
hodobé  kontakty  na  vedení  jiných  radnic  oslovit  spřízněná města, 
o  kterých  všichni  mluví  jako  o  referenčních.  Při  správném  řešení 
dané problematiky již získaly drahocenné poznatky z praxe.
Především sportovci našeho města vědí, že se v současné době aktivně 
řeší záměr převodu sportovišť od Spartaku do vlastnictví města. V mi-
nulosti se o tomto tématu mluvilo již několikrát a prozatím se nepoda-
řilo dojít ke společné dohodě. Jedná se o složitý záměr, jelikož Spartak 
vlastní rozsáhlý majetek, kdy mu ovšem schází zejména investiční pro-
středky na jeho obnovu. Zároveň město, resp. jim zřízená ZŠ, využívá 
tento majetek a přispívá na provoz organizace z rozpočtu města. Jedním 
z nedalekých měst, kde se záměr převodu úspěšně podařil, je město Svi-
tavy. Toto město jsem společně s panem starostou Jeníkem dne 13. 2. 
navštívili a byli jsme vstřícně přijati panem starostou Šimkem. Popsal 
nám způsob provedení  převodu,  podrobně  s  námi  rozebral  současné 
procesy, odkryl nám základní analytické ukazatele a zmínil rozhodnutí, 
kterých by se napříště vyvaroval. Oba jsme načerpali  inspiraci, která 
nám pomůže při tvorbě modelu záměru možného fungování.
Dalším místem návštěvy bude město Letohrad, kde bychom se chtěli 
inspirovat v nakládání s komunálním odpadem. Zde budeme diskuto-
vat s letohradským starostou panem Fialou a panem místostarostou. 
V  trojčlenné  sestavě  za  Slatiňany  přijedou místostarosta  Stanislav 
Šťastný, já a radní Marie Málková.
Město  se  „proslavilo“  zavedením  svozu  tříděného  odpadu  přímo 
od domů občanů. Kromě určitých věkových skupin (děti do 15-ti let 
a důchodci nad 70  let)  zde mají další  slevový  systém pro všechny 
ostatní občany na základě bodového systému. Ten se odvíjí od množ-
ství  jimi  vytříděného  odpadu.  Obdobný  systém  by  mohl  pomoci 
k  vyššímu  třídění,  zvýšit  tak  poměr  tříděného  odpadu  vůči  komu-
nálnímu a v následujících letech nám tak pomůže dle návrhu zákona 
získat slevu pro město na stále se zvyšujícím poplatku za skládkování 
(v roce 2005 poplatek 300 Kč / t, dnes 500 Kč / t, dle návrhu zákona 
v dalších letech až 1 850 Kč / t s možnou recyklační slevou).
U komunálního odpadu je velkým tématem i četnost svozu. Jednou 
z  uvažovaných možností  je  i  zavedení moderní  technologie  (např. 
RFID čip v hodnotě nižších desítek korun, který je využíván v kre-
ditních kartách nebo lyžařských skipassech), která nám umožní ozna-
čit elektronicky každou popelnici, a tak evidovat kolikrát komu byla 
vysypána. Mohl by si tak každý občan vysunout popelnici libovolný 
týden a platil by za skutečné vysypání. Jednalo by se o určitou míru 
komfortu, která by nabídla občanům možnost volby a řešila by věčné 
diskuse na téma četnosti svozu. Tento způsob bude cílem našeho dal-
šího zkoumání, bude diskutován nejen v Radě města, ale i s Výborem 
pro životní prostředí.

Ing. Vít Steklý, radní

Zpracování projektových dokumentací
V  únorových Ozvěnách  byly  poskytnuty  informace  o  investičních 
záměrech, které se budou stavebně realizovat v roce 2019. V rámci 
schváleného  rozpočtu na  rok 2019 Zastupitelstvem města byly vy-
členěny také finanční prostředky na zpracování projektových doku-
mentací v letošním roce s tím, aby v následujících letech mohla být 
provedena jejich stavební realizace.
V  současné době  se  zpracovávají  následující  projektové dokumen-
tace (PD):
  PD pro odkanalizování místní části Slatiňany – Kunčí včetně vý-
konu autorského dozoru. Na základě uzavřené smlouvy projekční 
práce provádí Ing. Jan Šinták - I.P.R.E. za cenu díla v celkové výši 
609 840 Kč. Termín plnění odevzdání projektové dokumentace pro 
stavební povolení je smluvně stanoven nejpozději do 13. 1. 2020.
  PD na vybudování parkoviště u sportovního areálu na Škrovád-
ském nábřeží. V současné době je zpracována studie, jejíž situační 
výkres je k dispozici na webových stránkách města.
  PD na osvětlení plánovaného přechodu ke hřbitovu v ulici Schmo-
ranzova. Tato projektová dokumentace naváže na již zpracovanou 
projektovou dokumentaci samotného přechodu ke hřbitovu v mís-
tech odstraněné márnice.

