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

Vítání občánků Prodloužení úředních hodin MěÚ Slatiňany

Poděkování

Od 1. ledna letošního roku bylo zkušebně zahájeno prodloužení úřed-
ních hodin Městského úřadu Slatiňany, a to každé pondělí do 18 ho-
din. Změna se týká pracoviště matriky a OVŽP.
V prodlouženém čase využilo možnosti vyřídit své záležitosti 9 osob 
na matrice a 2 osoby na OVŽP. Za období pěti kalendářních měsíců 
se jedná o velmi malý počet případů. Po tomto vyhodnocení bude-
me zvažovat, zda dále na uvedených pracovištích úřadu pokračovat 
v prodloužené úřední době.  MVDr. Ivan Jeník, starosta

Velmi  mě  potěšilo  poděkování  od  paní  Marie  Queisnerové,  která 
v květnu oslavila své 95.narozeniny. Osobně napsala a přinesla své 
poděkování. Paní Marie Queisnerová je 7. nejstarší občankou města 
Slatiňany. Ještě jednou jí přeji do dalších let, ať je stále v takovéto 
kondici a těší se zdraví.  MVDr. Ivan Jeník

Pozvánka na 170. Laskavý večer
Jazzová legenda opět ve Slatiňanech

První dáme českého jazzu a excelentní pianista budou potřetí vystu-
povat na Laskavém večeru ve Společenském domě. Milovníci hudby 
už jistě vědí, že přijedou Jana Koubková a Ondřej Kabrna.
Laskavý večer  se bude konat ve čtvrtek 20. června od 19 hodin. 
Lístky si můžete koupit na místě nebo předem v městské knihovně. 
Dá se očekávat velký zájem, a proto druhá varianta je jistější.  zj

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 27. dubna 
2019 zastupitelkou města Marií Málkovou slavnostně přivítání do ži-
vota  a  společenství  našeho města  tito  noví  občánci: Berenika Jo-
chcová, Vanesa Pavlištová, Zdeněk Ryšavý, Alan a Artur Skalič-
tí, Eliáš Špaček, Tobias Štukheil, Markéta Tichá, Kryštof Tichý 
a Richard Žampach.
Na této malé slavnosti účinkovaly žačky ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu paní učitelky Sychrovské a paní učitelky Šottové. Pře-
jeme malým občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví 
a spokojenosti.  Foto: Andrea Laki

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 oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Alena Jakoubková – Manžel do domu….hůl 
do ruky
Robin Cook – Šarlatáni

Měsíc s pěknou knihou

V loňském roce se v našem městě otevřely 2 knihbudky,  jedna 
na dětském hřišti u malé budovy základní školy a druhá na plo-
várně. Ze začátku jsme knihbudky zaplnily vyřazenými knihami 
z  naší  knihovny  a  těmi darovanými. Byli  jsme velmi příjemně 
překvapené,  jak  si  zde  knihbudky  dále  žily  vlastním  životem. 
Knihy v nich mizely, ale objevovaly se jiné, které se zase hodily 
někomu jinému. Knihy, které zde byly umístěny nebyly poniče-
né a opravdu mohly posloužit novým čtenářům, což je rozhodně 
lepší, než aby zůstaly někde zaprášené v koutě domácí knihovny 
nebo na půdě. V letošním roce proto budeme pokračovat a i na-
dále můžete své nevyužívané knihy nosit přímo na dětské hřiště 
nebo plovárnu, a to v otevírací době objektu.
V blízké době se také můžete těšit na otevření nové, a to v auto-
busové zastávce na středu. Přibude zde rozsahem největší a bude 
přístupná nepřetržitě. Věříme, že i zde se budeme chovat slušně 
a umožníme knihám druhý život. Z reakcí lidí, které knihbudky 
využili, jsme zjistili zvýšenou poptávku po dětské literatuře a pro-
to,  pokud  vám  doma  leží  dětské  knihy,  které  již  nepotřebujete, 
budeme rádi, pokud je nabídnete dál.  Vaše knihovnice

Knihbudky v nové sezóně
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Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
dne 10. 4. 2019:

  1.  Byl schválen program 4. zasedání ZM.
  2.  Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu hospoda-

ření příspěvkových organizací za rok 2018.
  3.  Zastupitelstvo  města  navrhlo  starostu  na  člena  představenstva 

VaK Chrudim.
  4.  Bylo schváleno navýšení přidělené dotace nad možnosti Rady pro 

organizace Spartak a Sokol.
  5.  Došlo  ke  schválení  převodu  kanalizace  „ulice  Vrchlického 

a Na Ostrově“ a „Ke Garážím“ do VaK Chrudim (formou vkladu, 
výměnou za akcie).

  6.  Bylo zrušeno věcné břemeno na části pozemkové parcely č. 645/4 
za účelem kontroly, údržby a opravy mlýnského náhonu.

  7.  Podniku Povodí Labe nebylo schváleno technické řešení rekon-
strukce (s využitím žulového kamene) pravobřežní zdi pod jezem. 
Zastupitelstvo města chce dále jednat s Povodím Labe o možnos-
tech zachování pískovce. K dalším jednáním by měl být přizván 
odborník pan Švejcha, zástupci samosprávy a členové výboru pro 
životní prostředí.

  8.  Zastupitelstvo města neschválilo odkoupení chaty v chatové loka-
litě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

  9.  Zastupitelstvo města neschválilo prodej části st. parcely č. 10/1 
ve Škrovádě.

10.  Byla odmítnuta žádost na prodej malé vodní nádrže u vlakového 
nádraží.

11.  Došlo ke  schválení poskytnutí půjčky z Fondu  rozvoje bydlení 
ve výši 120 000 Kč občanovi města se splatností na 3 roky a úro-
kem 3% ročně.

12.  Zastupitelstvo města nevybralo žádné z navrhovaných možností 
záznamového zařízení a pověřilo MěÚ k provedení průzkumu zá-
jmu občanů o tuto službu.

13.  Bylo schváleno podání žádosti o dotaci na revitalizaci Kabeláčo-
va mlýna. Došlo k diskusi ohledně celkových nákladů investice 
– položkový rozpočet by měl být znám do konce roku.

14.  Zastupitelstvo bylo seznámeno se žádostí, se stavem podání dota-
ce k realizaci úspor na ZŠ (výměna oken), se zprávou kontrolního 
výboru k stížnosti na fungování výboru pro územní plán, na kte-
rou bylo navázáno se zprávou výboru pro ÚP, s informací ohledně 
veřejného projednávání,  které  se konalo 13.  5. Zastupitelé byli 
pozváni na prohlídku areálu Spartaku k účelům dalšího jednání 
ohledně  převodu  sportovišť  do  vlastnictví města. Byla  předne-
sena zpráva činnosti výboru pro životní prostředí, který společně 
s vybranými radními diskutoval nad problematikou odpadů.

15.  V diskusi bylo upozorněno na stav schodů od mostu do Čechovy 
ulice. Bylo zmíněno dokončení části výstavby kanalizace v Trpi-
šově a oprava chodníku, který mnohým slouží  jako parkoviště, 
čímž může dojít k jeho poškození. Zazněl dotaz občana na mož-
nost ovlivňování uzavírek v okolí města – bohužel město nemá 
možnost ovlivňovat uzavírky komunikací mimo vlastnictví měs-
ta. Zazněla informace ohledně objednané zeleně do ulice Klášter-
ní. Zazněl dotaz na hřbitovní bránu, kde občan obhajuje původní 
variantu – kovová brána od uměleckého kováře. Diskutuje se také 
nad Schmoranzovou variantou, avšak kvůli veřejnému projedná-
vání za přítomnosti architektů, které proběhlo dva dny před za-
sedáním (8. 4. 2019), nebyl bod výběru hřbitovní brány zařazen 
na program.

Rada města Slatiňany projednala na 16. schůzi
dne 29. 4. 2019:

  1.  Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Koopera-
tiva pojišťovna, a.s., rozšíření o pojištění nového majetku (přede-
vším veřejné osvětlení).

  2.  Schválení smluv na ochranu osobních údajů (GDPR) se společ-
nostmi dodávajícími software do Městské knihovny.

  3.  Rada schválila nabídku na projektové a inženýrské činnosti pro 
úpravu veřejného prostranství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna 
od společnosti Komplex CZ s.r.o. s cenou 102 850 Kč vč. DPH.

  4.  Byl schválen dodatek ke smlouvě o dílo na interaktivní výtvarné 
zpracování skládacích kostek pro Švýcárnu s Mgr. Liborem Škr-
líkem. Byl prodloužen termín dodání, výměna za přípravu tisko-
vých dat pro výrobu polepů.

  5.  Došlo  ke  schválení  účetní  závěrky  příspěvkových  organizací 
za rok 2018.

  6.  Rada  schválila  vyřazení  majetku  (stará  elektronika,  nábytek  – 
většina  z  roku 1996)  s  nutností  předložení protokolu o  fyzické 
likvidaci.

  7.  Rada  souhlasila  se  zřízením  platebních  terminálů  na  plovárně 
a Švýcárně.

  8.  Bylo  rozhodnuto  o  výběru  technického  a  autorského  dozoru 
na stavby realizované v roce 2019.

  9.  Rada řešila problematičnost bezpečnosti na TGM (např. přechod 
pro chodce u potravin Málek, výjezd od jídelny a školní družniny, 
atd). Město požádá o zintenzivnění činnosti Policie v tomto úseku 
v odpoledních hodinách.

10.  Došlo  k  schválení  vypsání  VZMR  na  zajištění  hospodaření 
v  lesích  od  1.  1.  2020. Rada  jmenovala  členy  hodnotící  komi-
se  –  Mgr.  Chalupník,  Ing.  Prokš,  Mgr.  Vychodil,  Mgr.  Peřina 
a Bc. Víšková (náhradníci MVDr. Jeník, Ing. Šťastný, Ing. Rašín, 
Lukáš, Víšek).

