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KVĚTEN 2019

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

U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května budou položeny 
kytice k pomníkům padlých vojáků jako vzpomínka obětí 2. světové 
války.

Státní svátek Skauti zvou na ČARODĚJNICE

Přihlášky do tanečních

V úterý 30. 4. 2019 pořádá středisko Junáka Slatiňany ve spolupráci 
se Sokolem Slatiňany tradiční Čarodějnice v prostoru za sokolovnou. 
Od 17.00 do 19.00 proběhnou hry a disciplíny pro děti, v 19.00 bude 
zapálena hranice. Od 20.00 si můžete zazpívat s kytarou a houslemi. 
Občerstvení zajištěno. Srdečně Vás zvou skauti a skautky.

Pokud jste se dosud nerozhodli, zda navštěvovat, či nenavštěvovat ta-
neční ve Slatiňanech, můžete se přihlásit ještě samotní chlapci a nebo 
pár. Volejte 608 970 115.

Infocentrum v sezóně 2019
Největším lákadlem pro sběratele turistických vizi-
tek  je na nová  turistická vizitka Strážce brány že-
lezných  hor,  která  již  je  v  Infocentru  k  dispozici. 
A  samozřejmě  jsme  i  pro  letošní  sezónu  doplnily 
a  rozšířily  zásoby  upomínkových  a  sběratelských 
předmětů, které jsou určeny nejen pro turisty, kteří 

do našeho města zavírají, ale mohou posloužit i jako hezký dárek pro 
vaše blízké, či  jako drobná upomínka na vás a vaše město. Kromě 
sběratelsky nejoblíbenějších vizitek a známek, tu na vás čekají kera-
mické hrnečky, zvonky, či náprstky, dále například magnetky, kosme-
tické sady, klíčenky, píšťalky i přívěšky, sběratelské pamětní mince 
a mnoho dalšího s motivy města a okolí.
Stále si také můžete zakoupit publikace „Nasavrcké panství a slati-
ňanští Auerspergové“ a „Zámek Slatiňany“.
Nabízíme také propagační skládačky s informacemi o našem městě, 
včetně oblíbené mapy Se zlatou podkovou Auerspergskou krajinou, 
ale také letáčky o zajímavostech v okolí. Pro zahraniční návštěvníky 
máme i mutaci v anglickém a německém jazyce.
Vzhledem k velkému zájmu se také během léta můžete těšit na dáre-
ček v naší truhličce, který dostanete za vyplněný nový, již v pořadí 
čtvrtý Quest, který bude k dispozici v příštích ozvěnách nebo v květ-
nu přímo v našem Infocentru.

Pracovní příležitosti
Městský úřad Slatiňany hledá pracovníka na údržbu města. Požada-
vek řidičské oprávnění skupiny C, T. Přihlášky podávejte na perso-
nální oddělení do 10. května 2019.
Městský úřad příjme zájemce na místo plavčíka na plovárně Měs-
ta  Slatiňany.  Podmínkou  je  plavec  nad  18  let.  Plavecká  sezóna 
od 25. května do 30. září 2019. Školení zajistí Městský úřad.
Bližší informace podá tajemník úřadu Ing. Prokš – tel. 602 139 099, 
e-mail: j.proks@slatinany.cz.

Podařilo se…
1.  Projektová dokumentace na osvětlení přechodu pro chodce v ulici 
Schmoranzova, Slatiňany z důvodu bezpečnosti chodců přecháze-
jících na místní hřbitov. Přechod bude zřízen u nově zbudovaného 
vchodu na hřbitov (v místě bývalé márnice). 

2.  Zadávací dokumentace pro opravu chodníku v části ulice Meduno-
va – III. část, Slatiňany – jedná se o další část chodníku v této ulici, 
která bude následně opravena. 

3.  Osazení revizní šachty na speciální spoje ke stávajícímu kanalizač-
nímu potrubí v bytovém domě č. p. 825 Staré náměstí, Slatiňany. 
Původní šachty v bytových domech byly nevyhovující.

4.  Úplné  dokončení  úprav  okolí  nádrže  u  nádraží  ve  Slatiňanech. 
Z břehů nádrže byly odstraněny staré stromy a keře. Byl založen 
nový trávník, osazena nová zeleň, vybudovány chodníčky, umístě-
ny lavičky a postavena nová lávka včetně přístupového schodiště.

5.  Pro klienty pečovatelské služby zakoupilo Město Slatiňany roto-
ped, který mohou využívat ve společenské místnosti Domu s pe-
čovatelskou službou Slatiňany. Pro obyvatelé DPS bylo  také za-
koupeno chodítko.
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Rada města Slatiňany projednala
na své 13. schůzi dne 18. 3. 2019:

  1.  Rada schválila nabídku o nákupu výhodnějšího balíčku k zajištění 
poskytování právních služeb společností KVB (advokátní kance-
lář) v hodnotě 8 950 Kč měsíčně.

  2.  Rada se zabývala nabídkou pojištění právní ochrany od společ-
nosti D.A.S., kterou odložila z důvodu krytí služby jiným již uza-
vřeným pojištěním.

  3.  Schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení 
na provoz sociálních služeb v hodnotě 400 000 Kč od Pardubic-
kého kraje.

  4.  Návrh výzvy na zadání veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen 
„VZMR“) na Opravu chodníku v ulici Medunova III.

  5.  Rada schválila podnět Osadního výboru Kunčí ke kácení dřevin 
rostoucích mimo les (topol se stářím přes 50 let v prostoru dět-
ského hřiště).

  6.  Rada města vzala na vědomí skutečné plnění prováděcího plánu 
hospodaření v městských lesích v roce 2018.

  7.  Byl schválen sazebník úhrad za poskytování informací dle naříze-
ní evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

  8.  Rada města schválila poskytnutí dotací organizacím, které město 
samo nezřizuje, ale má zájem na jejich existenci a podpoře (kom-
pletní rozdělení dotací je na webu Města) v hodnotě 429 000 Kč 
(v rámci schváleného rozpočtu).

  9.  Rada  rozhodla  o  vypsání  druhého  kola  dotačního  program  pro 
poskytování dotací v hodnotě 300 000 Kč.

10.  V rámci projektu Programu obnovy venkova byla pořízena pergo-
la na plovárně. Po dobu udržitelnosti projektu (5 let) je ve vlast-
nictví Mikroregionu Chrudimsko. Po uplynutí doby udržitelnosti, 
přejde pergola do majetku města. Do té doby Rada uzavřela bez-
platnou smlouvu o výpůjčce.

11.  Rada schválila bezplatné zapůjčení společenského sálu ZŠ v ter-
mínu 13.5.–22. 5. za účelem konání výstavy výtvarného oboru.

12.  Byl projednán zájem o pronájmu pozemků na Říšti. MěÚ byl pově-
řen jednáním se současným nájemcem o ukončení pronájmu. Vyu-
žití parcely nebude měněno do schválení nového územního plánu.

13.  Rada  rozhodla  o  výběru  dodavatele  na  administraci  nadlimit-
ní veřejné zakázky na nakládání s odpady na odpady (viz. níže 
v článku) s nabídkovou cenou 185 438 Kč.

14.  Bylo schváleno čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 120 000 Kč 
na pokrytí nákladů spojených se zpracováním PD na akci Reali-
zace úspor energie na hlavní budově.

15.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 550 800Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 2 992 700Kč) a ve výdajové části 
75 003 600Kč  (dorovnáno financováním výdajů 1  539 900Kč) 
–  právní  služby,  pojistné  služby,  školení  zastupitelů,  dotace 
na mzdy zaměstnanců od ÚP.