Zároveň je připravováno zadání těchto projektových dokumentací:
  PD na vybudování dosud chybějícího chodníku včetně veřejného 
osvětlení  na  levé  straně  ulice  Švermova,  od  restaurace Bonet  až 
po ulici Družstevní. Cílem je zbudování nového chodníku včetně 
jeho osvětlení a  tím zajištění větší bezpečnosti  chodců pohybují-
cích se v této části ulice. 
  PD na nové veřejné osvětlení v části třídy T.G.M., tj. od příjezdu 
z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice.
  PD na opravu elektrických rozvodů mateřské školky, a to v pavilónu 
A. Požadavek vyplývá z dožilosti rozvodů na základě revizní zprávy.
  PD na stavební úpravy kruhového objezdu (šišák).

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Povinnosti majitele psa
V souvislosti se zrušením obecně závazné vyhlášky č. 4/2001 o vy-
mezení  některých  povinností  držitele  psa  upozorňujeme  na možné 
postihy fyzických osob (držitelů psů) v souvislosti s volným pobíhá-
ním psů a při nedodržení zajištění jeho biologických potřeb.
Při nedodržování těchto povinností se majitel psa vystavuje nebezpe-
čí spáchání přestupku a podle § 13 odst. 1 zákona č. 246/1992 Sb., na 
ochranu zvířat proti týrání může mu být vyměřena v přestupkovém 
řízení pokuta až do výše 50 000 Kč.
Zákaz  volného  pobíhání  psů  má  oporu  i  v  §  60  odst.  11  zákona 
č.  361/2000 Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  v  §  10 
odst 1 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti.
Dodržování zákazu bude sledováno a postihováno oprávněnými pra-
covníky Městského úřadu a Městskou policií.

Ing. Vladimír Rašín, HSO

Upozornění poplatníkům
Upozorňujeme poplatníky poplatků za odvoz KO a poplatků za psy, 
aby při zadávání těchto plateb nezapomínali zadat předčíslí účtu.
Celé číslo účtu včetně předčíslí je 190002223531.
Děkujeme za pochopení
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Kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2018 (v porovnání s lety 2015–2017)

ČSÚ bude zjišťovat životní podmínky domácností

  Produkce  Produkce  Produkce  Produkce
Druh odpadu  za rok 2015  za rok 2016  za rok 2017  za rok 2018
  (v t)  (v t)  (v t)  (v t)

směsný komunální odpad z popelnic  1056,17  969,97  710,84  742,14

ekologický sběr odpadu       
- papír  72,217  68,679  66,526  76,534
- sklo  40,677  47,624  55,913  53,910
- plasty  38,575  43,395  55,602  50,411
- nápojové kartony  1,612  1,624  1,362  1,181
- kovy  112,981  86,125  125,177  119,983

nebezpečné složky odpadu  3,302  3,4013  6,924  2,428

biologicky rozložitelný odpad  178,13  167,58  178,86  178,960
(odpad ze sběrného dvora, hřbitova a kompostárny)

uliční smetky, nerozložitelný odpad, pneumatiky,   109,3637  125,365  173,182  220,273
textilní materiály
objemný odpad a další odpady

CELKEM  1613,0277  1513,7633  1374,386  1445,82

Celková produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele našeho města a rok činila v roce 2018 cca 348 kg. V roce 2017 to bylo cca 
330 kg na obyvatele.
V hodnoceném roce tedy došlo k nárůstu o cca 18 kg odpadu na 1 obyvatele.
S ohledem na skutečnost, že bychom vzniku odpadu měli především předcházet, není tento náš výsledek dobrý.
Ke zlepšení bohužel nedošlo ani v třídění odpadu. V přepočtu na 1 obyvatele jsme vytřídili cca 44 kg papíru, skla, plastu a nápojových karto-
nů, přičemž v ČR je průměr cca 47 kg.
K nárůstu došlo prakticky pouze u papíru, a to především díky výkupně odpadu u vlakového nádraží. Plasty, sklo a nápojové kartony jsme 
třídili méně (viz tabulka).
Největší podíl našeho odpadu stále končí v popelnicích a následně na skládce, a to více jak 50 % celkového odpadu. 
Přestože jsme si na začátku roku 2018 řekli, že se ubíráme správným směrem, protože nám celková produkce odpadu v roce 2017 klesla 
a zvýšilo se množství vytříděných složek odpadu, v roce 2018 se ukázalo, že jsme opět polevili, což může mít za následek bohužel i nutnost 
zvýšit sazbu místního poplatku.
Jak již bylo uvedeno mnohokrát, každé snížení odpadu a zároveň jeho recyklování má vliv na snížení nákladů za odpadový systém, a tím 
samozřejmě i na výši místního poplatku za provoz odpadového systému.
Věříme, že se nám podaří v roce 2019 množství odpadu snížit a v třídění se zlepšit.