11.  Bylo schváleno zřízení věcného břemene pro plynovodní přípoj-
ku k domu č. p. 165 v ul. Klášterní.

12.  Rada rozhodla uzavřít smlouvu na zpracování lesního hospodář-
ského plánu pro lesy města na období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2029 
společností ING-FOREST s.r.o.

13.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 812 000Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 3 431 000Kč) a ve výdajové části 
75 703 100Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) – 
oprava čerpadla na plovárně, PD na prostranství kolem náhonu, 
administrace nadlimitní veřejné zakázky na zajištění odpadového 
systému.

14.  Rada  byla  seznámena  s  havárií  v  ZUŠ  čp.  771  (objekt  bývalé 
spořitelny) – nutnost opravy střechy. Byla vzata na vědomí žádost 
o  vyjádření  k  potřebnosti  organizace Včelka  senior  care,  o.p.s. 
Došlo ke schválení použití toalet a odběru el. energie v úřadovně 
Trpišov pro SDH na pořádání akce ČARODEJNICE 2019. Rada 
schválila přijetí daru pro MŠ ve výši 16 000 Kč od Ing. Koblížka. 
Rada vzala na vědomí žádost MŠ o přerušení provozu ve dnech 
6.  a  7.  5.  z  důvodu  úprav  kanalizace.  Byl  pověřen  ředitel  ZŠ 
k uzavření Příkazní smlouvy na realizaci úspor energie souvisejí-
cí s výměnou oken. Rada se zaobírala dětským hřištěm ve Škro-
vádě. Na základě písemného odmítnutí realizace zakázky na vy-
budování Vodovodní přípojky k Švýcárně vysoutěženou firmou, 
Rada rozhodla o vypsání nového výběrového řízení. Rada zamít-
la opětovnou žádost o napojení na okapy pro sběr dešťové vody 
z  městského  objektu  v  Trpišově.  Zazněla  informace  o  zvolení 
nové školské rady a konání valné hromady Spartaku. Rada byla 
obeznámena s činností SDH (kácení lip, čistění studny, možnost 
získání dotace na pořízení nového vozidla). Byly schváleny para-
metry výběrového řízení zakázky na svoz odpadu (viz. květnové 
Ozvěny). Řešila se nabídka systému Mobilní rozhlas a Zmapuj-
to.cz . Diskutovala se problematika odkupu pozemků v Trpišově 
z  důvodu  budování  kanalizace. Místostarosta  řešil  příjezdovou 
cestu k pozemku č. 56, přičemž došlo ke zrušení starého usnese-
ní z roku 2016 počítající s cestou přes dvůr Domu pečovatelské 
služby.  Zazněly  návrhy  řešení  opravy  povrchu  dětského  hřiště 
za  jídelnou. Rada odsouhlasila financování  veřejného osvětlení 
v rozvojových lokalitách. Starosta seznámil Radu města s jedná-
ním se zástupci zámku, rada nesouhlasí se zpoplatněním vstupu 
do  zámeckého  parku  zejména  pro  občany.  Zazněla  informace 
o zřízení další knihovničky na zastávce. Rada byla obeznámena 
s nedostatkem plavčíků. Rada souhlasila s koncertem pí. Sych-
rovské dne 16. 6. v obřadní síni.

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíž okomentoval 
Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany
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Informace o připravovaných změnách v nakládání s odpady – Doplnění článku

Na  základě  mého  předchozího  článku  v  dubnových  Ozvěnách 
vzniklo několik dotazů, které bych tímto článkem rád objasnil.
Pokud město pořizuje nějaký produkt či službu, musí se řídit zá-
konem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 
znění. Tento zákon zná různé režimy zadání veřejné zakázky od-
vislé od její předpokládané hodnoty. Režim veřejné zakázky je ur-
čen zejména dle její předpokládané hodnoty. Dle druhu zadávacího 
řízení je nastavena složitost a náročnost způsobu soutěžení tak, aby 
byla zajištěna transparentnost, nediskriminace a rovné zacházení. 
Kontrolu nad celou soutěží provádí ÚHOS, u kterého může kdo-
koliv podat žádost o přezkoumání. Součástí vypsaného zadávacího 
řízení je i text smlouvy, která následně vejde v platnost po vybrání 
nejúspěšnějšího uchazeče o danou zakázku.
Bohužel současné smlouvy města uzavřené v minulosti s dodava-
teli služeb související s nakládáním s odpady (komunální odpad, 
tříděný odpad, sběrný dvůr)  jsou  takové, že nám neumožňují  re-
agovat na aktuální potřeby občanů města,  jako  je např. navýšení 
počtu  kontejnerů  na  plasty  z  důvodu  jejich  přeplněnosti,  změna 

četnosti svozu komunálního odpadu v letních měsících, či úpravu 
provozní doby sběrného dvora pro potřeby města.
Na  základě  výše  uvedených  skutečností  se  rada města  rozhodla 
vypsat nové výběrové řízení na dodavatele těchto služeb. Při zna-
losti velkosti objemu a cen těchto zakázek je zřejmé, že se bude 
jednat o nadlimitní  veřejnou zakázku –  tedy  jednu z nejsložitěj-
ších. Z toho plyne, že přípravu zadání soutěže včetně vyhotovení 
nových smluv musí být zajištěno odbornou firmou s erudovanými 
právníky,  kteří  se  tímto  druhem  zakázek  zabývají  a mají  s  nimi 
bohatou zkušenost. Ačkoliv tato služba stojí 185 tis. Kč, tak nám 
zajistí kvalitní přípravu zadávacího řízení, průběh soutěže a takové 
smluvní podmínky, které nám v případě potřeby umožní operativ-
ně reagovat na potřeby občanů, aniž by se znovu musela vypisovat 
nová soutěž. 
Platnost současných smluv je do konce tohoto roku a tak veškeré 
změny zmiňované v předchozím článku vejdou v platnost nejdříve 
od nového roku.

Ing. Vít Steklý, radní

Nakládání s odpady
Zpětný odběr pneumatik
Informujeme tímto občany, že pokud se potřebují zbavit již neupotře-
bitelných pneumatik,  aby  tak činili prostřednictvím míst zpětného 
odběru. Pneumatiky stejně jako další výrobky, a to elektrozařízení, 
výbojky a zářivky, podléhají povinnosti zpětného odběru a neměly by 
být likvidovány jako odpad. 
Povinnost zajistit zpětný odběr má osoba, která uvádí uvedené vý-
robky na trh. Konečnému uživateli je pak tato osoba povinna oznámit 
způsob provedení zpětného odběru. Zpětný odběr pneumatik se nej-
častěji provádí prostřednictvím pneuservisů, autoservisů nebo prode-
jen pneumatik, které velmi často zajišťují zpětný odběr prostřednic-
tvím kolektivního systému ELTMA. Místa zpětného odběru  tohoto 
kolektivního systému lze nalézt na webových stránkách www.eltma.
cz, v sekci sběrná místa. Ve Slatiňanech jsou taková místa evidována 
2 (v ul. Smekalovu a v ul. T. G. Masaryka). 
Na místech zpětného odběru musí být konečnému uživateli umožně-
no odevzdat pneumatiky bez nároku na úplatu (zdarma), bez ohledu 
na výrobní značku a bez vázání odebrání použitých pneumatik na ná-
kup nového zboží či služeb.

Hřbitovní odpad
Upozorňujeme,  že  velkoobjemový  kontejner  umístěný  u  hřbitovní 
zdi slouží k ukládání biologicky rozložitelných komunálních odpadů 
rostlinného původu vzniklých POUZE na hřbitově. Neodkládejte 
zde tedy odpad ze svých zahrad nebo jiných nemovitostí. Pro tento 
účel slouží kompostárna ve Škrovádu nebo sběrný dvůr u vlakového 
nádraží, kam lze odvážet tento odpad v období 1. 4.–31. 10. pouze 
v maximálním množství 30 kg na jeden svoz.
V žádném případě u kontejneru nebo kdekoliv jinde na hřbitově ne-
odkládejte ani rozbité náhrobky a podobné odpady z hrobových míst. 
Nejedná se o komunální odpady, ale o odpady stavební, jejichž likvi-
daci si musí zajistit vlastník na své náklady sám.

Využívání sběrného dvora u vlakového nádraží
Základní pravidla
S ohledem na evidenci odpadů odvezených do sběrného dvora u vla-
kového  nádraží  ve  Slatiňanech  od  ledna  tohoto  roku  považujeme 

za nutné připomenout nejdůležitější pravidla využívání tohoto dvora:
-  dodržovat  provozní  dobu  sběrného  dvora  PO  až  PÁ  od  6:00 
do 16:00, SO od 8:00 do 12:00 hod (pokud  je možné, využívejte 
spíše všední dny než sobotu),

-  prokazovat  oprávněnost  odložení  odpadu  na  základě  občanského 
průkazu,

-  řídit se pokyny obsluhy dvora,
-  neodjíždět ze sběrného dvora bez zapsání evidence odložených dru-
hů odpadů,

-  neodkládat odpady vzniklé příbuzným a známým z okolních obcí 
a odpady z podnikání a

-  odkládat odpady v množství obvyklém pro běžnou domácnost
Pro posouzení uvádíme obvyklé průměrné roční množství nejčas-
těji  dovážených  druhů  odpadů  za  domácnost. U většího množství 
odpadu by měl občan, který odpad do sběrného dvora přinese, 
prokázat původ odpadu.
Nebezpečné složky komunálního odpadu:
olej a tuk – 10 kg, barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice – 10 kg, 
rozpouštědla – 10 kg, kyseliny – 5 kg, zásady – 5 kg, pesticidy – 10 kg, 
detergenty – 10 kg a fotochemikálie – 5 kg
U těchto nebezpečných odpadů je také žádoucí, aby byl občan scho-
pen identifikovat odpad, nejlépe doložit jeho chemické složení. Tuto 
identifikaci  je  třeba  učinit,  především  pokud  není  odpad  dovezen 
v původních nádobách, obalech.
Odpady ostatní:
objemný odpad – 300 kg, již nepoužitelné oděvy a textilní materiály – 
100 kg, biologicky rozložitelný odpad – 30 kg na jeden svoz, v obdo-
bí od 1. 11. do 31. 3. neomezeně (přednostně využívat kompostárnu 
ve Škrovádu), dřevo – 200 kg, zemina a kameny – 100 kg a vyřazené 
elektrické a elektronické zařízení  (televize, počítače,  rádia, pračky, 
lednice,  sporáky, vysavače a další elektrospotřebiče) – neomezeně, 
jedná se o zpětný odběr

S ohledem na vytíženost obsluhy a kapacitu sběrného dvora žá-
dáme občany, aby výše uvedená pravidla dodržovali, ale zároveň 
byli při návštěvě dvora trpěliví a ohleduplní. Děkujeme. 