16.  Schválení dodatku s ČPP k pojištění ohledně ochrany zaměstnan-
ců proti škodě způsobené výkonem povolání.

17.  Rada upravila osobní příplatek ředitelům ZŠ, MŠ, ZUŠ.
18.  Dále Rada vzala na vědomí přijetí sponzorského daru ve výši 1 000 Kč 

pro MŠ od Vojtěcha Řehoře. Byla schválena Smlouva o dílo „Opra-
va místní komunikace katastr Trpišov“. Rada jmenovala do školské 
rady ZŠ  radní Marii Málkovou a  radního Mgr. Chalupníka. Rada 
souhlasí s dokumentací pro územní řízení na stavbu chodníku v uli-
ci Švermova (viz. podrobněji níže v článku). Rada vzala na vědo-
mí 4 návrhy hřbitovní brány a uložila jejich zveřejnění, zabývala se 
výzvou „Ukliďme Česko“ (viz. dubnové Ozvěny), zápis z jednání 
výboru pro životní prostředí. Diskutovaly se varianty záznamového 
zařízení pro Zastupitelstvo města (viz. dubnové Ozvěny).

Rada města Slatiňany projednala
na své 14. schůzi dne 1. 4. 2019

  1.  Rada stanovila ceník vstupného pro plovárnu pro rok 2019, kdy 
ceny ponechala ve stejné výši jako v loňském roce.

  2.  Byla schválena nájemní smlouva na byt č. 11 v DPS Slatiňany .
  3.  Rada schválila uzavření smlouvy o poskytování právních služeb 

se společnost KVB.
  4.  Na základě návrhu Výboru pro životní prostředí rada schválila do-

hodu o provádění servisních prací s Technickými službami Chru-
dim ohledně zalévání zeleně v katastru města ve výši 3 320 Kč 
za jednu zálivku (maximálně 20 zálivek za rok). 

  5.  Byl vybrán zhotovitel VZMR na rekonstrukce kanalizační přípoj-
ky a osazení lapolu MŠ. Na základě nejnižší nabídkové ceny za-
kázku získala společnost PLUTO, spol. s r.o. s cenovou nabídkou 
271 899 Kč bez DPH.

  6.  Byl odložen výběr zhotovitele VZMR na stavbu „Veřejné osvět-
lení na Starém náměstí“.

  7.  Byl  vybrán  zhotovitel  VZMR  na  stavbu  „Přístřešek  u  DPS“. 
Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společnost 
Stavrecon Pardubice s. r.o. s cenovou nabídkou 916 795 Kč bez 
DPH.

  8.  Byl vybrán zhotovitel VZMR na opravu povrchu místní komu-
nikace  ve  Škrovádě.  Na  základě  nejnižší  nabídkové  ceny  za-
kázku  získala  společnost M-SILNICE  a.s.  s  cenovou  nabídkou 
859 999 Kč bez DPH.

  9.  Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu Oprava místní komuni-
kace ve „Výmolu“ ve Slatiňanech. Na základě nejnižší nabídkové 
ceny zakázku získala společnost Stavební a pece, spol. s r. o. s ce-
novou nabídkou 316 231,07 Kč bez DPH.

10.  Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu vodovodní přípojky Švý-
cárny. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společ-
nost Stavoka Kosice, a.s. s cenovou nabídkou 398 800 Kč bez DPH.

11.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém ná-
městí, o půlročním prodloužení.

12.  Čerpání rezervního fondu MŠ na opravu střechy zahradního dom-
ku ve výši 50 000 Kč.

13.  Rada  schválila  smlouvu  o  výpůjčce  sloupů  veřejného  osvětle-
ní u zámku po dobu  rekonstrukce. Nutné pro možnost uvedení 
do provozu do doby, než dojde k celkovému předání stavby.

14.  Rada schválila zapůjčení společenského sálu pro letní příměstské 
tábory Mgr. Martinu Dostálovi.

15.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 550 800Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 3 082 700Kč) a ve výdajové části 
75 093 600Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) – 
na kostky připomínající židovské domy, zalévání zaleně.

16.  Rada města doporučila schválit program 4. zasedání Zastupitel-
stva města.

17.  Bylo schváleno čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 70 000 Kč 
na  pokrytí  nákladů  spojených  s  administrací  zadávacího  řízení 
pro výměnu okenních a dveřních výplní a rekonstrukce kotelny 
hlavní budovy.

18.  Rada  byla  seznámena  s  dopisem  partnerského  města  Rorbas 
a Freinstein – Teufen s pozvánkou na návštěvu v příštím roce. Byl 
vzat na vědomí sponzorský dar MŠ v hodnotě 3 000 Kč od firmy 
Autoškola EURO  s.r.o.  na  herní  prvek  „mašinka“. Rada  se  se-
známila se stanoviskem právní kanceláře KVB, kdy nebylo Radě 
města doporučena změna smlouvy se sběrným dvorem z důvo-
du porušení  zákona o veřejných zakázkách. Rada  se  seznámila 
s emailem pana faráře ohledně vstupní hřbitovní brány, kde pan 
farář preferuje osadit otvor po márnici širokou kovovou bránou 
ztvárněnou uměleckým kovářem se sloupy bez uzavření prostoru 
nad vchodem.

19.  Byly  přiděleny mimořádné  dotace  z  rezervy  ve  výši  8  000 Kč. 
Rada řešila umístění osvětlení u chodníku ve Škrovádu (problém 
s vedením vysokého napětí). Došlo k rozšíření programu zastupi-
telstva o schválení podání dotace na Kabeláčův mlýn. Byly sta-
noveny  základní  parametry pro veřejnou  zakázku na nakládání 
s odpady (viz. níže v článku). Rada byla seznámena s problema-
tikou nedostatku plavčíků.

Rada města Slatiňany
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Projekční práce na úpravu kruhového objezdu
V  únorových  Ozvěnách  jsem  mezi  připravovanými  investičními 
projekty též zmínil, že město Slatiňany připravuje zadání projektové 
dokumentace na stavební úpravu kruhového objezdu (šišák). V sou-
časné  době  je  vybrán  zhotovitel  projektové  dokumentace,  po  vy-
pracování  projektové  dokumentace  bude  následně  probíhat  proces 
povolení stavby s tím, že příští rok by se daná akce mohla stavebně 
realizovat.
Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Velmi často dochází 
ze strany těžké dopravy a její velké hustoty k poškozování masivních 
žulových  obrubníků  kruhového  objezdu,  což město  Slatiňany  stojí 
nemalé finanční prostředky z rozpočtu, jelikož je vlastníkem dotyčné 
stavby. Možným řešením je tedy úprava šišáku tak, že budou odstra-
něny masivní  obrubníky  a místo  nich  bude  položena  žulová  dlaž-
ba  v  určitém  sklonu  (viz.  podobně  stavebně  řešen  kruhový  objezd 
u „Tesca“ či u „Guláška“ v Chrudimi), dále bude provedena přeložka 
veřejného  osvětlení  více  do  středu  kruhového  objezdu  s  osazením 
novými  lampami  s  úsporným  LED  osvětlením.  Veškeré  projekční 
práce a příslušná povolení je však nutné provádět v úzké součinnosti 
s Policií ČR. 
V okamžiku, kdy se nyní začíná projektovat kruhový objezd, tak se 
nabízí jedinečná možnost, aby byl osazen nějakým symbolem typic-
kým pro město Slatiňany, jak je možno vidět v jiných městech v Čes-
ké republice i v zahraničí. Tímto bych Vás chtěl, vážení spoluobča-
né, požádat o spolupráci a to prostřednictvím zasílání námětů nebo 
návrhů symbolu města, který by byl umístěn na kruhovém objezdu. 
Náměty můžete zasílat na můj e-mail: s.stastny@slatinany.cz.
Předem děkuji za vaše zaslané náměty a návrhy.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Rada města Slatiňany projednala
na své 15. schůzi dne 10. 4. 2019:

  1.  Byl  vybrán  zhotovitel VZMR na  opravu  chodníku  v  ulici Me-
dunova III. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala 
společnost PLUTO, spol. s r.o. s cenovou nabídkou 402 984 Kč 
bez DPH. 

  2.  Rada  uzavřena  smlouvu  s  dodavatelem  administrace  nadlimit-
ní veřejné zakázky v souvislosti s nakládání s odpady na odpady 
(viz. níže v článku)

  3.  Rada upravila osobní příplatek ředitelce školní jídelny.
  4.  Byl vybrán zhotovitel VZMR na stavbu Veřejné osvětlení na Sta-

rém náměstí. Na základě nejnižší nabídkové ceny zakázku získa-
la společnost ELPO s.r.o. s cenovou nabídkou 1 468 904 Kč bez 
DPH. 