Bc. Petra Víšková

Český  statistický  úřad  bude  na  území  města  Slatiňany,  konkrét-
ně  v  ulicích  Čechova,  Husova,  K  Vlčnovu  a  Vítězství,  v  období 
od 2. února do 26. května 2019 provádět statistické šetření s názvem 
Životní podmínky 2019. 
Jedná se o šetření, které získává informace o bydlení, pracovní ak-
tivitě a názorech na životní podmínky domácností. Šetření probíhá 
každoročně a týká se území celé České republiky. Zjišťování se stej-
ným obsahem se koná v dalších 33 evropských zemích a jeho smys-
lem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci jejich 
obyvatel.
Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybra-
ných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ a svým občanským 
průkazem,  případně  průkazem  zaměstnance  Českého  statistického 
úřadu. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na interneto-
vých stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS 
ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.
Více  informací  k  šetření  lze  získat  v  odkazu:  https://www.czso.cz/
csu/vykazy/vyberove_setreni_prijmu_a_zivotnich_podminek_do-
macnosti.

Ing. Martina Myšková
vedoucí Oddělení terénních zjišťování, KS ČSÚ v Pardubicích

Veřejné osvětlení na Starém náměstí
Vážení spoluobčané,
jak jsem vás již informoval v minulých Ozvěnách, jednou z připra-
vovaných stavebních akcí bude provedení nového veřejného osvět-
lení na Starém náměstí a jeho okolí. Stavba se bude týkat místní ko-
munikace na Starém náměstí, dále pak ulice Raisovy a Šmeralovy. 
V současné době je dokončena projektová dokumentace. Podrobnější 
informace a situační nákresy naleznete na webových stránkách města 
pod názvem „Městský úřad“ nový webový odkaz „Investiční zámě-
ry“ (http://www.slatinany.cz/projekty.php).
Jak již bylo avizováno, budou vybrané investiční akce města projed-
návány přímo s občany, kde budou mít možnost se s plánovanou rea-
lizací přímo a podrobně seznámit, moci sdělit svůj názor, a případně, 
pokud to bude možné, záměr ovlivnit ještě před samotnou realizací.
Dovolujeme si Vás tímto pozvat na VEŘEJNÉ PROJEDNÁVÁNÍ 
uvedeného záměru, a  to v pondělí dne 25. 3. 2019 od 16.00 hod. 
v sále zastupitelstva na Městském úřadu ve Slatiňanech.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Na setkání seniorů v klášteře na den 7. 3. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Pozvání
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První letošní ples, kterým byla zahájena plesová 
sezóna, byl již tradiční Chovatelský bál a hned 
po něm, poslední lednovou sobotu navázal již 8. 
Městský ples. Jsme velice rádi, že si i ten získal 
svou tradici a rok od roku se stává oblíbenějším, 
o čemž svědčil i velký zájem o vstupenky na něj. 

Každým rokem se  snažíme připravit nějaké ozvláštnění a novinky, 
které samotné účastníky příjemně překvapí a nebylo tomu jinak ani 
tentokrát. Po celý večer hrála k tanci a poslechu kapela Chorus, pěk-
ná  podívaná  byla  na módní  přehlídku  svatební  agentury Amoroso 
a  neméně  velký  úspěch  slavilo  vystoupení  tanečního  oboru místní 
„Zušky“ pod vedení Jiřiny Doušové. V rámci vstupenky byl zájem-
cům nabídnut bohatý teplý i studený raut doplněný kvalitním vínem. 
Radost udělala vylosovaným bohatá tombola, jejíž hodnota přesáhla 
60 000 Kč. Tančilo se a bavilo se až do časných ranních hodin, kdy 
se podávala pravá moravská zelňačka. Nechybělo i menší zpestření 
večera, kdy vypadl elektrický proud, po stolech se rozsvítily svíčky 
a necelou hodinku si přítomní užívali „romantiku“ se skleničkou bez 
elektriky .
Věříme, že se Vám ples líbil stejně jako nám, že jste si ho užili a bu-
deme se těšit opět v příštím roce, však již se na jeho přípravách pra-
cuje…
Zároveň bychom chtěli poděkovat za spolupráci místní ZUŠ a Jiřině 