Bc. Petra Víšková
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Proč maříme snahu a úsilí ostatních
Celostátní  akce Ukliďme Česko,  která  se  6.  dubna  konala,  vybur-
covala i v našem městě několik desítek dobrovolníků, kteří se do ní 
zapojili. Za nemalého úsilí  se pustili  s vervou do práce a výsledek 
nebyl vůbec zanedbatelný. Nalezeno a odklizeno bylo velké množ-
ství „pokladů“, převážně lahví plastových i skleněných, plechovek, 
ale  i objemnějších „exponátů“  jako kýblů od stavebních materiálů, 
nárazníku od auta apod.
Na druhé straně maří tuto práci občané, kterým je naše okolí i životní 
prostředí zcela lhostejné. Nadále hází plasty, plechovky a další odpad 
tam, „kde jim zrovna z ruky vypadne“.
Další „vizitkou“ přístupu občanů našeho města k  jeho zvelebování 
a  zkrášlování  je  i  „odnášení“ zasazených  rostlin na veřejných pro-
stranstvích, jak tomu bylo v ulici Jiráskově nebo Klášterní.
Řiďme  se  projektem Ukliďme Česko  nejen  ve  vyhlášený  den,  ale 
po celý rok. Ukliďme si naše město i jeho okolí. A važme si zeleně 
okolo nás.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Jak se „rodí“ dopravní značka?
Každý to zná, dopravní značení je leckdy dobrý pomocník a leckdy 
také nepříjemná brzda plynulosti silničního provozu. Je  tedy jasné, 
že u dopravního značení velmi záleží na  tom,  jak  je naprojektová-
no a zda jeho umístění dává smysl a umožňuje plynulý a bezpečný 
provoz na pozemních komunikacích, a zda úprava neomezí někoho 
dalšího nebo nepřinese dopravní komplikace. 
Je nutné vědět, že jakékoliv umísťování dopravního značení na po-
zemní komunikace, které upravuje dopravu, nelze provádět svévolně. 
Umístění dopravního značení vždy předchází návrh nebo projektová 
dokumentace dopravního značení. Přece jen na umístění dopravního 
značení  jsou  velké  nároky,  především  kvůli  bezpečnosti  silničního 
provozu, přehlednosti a jeho plynulosti. Tento návrh nebo projektová 
dokumentace dopravního značení jsou následně předloženy k vyjá-
dření  Policii ČR. Návrh  na  umístění  dopravního  značení musí  být 
řádně odůvodněn. Po získání kladného vyjádření Policie ČR je nutné 
požádat příslušný silniční správní úřad o povolení, kterým se stano-
vuje místní úprava provozu užitím dopravních značek svislých, vo-
dorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na pozemních 
komunikacích. Při povolování vychází příslušný silniční správní úřad 
z následujících předpisů a norem: 
•  zákon  č.  361/2000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích 
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

•  vyhláška  č.  294/2015  Sb.,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

•  TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích 
(s účinností od 1. 8. 2013)

•  TP  100  –  Zásady  pro  orientační  dopravní  značení  na  pozemních 
komunikacích

•  TP 117 – Zásady pro informačně orientační značení na pozemních 
komunikacích

•  TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní  značení na pozemních 
komunikacích (II. vydání)

•  ČSN EN 12899-1 až ČSN EN 12899-5 a ČSN EN 1436
•  vyhláška  č.  398/2009  Sb.,  o  obecných  technických  požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání  staveb, ve znění pozdějších 
předpisů

•  zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozděj-
ších předpisů

•  vyhláška  č.  104/1997  Sb.,  kterou  se  provádí  zákon  o  pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Po získání povolení místní úpravy provozu, tj. získání povolení k instala-
ci žádaného dopravního značení je možné přistoupit k samotnému fyzic-
kému umístění dopravního značení. Tento proces, který začíná myšlen-
kou umístit dopravní značení a končí fyzickým umístěním dopravního 
značení po získání všech příslušných povolení, trvá několik měsíců. 
Ne ve všech případech  je však možné  řešit dopravní  situaci pouze 
umístěním  dopravního  značení.  Jde  především  o  zřízení  obytných 
a pěších zón a zón s celoplošným omezením nejvyšší dovolené rych-
losti  na 30 km/h, které musí odpovídat dalším právním předpisům 
a  normám,  především  normě ČSN  73  6110  Projektování místních 
komunikací, technickým podmínkám TP 103 Navrhování obytných 
a pěších zón a technickým podmínkám TP 218 Navrhování zón 30. 
Zřízení obytné zóny a zóny s celoplošným omezením nejvyšší dovo-
lené rychlosti na 30 km/h nelze vytvořit pouze umístěním dopravní-
ho značení, ale je nutné provést stavební opatření a stavební úpravy 
místních komunikací, kterým předchází zhotovení projektové doku-
mentace a získání příslušných povolení. 
Na  závěr  je  třeba  zmínit,  že  dopravní  značení musí  tvořit  ucelený 
systém a má se rozmísťovat jen v nezbytně nutné míře. 

OVŽP
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Odkládání odpadu k hnízdům s kontejnery na tříděný odpad
V poslední  době  se  v  našem městě  rozmáhá  nešvar  odkládání  ob-
jemného, biologicky rozložitelného, směsného i stavebního odpadu 
k  hnízdům  s  kontejnery  na  tříděný  odpad,  a  to  v  jejich  nejbližším 
okolí, ale mimo sběrné nádoby. 
Takto odložený odpad nepůsobí esteticky, ale především jeho odklí-
zení je pro údržbu města další zbytečnou zátěží. 
V souvislosti s tímto apelujeme na občany, aby veškerý odpad řádně 
odkládali do příslušných odpadových nádob nebo odváželi do sběr-
ného dvora nebo na kompostárnu. Odkládání odpadu mimo nádoby 

nebo určená místa je považováno za přestupek, za který lze v bloko-
vém řízení uložit pokutu. Za přestupek je tedy považováno i jednání, 
při kterém občan ponechá odpadky v pytli nebo  jiné nádobě vedle 
odpadových nádob v době, kdy jsou tyto plné. Důvody jsou nasnadě. 
Takto odložený odpad často přitahuje např. toulavá zvířata hledající 
v něm něco k snědku, nebo kolemjdoucí vandaly, kteří ho jen tak pro 
zábavu rozkopou po ulici. Své samozřejmě dokážou vykonat i pově-
trnostní vlivy. Není snad třeba připomínat, že odklízení černých sklá-
dek a úklid veřejných prostranství stojí nemalé finanční prostředky 
z městského rozpočtu.
Vážíme  si,  že  občané  v  našem městě  odpad  třídí,  ale  žádáme Vás 
o ukládání odpadu na místa k tomu určená.

Miloš Víšek, vedoucí údržby města
Na ukázku přikládáme pár fotografií z měsíce května t.r.

Investiční záměr vybudování parkoviště
u stadionu Spartaku

Vážení spoluobčané,
v březnových Ozvěnách jste byli mimo jiné informováni o zá-
měru města vybudovat parkoviště u sportovního areálu (Spartak) 
na Smetanové nábřeží. Záměr města spočíval ve vybudování 32 
parkovacích míst  u  stadionu  pro  osobní  automobily.  Parkova-
cí plochy byly navrženy po obou stranách Smetanova nábřeží, 
kdy na dotčených pozemcích se nachází travnatá plocha či štěrk 
bez vzrostlé zeleně. Parkovací stání jsou navržena jako podélná, 
kolmá i šikmá. Parkovací stání jsou navržena z betonové dlaž-
by barvy černé, lemování bude pomocí betonových obrub dvou 
typů barvy přírodní. 
S výše uvedeným záměrem jsem dne 25. 4. 2019 seznámil čle-
ny  výboru  Spartaku  s  tím,  abychom  ho  vzájemně  projednali. 
Z diskuse se členy výboru vyplynulo, že preferují maximalizaci 
parkovacích míst samozřejmě s ohledem na danou zeleň a v kon-
textu s lokalitou a prostorem, dále pak zřízení parkovacího mís-
to pro autobus a  snížení výšky obruby. Tímto bych chtěl  ještě 
jednou výboru Spartaku poděkovat za věcnou diskusi nad návr-
hem projektové dokumentace a za jejich přístup a podněty, kte-
ré byly následně projednány s panem projektantem, který se je 
pokusí zpracovat v rámci platné legislativy do konečné podoby 
dokumentace.  Konečná  podoba  projektové  dokumentace  bude 
s výborem Spartaku projednána včetně harmonogramu realiza-
ce akce v roce 2020 a dále zveřejněna na webových stránkách 
města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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V měsíci květnu bylo v sídle pečovatelské služby
rušno