  5.  Rada schválila prodloužení termínu dodání herních prvků na Švý-
cárnu za dodatečnou protislužbu v rámci dodávky. Došlo k revo-
kaci usnesení z  roku 2016 zavazující k používání modelu LED 
svítidel Guzzini Wow u veřejného osvětlení. Proběhla informace 
k  čištění  studny  u  Kabeláčova  mlýnu.  Schválení  žádosti  hasi-
čů o registraci do portálu pro podání zádosti o dotaci v hodno-
tě 150 000 Kč na výjezdy.  Informace o podání žádosti o dotaci 
WIFI4EU v hodnotě 15 000 €  (bez nutnosti  spoluúčasti). Mís-
tostarosta  informoval Radu města o možnosti čerpání evropské 
dotace z výzvy 92 OPZ z MPSV na projekt s názvem „Efektivní 
a  přitažlivé město“  s maximální výši  10 mil. Kč  s  pouhou 5% 
spoluúčastí, která by se využila např. na pořízení záznamového 
zařízení, nové webové stránky města, rozklikávací rozpočet, roz-
voj cestovní ruchu s cílem propojit aktivity města, zámku, hřeb-

čína a Švýcárny a další.). Místostarosta byl zároveň Radou města 
pověřen koordinací přípravy projektu a nabídky na administraci 
projektu. Diskutovalo se o službě „Zmapujto.cz“. Byl vybrán AD 
a TDS od společnosti Komplex CR s.r.o. na opravu místní komu-
nikace ve Škrovádu za 36 300 Kč vč DPH. Rada byla informová-
na o problému s přístupem k pozemku č. 56.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 4. zasedání dne 10. 4. 2019:

  1.  Program 4. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  První část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2018.
  3.  Pověření  starosty  k  zastupování  města  v  představenstvu  VaK 

Chrudim. 
  4.  Dotace z rozpočtu města Slatiňany. 
  5.  Záměr  převodu  kanalizace  „Ulice  Vrchlického  a  Na  Ostrově“ 

a „Ke Garážím“.
  6.  Zrušení věcného břemene na části pozemkové parcely č. 645/4 

v kat. území Slatiňany.
  7.  Podmínky  rekonstrukce  pravobřežní  zdi  pod  jezem  ve  Slatiňa-

nech.
  8.  Koupě chaty v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní prá-

vo).
  9.  Záměr prodeje části st. parcely č. 10/1 v kat. území Škrovád.
10.  Záměr prodeje malé vodní nádrže u vlakového nádraží.
11.  Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení. 
12.  Pořízení záznamového zařízení pro jednání zastupitelstva města.
13.  Podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčova mlýna.

Informace  pana starosty
Rada města Slatiňany schválila uzavření smlouvy o dílo na stavby: 
– Oprava chodníku v ulici Medunova III., Slatiňany
– Veřejné osvětlení na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech
Plánované dokončení staveb je nejpozději k 31. říjnu 2019.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Informace o připravovaných změnách
v nakládání s odpady

Prostřednictvím tohoto článku bych rád odpověděl na dotazy ohledně 
připravovaného výběrového řízení týkajícího se nakládání s odpady. 
Jedním z mnoha důvodů nového výběrového řízení je problematika 
hnízd na tříděný odpad, která například na konci roku byla přeplněná. 
V letních měsících si mnoho občanů stěžovalo na zápach z popelnic. 
Také sběrný dvůr žádá navýšení cen. Zvýšení četnosti odvozu odpa-
du,  případné  rozšíření množství  nádob na  tříděný odpad  či  úpravy 
ceníku  sběrného  dvora  nám  současná  podoba  smluv  bohužel  neu-
možňuje.
Na základě výše uvedeného jsem byl pověřen Radou města, abych 
připravil základní parametry s nakládáním s komunálním odpadem 
pro nové výběrové řízení. Na základě zhodnocení zkušeností jiných 
měst  s  nakládáním  s  odpady,  osobní  návštěvy  ve městě  Letohrad, 
o které  jsem Vás  informoval v březnových Ozvěnách, a následnou 
diskusí s některými občany a odbornými firmami jsem připravil ná-
vrh  základních  parametrů  výběrového  řízení. Návrh  parametrů  byl 
prezentován  na  Výboru  pro  životní  prostřední,  jehož  připomínky 
byly do těchto parametrů zapracovány. Následně byl návrh předložen 
na jednání Rady, kde byl jednomyslně přijat. Tyto definované para-
metry budou podkladem pro přípravu zadávacího řízení na nadlimit-
ní veřejnou zakázku, kterou bude realizovat pověřená firma. 
Základní parametry pro nový způsob nakládání s odpady jsou násle-
dující:
  14-ti denní svoz směsného odpadu vyjma období 1. 6.–30. 9., kdy 
bude obnoven týdenní svoz odpadu.
  Třídit odpad, a to na plasty a papír, s odvozem přímo od domu 1× 
za 14 dní, včetně zachování hnízd na tříděný odpad.
  Elektronicky evidovat počet výsypů komunálního odpadu.
  Zachovat možnost používat sběrný dvůr v katastru města Slatiňany 
jako doposud.
  Možnost  změny  četnosti  svozu  odpadu  a  úpravy  množství  hnízd 
v průběhu platnosti smlouvy

V současné době jsou postupně zpracovávány podklady vybranou fir-
mou pro vypsání výběrového řízení. O dalších skutečnostech budete 
průběžně informováni.

Ing. Vít Steklý, radní
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Dovolte mi, abych Vás podrobněji informoval o plánované realizaci 
vybudování nového chodníku v ulici Švermova, který bude navazo-
vat na úseky ulice, kde je již v současnosti chodník vybudován a je 
veden po západní straně ulice. Nový chodník tak naváže na stávající 
chodník za křižovatkou s ulicí Družstevní až po penzion Bonet.
Před vyhotovením projektové dokumentace pro územní  rozhodnutí 
byla projektantem zvažována západní  i  východní varianta vybudo-
vání chodníku. Na základě podnětů občanů a před samotným zadá-
ním vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení byly 
nyní znovu obě varianty řešení konzultovány a prověřeny s tím, že 
stávající návrh projektanta na umístění chodníku na západní 
stranu (tj. od penzionu Bonet až po ulici Družstevní) je jediné mož-
né řešení, pokud chceme chodník v dohledné době zbudovat, a to 
z následujících důvodů:
  Pokud  bychom  umístili  nový  chodník  na  východní  stranu  ulice 
(tj. naproti než  je plánován),  je nutné zřídit přechody. Vzhledem 
k  tomu,  že  se  jedná  o  frekventovanou  silnici,  tak  ze  zkušeností 
víme, že i Policie ČR (jako dotčený orgán státní správy) preferuje 
řešení, kde je od přechodů přes tyto silnice upuštěno z důvodů bez-
pečnosti. Celkový proces přípravy stavby by se tak výrazně protáhl 
kvůli námitkám Policie ČR jako dotčeného orgánu.

 Na  západní  straně  ulice  je  umístěn  rozvod  elektřiny  pro  veřejné 
osvětlení – není třeba procházet protlakem pod komunikací a stav-
bu zbytečně prodražovat.

 Šířka pozemku východní strany ve vlastnictví města od hrany vo-
zovky  nevyhovuje  v  určitých  místech  normovým  požadavkům 
na minimální šířku nového chodníku. Byly by nutné výkupy po-
zemků od soukromých vlastníků. Zároveň se ulice Švermova na-
chází v určité části na násypu oproti přilehlým pozemkům na její 
východní  straně,  musela  by  se  vytvořit  zemní  násyp  pro  nový 
chodník  a  byly  by  též  nutné  výkupy  pozemků  od  soukromých 
osob. Nebo v místě, které by to umožňovalo, by se musela navrh-
nout opěrná zídka směrem na přilehlé pole, a tím by se znemožnil 
přístup na dané pozemky z ulice Švermova. 