Doušové,  paní  Fridrichové,  majitelce  svatební  agentury Amoroso, 
paní Pohorské z Květinářství, kapele CHORUS i panu Bujnochovi, 
který zajišťoval bohatý catering. Díky také patří TJ Sokol Slatiňany 
za  pronájem  a  přípravu  prostor  i  všem  sponzorům,  díky  nimž  byl 
tento večer, nebojíme se napsat, velice povedeným.
A pokud  jste  si  ještě dostatečně nezatancovali, máte možnost  ještě 
na dalších připravovaných plesech, a to na Rybářském bále 16. břez-
na či na plese Skautském, který se plánuje na 23. březen.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Plesová sezóna v plném proudu i v našem městě

Prvňáčci odemkli na jeden den zámek

Město Slatiňany nabízí občanům v seniorském věku
a občanům zdravotně znevýhodněným

poskytování pečovatelské služby

I  přes  to,  že  je  zámek  uzavřen  veřejnosti,  a  to  z  důvodu  rozsáhlé 
rekonstrukce, ve čtvrtek 31.  ledna se  jeho brána otevřela. Prošli ní 
prvňáčci místní základní školy, ale také děti z první třídy z Lukavice 
i Orle, na slavnost, kterou  jsme si pro ně v knihovně našeho zám-
ku připravili. Slavností obřad PASOVÁNÍ zahájila vzácná návštěva, 
za budoucími rytíři přijel sám kníže František Josef Auersperg, jeho 
žena  kněžna Vilemína  a  rytíř  krásného  slova Petr,  kterému nechy-
běl rytířský meč, a právě on zhostil se nelehkého úkolu pasovat děti 
do řádu čtenářského. Děti dostaly drobné dárky, a to nejdůležitější, 
paní  učitelka  jim předala  jejich první  vysvědčení. Auersperská ná-
vštěva ještě předala do každé pasované třídy klíč od všech knihoven. 
Jako poděkování si každá třída připravila kratičké vystoupení, a tím 
byla  tato akce ukončena. Na památku  se mohly děti v nádherných 
prostorách zámecké knihovny s knížecí rodinou vyfotografovat.
Věříme, že si tento den zapamatují nejenom děti, ale i rodiče či hosté, 
kteří si tuto akci nenechali ujít. 

Nemalý dík patří panu Ing. Jaroslavu Buštovi, který i přes všechny 
stavební překážky souhlasil s konáním této akce a připravil zámeckou 
knihovnu tak, abychom si tento den všichni užili a nijak nás neomezo-
valo budování nejen v zámku, ale i v celém nádvoří, také paní Aleně 
Effenbergerové,  která  ve  své  keramické  dílně  ve  Svídnici  zhotovila 
překrásné klíče „od všech knihoven“. Oběma ještě jednou děkujeme 
za spolupráci, vstřícnost a ochotu a velice se těšíme na další…

Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost? Vyčerpá-
vají Vás nákupy, úklid, mytí oken?
Můžeme Vám zajistit běžný nákup potravin i veškerého spotřebního 
zboží. Nákup je klientem hlášen s předstihem jednoho dne. Klient si 
připraví  soupis požadovaného zboží  a přibližnou finanční hotovost 
potřebnou k nákupu. Jednotlivé nákupy jsou vyúčtovány při předání. 
Cena za jeden běžný nákup cca 16 Kč. 
Úklid  a  údržba  domácnosti  se  platí  dle  skutečně  spotřebovaného 
času. Například za úklid v délce půl hodiny zaplatí klient 50 Kč.
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Dovážíme stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a po-
třebám  dietního  stravování,  kterou  vaří  pracovnice  Školní  jídelny 
Slatiňany. Cena za jeden oběd je 63 Kč. Za dovoz a donášku oběda, 
zapůjčení  a  přemytí  jídlonosiče  účtujeme  16 Kč.  Oběd  pracovnice 
v případě potřeby naservírují na talíř.
Potřebujete doprovodit na úřady, případně dovézt k lékaři?
O úkon  je  třeba  zažádat  s  dostatečným předstihem  (minimálně  tý-
den předem). Za doprovod se platí dle skutečně spotřebovaného času 
(např. za půl hodiny 50 Kč). Dále se platí se za každý ujetý kilometr 
8 Kč. 
Máte problémy se zajištěním osobní hygieny?
Pracovnice pečovatelské služby Vám pomohou při sprchování, kou-
pání, zajistí ranní hygienu.
Dle zákona o sociálních službách zajišťujeme i další úkony např. po-
moc při přesunu, oblékání.
Pečovatelská služba zapůjčí i kompenzační pomůcky např. cho-
dítko, klozetové křeslo, invalidní vozík (5 Kč/den).

