
1

ČERVENEC 2019

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

… a také se podařilo 
Milí čtenáři, další knihbudka je již instalována, našla si místo v au-
tobusové zastávce „na středu“ a věříme, že se najdou zájemci, kteří 
„jejich služeb“ budou využívat stejně tak, jako je tomu u těch vloni 
zprovozněných. Její součástí je i malá nástěnka, na kterou lze umístit 
pozvánky na různé kulturní akce.

Poděkování
Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali všem rodičům za je-
jich důvěru a spolupráci během celého školního roku a také všem 
příznivcům naší školy, lidem a firmám, kteří nám pomohli ať mate-
riálně či finančně. Současně děkuji i zřizovateli školy městu Slatiňa-
ny za spolupráci a vstřícnost při zajištění chodu školy. Přejeme Vám 
Všem krásné a slunečné prázdniny, spoustu zážitků a odpočinku.

Kolektiv MŠ Švermova, Slatiňany

Vážení občané, 
čas rychle utíká a opět přichází doba 
mnohými z nás dlouho očekávaná a námi 
také vítaná.
Nastává období letních prázdnin a do-
volených. Užijte si období léta, prázdnin 
a dovolených v klidu a pohodě. O dovolené si odpočiňte od každo-
denních pracovních povinností a starostí.
Splňte si svá přání a vydejte se na dovolenou svých snů. Dětem přeji 
mnoho zážitků s rodiči, kamarády a na letních táborech. Načerpejte 
všichni nových sil do další práce i do nového školního roku. Přeji 
všem milým spoluobčanům krásné a bezproblémové léto.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

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:
Clive Cussler – Piraňa
Bernard Minier – Sestry

Měsíc s pěknou knihou

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 11. 7. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Podařilo se…
1.  K příjemnějšímu pobytu návštěvníků plovárny se na koupališti 

města Slatiňany provedlo zastřešení pergoly a umístil se v ní za-
hradní nábytek.

2.  Ve Společenském domě Slatiňany se provedla výmalba sálu, cho-
deb a schodiště. Společenský dům je hojně využíván pro konání 
společenských akcí pořádaných Městem Slatiňany, proto je dbáno 
na vnitřní prostředí.

3.  Osazení revizní šachty na speciální spoje ke stávajícímu kanalizač-
nímu potrubí v bytovém domě č. p. 834, Staré náměstí, Slatiňany 
(postupně prováděno ve všech čp. bytových domů ve vlastnictví 
Města Slatiňany).

4.  V místní části Kunčí bylo hřiště dovybaveno stolem na stolní tenis 
pro zpříjemnění volných chvil tamních občanů.

5.  Na DPS Slatiňany se provedla oprava střešního pláště a nátěry 
klempířských prvků.

6.  Na DPS Slatiňany se instalovala klimatizační jednotka do spo-
lečenské místnosti. Horké počasí v posledních letech znepříjem-
ňovalo pobyt starším občanům v této místnosti, kde se scházejí 
ke společným posezením.

7.  Do knihovny Slatiňany se instalovala klimatizační jednotka.
8.  V Trpišově na návsi podél komunikace se vydláždil žlab ze žulo-

vých kostek pro odvedení vody z návsi.
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Rada města Slatiňany projednala
na 17. schůzi dne 20. 5. 2019

  1.   Rada schválila přijetí dotace z Programu 2 – Podpora preventiv-
ní péče o sbírky muzeí a galerií na rok 2019 ve výši 50 000 Kč 
(na expozici jezdectví pro Interaktivní muzeum Švýcárna).

  2.  Rada svěřila pravomoc starostovi rozhodovat (bez nutnosti schvá-
lení Radou) o propůjčení objektů ve vlastnictví města organiza-
cím na pořádání neziskových akcí, jejichž doba trvání nepřesáhne 
dva dny.

  3.  Rada stanovila výši nájemného za hrobové místo (7 Kč/m2/rok) 
a cenu za služby spojené s provozem (43 Kč/m2/rok/hrobové mís-
to) na dobu 5 let.

  4.  Došlo ke schválení směrnice o pracovních cestách a poskyto-
vání cestovních náhrad radním města (náhrada jízdních výdajů, 
náhrada výdajů za ubytování, stravné a případné nutné vedlejší 
náklady).

  5.  Rada vzala na vědomí hospodaření příspěvkových organizací 
za 1. kvartál roku 2019.

  6.  Rada města schválila upravený odpisový plán Školní jídelny 
(odepisování mycího centra).

  7.  Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 20 000 Kč Pardubickému 
kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 1. 6.–30.  9. 
2019.

  8.  Přijala změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
74 086 000 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 820 425 Kč) 
a ve výdajové části 76 366 525 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – pořízení nástavby na automobil pro údrž-
bu města, nábytek pro MěÚ, oprava kapličky v Trpišově, oprava 
střechy ZUŠ, cyklobusy.

  9.  Rada schválila použití rezervního fondu ZUŠ ve výši 111 225 Kč 
na opravu střechy Domu služeb TGM čp. 771 (bývalá spořitelna).