 V budoucnu zřejmě na východní straně bude probíhat dále výstavba 
dle ÚP, která se bude napojovat jednotlivými sjezdy na ulici Šver-
mova. V tuto chvíli realizovaný chodník na této straně by nemohl 
předvídat polohu jednotlivých sjezdů, a proto by musel být v mís-
tech budoucích sjezdů stavebně upravován, na  rozdíl od západní 
strany, kde je výstavba již stabilizovaná.

Realizace stavby se bohužel nevyhne určitému kácení nízké a středně 
vysoké zeleně – keřů a  stromů, a  to především v úseku parkoviště 
před bytovými domy č. p. 753–756 ve Slatiňanech. Při kácení bude 
však snaha postupovat maximálně ohleduplně. Doufáme, že pokud 
stavba  v  těchto místech  omezí  zemní  práce  na minimální možnou 
míru,  půjde  některé  stromy  určené  ke  kácení  nakonec  zachovat. 
V rámci stavby bude řešena i náhradní výsadba zeleně.
Součástí  realizace stavby nového chodníku bude  též umístnění no-
vých osvětlovacích těles s LED úsporným osvětlením s možností re-
gulace kuželu dopadu světla, které eliminuje nežádoucí dopad světla 
do oken domů (tzv. světelný smog). V rámci uvedeného záměru je 
logické vyprojektovat a následně provést výměnu osvětlovacích těles 
již po celé délce ulice Švermova z důvodu úspory energie, jednotné-
ho estetického pohledu a  eliminaci nežádoucího  světelného  smogu 
od  současných  kulatých  lamp.  Předpokládaný  termín  realizace  sa-
motné stavby chodníku včetně osvětlení je naplánován v roce 2020. 
O dalším postupu vás budu průběžně informovat.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Vybudování nového chodníku v ulici Švermova

Děti z MŠ MOMO přišly potěšit obyvatele DPS
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují dětem a učitelkám 
z Mateřské školy Děvčátka Momo za krásné vystoupení, které se ko-
nalo dne 24. dubna u příležitosti společné oslavy svátků a narozenin 
obyvatel. Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

Zápis do Mateřské školy

V úterý 14. 5. 2019 se uskuteční v době od 7.00 do 17.00 hod zápis 
dětí do mateřské školy.
Naše mateřská škola je pětitřídní s rozlehlou zahradou a nachází se 
v klidné části Slatiňan, ve Švermově ulici. Ve výchově a vzdělává-
ní  dětí  využíváme  prvků  tvořivé  dramatiky,  duchovní  a  smyslové 
výchovy,  praktické  zkušenosti,  prožitkové  učení,  experimentování 
a projektové učení ve  spojení  s  ročními obdobími. Zaměřujeme se 
na logopedickou prevenci, která podporuje správný rozvoj řeči dítě-
te a přípravu dětí pro vstup do základní školy. Snažíme se vést děti 
k hudbě, proto je každá třída vybavena hudebními nástroji, jež umož-
ňují u dětí podporovat rozvoj fantazie, rytmu, smyslu pro cit a hud-
bu. Také dětem zprostředkováváme nejrůznější setkání s hudebníky. 
Starší  děti  se  účastní  vodních  hrátek  v  bazénu  v Domě  sociálních 
služeb ve Slatiňanech, kde se zábavnou formou seznamují s vodou 
a  zbavují  strachu.  Získávají  i  základy  k  plavání.  Snažíme  se  také 
u dětí podporovat vztah k přírodě, ke zvířatům. Společně tedy třídíme 
odpad, uskutečňujeme výlety do přírody, spolupracujeme s Lesy ČR, 
starší děti jezdí do Ekocentra Paleta v Chrudimi. Sbíráme nejrůzněj-
ší přírodniny a podporujeme děti v tom, aby svoji fantazii rozvíjeli 
právě při tvoření s nimi. Ve třídách máme zvířecí kamarády, a to ry-
bičky, šneky a strašilky. V rámci Canisterapie nás navštěvuje pejsek 
Mikeš, díky kterému děti získávají povědomí o vývoji a péči o psa, 
jeho výcviku, o správném chování ke psu, učí se správné obraně před 
útokem psa, rozvíjí jemnou a hrubou motoriku.
Do měsíčních akcí zařazujeme divadelní představení ve školce nebo 
v divadle, navštěvujeme muzea a výstavy. V průběhu školního roku 
pořádáme společné akce s rodiči, např. podzimní zahradní slavnost, 
rozsvěcení vánočního stromu, vánoční a velikonoční jarmark, pálení 
čarodějnic, oslavu konce školního roku v rámci kterého probíhá pa-
sování předškoláků na školáky. Rovněž pořádáme tvořivé dílničky. 
V naší mateřské škole se rovněž uskutečňují zájmové kroužky – ta-
neční kroužek, lyžařský výcvik a kurz in-line bruslení.
Více informací se dočtete na www.msslatinany.cz.
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Slatiňanští chovatelé nezahálejí…
Po lednovém chovatelském bále, únorové výroční schůzi, brigádách 
v areálu, nás čekala první větší a zároveň tradiční akce. Dne 30. 4. 
2019 se uskutečnily v našich prostorách u „trati“ ČARODEJNICE.
18. 5. se bude konat jarní výstava zvířectva, doplněná o tombolu, pro-
dej keramiky, sadby a dalších produktů.
Na  8.  6.  2019 máme  připravený  výlet  na  zámek  do Nových Hra-
dů. Vítán  je  každý,  místa  v  autobuse  budou.  Pro  nečleny  je  cena 
dopravy 100 Kč. Případní  zájemci  se mohou přihlásit na č. mobilu 
725 190 542. V letošním roce nás čeká oslava 80. výročí od založení 
spolku. O této akci i o dalších, vás budeme včas informovat. Přejeme 
všem čtenářům krásné jarní dny.

Výbor ZO ČSCH Slatiňany

Letní kino
Patříte-li mezi  fanoušky  letního počasí a dobrého filmu, máme pro 
Vás skvělou správu. V letošní sezóně se opět setkáme při sledování 
snímku pod širou oblohou. Letní Kino na kolečkách dorazí k Soko-
lovně Slatiňany již na konci května. V pátek 31. 5. totiž uvede skvě-
lou českou komedii „Po čem muži touží“. V sortimentu kina nebude 
samozřejmě chybět  čerstvý popcorn,  limonády a další občerstvení. 
Vstupné činí 90 Kč.

Den matek v DPS
V  Domě  s  pečovatelskou  službou  se  ve  čtvrtek  16.  května  2019 
v 13.30 hodin uskuteční besídka ke Dni matek, kde vystoupí děti ze 
Základní umělecké školy Slatiňany s paní učitelkou Janou Sychrov-
skou. Besídku pořádá Město Slatiňany společně se Svazem diabetiků. 
Oslavy se kromě obyvatel DPS zúčastní také členky Svazu diabetiků, 
které se v případě zájmu mohou hlásit u paní Boháčové.
Město Slatiňany přeje touto cestou všem zúčastněným mnoho zdraví, 
spokojenosti a pohody.

Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy  a  náměty  na  kni-
hy, 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 pro-
střednictvím e-mailu  (knihovna@slatinany.cz)  tak kdykoliv učinili. 
My budeme mít větší množství výběru oblí-
bených titulů mezi vámi čtenáři a v každých 
Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Lars Kepler – Lazar
Michaela Košťálová – Sága rodu Masaryků

Měsíc s pěknou knihou

Omlouváme se všem,  ale vpondělí 13. května bude 
z provozních důvodů po celý den ZAVŘENO.

Uzavření knihovny a infocentra

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 komunikativnost 
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 15. 5. 
2019 na adresu: 
Městský úřad –  infocentrum, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 
nebo infocentrum@slatinany.cz.