Případní zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na:
Pečovatelskou službu Slatiňany, Farská 765, 538 21 Slatiňany
Mgr. Ilona Čápová Tušicová
telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz
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Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky?
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Ti-
bet“ vznikla v polovině devadesátých let 
v západní Evropě a stala se jednou z nej-
významnějších  symbolických  akcí  vyja-
dřujících podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce 
probíhá každý rok 10. března, v den vý-
roční povstání Tibeťanů proti čínské 
okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 

zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v ná-
sledujících letech ve vězeních, pracovních táborech, nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. Česká  republika  se ke kampani při-
pojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první 
čtyři  česká města. V loňském roce se k akci připojilo 752 obcí, 
měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně 
např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje 
celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organiza-
cí také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu 
března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2019 si připomeneme už 60. výročí tibetského po-
vstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter 
a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka  je  jedním 
z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při ne-
násilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty 
vězení.
Ve Slatiňanech se již v minulosti několikrát připojila i naše radnice 
do této akce vyvěšením tibetské vlajky.

(zdroj: www.lungta.cz)

Truhlářství SPALTO Vás zve
na jarní truhlářský workshop

Světýlko nejen pro Tibet

Přijďte s dětmi vyrobit dřevěný výrobek dne 2. března 2019 od 9.00 
do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Budeme vyrábět závěsný dřevěný 
květináč, květináček ve tvaru lavičky, spirálovu dekoraci. Kapacita 
míst omezena, proto neváhejte s přihlášením na klarasoudkova@se-
znam.cz, mob. 776 167 340. Cena 250 Kč/ dva výrobky.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňany 
a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.

Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat otáz-
kou,  zda  je  úsilí  o  uchování  svobody,  rozvoj  osobní  odpovědnosti 
a důraz na dodržování lidských práv důležitější než byznys s totalit-
ními státy či nikoliv.
Chcete-li přijmout pozvání na krátké setkání, přijďte v neděli 10. 3. 
2019 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme přečíst několik 
inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako světýlka sym-
bolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen ve vztahu k Tibetu. 
Vlastní svíčky si vezměte s sebou.

Daniel Vychodil a Zdeněk Jirásek

Vandalismus se  stále nedaří
z našeho města „vykázat“

Níže přiložená fotografie dokazuje, že vandalismus v našem městě 
stále vzkvétá.
Na snímku je odpadkový koš umístěný v Jiráskově ulici za účelem 
odkládání psích exkrementů. Neznámému pachateli zřejmě „přišel“ 
do cesty v okamžiku, kdy si potřeboval vybít svojí energii, a výsled-
kem je celkové zničení této nádoby. V minulosti si někteří majitelé 
psů  stěžovali,  že  zmiňovaných  košů  je  ve městě  nedostatek.  „Tak 
když už jich je více, proč některé nezničit.“
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Není jedno, čím topíme
Čistota ovzduší má velký vliv na zdraví člověka. Za den prodýchá 
každý z nás asi 20 kg vzduchu. Plicní tkáň je náchylná k pohlcování 
škodlivin a jejich následnému transportu po celém těle krevním ře-
čištěm více než třeba trávicí trakt. Následky dýchání exhalací z tu-
hých paliv na náš číhají v podobě průduškového astmatu, alergii nebo 
třeba i rakoviny. Podle nedávných výzkumů má díky znečištěnému 
ovzduší v průměru jeden Čech o devět měsíců kratší život. Jde o sta-
tistický údaj, ale v některých místech je situace výrazně horší a v ně-
kterých zase lepší. Naše město, tedy jeho větší část ležící v kotlině 
Chrudimky, má zhoršené rozptylové podmínky, zejména v inverzním 
počasí. V dobách před plynofikací se hovořilo o pověstném slatiňan-
ském smogu. Plynofikací se situace výrazně zlepšila, nicméně v po-
sledních  letech pozorujeme nárůst  lokálních  topenišť,  která přispí-
vají ke zhoršení situace. V legálním případě se jedná o návrat k uhlí, 
který je problematický právě z hlediska zdravotního i ekologického, 
v  jiných případech  jde o používání zcela nevhodných „paliv“  typu 
starých okenních rámů (napuštěných různými barvami), zbytky pře-
kližek (spojovaných lepidly) nebo dokonce spalování plastového či 
jiného odpadu. V takovém případě se do ovzduší uvolňuje řada to-
xických látek. 
Není tedy jedno, čím topíme. Není jedno, co dýcháme
Často  se  lidé  ptají,  co mají  dělat,  když  někdo  v  jejich  okolí  tímto 
způsobem obtěžuje a ohrožuje zdraví ostatních. V prvním kroku je 
nejefektivnější se pokusit se znečišťovatelem osobně domluvit. Dát 
mu najevo, že vám způsob jeho chování vadí a požádat ho o nápravu. 
Vyžaduje  to  kus  občanské  odvahy. Bude-li  nás  více, může  to  vést 
k řešení. 
Pokud však nedojde ke zlepšení a domluva nepomůže, můžeme vyu-
žít postupu, který umožňuje současná legislativa. 
V případě, že znečišťovatelem je fyzická osoba (byt, rodinný dům), 
lze podat podnět k obci s rozšířenou působností,  tedy v našem pří-
padě na Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, oddělení 
ekologie prostředí. V případě právnických osob (např. firmy) se pod-
nět podává k České inspekci životního prostředí.
Pravomoci kontrolních orgánů i případné postihy jsou pro znečišťo-
vatele nepříjemné.
V každém případě je však lepší, když věc nedojde až tak daleko. Pro 
dobré sousedské vztahy je vždy lepší se pokusit nejprve rozumně do-
mluvit, než se ohánět paragrafy. 