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou města Slatiňany a členové 
Svazu diabetiků Slatiňany děkují  pedagogům a dětem ze Základní 
umělecké  školy  Slatiňany  pod  vedením  paní  učitelky  Sychrovské 
za krásné kulturní vystoupení uspořádané ke Dni matek. Zároveň po-
děkování náleží i Městu Slatiňany, které prostřednictvím paní Osin-
kové zajistilo květinové dary a občerstvení.
Obyvatelé také děkují dětem a učitelkám z Mateřské školy Slatiňa-
ny, třída Motýlci za vystoupení uspořádané k společné oslavě svátků 
a narozenin obyvatel. Děkujeme za radost, kterou děti vnesly do na-
šeho domova prostřednictvím jarních básniček, písniček a pohádky 
„Sedmikráska“.
Ve středu 15. května poprvé navštívil sídlo Pečovatelské služby Sla-
tiňany místostarosta našeho města Ing. Stanislav Šťastný. Pan mís-
tostarosta s porozuměním vyslechl naše připomínky a nápady. Eru-
dovaně zodpověděl všechny dotazy týkající se problémů, které nás 
zajímají. Současně nám přislíbil další setkání. Děkujeme za příjemně 
prožité chvíle.
A  na  závěr  ještě  jedno  poděkování  tentokrát  panu  Velendorfovi. 
V úterý 14. května jsme navštívili Bar Kůlna ve Škrovádě. Pan ma-
jitel neváhal a otevřel svoji hospůdku o hodinu a půl dříve, přivítal 
nás malým překvapením (možná i vlastní výroby) a po celou dobu 
našeho pobytu se nám intenzivně věnoval.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Srdečně zveme všechny nadšené piknikáře v sobotu 8. června do Ma-
teřské školky Děvčátka Momo, kde ve 13.30 hod. vypukne již tradič-
ní každoroční Férový piknik.
I  v  tomto  roce  jsme  připravili  spoustu  zábavy,  pohádky  pro  děti. 
Chybět  nebude  váš  oblíbený  palačinkový  stánek  ani  indický  dhal. 
Férovou kávu nám dodá Mlsný Pecivál a k poslechu a tanci zahra-
jí Bohemian Bards. Již stálicí  je nabídka chlebovách dobrot z Naší 
Dobré pekárny, mýdlových výrobků Mýdlárny Š.Iva a nově zavítá 
bylinkářka Hanka Binková. Zkrátka bude se na co těšit.

Olga Chlápková

Piknikové hlášení z Mateřské školy
Děvčátka Momo ve Slatiňanech

V sobotu 6.  dubna  se  ve Slatiňanech  i Škrovádě uklízelo. Zapojili 
jsme se do projektu Ukliďme Česko.
Škrovádský okrašlovací spolek uklidil s hrstkou svých příznivců ne-
jen „běžný“ drobný nepořádek, ale určitě jim patří velké dík přede-
vším za vyklizení zapomenutého „doupěte“ na levém břehu ve ska-
lách ve Škrovádě. 
Ve Slatiňanech se na úklid sešlo asi 50 dobrovolníků, především ro-
dičů  s malými dětmi. Podařilo  se nám projít  většinu území města. 
Překvapilo nás množství odpadků, které jsme našli, celkem jich bylo 
asi 100 kilo. Nejvíce podél Chrudimky v ulici Na Ostrově a také po-
dél železniční tratě za garážemi v Husově ulici.
Již v týdnu před samotou víkendovou akcí přiložily ruku k dílu některé 
třídy základní školy a dvě družiny Junáků. Ty se vydaly do odlehlej-
ších částí – na Kočičí hrádek, Návrší Vrchlického a do okolí Monaka.
Pro všechny účastníky bylo nejméně příjemné sbírání nedopalků ci-
garet. Když už je kouření v restauracích, hospodách, barech a kdo ví, 
kde ještě zakázáno, mělo by být dbáno na to, aby v místech, kde to 
zakázáno není, byly popelníky.
Pro  kuřáky,  kteří  si  s  vajgly  hlavu  nelámou… Nedopalky  tvoří  až 
30%  všech  odpadků,  jsou  toxické,  obsahují  kyanovodík,  amoniak 
nebo také fenol. Rozkládají se zhruba 15 let! 
Organizátoři akcí Ukliďme Česko ve Škrovádě i Slatiňanech děkují 
všem, kteří přišli uklízet, ale především těm, kteří se chovají k okolí 
ohleduplně. Zároveň děkujeme za spolupráci Městu Slatiňany.

Kamila Picpauerová

Ukliďme Česko! Velikonoční soutěž v knihovně

Jaro se na nás v letošním roce usmálo velice brzy, a tak jsme si krás-
ného  počasí  užívali  dávno  před Velikonocemi.  Všude  již  všechno 
krásně kvetlo, ptáci se vrátili z teplých krajin a zvířátka se také dříve 
probudila ze zimního spánku. I proto jsme si letos na Velikonoce při-
pravili pro děti  trochu netradiční soutěž a místo kreslených vajíček 
nebo pomlázek nám letos nosily různá zvířátka. Objevili se nám zde 
pejsci, kočičky, motýlci, ale také třeba velikonoční kuřátka, a z vají-
ček se nám dokonce líhli i dinosauři.
Všem šikovným dětem velice děkujeme za pomoc s jarní výzdobou 
dětského oddělení knihovny a prosíme je, aby se za námi zastavily 
pro zaslouženou odměnu.

Vaše knihovnice
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V sobotu 27. dubna se ve Slatiňanech konal již 7. ročník oblastního 
kola včelařské soutěže Zlatá včela. Zúčastnilo se celkem 34 soutěží-
cích z Pardubického kraje, nově mezi nás zavítal včelařský kroužek 
z Ústí nad Orlicí, ostatní jsou již tradiční hosté ze Sebranic, Bystré-
ho u Poličky, Nasavrk, Předhradí a zúčastnili  se  i žáci pardubické 
Waldorfské školy no a samozřejmě členové místního slatiňanského 
kroužku. Dopolední soutěžní část probíhala v budově zdejší základ-
ní školy, která nám opět poskytla výborné zázemí pro dokonalý prů-
běh soutěže. Ocenění si zaslouží všichni zkoušející odborníci, kteří 
měli napilno, aby v rekordním čase prozkoušeli všechny účastníky 
v  pěti  soutěžních  disciplínách  –  botanika,  text  včelařských  vědo-
mostí,  včelařská praxe, pomůcky a mikroskopování. Všechny děti 
byly díky práci svých vedoucích a své celoroční píli velmi dobře při-
praveny, a proto výsledky na prvních příčkách byly těsné. V mladší 
kategorii  se  o  první  tří místa  podělili  děti  z  včelařských  kroužků 
v Bystrém  (Naghi A.) Sebranicích  ( Nagy  J.)  a Nasavrkách  (Rus-
ňáková H.), první dvě místa starších zůstala ve Slatiňanech (Tomáš 
Trunec – 1. místo, Marie Urválková – 2. místo) a třetí si vybojovali 
opět sebraničtí (Vítová I). Kroužek ze Sebranic byl také vyhodno-
cen jako kroužek s nejlepším bodovým průměrem a tak si mohl ze 
Slatiňan odvézt nově vzniklou putovní cenu v podobě kované včely 
na dřevěném šestibokém podkladu, o jehož výrobu se zasloužil sla-
tiňanský  truhlář  pan Čermák  a  kovářské dílo  k  tomu dodal Patrik 
Tůma ze Svídnice. 
Po náročné dopolední  soutěži  jsme  se dosyta najedli  v Motores-
tu Bonet,  kde  nám připravili  plné  talíře  a  pak  jsme  se  přesunuli 
do nedalekého Mlýna Skály ve Škrovádě, kde na všechny čekalo 
odpoledne plné překvapení a zábavy. Všichni účastníci včetně ve-
doucích kroužků a zkoušejících měli možnost prohlédnout si mlýn 

a dovědět se něco z mlynářského řemesla, jako odměnu za pozor-
nost si děti odvezli balíček mlynářských produktů z Mlýna v Jan-
derově a pohledici ze škrovádského mlýna jako památku na tento 
den. Tím to ale nekončilo, čekalo nás ještě povídání o bylinkách 
a  výroba  bylinkového  čaje  s  paní  Hanou  Binkovou,  horolezení 
pod vedením paní Pavly Tomanové, ukázka výcviku pejska a do-
gdancing s naší dlouholetou členkou včelařkou Pavlou Malinovou 
a konečně také rybaření pod vedením zkušených rybářů Mrowie-
tzových a Letáčkových a  také Dušana Dorazila. Štěstí na úlovky 
sice moc nepřálo, odměnu v podobě pstruhů si však každý kroužek 
odvezl díky panu Pilařovi z Lukavice. No a komu za to celé krásné 
odpoledne poděkovat? Díky pohostinnosti a milé péči pana Huga 
Malinovského se většině zúčastněných ani nechtělo od rozlučko-
vého táboráku odjíždět, a proto bych mu chtěla touto cestou za vše 
poděkovat.
Závěrečný  dík  patří  také  všem  dalším  sponzorům,  díky  kterým  si 
výherci  mohli  odvézt  krásné  ceny.  Mezi  ně  patří  zejména  město 
Slatiňany, město Chrudim, Český svaz včelařů a ZO ČSV Chrudim, 
Oseva Agri Chrudim, KVE, s. r. o. Pardubice, nakladatelství Grada, 
Keramika Svídnice a také rodiče členů VKM Slatiňany, kteří se svou 
celodenní obětavou péčí a výborným pohoštěním zasloužili o to, aby 
se všem hostům u nás opět líbilo. 
A komu popřát štěstí? Tomáši Truncovi, který bude náš kroužek již 
podruhé reprezentovat na celostátním kole v červnu v Nasavrkách. 
V loňském roce se mu podařilo vybojovat 3. místo v mladší kategorii, 
letos bude mít o něco náročnější úkol poprvé mezi staršími.