Vážení cyklofanoušci!
Pardubický a Královéhradecký kraj spojily své síly a díky tomu vznik-
ly zbrusu nové trasy, které vás provedou napříč oběma kraji. Ať už 
jste aktivním sportovcem, rekreačním cyklistou či mírně unaveným 
rodičem, který zrovna nepotřebuje s dětmi „lámat“ rekordy, každý si 
najde trasy vhodné pro sebe. Pro velké objevitele jsou připraveny cy-
klovýlety prošpikované hrady, zámky a unikátními místy, ze kterých 
se vám bude tajit dech. Rodiny s dětmi ocení zejména nenáročné trasy 
s možností koupání, relaxu v přírodě nebo návštěvy zoo či hřebčína.
Jak soutěžit?
Získejte alespoň tři razítka z třech různých tras do Vandrovní kníž-
ky na některých z 15 uvedených cyklovýletů v období 1. 4. 2019 až 
20. 10. 2019. Stačí absolvovat i jen část cyklotrasy a nezáleží na tom, 
jestli na kole, pěšky nebo jiným způsobem. JEDNO Z RAZÍTEK 
MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍMO V NAŠEM INFOCENTRU, KDE SI 
TAKÉ MŮŽETE VANDROVNÍ KNÍŽKU VYZVEDNOUT!
Pokud chcete  soutěžit o hlavní cenu  (krosové kolo Merida), musíte 
zároveň získat bonusové razítko z prodejny Cyklopoint. Jednomu sou-
těžícímu bude vydáno pouze jedno razítko do jedné Vandrovní knížky.
O co se hraje:
1. cena   › KROSOVÉ KOLO MERIDA
2. cena   ›  VÍKENDOVÝ  POBYT  pro  dvě  dospělé  osoby  a  2 

děti s polopenzí na Hradu Svojanov
3. cena   ›  DÁRKOVÝ POUKAZ v hodnotě 10 000 Kč na čer-

pání služeb ve Spa Resortu Tree of Life
4. cena   › CYKLOBATOH
5. cena   › CYKLOHELMA
6. cena   ›  RODINNÝ VSTUP  do  Safari  Parku  Dvůr  Králové 

nad Labem
7.–15. cena   ›  CYKLODOPLŇKY
16.–30. cena  ›  DÁRKOVÉ PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY A VSTU-

PENKY na vybrané akce a zážitky ve východních Če-
chách

Jak vyhrát?
Každá Vandrovní knížka s alespoň  třemi nasbíranými  razítky musí 
být  řádně  označena  jménem  soutěžícího,  korespondenční  adresou, 
mailovou  adresou  a  kontaktním  telefonem. Odstřihněte  vyplněnou 
zadní  stranu  Vandrovní  knížky  a  zašlete  ji  na  adresu  Destinační 
společnost Východní Čechy, nám. Republiky 12, Pardubice 530 02 
nejpozději do 25. 10. 2019. Vyplněné Vandrovní knížky mohou být 
zasílány i elektronicky (naskenované nebo vyfocené), a to na adresu 
cyklopecky@vychodnicechy.info. Z doručených Vandrovních knížek 
bude vylosováno 30 výherců, kterým budou předány ceny. Výherci 
budou o vyhlášení včas informováni.
Místo činu Chrudim
360tka zamíří do Chrudimi již počtvrté a to 19. května. Všich-
ni odvážlivci budou opět startovat v Městském parku Chrudim! 
Budeš mezi nimi i Ty?
V Chrudimi  jsme si připravili krásnou  trasu v prostředí Městského 
parku. Čekají Tě opět 3 kola po 2 km. Pro Chrudim typické – žádné 
kopce, ale rozkvetlá příroda. Samozřejmě nebudou chybět ani 4 oblí-
bená stanoviště s dvěma cviky. 3 kola po 2 kilometrech prověří fyzic-
kou i psychickou zdatnost všech závodníků. Bojovat o stupně vítězů 
můžeš sám za sebe nebo ve štafetě. Štafetu tvoří vždy tři závodníci. 
Registrace  začínají  v  9  hodin.  Vlna  dospělých  závodníků  vybíhá 
v 11:00, ve 12:30 přijdou na  řadu děti. Trať  je připravená pro děti 
od tří do patnácti let. Novinkou je start batolat od 13:00, která poběží 
kraťonkou rovinku a do cíle je povede lev.
Zábavu  po  celý  den  zajistí  nabitý  doprovodný  program.  Těšit  se 
můžeš  na  skákací  hrad,  exhibice, malování  na  obličej,  občerstvení 
a mnohem víc.
Registrovat se můžeš na webu – 360tka.cz
360tka Chrudim startuje 19. května v 9:00 h.
Děti vybíhají pokořit trať v 12:30 h..
Dokaž si, že i TY na to máš!

Autor: Nikola Bartáková
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„V ten čas sněhů a ledu, dlouhých soumraků a nocí vládla Mořena, 
až bůh slunce počal déle, vlídněji a tepleji hleděti na tvář země. I roz-
bíhala se vodou ledová pouta; veselili se po všech dědinách, po všem 
plemeni. Za zpěvu brali se k vodám, k volným teď potokům, řekám, 
házeli do nich obraz zimy a smrti a radostným hlaholem vítali Vesnu, 
líbeznou bohyni jara.“

— Alois Jirásek, Staré pověsti české – O Čechovi

Společně s dětmi jsme jako každý rok vytvořily a oblékly Moranu, 
ozdobily ji vyfouknutými vajíčky, abychom ji společně s rodiči mohli 
15. dubna poslat po vodě. Vynášení Smrti (Morany) je dle literatury 
nejstarším českým lidovým jarním obřadem. Morana je bohyní zim-
ního slunovratu a zimy, a protože v našich krajích již propuká jaro, 
i my jsme se s ní důstojně rozloučily a za zpěvu ji do vody vhodily. 
Do školky jsme poté donesli „Létečko“ a s ním snad již teplejší poča-
sí a také nezbytnou vláhu pro vše zelené.

Víkend  před  velikonočními  svátky  patřil  ve  školce  úklidu  dvoreč-
ku a zahrádky. Sešli jsme se v hojném počtu, odvozily se 2 vozíky 
křovin a listí, v místě suchého jezírka tatínkové postavili kamennou 
zídku, která po zavezení hlínou bude osázena trvalkami a vytvoří zá-
koutí oku lahodící. Zahrádka je připravena na jarní a letní pobyt dětí 
a  jejich hry. Odměnou byla všem příchozím hustá polévka  s vdol-
ky, kterými nás pohostila naše paní kuchařka. Děkujeme všem, kteří 
školce věnovali sobotní dopoledne. 

Olga Chlápková

Střípky z Mateřské školy Děvčátka Momo

SOUTĚŽ S HELENOU POKRAČUJE 
Pokud patříte mezi ty, kteří si ještě nezakoupili vstupenky na koncert 
Heleny Vondráčkové do Chrudimi, který proběhne ve Sportovní hale 
31. 5. 2019, máte možnost získat je zdarma.
Odpovězte na níže uvedené otázky, které máme připraveny a své od-
povědi  zašlete  prosím  pouze  na  e-mailovou  adresu:  infocentrum@
slatinany.cz. Do soutěže budou zařazeny jen správné odpovědi, a to 
ty, které dorazí na uvedenou adresu, a to od 2. 5. 8.00 hodin do 10. 5. 
8.00 hodin a 5 nejrychlejších obdrží po 2 vstupenkách na zmíněný 
koncert. Výherce budeme kontaktovat. 
Hodně štěstí, a nyní již otázky:
1/  Zpěvačka je všestranně hudebně nadaná, mimo jiné hraje i na kla-
vír. Kdo byl jejím prvním učitelem?

2/  Její prvním velkým úspěchem bylo vítězství v pěvecké soutěži Hle-
dáme nové talenty v Praze. Následně se jejím největším hitem stala 
která píseň?

3/  Paní Helena také vystupovala ve známé show Ein Kessel Buntes, 
kdo v té době celou show moderoval?