10.  Rada projednala petici proti výstavbě rezidenčního bydlení 
na pozemku p.č. 171/5 k.ú. Slatiňany (pozemek na sídlišti) a do-
poručila podat připomínku zpracovateli územního plánu. Došlo 
ke schválení řešení odkanalizování Kunčí pomocí gravitační 
a tlakové kanalizace, u domů na návsí směr Orel potom prostřed-
nictvím tlakové kanalizace. Došlo ke schválení dodatku smlou-
vy s Technickými službami města Chrudim o zalévání (změna 
zalévání některých míst, kam se technika nedostane, za místa 
jiná). Rada schválila opravu dětského hřiště za jídelnou v nezbyt-
ně nutném rozsahu a rozhodla o zařazení opravy celého povrchu 
do návrhu investičních akcí na rok 2020. Rada přijala nabídku 
od společnosti Neogenia s.r.o. na webové služby MobilniRoz-
hlas.cz a Zmapujto.cz.

       Rada schválila návštěvu partnerského města Likávka místosta-
rostou Ing. Šťastným a radní paní Málkovou ve dnech 7. 6.–9. 6. 
(na základě pozvání Likávkou). Rada byla obeznámena o žádosti 
na dotaci na pracovní pomůcky pro hasiče. 

       Zazněla informace o havárii na kruhovém objezdu, při které došlo 
k poškození obrubníku.

       Rada se zajímala o počet plavčíků k plynulému zabezpečení 
provozu plovárny.

       Byly diskutovány návrhy hřbitovní brány s tím, že výběr ko-
nečného návrhu bude předmětem jednání Zastupitelstva a to dne 
26. 6. 2019

Rada města Slatiňany projednala
na 18. schůzi dne 3. 6. 2019

  1.  Po odstoupení dodavatele a vypsání nového VZMR byl vybrán 
nový zhotovitel na stavbu vodovodní přípojky Švýcárny. Na zá-
kladě nejnižší nabídkové ceny zakázku získala společnost PP-
-GROUP.cz, s. r. o. s cenovou nabídkou 358 920 Kč bez DPH.

  2.  Rada schválila použití investičního fondu Školní jídelny ve výši 
57 091 Kč na realizaci nových garážových vrat. Realizace firmou 
HYDROENERGIE DEVELOP spol. s r.o.

  3.  Rada vzala na vědomí výsledek výběrového řízení na zakázku 
„Lesní hospodář v lesích města Slatiňany“. Do řízení se nepřihlá-
sil žádný účastník. Rada pověřila MěÚ vypsáním nového výbě-
rového řízení.

  4.  Rada vzala na vědomí ukončení smlouvy na zajištění provozu 
sběrného dvora k 31. 12. 2019. Smlouva byla dle očekávání vypo-
vězena současným provozovatelem, nový provozovatel bude za-
jištěn připravovaným výběrovým řízením (viz. květnové Ozvěny).

  5.  Rada svěřila pravomoc hospodářsko-správnímu odboru v rozhodo-
vání o uzavírání smluv o krátkodobých výpůjčkách, krátkodobých 
výprosech, krátkodobých pachtech a krátkodobých pronájmech.

  6.  Rada schválila aktualizaci směrnice o zadávání veřejných zaká-
zek malého rozsahu (aktualizace terminologie dle zákona).

  7.  Schválila uzavření smlouvy o umístění komunikační sítě na po-
zemcích parc. č. 536/4, parc. č. st. 1408 (okolí Hřebčína). Komu-
nikační sítě jsou budované především za účelem instalace infor-
mačního kiosku.

  8.  Dále schválila smlouvu o dílo na obnovu fasády kapličky na ná-
vsi v Trpišově se společností Stavební a pece, spol. s r. o., cena 
124 084 Kč bez DPH.

  9.  Odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
74 186 000 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 815 625 Kč) 
a ve výdajové části 76 461 725 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – zisk z krátkodobých termínovaných vkladů.

10.  Schválila přijetí sponzorského daru ve výši 1 000 Kč pro MŠ*. 
Bylo schváleno bezplatné zapůjčení Společenského domu pro 
Kulturní odpoledne pro seniory konané 3.10. 2019

       Starosta seznámil radu s dotačním titulem 90% na workoutové hřiš-
tě, přičemž byl schválen záměr podání žádosti o tento dotační titul. 

      Rada vzala na vědomí postup dotačního projektu realizace úspor ener-
gie ZŠ a pověřila ředitele podpisem objednávky na zhotovení oken. 

      Rada vzala na vědomí výsledky ankety „nahrávací zařízení“ (viz. 
níže v článku). Byla schválena nabídka firmy Stelma s.r.o. k zpra-
cování žádosti k „Výzvě číslo 92 OPZ“. Rada byla obeznámena 
s podáním žádosti o nové auto pro hasiče. Rada projednala pod-
mínky zadání výběrového řízení na odpady. 

      Radě byla sdělena informace o dostatečném stavu plavčíků.