Daniel Vychodil

Zdroje: 
https://frankbold.org/poradna/kategorie/ochrana-ovzdusi-a-vod/
rada/pravni-nastroje-ochrany-ovzdus 
https://www.novinky.cz/veda-skoly/469821-cesi-ridi-projekt-na-
-zlepsovani-kvality-ovzdusi-za-topne-sezony-skodliviny-projdou-i-
-skrz-okna.html
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Tak zní název exkluzivní publikace o Venutovi  (1746–1833), která 
měla mít spíše výstižnější titulek, jenž je uveden v úvodní kapitole 
a nadepsán:
Jan Antonín Venuto – duchovní, umělec a sběratel
Umělecké nadání  je evidentní pro čtenáře  již z části vedut Havlíč-
kova Brodu z roku 1812, tehdy Německého, právě jím zachyceném 
a editorem reprodukovaném na titulní straně vazby této monografie, 
znázorňující jeho osobitý výtvarný talent (obr. č. 1).

Textovou část knihy s obsáhlým obrazovým materiálem, připomína-
jícím obdobu katalogu, vydala Galerie výtvarného umění v Havlíč-
kově  Brodě  k  příležitosti  výstavy  Jan Antonín Venuto  a  jeho  dílo 
v kontextu české krajinomalby a veduty na přelomu 18. a 19. století, 
konané 18. 9.–21. 10. 2018. Jejím editorem a zároveň autorem úvod-
ní kapitoly byl Aleš Veselý.
Venuta citujeme proto, že jeho obrázky v uvedeném období zachytila 
v našem kraji  četná dobová artefakta, mezi nimiž  jsou  i Slatiňany, 
která přetiskujeme (obr. 2, 3 a 4).

 

Na vydání životopisu Venuta s jeho ilustracemi participovala též ra-
kouská strana, proto je k českému textu paralelně připojen i němec-
ký, což mělo vliv na cenu publikace na knižním trhu.
Kurikulum vitae, stručná charakteristika
Jan se narodil v Jevišovicích u Znojma v roce 1746 do dobře situ-
ované rodiny a podle jména měl italské předky, kteří přišli na Mo-
ravu v 17. století. Po získání základního vzdělání v rodném městě 
pokračoval ve studiu na jezuitském gymnáziu ve Znojmě (1756), 
kde  získal  klasické  humanistické  vzdělání.  K  dalšímu  studiu  se 
zapsal na Filozofickou fakultu Olomoucké univerzity (1762), kte-
rou dokončil absolvováním teologického směru, neboť jako věřící 
se rozhodl pro církevní dráhu v životě. Psal se rok 1768 a kněžské 
svěcení přijal ve 23 letech. Ještě v průběhu 3. ročníku byl vysvě-
cen  na  podjáhna,  v  následujícím  přijal  jáhenské  svěcení  v Kro-
měříži.

Jeho  působení  na  moravských  farnostech  vynecháme  a  navážeme 
na jeho kněžskou činnost v hradecké diecézi, vyplněnou ve volném 
čase skicováním krajiny.
Kněz Venuto v našem kraji a postavení v kléru
V  roce 1780 byl  jmenován do  čela  královéhradeckého biskupství 
probošt  Jan  Leopold  Hay.  Protože  ve  stejném  roce  zemřel  jeho 
kanovník Václav Haugwic z Biskupic, povolal na uvolněné místo 
svého přítele Venuta z Mikulova. Do úřadu byl uveden 1. 11. 1786 
a vrcholu v církevní hierarchii dosáhl v roce 1807 povýšením na ar-
cidiakona.
Již v průběhu 90. let 18. století vytvářel zdařilé náčrty krajiny v ši-
rokém zorném úhlu tzv. veduty. Tvoří konvolut jím označených 398 
skic, nalézajících se ve sbírkách Rakouské národní knihovny.