Za organizátory Zuzana Dorazilová, vedoucí VKM Slatiňany

Zlatá včela již počtvrté ve Slatiňanech
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Několika fotografiemi se vracíme k dubnovému tanečnímu předsta-
vení v Divadle Karla Pippicha, kde jako každý rok roztančili jeviště 
tanečníci a tanečnice naší školy. Prostorem se nesly skladby A. Vi-
valdiho, P. I. Čajkovského i hudba z baletu Gisell – baletní variace se 
svými žačkami vytvořila Iveta Lepori-Paličková. Oddělení současné-
ho tance – vyučující Jiřina Doušová – připravilo jak moderní tance, 
tak i scénické a výrazové choreografie. Divadlem zněly písně Jaromí-
ra Nohavici, Jennifer Lopez, Imagine Dragons, melodie z muzikálu 
Fantom opery a další. Žáci a žákyně svým tancem a temperamentem 
potěšili nejen diváky a své pedagogy, ale i sebe, protože radost z po-
hybu prostě k životu patří.

Jiřina Doušová, učitelka tanečního oboru
Foto Rudolf Vařejka

Taneční obor ZUŠ Slatiňany
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Příloha Ozvěn a tolik diskutované téma občanů města v rozhovoru
Ptáme se za Vás

Téma na další rozhovor, který by „Slatiňáky“ zajímal, nebylo oprav-
du  těžké vymyslet. Není  snad nikdo, kdo by nevěděl o probíhající 
rekonstrukci zámeckého areálu. Již z dálky je vidět nová fasáda a při 
procházkách kolem zavřeného parku se jistě všichni díváme dovnitř 
a vnímáme změny, které zde nastaly. Vyzpovídaly jsme proto kaste-
lána našeho zámku Ing. Jaroslava Buštu, který s námi na toto téma 
velice rád pohovořil.
1) Podle pracovního ruchu v zámeckém areálu je viditelné, jak vel-
ké množství úprav se provádí. Tomu ale musela předcházet určitě 
dlouhá a náročná administrativní příprava. Kdy padly první návr-
hy, že by se slatiňanský zámek pokusil dosáhnout na dotaci, a jak 
dlouho pak trvala realizace? S čím jste se během této doby potýkali?
Ten  příběh  obnovy  je  velmi  dlouhý. Když  jsem na  pozici  kastelá-
na v prosinci 2010 nastoupil, tak jsem se musel chvíli rozkoukávat. 
O zámku nikdy nevyšla žádná monografie, kde by byla pořádně shr-
nuta historie, nikdy se v areálu nedělaly žádné průzkumy, které by 
odhalily stavební minulost, nikdy se nepátralo po původních plánech, 
fotografiích a podobně. Zámek i osudy jeho bývalých obyvatel byly 
absolutně nepoznané. Během  let  jsem navštěvoval ve volném čase 
archivy, podařilo se mi nahlédnout i do běžně nepřístupných fondů 
a vytěžit informace z různých dalších míst. Především se nám poda-
řilo vrátit na 8500 předmětů, které byly ze zámku po válce odvezeny. 
Mezi nimi je obrovské množství fotek. První návrh na rekonstrukci 
areálu padl někdy v roce 2015, kdy se začaly objevovat informace, že 
bychom mohli dosáhnout na finance z Evropské unie. Nebudeme si 
nic nalhávat, architektonicky je zámek celkem průměrný a získat vět-
ší finance v konkurenci Hluboké, Krumlova, Karlštejna, Lednice atd. 
je pro nás dost složité. Vše začalo vypracováním studií, geodetickým 
zaměřením, následovaly veřejné  soutěže, projektování,  získání  sta-
vebního povolení, vyjádření všech dotčených orgánů, podání žádosti 
o  dotaci  a  další  soutěžení  zhotovitele,  technického  dozoru, BOZP, 
administrátora  atd.. Každopádně  nejnáročnější  je  dle mého  názoru 
byrokracie, které se naštěstí věnuje tým lidí, kteří komunikují s úřady 
a vyřizují změnové listy, řeší způsobilost a nezpůsobilost výdajů, se-
pisují monitorovací zprávy atd.

2) Často slýcháme, že obnova má vést k navrácení areálu do „pů-
vodního stavu“, co přesně to znamená? Jak se určil původní stav, 
jedná se o období, kdy panství vlastnila knížecí rodina Auerspergů 
a dostalo se mu tak největšího rozkvětu?
Já  i kolegové z památek se  se  slovem „původní“ setkáváme dost 
často. Ono  je  to  slovo  poměrně  zavádějící. Každopádně  v  tomto 
směru je nejlepší říci, že se vracíme do období, ze kterého máme 
nejvíce podkladů, a odpovídá tomu i hmota zámku. Jednoduše ře-
čeno,  nemůžeme  se  vrátit  třeba do  roku 1800,  protože v  té  době 
nestálo  severní  křídlo,  věže  a  park  byl  o  mnoho  hektarů menší. 
Vrátit se tedy musíme do doby kolem roku 1900, kdy zámek i za-
hrada prodělaly poslední úpravy. Od té doby se postupně jednotlivé 
části buď zjednodušily, nebo zcela zrušily. Od války zámek přišel 
o jižní věžičky, západní balkon, prosklenou lodžii, stahovací mar-
kýzy, žaluziové okenice nebo celou přístavbu s výtahem na jídlo, 
prakticky všechny keře a záhony v zahradě, zmizela velká část kos-
terních dřevin v kompozici zahrady atd. Ale nejde se  jen striktně 
vrátit do nějakého roku, je třeba reagovat i na aktuální potřeby pre-
zentace objektu. Dříve to byl rodinný dům, nyní je to místo, které 
je národní kulturní památkou, a tu je třeba prezentovat veřejnosti, 
jinak ztratí smysl.

3) Určitě není jednoduché zjistit, co a jak má v zámku vypadat. Jaké 
máte k dispozici prameny? Odkud čerpáte informace, podle kterých 
následně rekonstrukce probíhá? Navíc se podařilo získat ztracené 

majetky z inventáře zámku, o co konkrétně šlo a kde byly nalezeny?
Jednoduché  to  rozhodně  není,  zvláště  když  se  dané  věci  měnily 
v průběhu  let. Příkladem může být barevnost  fasád. U  staré  tvrze 
to vůbec nevíme, nic se z ní kromě sklepů nezachovalo. Renesanční 
zámek měl sgrafita, po barokní přestavbě byl zámek nejprve okrový 
s bílými lizénami, později růžový, po roce 1803 byl zelený a v druhé 
polovině 19. století byl okrový, v jakémsi medovém odstínu. Vše, co 
opravujeme, se děje na základě archivního průzkumu plánů, fotek, 
pohlednic, záznamů a na základě restaurátorských průzkumů a pře-
devším s povolením krajského úřadu. „Ztracený“ inventář jsem pár 
let dohledával,  jak  se  říká „po všech čertech“. Přes  různé archivy 
a  komunikaci  s mnoha  úřady  a muzey  se mi  podařilo  najít  větši-
nu předmětů, teď je na mých nadřízených, aby se pokusili vyjednat 
zápůjčku, nebo lépe převedení předmětů zpět do Slatiňan. Ale my-
slím si, že s nábytkem, který máme na Pražském hradě nebo s věc-
mi odvezenými na Ministerstvo zahraničních věcí,  se asi můžeme 
rozloučit.

4) Prostor určený pro náš rozhovor by nestačil, kdybyste měl vypsat 
všechno, co se na zámku opravilo a ještě opraví, ale zkuste jenom 
ve stručnosti uvést ty největší a nejviditelnější změny? 
Přímo na zámku  jsou  to za poslední 3  roky opravené nebo  restau-
rované: kompletně fasády, 205 oken, 13 dveří, 15 falešných žaluzií, 
krov a střecha na věži, krov a stropy na západním křídle, komplexní 
obnova 8 místností  v  přízemí –  podlahy,  elektřina,  výmalba,  kam-
na, tapety, dřevěné řezbované obložení. Nové návštěvnické centrum 
s pokladnou, brány, ploty, restaurují se hlavy jelenů na nádvoří, staví 
se zpět západní balkon, vracet budeme ještě jižní věžičky, komplet-
ně po  rekonstrukci  je  zázemí pro zaměstnance, nové  jsou  i  toalety 
pro návštěvníky, nová kanalizační a plynová přípojka, restaurovaný 
nábytek do expozice, opravená střecha na domu pro zahradníky, po-
stupně opravovaná okna, zrekonstruované ubytování pro průvodce, 
zázemí pro zahradníky a mnoho dalšího.