Senior Festival 2019
Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, který se 
bude konat v sobotu 15. června 2019 od 10 hod v Chrudimi v prosto-
rách Klášterních zahrad. Těšit se můžete na pestrý program, během 
kterého si každý přijde na své. K poslechu i tanci zahraje například 
pěvecké duo Eva a Vašek, dechový orchestr Moravanka a další hu-
dební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro něž je připraven 
doprovodný program v podobě interaktivních stánků a her, vystoupí 
také známá kapela pro děti Pískomil se vrací!. Cena vstupenky je pro 
seniory 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Místa k sezení máme zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn i z Vaší obce. Od 6. května 2019 si můžete 
rezervovat své místo v autobuse na telefonním čísle: 733 105 151
Vstupenky budou v předprodeji od 6. května 2019. Více  informací 
o festivalu a vstupenkách se dozvíte v Informačním centru Chrudim 
na telefonním čísle: 469 657 821. Těšíme se na Vaši účast.

Tým spolku Hurá na Výlet!
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Vývoj kvality životní úrovně zaznamenalo celé minulé století
Dnešní doba je ve znamení velkého pokroku životní úrovně obyvatel. 
Během minulého století můžeme pozorovat  tento velký posun během 
poměrně rychlého sledu. Pro srovnání tak například na počátku 20. století 
představoval průměrný věk obyvatel 40 let, avšak na konci tohoto století 
se zvýšil až na 73 let. Když se vrátíme ještě o kousek dříve, v 90. letech 
19. století tento průměr činil pouhých 30 let života. Během celého století 
přispělo však mnoho faktorů k tomu, aby se tato životní úroveň obyvatel 
neustále zvyšovala. Některé z nich bych nyní připomněla. 
Velký fenomén představovala od počátku pitná voda. Nebylo to s ní 
totiž ještě do nedávna tak snadné, neboť představovala nedůvěryhod-
ný zdroj. Ještě totiž v 19. století byl přísun pitné vody poměrně špatně 
dostupný. Až na konci 19. století se voda začala převařovat. Z vody 
se mohli obyvatelé nakazit úplavicí, ale pak také například ze špatně 
upraveného mléka tuberkulózou.
Velký pokrok v oblasti hygienizace měst představoval přívod vodo-
vodů a zavádění kanalizací. V 80. letech 18. století začal první pokus 
o odkanalizování pražského souměstí a v první polovině 19. století 
získaly kanalizaci některé části Prahy. Ve Slatiňanech se hygieniza-
ce města realizovala uložením vodovodního potrubí na hlavní třídě 
T. G. M. v roce 1971. Voda byla do tohoto řadu odebírána z krytého 
rezervoáru poblíž Švýcárny (obr. č. 1), do něhož byla čerpána z pod-
zemních zdrojů z Podlažic. V roce 1979 probíhala výstavba čistírny 
a mísírny pitné vody nad Vrchlického sady. Zvýšení kapacity zdroje 
pitné vody bylo docíleno odběrem povrchové vody z přehradní ná-
drže Křižanovice do nově vybudované úpravny vody vedle Monaka, 

jejíž první část zařízení bylo uvedeno do provozu roku 1981. V roce 
1984 pak započala na Starém náměstí ve Slatiňanech výstavba ka-
nalizační  stoky,  kterou  se  řešilo  hygienické  odvádění  splaškových 
a dešťových vod. 
Další  faktor dále představovala například špatná úroveň pohostinství, 
která  nedosahovala  požadované  hygieny.  Nejlépe  vybavenou  provo-
zovnou ve Slatiňanech byl bufet Beseda (zal. 1964), moderně zařízený 
a poskytující rychlé a bohaté občerstvení, který oproti zbývajícím pod-
nikům tyto podmínky splňoval. V téže době zde fungovaly další čtyři 
pohostinství: u Fendrychů (dnešní Henry burgers), u Menclů (Na Stře-
du), u Konrádů – Pod Zámkem a u Zítků – U Kulaté báby (obr. č. 2). 
Největší  riziko přesto  stále představovaly zákeřné nemoci, u nichž 
dnes můžeme zaznamenat velký posun. Pro některé nemocí postižené 
obyvatele byly zakládány speciální ústavy. Budova kláštera ve Slati-
ňanech, postavená r. 1882, zahrnovala i sirotčinec (první pol. 20. stol. 
v průměru 40 dětí), starobinec a ústav pro duševně choré (kolem 240 
chovanců). Co se týče samotných nemocí projevujících se v průběhu 
20.  století,  největším postrachem zůstávaly  pravé  neštovice. V na-
šem městě se projevovala například spála a záškrt, kterým se nevy-
hnuly především děti. V roce 1936 byl průběh nemoci velmi těžký 
a dva žáci slatiňanské základní školy této nemoci smrtelně podlehli. 
Dalších  závažných  nemocí  se  vyskytovalo  ještě mnohem více,  ale 
pro  zajímavost  připomeňme  zaječí  nemoc  –  tularémii,  přenesenou 
na Moravu v roce 1937 z Kalifornie. Většina příchozích vln epidemií 
byla v minulém století nárazová a  také byla moderním zdravotnic-
tvím již překonána. 
Zdroj: kronika města Slatiňany, foto vlastní.

Andrea KubantováObr. č. 1

Obr. č. 2
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V  parčíku  J.  Johna  před  školou  je  umístěn  pomník  obětem 
I. světové války, odhalený 20. května 1923. Na snímku (obr. č. 1) je 
zachycen při kladení věnce k datu vzniku samostatného státu Čechů 
a Slováků od představitele města, bývalého místostarosty V. Kolka.

Na  obr.  č.  2  před  památníkem pózují  děti  padlých  otců  v  této 
válce,  kteří  jsou  jmenovitě  uvedeni  na  bočních  stěnách  jehlanu 
pomníku, celkem je na nich uvedeno na 60 jmen. Snímek je datován 
jeho odhalením, neboť všechny  tyto děti  se  staly polosirotky,  tedy 
bez jednoho z rodičů, zahynuvších v této válce.

Na čelní  straně památníku  je nápis Padlým synům vlasti a pod 
ním epitaf, věnovaný všem mladým mužům nevrátivších se z války. 
Napsal jej básník a prozaik J. S. Machar, který zní: „V cizích služ-
bách a za cizí zájmy položili jsme životy své, ale z krve naší vzešla 
naše svobodná vlast. Předejte ji svým dětem volnou, čistou a spra-

vedlivou. A nutno-li hajte ji do posledního dechu. Tím jste povinni 
svým dětem i nám.“ (2. 5. 1923).

O  postavení  tohoto  památníku  padlých  ve  světové  válce  se 
zasloužil tehdejší starosta městyse A. Tesař. Za tímto účelem založil 
z  osobní  iniciativy Sdružení k uctění  památky obětí  světové války 
a  zároveň vyhlásil  sbírku na  jeho vyzdvižení  (viz Ozvěny  listopad 
2008).

Z Macharovy  legendy  plyne,  že  tito  vojáci  padli  za  zájmy 
Rakouska,  což  se  ve  skutečnosti  také  stalo,  protože  při mobilizaci 
v roce 1914 byli odvedeni do téhož vojska ještě za staré monarchie.

V publikaci o  legionářích okresu Chrudim, kterou vydal Státní 
okresní  archiv  v Chrudimi  v  roce  2000  (obr.  č.  3),  se  dočítáme, 
jak prozíravý byl zrod našich legií v zahraničí, konkrétně v Rusku, 

Slatiňanské legionáře za I. světové války posilovalo v boji vědomí
o bezpodmínečné porážce habsburské monarchie