Jan Antonín Venuto a jeho dílo

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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Až  panoramatický  záběr  šíře  mají  Venutovy  kresby,  na  nichž  lze 
identifikovat 40 hradů, 60 zřícenin, přes 200 zámků, 20  tvrzí, více 
než 450 kostelů, 60 klášterů, 170 měst a městeček, a z tohoto počtu 
u 66 existuje opevnění, 80 vesnic, 100 soch a totéž platí u mostů a lá-
vek, a 40 vodních mlýnů z technických staveb.
V tomto výčtu souboru kreseb nechybělo Chrudimsko, z něhož pře-
tiskujeme 3 ze Slatiňan, další jsou již z okolí, např. Chrudimi, Škro-
vádu, Lukavice apod.
Ve stejném období pracoval Venuto na mapě diecéze, která měla zo-
hledňovat nový stav po jejím rozšíření v roce 1785 o církevní správu 
krajů Chrudimského a Čáslavského.
Vedle funkce kanovníka v hradecké diecézi navázal kontakt s praž-
skými vydavateli, angažující jej za účelem ilustrací nebo jeho portré-
tu. Jako příklad může sloužit vydání prvního dílu knihy Historisch 
– malerische aus Böhmen (1798). Svými obrázky doplnil několika-
dílné dějiny Hradce Králové (1800).

Úmrtí Venuta, malíře v sutaně klerika
Venuto zemřel v roce 1833 ve svém domě v Hradci Králové a jeho 
hrob je umístěn vpravo u vnější zdi hřbitovního kostela sv. Martina 
v Chrašticích, což je místní část Chrasti u Chrudimi. Je situován ved-
le svého přítele biskupa J. L . Haye (†1794).
Vedutistický soubor kreseb, prezentovaný v citované knize, byl au-
torem vytvořen amatérsky ze záliby. Má však velmi dobrou úroveň 
a patří k hodnotným malířským výtvorům v tomto žánru. Slouží pře-
devším architektům jako studijní historický materiál k poznání kon-
cepce urbanistického řešení výstavby měst dané doby. Samozřejmě, 
že uspokojí i badatele z jiných oborů.
Vysvětlení k obrázkům:
Obr. č. 2 – Auerspergský zámek ve Slatiňanech z roku 1806, akvarel
Obr. č. 3 – zámek od severu, skica
Obr. č. 4 – zámek od jihu, skica

Ing. Milan Vorel

Nutno  je  ovšem  předeslat,  že  většina  letos  vůbec  poprvé  závodila 
o kategorii výš, a to se samozřejmě odrazilo na konečných umístě-
ních.
60 m – Rozběhy – Blažek Jakub – 8,61 s (8), Pavliš Filip – 8,95 s 
(6), Hrdá Vladimíra – 8,93 s (2), Cajthamlová Alice – 9,84 s (3) = ani 
jeden se nedostal do finále.
150 m – Pavliš Filip – 21,41 s (19), Urbánková Bára – 22,67 s (8!), 
Blažek Aleš – 21,49 s (6!)
Aleš  s Bárou  statečně  bojovali  až  do  konce,  ale  nevýhodné  dráhy 
s přílišným klopením, na něž nejsou zvyklí, je odsunuly na nemedai-
lové pozice.
300 m – Blažek Jakub – 44,16 s (4!!), Urbánková Bára – 49,84 s (6!), 
Chaloupková Magdalena – 47,92 s (4!!!).
Naše nejvýraznější stopa ve všech kategoriích. Od medaile nás dělilo 
pár setin sekundy!!!! Ale i čtvrtá místa nebyla neúspěchem.
60m př. – Jišová Pavlína – Rozběhy – 10,66 s (1!!). Velice pěkný čas 
na začátek sezony.
Celkově z toho bylo 8. místo.

Dálka – Hrdá Vladimíra – 3,98 m (13), Jišová Pavlína – 4,16 m (17), 
Chaloupková Magdalena – 3,69 m (16). Ani jedné se závod nevydařil. 
Opět byl vidět rozdíl v podmínkách, kde většina závodníků i v zimě 
trénuje ve svých halách dálku, kdežto my se jen připravujeme v hale 
bez možnosti skoků do písku!!!!!
800 m – Blažek Aleš – 2:27,59 min. (1!!!!!!!!) Jediná, ale o to cen-
nější medaile!!!!
Aleš ji vybojoval systémem start – cíl na první pozici. 
Vytvořil si skvělý osobák a druhého v pořadí nechal za sebou o plné 
3 s!!! Díky němu jsme splnili normu posledních let, že jsme dovezli 
domů minimálně jednu a více medaili. Letos tedy s titulem krajské-
ho přeborníka. Díky všem za bojovné výkony a hodně sil do další 
sezony.