5) Pozadu nezůstává ani zámecký park, kde hlavním bodem rozho-
vorů a pravděpodobně i svárů je obnovený plot, který rozdělí park 
na veřejnou a zámeckou část. Můžete uvést důvody, které k rozdě-
lení parku vedly? 
Zámecký  park  je  pro  nás  vlastně  největší  investicí. Už mohlo  být 
hotovo, kdyby nepřišlo několik vichřic,  sucho a následně kůrovec. 
Co se týče rozdělovacího plotu, tak mnoho místních si jej jistě pama-
tuje. Byl na tomto místě od roku 1880 až do začátku 90. let 20. sto-
letí. Patří do historického vývoje zámecké zahrady. Je potřeba si ale 
uvědomit, že to není městský park, ale soukromá zahrada k rodinné-
mu domu. Jen tím domem je zámek a zahrada je krapet větší. Kníže 
později část své zahrady zpřístupnil veřejnosti, aby mohla procházet 
směrem ke klapačce. Souvisí to celé s využitím a utvářením prostoru. 
Projekt obnovy připravil renomovaný krajinářský zahradní architekt, 
který má za sebou obnovu desítek historických zahrad a zde byl na-
prosto fascinovaný tím, jak vše bylo kdysi v 19. století vymyšleno. 
Jak  inteligentní  a  do  budoucna  hledící musel  být  zahradník  Franz 
Worel,  který  je  podepsán pod nákupem a  soupisem dřevin pro  za-
hradu v roce 1844. Vezměte si, že zámek je dům, ve kterém někdo 
bydlel, není to jen pouhá schránka na umělecké předměty. Tím umě-
leckým dílem je celý urbanisticky hodnotný areál zámeckého návrší 
včetně zahrady, dnes chráněné jako národní kulturní památka – dílo 
zahradního umění. Na život v domě navazoval život v zahradě, proto 
se v bezprostřední blízkosti zámku objevily detaily v podobě záhonů, 
keřů,  letněných  rostlin  ze  skleníku,  řekněme  jakýsi okrasný parter. 
Prostor se dále rozvinul centrální květnatou loukou s dlouhým prů-
hledem,  který  lemuje množství  stromů.  Jejich  barevná  kompozice 
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(barva kmene, listí v létě, na podzím...), květ a prostorové rozmístění 
jsou velice zásadní. V této části – zámecké zahradě – byl již zmíně-
ný zahradní detail,  drobné  stavby a  šlo o  ryze  soukromou zahradu 
majitele  zámku. Vně  rozdělovacího  plotu  se  nacházela  krajinářská 
zahrada a  teprve za klapačkou se nacházel park, který Černou bra-
nou přecházel  do Slavické obory. Bohužel  po druhé  světové válce 
byly parkové úpravy za klapačkou prakticky zničeny, ale i přesto je 
mnoho z nich dodnes patrných. Dalším důvodem kromě historické-
ho a funkčního je ochrana památky a investovaných peněz. Jen pro 
zajímavost, ještě nebyla akce ani dokončena a už nám někdo ukradl 
30 rhododendronů.

6) Ví se již cena vstupného, kterou budou návštěvníci do parku pla-
tit? Jak na tom budou „Slatiňáci“, bude pro nás možnost například 
nějaké permanentky?
V  rámci Národního památkového ústavu  jsme dlouho  rozmýšleli, 
jak by měl areál po obnově fungovat. Pak si ale sednete nad rozpo-
čet, a když vidíte částku, kterou máte na údržbu celého areálu ročně, 
tak nezbývá nic jiného než zavést vstupné, které je vlastně příspě-
vek na údržbu. Hradíme namátkou vodu do jezírka a na zalévání (6 
Kč/kubický metr), výsadbový materiál – stromy, keře, trvalky, po-
honné hmoty – naftu, benzín do sekaček, strojů, chemické prostřed-
ky  na  ošetření  vegetace  proti  škůdcům  (požer  buxusů,  chemické 
ošetření např. proti lýkožroutům bukovým, likvidace obrůstajících 
náletů  –  primárně  javoru  a  akátu  a  invazních  druhů  –  netýkavka 
a  křídlatka),  arboristické  ošetření  dřevin  (zdravotní  a  bezpečností 
řezy), materiál na cesty, svoz odpadu, udržbu laviček a košů, pro-
středky na podporu růstu a regeneraci stromů a keřů (symbivit, ecto-
vit, stromové balzámy, hořká sůl), investice do techniky na údržbu 
(sekačky,  traktory,  zahradní náčiní)  a další. Vstupné bude  takové, 
které nikoho finančně nezatíží a navíc se nebude týkat celého areálu. 
Kdo bude chtít projít ke Kočičímu hrádku, nebude mu nijak bráně-
no. Poplatek bude činit 30 Kč na jednorázový vstup do zavřené části 
parku  a  permanentka  tamtéž na  rok ve  výši  100 Kč. Tento popla-
tek nám pomůže se starat o areál, ve kterém budete mít například 
možnost roztáhnout deku, posedět v lehátkách nebo na kompletně 
nových lavičkách a využít informační systém parku. V poplatku je 
zahrnuta možnost využití toalet, návštěva vstupní historické expo-
zice,  opravené  dětské  hospodářství  s  expozicí,  dva  altány,  dětské 
hřiště, kaplička, přístaviště a další. Myslím, že za těch pár korun je 
nabídka velmi pestrá.

7) Obnova a zásahy v parku se týkaly také vykácení značného počtu 
stromů. Které stromy a na základě jakých parametrů byly vykáce-
né? Bude v parku stromová výsadba obnovena, kolik nových stro-
mů se vysadilo/vysadí? Prakticky všude „řádí“ kůrovec, předpoklá-
dám, že se nevyhnul ani parku, je to tak?
Kácení je věc, kterou nemá rád nikdo, ani já ne. Často jsem byl při 
kontrolních dnech ten, který nechtěl, aby se kácel daný strom, u mno-
ha z nich mě ale pan architekt s arboristy přesvědčili. Je potřeba se 
dívat  do  budoucna. A  to  je  věc,  která  tu  v minulých  desítkách  let 
nebyla. Ani kníže Auersperg se nedožil toho, co plánoval, a do čeho 
investoval. Po válce byly stromy v pořádku, dospělé a nevyžadova-
ly ani přílišnou údržbu. Jenže čas běží a život každého jednoho dne 
skončí. Platí to i pro stromy. A nelze to řešit tak, že vedle chřadnou-
cího stromu deset dvacet metrů opodál vysadíme nový strom. Nový 
druhově stejný strom musí být na místě toho původního, nebo v jeho 
bezprostřední  blízkosti.  Pod  korunu  dospělého  stromu  nic  nevysa-
díte, strom by v konkurenčním prostředí zahynul. Když ho vysadí-
te dále, porušíte kompozici,  tedy důvod, proč  je park chráněn  jako 
památka  zahradního  umění.  Jeden  z  prvků  v  zahradě  je  například 
anglická  cesta,  kde  se  v  pravidelných  rytmech  střídá  světlo  a  stín. 
Když nebude  strom na místě  starého,  tak  tuto  rytmizaci  porušíme. 
Každopádně každý strom byl inventarizován, každému bylo přiřaze-

no číslo, určen druh, velikost, habitus, zhodnocena jeho vitalita, zda 
nemá nějaké defekty či onemocnění. Z toho pak vzešla jeho perspek-
tiva do budoucna. Protože je nutné do zahrady vnést novou generaci 
stromů, které od války nikdo prakticky nevkládal, bylo nutné kácení. 
Toto kácení bylo povoleno ze strany životního prostředí i památkové 
péče. Nad parkem také bdí biologický dohled. Nových stromů je nyní 
již 360 a další budou přibývat, což souvisí s tím, že se potýkáme s ná-
sledky sucha, větrných kalamit a především kůrovce, který zlikvido-
val třetinu toho, co se muselo odstranit. Ale již jsme započali s novou 
výsadbou stromů, které by sucho měly zvládat lépe. Například místo 
smrků se nyní častěji využívají douglasky, které jsou také odolnější 
vůči lýkožroutům.

8) Zámecký park se jako celá republika potýká s nedostatkem vody, 
což se během revitalizace parku určitě projevuje ještě znatelněji. 
Jak situaci řešíte? V čem vidíte hlavní komplikace, které vám nedo-
statek vody přinesl?
Ani v minulosti to nebylo jednoduché, protože v parku neteče žádný 
potok. Proto kníže vybudoval v roce 1887 vodovod, který z jedné své 
větve zásoboval jezírko a parková zařízení včetně závlah. Tento starý 
vodovod je stále v zemi a nalezli jsme jej při výkopech pro nový vni-
troareálový vodovod. Ten bude zásoben vodou z vrtu a přivaděčem 
z Křižanovic, který již zásobuje jezírko. Mimochodem tato voda není 
zadarmo a každý kubík nás stojí cca 6 Kč. Pro odběr vody z Chru-
dimky musíme mít povolení, takže nyní se snažím oběhat příslušné 
úřady a povolení získat.

9) Obnoveno by také mělo být dětské hospodářství, které bylo již 
v havarijním stavu. Na co se můžeme těšit zde? Budou zde k vidění 
i některá živá zvířata, jak tomu kdyby bylo kdysi, a bude opět určeno 
pro děti?
Dětské  hospodářství  je  těsně  před  dokončením,  kromě  stávajících 
domečků byla obnovena i voliéra a malý kuželník. Mnoho lidí si asi 
bude pamatovat kruhové ohniště, které bylo ve skutečnosti kašnou. 
Ta je nyní také před dokončením. Zvířata se tam zcela jistě objeví, 
ale  jaká  přesně  ještě  není  rozhodnuto,  ale  byl  bych  rád,  kdyby  se 
vrátili minimálně pávi,  třeba nějaké ovce apod. Celý areál se bude 
postupně  doplňovat  a  vylepšovat.  Vyjít  bychom  chtěli  ze  starých 
fotografií  a  dopisů,  kde  děti  popisují,  čemu  se  zde  učily  a  co  zde 
podnikaly a prožívaly. A jestli bude hospodářství určené dětem? Sa-
mozřejmě ano, ale stále si musíme uvědomit, že jde o národní kul-
turní památku, která primárně cílí na ochranu a prezentaci. Nechci 
prozrazovat úplně všechno, ale zcela jistě budeme domečky využívat 
při plánovaných výukových programech pro školy s dětmi. Ostatní 
bude překvapením.

10) Během doby od začátku rekonstrukce se určitě objevily kom-
plikace, nebo vícepráce, se kterými se původně nepočítalo. Můžete 
říct, co vám situaci zkomplikovalo, a jak jste problém řešili?
Víceprací  je opravdu hodně. Památku prostě nelze rozebrat, abyste 
ji poznali do detailů, je to starý dům, ve kterém platí, že do čehokoli 
kopnete, najdete něco k opravě, s čím se nepočítalo. A nemáme křiš-
ťálovou  kouli,  abychom dokázali  vyvěštit  vichřici,  kůrovce,  sucho 
atd. Tedy problémy a vícepráce řešíme operativně a i případnou úpra-
vou projektu. Na zámku byly vícepráce  třeba  spojené  s dřevomor-
kou, kterou jsme nemohli odhalit, protože v daném místě stály velké 
vitríny, které se odstraňovaly až v průběhu stavby. 