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4



11

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SLATIŇANY
Územní  plán  je  základní  koncepční  dokument  obce  (města),  který 
řeší prostorové a funkční uspořádání území v krajině a jeho využití. 
Mimo jiné určuje, kde se smí stavět a za jakých podmínek, ale také 
například navrhuje v krajině přírodní lokality pro živočichy a rostli-
ny, či místa určená pro rozliv povodní a mnoho dalších využití území. 
Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, 
aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.
V současné době je platný Územní plán města Slatiňany z roku 2006. 
Jelikož z novel zákona o územním plánování a stavebním řádu vyply-
nula městu povinnost pořídit nový územní plán, rozhodlo zastupitel-
stvo dne 14. 11. 2011 o zahájení procesu pořizování nového územní-
ho plánu města v roce 2012.
Od  roku  2012  tedy  probíhají  jednotlivé  kroky  vedoucí  k  pořízení 
nového Územního plánu města Slatiňany. Celý proces pořízení no-
vého územního plánu je dost zdlouhavý a složitý. Je standardní, že 
pořizovací období trvá několik let. Prvním krokem bylo vysoutěžení 
zhotovitele, kterým se stala firma SURPMO a.s., projektové středis-
ko  Hradec  Králové.  Samotné  zpracování  územního  plánu  probíhá 
v následujících krocích:
1. Doplňující průzkumy a rozbory – provádí projektant (architekt). 
Průzkumy  spočívají  hlavně  ve  shromažďování  informací  o  území 
a jejich analýze, aby se zjistilo, co daná lokalita potřebuje.
2. Zadání  projednání  a  schválení  –  provádí  pořizovatel  (úředník 
–  pracovník  odboru  územního  plánování  příslušného  úřadu  „obce 
s rozšířenou působností“ – v našem případě se jedná o Městský úřad 
Chrudim).  V  této  etapě  sepíše  projektant  zadání  územního  plánu 
na základě zjištěných informací. Zadání následně pořizovatel projed-
ná a schválí.
3. Návrh územního plánu pro projednání – provádí projektant. V této 
fázi se tvoří samotný územní plán. Je to nejdůležitější, nejdelší a nej-
složitější část práce. Na starosti to má vždy projektant a jeho tým. 
4. Společné jednání s dotčenými orgány, úpravy návrhu – organizuje 
pořizovatel, úpravy dělá projektant. Je to krok, ve kterém se vyjadřují 
zastupitelé  a  dotčené  orgány.  Projektant  představí  návrh  územního 
plánu. Veřejnost může písemně uplatnit připomínky, dotčené orgány 
dají svá stanoviska. Pořizovatel spolu s určeným zastupitelem došlé 
dokumenty vyhodnotí a předají projektantovi pokyny, jak má územní 
plán upravit. Projektant následně provede úpravu. V případě návrhu 
Územního plánu města Slatiňany bylo takových vyhodnocení v prů-
běhu několika let celkem jedenáct.
5. Veřejné projednání,  úpravy  návrhu  –  organizuje  pořizovatel 
a následné úpravy zapracuje projektant. Veřejné projednání probíhá 
za účasti veřejnosti. Na setkání projektant představí územní plán a ob-
čané zde mohou klást otázky, nebo si nechat vysvětlit, co je zajímá. 
Stanoviska, námitky nebo připomínky se podávají písemně do sedmi 
dní  po  veřejném  projednání.  Stanoviska  podávají  dotčené  orgány, 
námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených 
návrhem řešení a své připomínky může uplatnit každý občan. Úpravy 
územního plánu se řeší stejným způsobem jako v předešlém kroku.
6. Vydání návrhu zastupitelstvem  –  projektant  připraví  čistopis 
územního plánu a zastupitelstvo ho na svém zasedání po ověření sou-
ladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací 
kraje a výsledkem řešení rozporů se stanovisky dotčených orgánů nebo 
stanoviskem krajského úřadu vydá jako Opatření obecné povahy.
Město Slatiňany je nyní při pořizování územního plánu před krokem 
veřejného projednání. To se uskuteční dne 13. 5. 2019 ve 14 hod. 
v zasedací síni budovy radnice ve Slatiňanech.
Návrh ÚP  Slatiňany  je  vystaven  k  veřejnému  nahlédnutí  na webu 
MěÚ Chrudim, Odboru územního plánování a regionálního rozvoje, 
MěÚ ve Slatiňanech a na internetové adrese www.slatinany.cz/uplan.
php a to v termínu od 30.3. 2019 do 20. 5. 2019.
Zveme touto cestou nejen vlastníky pozemků a staveb dotčených ná-
vrhem řešení, ale i všechny občany Slatiňan a jejich místních částí, 
aby se zúčastnili Veřejného projednání návrhu Územního plánu Sla-
tiňan a seznámili se s návrhem územního plánu našeho města.
Nebuďme lhostejní k tomu, co se kolem nás děje…

Ing. Jan Brůžek, určený zastupitel pro územní plán

Francii  a  Itálii,  pro  vznik  samostatného  Československa.  Tato 
idea  byla  hlavním motivem pro  formování  ozbrojených  jednotek 
v boji proti nepříteli,  tvořené z válečné koalice Rakousko-Uherska 
a Německa.

Vznik legií spočíval na dobrovolné bázi a jednotky se doplňova-
ly ze zajatců, dezertérů, přeběhlíků apod. Nábor do nich se uskuteč-
nil  i ve Spojených státech mezi krajany, mezi nimiž vidíme i T. G. 
Masaryka (obr. č. 4).

Organizování  odboje  a  nasazení  legií  do  rozhodujících  bitev 
I. světové války koordinoval T. G. Masaryk se svými spolupracov-
níky a společně se spojenci států tzv. Dohody ji završili vítězstvím 
(11.  11.  1918). Návrat T. G. Masaryka  z  exilu  do  svobodné vlasti 
byl pak triumfální (21. 12. 1918).

Kronika města  nezaznamenala  žádné  jméno  z  řad  legionářů  ze 
Slatiňan,  přestože výše  zmíněná publikace uvádí  85  jmen  zdejších 
příslušníků  legií  (obr.  č.  5). U  každého  jména  je  datum narození 
a písmeno značí válečnou frontu, na níž se zúčastnili bojů. (i – ital-
ská, r – ruská, f – francouzská).

V  seznamu  padlých  a  nezvěstných  legionářů  z Chrudimska, 
bylo to celkem na 90 příslušníků, nefiguruje žádné jméno ze Slati-
ňan, proto město nemá památník či pamětní desku jako vzpomínku 
na ně, jak je tomu v Chrudimi, Kočí a dalších obcích.

O strastiplné anabázi místních legionářů z Ruska domů po skon-
čení  války  se  nedochovalo  žádné  svědectví  pro  budoucí  generace. 
Jejich potomci, a to nejen těchto, žijí v našem městě dosud. Jména 
na obr. č. 5 jsou velmi výmluvná i po sto letech.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 5
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Město Skuteč si v letošním roce připomíná 730 let od první písemné 
zmínky.  Při  té  příležitosti  připravil  odbor  kultury  a  školství  pestrý 
program na letní měsíce. Návštěvníky čekají koncerty i filmová pro-
mítání pod  širým nebem. Většina z  akcí  se uskuteční v prostorách 
amfiteátru,  který  se  nachází  hned  vedle  Kulturního  klubu  Skuteč. 
Proto, pokud nebude pořadatelům přát počasí, bude akce přesunuta 
do vnitřních prostor. Na každé akci bude připraveno občerstvení.
Pozornosti by nemělo uniknout především Skutečské posvícení, kte-
ré kromě tradiční Řemeslné soboty nabídne také atraktivní fotbalo-
vé utkání mezi Real Top Praha (tým tvořený známými osobnostmi) 
a starou gardou Skutče nebo večerní koncert skupiny Sto zvířat.
Podrobné  informace  o  programu  naleznete  na www.skutec.cz  nebo 
na facebooku Město Skuteč.