Jan Hanuš, trenér

Do bojů o medaile jsme vyslali poměrně početnou výpravu 9 závodníků

Výlet pro seniory
Město Slatiňany pořádá pro důchodce v úterý 7. května 2019 výlet 
na zámek Častolovice. Vstupné na prohlídku zámku a do zámecké-
ho zvěřince bude 105 Kč. Oběd pro účastníky  zájezdu bude  zajiš-
těn v restauraci. Oběd si účastníci výletu platí sami. Dopravu hradí 
Město Slatiňany. Odjezd autobusu je v 7.30 hodin ze zastávky Střed 
ve směru Chrudim. Přihlášky přijímá Ivona Osinková na MěÚ Slati-
ňany, tel. 469 681 102.
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Časové posloupnosti výstavby obou tvrzí a zámku v uplynulých sta-
letích byla věnována náležitá pozornost v Chrudimských vlastivěd-
ných listech (CHVL), které poskytly autorovi prostor k publikování 
několika článků. Ani jeden z nich kastelán necituje, přestože shrnují 
o zámku dostupný výčet literatury, doporučené ke studiu stavebního 
vývoje tohoto panského sídla.
Je  stále  problematické  posuzovat  dataci  některých  křídel  zámku, 
vzniknuvších jeho přístavbou, sklepních prostor apod., protože je na 
ně v odborné literatuře více názorů. Ty je třeba kvalifikovaně vytříbit 
na základě využití od bývalých majitelů.
Největší potíže znalcům památek způsobili Auerspergové, kteří svá 
sídla  často  upravovali  podle  své  libovůle  na  základě  historických 
motivů, bez ohledu na stavební řády, neodpovídající dané době. Ty-
pickým příkladem je zámek ve Žlebech, přestavěný v romantickém 
duchu  19.  století V.  K. Auerspergem,  jím  nazvaném  svým  starým 
hradem. Jeho předchůdce ve Slatiňanech J. A. Auersperg se již dříve 
pokusil o totéž, východní křídlo zámku vystavěné v 18. století chtěl 
zase demonstrovat v  renezančním slohu. Protože  jeho  fasáda  s de-
korem sgrafit byla realizována zřejmě v nekvalitě, jakou by měla od 
italských mistrů renezance v 16. století např. na zámku v Litomyšli, 
nechal tuto fasádu zakrýt novou (obr. č. 1 z roku 1802). Při průzku-
mu vrstev omítky jižního křídla zámku byla odkryta důležitá indicie, 
která usvědčila Auersperga z tohoto omylu (CHVL).

Stavebně historickým průzkumem zámku se zabývala arch. ing. M. 
Burdychová v říjnu 1981, která ve své zprávě konstatovala, že z ar-
chitektonického a uměleckohistorického hlediska je objekt naprosto 
nejednotný. Pozastavila se u renezanční části, ale nebyla si zcela jis-
tá, co se týká doby výstavby.
Přes  zjištěné okolnosti  navrhla obnovu  skrytých  sgrafit u východního 
křídla zámku, místy již prosvítajících. Byla přesvědčena, že se jedná o 
původně renezanční tvrz z 16. století, která ještě za J. A. Auersperga exis-
tovala jako budova, avšak na jiném místě u kostela. Svůj omyl si později 
uvědomila, ale bylo již pozdě. O tom již veřejnost nebyla zpravena.
S lokalizací vodní gotické tvrze na nádvoří zámku podle dochovaných 
sklepů nelze  s kastelánem souhlasit. O  této první  tvrzi v základech 
mlýna autor psal v Ozvěnách v lednu 2019. Jeho polohu upřesnil před 
sto lety agilní Okrašlovací spolek na základě zbytků tvrze u mlýna a 
místo označil poutačem. Tvrzení kastelána je pouhá domněnka.
Na případné připomínky k článku kastelána již v Ozvěnách nebudu 
reagovat.  Ing. Milan Vorel

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 18. března 2019. ZDARMA. 

Příspěvek kastelána Ing. Bušty v minulých Ozvěnách byl nekorektní

Obr. č. 1

Obr. č. 2

ZDRAVÝ DEN S NW Chrudim
V sobotu 30. 3. 2019, stejně jako vlo-
ni, chceme projít trasu nazvanou pra-
covně Ave Crux. Čeká nás nenáročné 
putování dlouhé necelých 10 km. Vy-
razíme z Proseče, projdeme Toulovco-

vy Maštale a posledním cílem naší výpravy bude rokoková křížová 
cesta  v Nových Hradech. Abychom  společně  navnímali  atmosféru 
místa a využili i příhodnou předvelikonoční dobu, chtěli bychom Vás 
pozvat k objevování pašijového příběhu na jednotlivých zastaveních 
této unikátní kamenné galerie.
Budeme rádi, pokud se necháte pozvat. Všechny potřebné informace 
naleznete  jako obvykle na našich webových stránkách www.nw-cz.
webnode.cz/. Těšíme se na Vás!

Za Nordic Walking Chrudim, Oldřich Kutil