11) I vzhledem k výše uvedenému je určitě obtížné dodržet rozpo-
čet, který byl na obnovu stanoven. Jaké byly původní představy 
o finanční náročnosti rekonstrukce zámku i parku a jak se situace 
vyvíjí? Jak se bude řešit případné navýšení rozpočtu?
Původní plány počítaly se 120 miliony korun, ale již nyní víme, že to 
bude o 20 milionů více, a to převážně díky situaci v zahradě (kůro-
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vec, sucho, vítr...). Evropská unie nám na projekt přispívá 85% uzna-
telných nákladů, zbytek jde za Ministerstvem kultury ČR a prakticky 
všechny vícenáklady za zámkem, respektive za Národním památko-
vým ústavem, který je správcem této národní kulturní památky.

12) Provoz zámku pro veřejnost nebyl v loňském roce uzavřen 
a i letos jste od května umožnili návštěvníkům přístup do zámku. 
Ovlivňuje to nějak probíhající práce, nebo lze vše skloubit tak, aby 
si návštěvníci odnesli příjemný zážitek a práce mohly pokračovat? 
Kdy předpokládáte, že bude tzv. hotovo a bude zpřístupněn i park?
Samozřejmě, že rekonstrukce má vliv na návštěvnost zámku. Jistě je 
nižší, vždyť nikdo nechce mít na fotkách lešení a spousta návštěv-
níků raději přijede až do „nového“. Ale co jinde neuvidí, je právě ta 
proměna, v přímém přenosu mohou návštěvníci sledovat, jak se opra-
vuje památka... Navíc  základní  expozice  se  rekonstrukce nedotkla, 
uvnitř prakticky nepoznáte, že se něco děje. Naopak byla v letošním 
roce rozšířena o další 4 interiéry, které prošly přes zimní období ob-
novou, a vrátil se do nich původní inventář. Tímto bych rád pozval 
všechny obyvatele Slatiňan na prohlídku zámku. Co se týče zahrady, 
tak letos na podzim by měla proběhnout kolaudace, po jejím úspěš-
ném průběhu bude vrácen areál zpět do našeho užívání a od sezóny 
2020 by již mělo být vše k dispozici.

Pane kasteláne, přejeme Vám i celému týmu, který se na obnově 
zámeckého areálu podílí, aby vše směřovalo ke zdárnému cíli a my 

se již brzy viděli v „novém“ zámku i parku. Myslím, že již můžeme 
čtenářům říci, že na podzim, a to konkrétně 15. 10. 2019 se s Vámi 
uskuteční beseda ve Společenském domě. Určitě v této době bude již 
rekonstrukce zámku i parku prakticky dokončena a Vy nám budete 
moct říci, jestli „pohádka“, která na zámku a v parku probíhala, 
měla dobrý konec, jak tomu v pohádkách bývá.

Ptaly se Irena Peterová a Renata Maryšková

Opraveným roubenkám se navrátí původní funkce i barevnost.

Obnovené cesty, vysazené stromy, založené trávníky.Altán u hřiště ve výstavbě.

Lonžovací kruh pro koně, kolem vysazeny nové stromy, ještě chybí 
srovnat terén a založit trávníky.

Obnovená původní dlažba u přístaviště, v pozadí vybagrované jezír-
ko připravené na položení izolační folie.
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BYLA JSEM PŘI TOM…
…když se 24. 4. 2019 sešli v sokolovně naši 
diabetici, ke své „výročce“.
Protože mnozí z nás neznali našeho nového 
místostarostu, paní předsedkyně Olina ho po-
zvala mezi nás. Ten pozvání s radostí přijal.
Čekali jsme, jak to dopadne?
Přesně v určený čas vešel do sálu příjemný, 
usměvavý muž, sice s berlemi a ortézou, ale 
odmítl nabídku na přednostní vystoupení.
Pozorně  sledoval průběh  schůze. Pak přišla 
chvíle, na kterou všichni čekali, ke slovu se 
dostal Ing. Stanislav Šťastný – náš pan mís-
tostarosta.
Otázky  na  něho  neměly  konce.  Na  pořad 
přišla  hřbitovní  brána,  cyklostezka  na  uli-
ci  T.  G.  M,  různé  objížďky,  jednosměrky, 
které  znepříjemňují  pohyb  po městě  „kola-
řům“.  I  když  návrhy  od  členů  SD  byly  ro-
zumné, teď už víme, že hlavní slovo ve všech 
změnách má Policie ČR. Tak už nebudeme 
na ulicích hudrat (chce se mi napsat nadávat) 
na neschopnost MěÚ, když už víme,  jak  to 
všechno je.
Děkujeme Vám, pane místostarosto,  ať  jste 
šťastný nejen podle  jména, které  jste dostal 
do vínku a buďte šťastný po celý život.
Zůstaňte takový, jaký jste. 
Hodně zdraví a pracovního elánu Vám přeje

 Bohumila Blažková, členka SD
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K tragickému úmrtí J. Habarta se opět vracíme, přestože od jeho 
smrti  uplyne  71  let,  neboť  byl  jeho  křížek  v  aleji  kaštanovníků 
v březnu  letošního roku opatřen etiketou s  jeho  jménem (obr. č. 1, 
2, 3).

Je  to  opožděná  účast  zaměstnanců  hřebčína  nad  nešťastným 
osudem  člověka,  jemuž  na  tomto místě  vyhasl  život  v  důsledku 
nalezené munice, již v květnu 1945 odhazovala německá armáda při 
panickém útěku před Rudou armádou.

Ozvěny z  ledna 2012 připomněly  tuto smutnou událost, při níž 
zahynul  43-letý  ošetřovatel  koní  a  článek měl  název  Prostý  kříž 
v kaštance. Při pastvě koní pod Švýcárnou našel Habart nevybuchlý 
granát,  s  nímž  začal manipulovat,  načež došlo  k  explozi,  která  jej 
na místě usmrtila.

Školní kronika jako varování o důsledcích nálezů munice v roce 
1948  napsala,  že  ostatky Habarta  byly  po  výbuchu  posbírány 
v širokém okruhu od jeho epicentra. Učitelé pak důrazně upozornili 
školáky na toto skryté nebezpečí po okupantech, nacházející se v té 
době ještě v našem okolí. Kronika dále upozorňuje na těžké zranění 
žáka měšťanky,  k  němuž došlo  v  témže  roce  z  podobných příčin. 
Při pálení čarodějnic na Vrchlického návrší odhodil F. Mejdr hořící 
koště do blízkého křoví, načež nastal neočekávaný výbuch a střepi-
na z granátu mu vypálila oko, které mu lékaři nahradili skleněným.

Pro místní  hřebčín,  který  letos  připevnil  štítek  se  jménem  již 
zmíněného Josefa Habarta na kříž (obr. č. 3), sloužil tehdy za podnět 
předčasný konec pastvy koní ve výše zmíněném článku v Ozvěnách 
a konzultace s jejím pisatelem. 

Žena  tragicky  zesnulého  J.  Habarta  se  jmenovala Aloisie 
a  zemřela  v  roce  2004  ve  věku  93  let  (smuteční  oznámení měla 
ve Slatiňanech). Bydlela  se  synem v Heřmanově Městci,  kde  byl 
ženat, zůstal však bezdětný a rovněž již nežije.

Ještě  koncem dubna  1945  se  početná  vojenská  jednotka  oku-
pantů  nacházela  v  lese  podél  silnice  od Kochánovic  k Monaku, 
avšak toto polní stanoviště v noci z 8. na 9. května musela ve vel-
kém chvatu  opustit,  protože Rusové  byli  téměř  za  humny. Němci 
na místě zanechali množství munice, zbraní a vojenské výstroje. Ta 
se nacházela i po příkopech včetně nepojízdných motocyklů a obr-
něných vozů bez pohonných hmot. Většinu pohozeného vojenské-
ho materiálu  nechal  ještě  v  květnu 1945 Revoluční  národní  výbor 
ve Slatiňanech odvézt k likvidaci. 

Na  závěr  si  připomeneme  z  černobílého  snímku  (obr.  č.  4) 
překrásnou  alej  kaštanů  (jírovce maďalu)  po  obou  stranách  cesty 
od východu ze zámeckého parku (klapačky) směrem nahoru. Pravá 
strana aleje, při níž je situován Habartův kříž (obr. č. 1), byla odstra-
něna při stavbě úpravny vody v roce 1975 pro skupinový vodovod 
a  vysazena  stromky  kaštanu  jedlého  z  levé  strany  u  původních 
a dnes přestárlých kaštanů  jírovce  je v  současné době už polovina 
stromořadí.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a Bedřich Jeřábek