NE 9. 6. PRINCEZNA ZE MLEJNA
Muzikálová pohádka pro děti i rodiče
Kulturní klub Skuteč, 14:00, vstupné dospělí 100 Kč, děti 70 Kč
ST 12. 6. ČERTÍ BRKO 
  Letní kino v amfiteátru KKS, 21:30, vstupné 50 Kč
ST 19. 6. ROMAN DRAGOUN
   Sólový koncert rockové legendy
   Amfiteátr u KKS, 19:0, vstupné 100 Kč
ST 26. 6. SPOLEKTIV
   Koncert folkové kapely z Jižních Čech s prvky rocku, 

šansonu i jazzu.
  Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč
NE 30. 6. VE ŠKOLE JE BOMBA
   Představení Ochotnického spolku DU:HA z Hlinska. 
   Amfitéatr u KKS, 18:00, vstupné 50 Kč
ST 3. 7. ŽENY V BĚHU
   Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 70 Kč
ST 10. 7. STAROPRAŽŠTÍ PARDÁLOVÉ
   Bývalí členové skupiny Šlapeto hrají staropražské pís-

ničky, lidovky i „Hašlerky“
   Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč
ST 17. 7. LÉTO S GENTLEMANEM
   Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 70 Kč
ST 24. 7. HUMPOLECKÝ DIXIELAND 
   Dixilandové evergreeny v podání kapely z Vysočiny.
  Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 100 Kč

NE 28. 7. POPRASK NA LAGUNĚ
   Představení Ochotnického spolku Jaroslav z Luže. 
   Amfitéatr u KKS, 18:00, vstupné 50 Kč
ST 31. 7. NARUŠITEL
   Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:30, vstupné 50 Kč
ST 7. 8. WALDA MATUŠKA RECITÁL
   Vzpomínky na Waldemara Matušku uvede jeho slavný 

imitátor Vladimír Walda Nerušil.
   Amfiteátr u KKS, 19:00, vstupné 70 Kč
ST 14. 8. ÚHOŘI MAJÍ NABITO
   Letní kino v amfiteátru KKS, 21:00, vstupné 50 Kč
PÁ 16. 8. FILMOVÉ STŘÍPKY
   Hudebně zábavný pořad o hudbě stříbrného plátna. Zpí-

vá Šimon Pečenka, průvodce pořadem Jan Rosák nebo 
Jiří Krampol.

   Amfiteátr u KKS, 20:00, vstupné 100 Kč
SO 17. 8. SKUTEČSKÉ POSVÍCENÍ
   Řemeslná sobota v muzeu, pouťové atrakce na Palacké-

ho náměstí, posvícenský fotbal či oslavy 730 let města 
včetně koncertu Sto zvířat.

  Informace na samostatném plakátu.
NE 18. 8. NOVÁ LESANKA
   Koncert malé dechové hudby z Humpolce.
   Amfiteátr u KKS, 14:00, vstupné 70 Kč
ST 21. 8. KINO NA PŘÁNÍ
   Film, který zvítězí v anketě diváků.
   Amfiteátr u KKS, 20:00, vstupné 70 Kč
ST 28. 8. LOVENÍ
   Letní kino v amfiteátru u KKS, 21:00, vstupné 50 Kč
NE 1. 9. VOJTA A STRAŠIDLA
    Loutková pohádka Divadlo ELF o velké odvaze a hod-

ných strašidlech.
   Amfitéatr u KKS, 14:00, vstupné 50 Kč

neSKUTEČné léto 2019

ANKETA PRO OBČANY SLATIŇAN
Na základě Usnesení Zastupitelstva města Slatiňany ze dne 10. dubna 
2019 žádáme občany,  aby  se v případě zájmu zúčastnili  anonymní 
ankety  týkající  se  pořízení  nahrávacího  audiozařízení,  které  bude 
využíváno na jednání zastupitelstva města (nahrávka bude umístěna 
na webu města).
Možnosti:
1/ koupit – cena pořízení dle varianty 165–330  tisíc Kč +  licenční 
poplatek 20 700 Kč/rok bez DPH
2/ koupit (jen v případě možnosti využít dotaci) 
3/ pronajmout – pronájem na jedno jednání 20 700 Kč bez DPH
4/ považuji pořízení za zbytečnou investici
Zakroužkujte  prosím  jednu  z  variant  výše  uvedených,  kterou  bys-
te  doporučili,  anketní  lístek  vystřihněte  a  předejte  buď  v  městské 
knihovně  a  infocentru nebo vhoďte do  schránky umístěné u brány 
do městského úřadu. 
Pokud máte nějakou připomínku k výše uvedenému, uveďte ji pro-
sím zde:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Termín ukončení ankety je k 31. 5. 2019.

"

"
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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 20. května 2019. ZDARMA. 

Konec války na našem území předznamenal od začátku  roku 1945 
útěk civilního německého obyvatelstva z území obsazovaného Rudou 
armádou. Podle tehdejšího kolaborujícího ministra školství Moravce 
to byli tzv. „národní hosté“, kterých směrem na západ prošel za čty-
ři měsíce zhruba milion. Podle pokynů protektorátní vlády a okres-
ních hejtmanství se o ně všechny obce musely postarat ubytováním, 
stravou, potahy. Více než dvacet těchto „hostí“, v tomto případě ze 
Slezska, prchajících převážně pěšky či na kolech jen s nejnutnějšími 
zavazadly, bylo ubytováno od března do konce dubna, kdy utíkali dál 
na západ, po různých staveních a stodolách v Trpišově.
Koncem dubna si zbudovala v lokalitě obce tábor početná německá 
vojenská jednotka, byl umístěný v lese podle silnice od Kochánovic 
k Monaku. Velitelství  bylo  ubytováno na  slatiňanském zámku,  její 
obávaný velitel Mosser (jezdil v opancéřovaném voze s otvory pro 
střelbu)  ve  vile  sv.  Jiří  ve  Slatiňanech,  vojáci  v  táboře,  sokolovně 
a ve škole.
7. května velká skupina trpišovských můžů vytvořila v lese u hájenky 
zátarasy z pokácených stromů, aby znemožnila Němcům ústup smě-
rem k Licibořicím, na západ. Na rozkaz ozbrojeného útvaru německé 
armády a pod hrozbou vypálení obce a postřílení jejích obyvatel, však 
musely být zátarasy hned odstraněny, protože v noci z 8. na 9. května 
německá posádka ve velkém spěchu tábor opustila, když na místě za-
nechala množství munice, zbraní, vojenské výstroje, stanů, povozů. 
Většinu tohoto materiálu odvezl poté slatiňanský národní výbor. Také 
všechny příkopy podél  silnic v okolí obce byly plné odhozené vý-
stroje, munice, zbraní ale i odstavených motocyklů, aut i obrněných 
vozů, protože prchajícímu vojsku došly pohonné hmoty. První kolona 
sovětské  armády projela obcí  10.  května od Lukavice,  nezastavila, 
pronásledovala Němce směrem k Licibořicím. Silná sovětská vojen-
ská  jednotka do obce dorazila 11. května, postavila  stanové  tábory 
na návsi, v lese za Kochánovicemi, na Příčném, u rybníka Hluboké-
ho. Důstojnící byli většinou ubytováni u místních občanů. Vojsko při-
jelo na osedlaných koních, na vozech tažených koňmi, jen ojediněle 
na  nákladních  autech.  Přijelo  do  obce  vyzdobené  šeříky,  zelenými 
břízkami, slavobránou u kapličky. S místními se vojáci rychle sžili, 
vzájemně si pomáhali potravinami a prací až do konce jejich pobytu 
v  červenci  l945.  Ještě  dlouhou  dobu  v Trpišově  přetrvávaly  vzpo-
mínky na večery při harmonikách, na machorku, společnou senoseč, 
na polní kuchyni v lese na Příčném. Zůstali také koně darované vo-
jáky místním do hospodářství, obchodu, pekařství a množství prken, 
fošen a cihel z vojenských táborů, použitých vzápětí při elektrifikaci 
obce.
Zůstalo také vědomí, že za celou dobu války si trpišovští pomáhali, 
nebylo žádných udání  i když příležitostí bylo mnoho: černé poráž-
ky,  černý  prodej  potravin,  zásobování  partyzánů  v  okolních  lesích 
prostřednictvím boudy v Jelenici, prostřednictvím trampů z Krkanky, 
či přímo do Slavic místním pekařem. Přiložené fotografie přibližu-
jí příjezd sovětské armády do Slatiňan, odstavené německé vozidlo 
u Monaka, průvod Trpišovem ke kapličce v květnu l959 při oslavách 
l4. výročí osvobození. Za fotografie děkuji p. Haně Vrbatové a p. Ví-
tězslavu Kolkovi, za údaje v článku uvedené či jejich ověření děkuji 
trpišovským občanům.

JUDr. Hana Mikanová

Prameny: 
Kronika Města Slatiňan, CD, 2002
Josef Vašák: zpráva k 80. výročí založení požárního sboru v Trpišo-
vě, 1988
Hana Mikanová: záznamy vzpomínek pamětníků, 2015–2019

Konec druhé světové války v Trpišově

Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 5. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Pozvání