Pietu na Josefa Habarta upomíná kříž, který je označen jeho jménem

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4
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Ani se nechce věřit tomu, že už se blíží 
konec  školního  roku.  I  v  jarních měsí-
cích  bylo  v  naší  mateřské  škole  rušno 
a  veselo.  Uskutečnilo  se  mnoho  zají-
mavých  akcí,  ze  kterých  si  děti  odnes-
ly  spoustu  zážitků. V  dubnu  navštívily 
nejstarší děti planetárium v Hradci Krá-
lové,  kde  se  zúčastnily  specializované-
ho programu o vesmíru a planetě Zemi. 
Také  jsme  si  připomněli  jarní  lidové 
zvyky  a  tradice. V Muzeu  v  Chrudimi 
se  děti  dozvěděly,  jak  lidé  v  dřívějších 
dobách  na  konci  zimy  vynášeli  More-
nu a jak se slavily Velikonoce. Samy si 
také  vyrobily  omotávané  papírové  va-
jíčko. U nás ve  školce  jsme přichystali 
velikonoční jarmark, na kterém si rodiče 
po vystoupení dětí mohli zakoupit jarní 
a velikonoční dekorace a výrobky. Výtě-
žek z prodeje výrobků ve výši 17 000 Kč 
bude použit na nákup mašinky na školní 
zahradu. Za finanční podporu všem  ro-
dičům děkujeme.
Pro  rodiče  jsme  rovněž  připravili  ča-
rodějnické  odpoledne  na  zahradě  naší 
školky. Po přehlídce malých čarodějnic 
a čarodějů v kostýmech, po básni  a  ta-
nečku  a  pálení  vyrobené  čarodějnice 
byly  připraveny  čarodějnické  soutěže, 
které  naše  děti  zvládly  s  velkou  chutí 
a  nadšením.  Čarodějnické  setkání  bylo 
zakončeno  opékáním  buřtíků.  Dětem 
se  také  velice  líbil  hudební  program 
bubnování,  kde  se  všechny děti  do  hry 
na  bubny  aktivně  zapojily.  Někteří  ro-
diče  se  zúčastnili  akce  sázení  stromků 
v  lese  u Monaka,  které  bylo  organizo-
váno ve spolupráci s Lesy ČR. V květnu 
děti  shlédly hudební vystoupení Enten-
týky a v dřevíčkové dílničce  si  zkusily 
práci se dřevem při výrobě jednoduché-
ho  výrobku.  Na  konec  školního  roku 
nás  čeká  ještě  pár  pěkných  akcí  jako 
celodenní výlet do Fajnparku v Chlum-
ci  nad Cidlinou  a  slavnostní  zakončení 
školního  roku,  v  rámci  kterého  budou 
předškoláci  pasováni  na  školáky  tento-
krát na indiánský způsob.

Mgr. Eva Tomišková,
 ředitelka MŠ, Švermova

Mateřská škola Švermova informuje

Pozvání
Na  setkání  seniorů  v  klášteře  na  den  6.  6. 
2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Že ne? A že vlastně ani nevíte, co  je  to za sport? No  tak si pojďte 
přečíst článek a já vám to rád povím…
Frisbee… To  je  to,  jak si  lidé hází v parku  talířem, klábosí u  toho 
a užívají  si  třeba piknik? Začátek dobrý, opravdu házíme  takovým 
zvláštním talířem, ale říkáme tomu disk, protože z talíře se přece jí 
jídlo! A  ten  piknik  v  parku  už  je  úplně  vedle,  jelikož my hrajeme 
na fotbalovém hřišti, které je akorát užší. Jedná se samozřejmě o ko-
lektivní sport. Nastupují proti sobě dva  týmy o 7 hráčích na každé 
straně. Samotná hra se nejvíce podobá americkému fotbalu, akorát 
v našem případě se jedná o hru bezkontaktní a hráč se nesmí s dis-
kem pohybovat. Tým získá bod tím, že chytí disk v koncové zóně, 
do které útočí. Druhý tým se snaží vynutit ztrátu disku tlakem na úto-

čící tým, ale k tomu nesmí dojít úmyslným fyzickým kontaktem. Při 
ztrátě disku se směr hry otáčí a na útoku je tým, kterému se podařilo 

ubránit  postup  soupeře. Ve hře není  žádný 
rozhodčí,  ani  na  evropských  a  světových 
šampionátech.  Všechny  přestupky  proti 
pravidlům a jakékoli jiné problémy na hři-
šti  řeší  hráči  sami.  Ultimate  frisbee  je  za-
loženo na zásadách fair play a  jako zpětná 
vazba  zde  funguje Spirit  of  the game, kde 
je soupeř hodnocen na základě pěti aspek-
tů – znalosti pravidel a jejich použití; faulů 

a míry fyzického kontaktu; férového smýšlení; pozitivního přístupu 
a sebeovládání; komunikace. 
Tak to bychom měli představení našeho sportu. Teď bych rád řekl pár 
slov o našem týmu. Rok, kde vše začalo je 2006, kdy jsme se účastnili 
prvního turnaje, a to v Hradci Králové. Následující dva roky jsme jez-
dili jen na tři turnaje ročně a všechny tréninkové metody sbírali z vi-
deí na internetu. V roce 2008 ale přišla změna, jelikož jsme se spojili 
s týmem z Chrasti u Chrudimi, a dokonce jeli poprvé na kvalifikační 
turnaj o účast na Mistrovství ČR. Postupem času tým procházel ob-
novou a chvílemi to nevypadalo dobře, ale nakonec se vše srovnalo. 
Velké  poděkování  patří Mgr.  Ivanu  Čermákovi,  který  se  zasloužil 
o zavedení založení kroužku ultimate frisbee v naší místní škole. 
Loňský rok byl pro Chlupatou Žábu jejím nejlepším v historii. Do-
kázala  se  kvalifikovat  na MČR  v  kategorii mix,  což  už  byl  velký 
úspěch. Ale nejen to! Slatiňanský tým se postaral o největší překva-
pení turnaje, když vybojoval třetí místo!!

Jelikož  jsme malý  tým,  tak můžeme hrát pouze v kategorii mix  (4 
kluci a 3 holky na lajně, nebo opačně). V kategoriích open a women 
tak nastupujeme za jiné týmy. Slatiňanští kluci jsou s týmem Yellow 
Block mistry ČR (2018) a holky s týmem Východní Blok vicemist-
ryně ČR (2018).
Nehrajeme jen na klubové úrovni, několik našich hráčů a hraček na-
stupuje i v reprezentačních výběrech. Například v roce 2017 dokáza-
ly holky v kategoriích U17 a U20 získat bronzové medaile na Mist-
rovství Evropy. V roce 2016 v Londýně na Mistrovství světa získala 
ČR v kategorii men 13. místo z 31 týmu a v kategorii mix 9. místo 
z 30 týmů – v obou týmech měly Slatiňany zástupce, kteří se na těch-
to  výsledcích  podíleli  velkou  částí. Letos máme  zástupce  dokonce 
ve třech reprezentacích. Women a men kategorie jede na Mistrovství 
Evropy do maďarského Györu a mixová U24 se vydává na Mistrov-
ství Světa do německého Heidelbergu.
10. listopadu 2018 se konal první Galavečer Ultimate, kde se vyhla-
šovalo celkem 14 kategorií. Naše holky si odnesly cenu pro nejlepší 
Women  tým  (Východní  blok). Kristýna Tlustá  se  stala  nejlepší  ju-
niorskou hráčkou a Patrik Novák dostal cenu skokan roku (největší 
hráčský posun za uplynulou sezónu). 

Každé  pondělí  od  15  hodin  trénuje  také  naše  mladší  budoucnost 
týmu. Pod vedením Kristýny Tlusté a Michala Bláhy udělali obrov-
ský pokrok a už se účastní turnajů, kde se musí rovnat i s mnohem 
staršími soupeři. Věkový průměr je mezi 12 – 13 lety, takže pokud 
hledáte pro své dítě nový sport, tak neváhejte přijít na trénink.
Tréninky nás starších probíhají ve čtvrtek od 18:00 do 19:30 + ve stře-
du je dobrovolný fyzický trénink od 18 hod. Od podzimu máme nové 
mladé  trenérské duo Kristýna Tlustá a Pavla Tvrzická. Stejně  jako 
u mladších, tak i u nás jsou dveře otevřeny všem!
Oba tréninky probíhají na starém (vedlejším) hřišti prakticky za ja-
kéhokoli počasí. 
Pokud máte  jakýkoli  dotaz,  tak  se můžete  obrátit  na  naši  trenérku 
Kristýnu  Tlustou  –  email:  kristynatlusta03@gmail.com;  mobil: 
734 830 833.

Za Chlupatou Žábu, Patrik Novák

Víte, že se ve Slatiňanech hraje ultimate frisbee?
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ANKETA PRO OBČANY SLATIŇAN
Na základě  podnětu  na  řešení  dopravní  situace  v  ulici  Škrovádské 
nábřeží ve Slatiňanech, ve kterém  je občanem města Slatiňany na-
vrhováno snížení  rychlosti projíždějících vozidel a zjednosměrnění 
provozu  motorových  vozidel  s  obousměrným  provozem  cyklistů 
na této místní komunikaci, žádáme občany, aby se v případě zájmu 
zúčastnili anonymní ankety týkající se úpravy provozu v této ulici.
Snížení  rychlosti  projíždějících  vozidel  a  zjednosměrnění  provozu 
motorových vozidel s obousměrným provozem cyklistů musí odpo-
vídat platným právním předpisům a není možné jej realizovat pouze 
umístěním dopravního značení. Pro snížení  rychlosti projíždějících 
vozidel a zjednosměrnění provozu motorových vozidel s obousměr-
ným provozem cyklistů by bylo nutné provést stavební úpravy stá-
vající místní komunikace, provést úpravy vjezdu a výjezdu do úseku 
se sníženou rychlostí (chodníkové přejezdy, zpomalovací prahy nebo 
zvýšené křižovatkové plochy), vybudovat chodník pro pěší, veřejné 
osvětlení a plochy pro parkovací stání. Tyto úpravy by se týkaly úse-
ku v délce cca 450 m a je možné je provést pouze na základě staveb-
ního povolení, kterému musí přecházet vypracování projektové do-
kumentace a získání souhlasných stanovisek dotčených orgánů státní 
správy. Cena za vypracování projektové dokumentace se předpoklá-
dá ve výši cca 220 000 Kč, což obnáší zajištění projektové dokumen-
tace pro územní  rozhodnutí,  stavební povolení a následně projektu 
pro realizaci stavby a výběr zhotovitele. Cena za samotnou realizaci 
úprav místní komunikace se odhaduje ve výši cca 9 500 000 Kč.

Možnosti:
1)  zachovat stávající stav místní komunikace v ulici Škrovádské ná-
břeží ve Slatiňanech

2)  provést uvedené úpravy místní komunikace v ulici Škrovádské ná-
břeží ve Slatiňanech 

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 28. 6. 2019.