Rada města Slatiňany projednala
na 19. schůzi dne 10. 6. 2019

  1.  Došlo ke schválení zápisu do kroniky města za rok 2017.
  2.  Rada schválila mimořádné odměny ředitelům příspěvkových or-

ganizací.
  3.  Byl schválen program 5. zasedání Zastupitelstva města.
  4.  Rada vzala na vědomí informaci o plnění předškolní docház-

ky a zápisu dětí do MŠ. Rada udělila výjimku z počtu dětí v I., 
II., III a IV. třídě MŠ. Schválila přijmutí sponzorských darů 
ve výši 2 000 Kč od občana a 2 000 Kč od ELTEP s.r.o. pro MŠ*. 
Rada města schválila podání žádosti na projekt 92 OPZ „Ote-
vřené a přitažlivé město“ (viz. níže v článku). Rada se zabývala 
a schválila návrh projektového záměru rekonstrukce veřejného 
osvětlení v ulici Schmoranzova a typ svítidla, dále umístění lavič-
ky na nábřeží u pošty a zřízení bezbariérového přístupu dobrovol-
ných hasičů do objektu ve Škrovádu.

* Některé aktivity MŠ (např. jarmark, sběr papíru, …) vedou k zisku 
peněz sloužících k nákupu herních prvků (mašinka, ...,). Získané pro-
středky jsou prostřednictvím některého z rodičů formou daru předány 
školce a musí tak být Radou města schváleny. Dík za tuto aktivitu pa-
tří tedy všem rodičům zúčastněných při této činnosti a ne pouze kon-
krétní osobě zmíněná v komentářích. Omlouvám se dotčeným, pakli-
že se mi nepodařilo správně rozlišit, který z darů pochází z kolektivní 
činnosti (např. dar v červencových Ozvěnách) a který nikoliv.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany
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MĚSTO SLATIŇANY
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 
Slatiňany

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slati-
ňany pro rok 2019 – II. výzva schválená usnesením Rady města 

Slatiňany č. 195/14/2019/RMS dne 18. 3. 2019
pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona č. 
320/2001 Sb. o finanční kontrole a upravují postup pro rozhodování 
o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo na území 
města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem na jejich 
existenci a prosperitě. 
2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastu-
pitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada 
města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.
3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.
4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.
5. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozi-
ci na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na Městském úřadu Slatiňany, odbor hospo-
dářsko-správní.
6. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 20. března 2019 do 31. července 2019.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro II. výzvu roku 2019 

je 300 000 Kč. 
•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 

finančních prostředků a počtu podaných žádostí. 
•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 

v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany
•  od 1. května 2019 do 31. července 2019 podávají žadatelé žádost 

o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správ-
ní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2018, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 15. prosince 2018

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání Rady 
města

•  Rada města schválí rozdělení dotací do 31. srpna 2019
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Slatiňany“ 
•  Rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, 

pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí 
dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 14. 12. 2019 dle účelu, 

na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá finanč-
ní veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o fi-

nanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany a zá-
kona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

   Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pověření 
Zastupitelstvem i kontrolní výbor Zastupitelstva (podle § 118 zák. 
128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2020

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správ-
ním odboru Městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci“.

Dotační témata
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti

-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví 

  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
  3.  Kulturní aktivity

-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
  4. Sportovní aktivity

-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i ne-
organizovanou veřejnost

-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5. Ochrana životního prostředí
- aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve měs-
tě

  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
- celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 
spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců majících trvalé bydliště na úze-

mí města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 

Slatiňany, ale svou činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Výsledky ankety pro občany Slatiňan
V květnovém čísle ozvěn byla uveřejněna anketa, ve které byli ob-
čané žádáni, aby se vyjádřili k pořízení nahrávacího audiozařízení, 
které by bylo využíváno na jednání Zastupitelstva města. Možnost 
vyjádřit se k danému tématu využilo celkem 56 občanů, kteří své 
anketní lístky odevzdali v knihovně, nebo vhodili do schránky na bu-
dově MěÚ.
Z odevzdaných lístků získala nejvíce hlasů možnost č 4.: „považuji 
zařízení za zbytečnou investici“, která byla označena celkem 46×. 
Dále získala 5 hlasů možnost číslo 1: „koupit“ a 4 hlasy možnost 
číslo 2 „koupit jen v případě dotace“. Možnost zařízení pronajmout 
nebyla zvolena. V jednom případě byl uveden jiný návrh, aby se zaří-
zení zakoupilo na zkušební dobu 2 let. Výsledky ankety budou ozná-
meny Zastupitelstvu města během zasedání.
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Vilemínina stezka
Je mezi Vámi přece jen někdo, kdo neví, kde ji hledat? Začíná jen 
kousíček od „klapačky“, navede vás na ni rozcestník se směrovkou 
a je to ideální cesta, po které se vyhnete provozu po silnici V Kaštan-
ce. Cesta se dále klikatí ke Švýcárně, Kočičímu hrádku, na Monaco, 
Báru či kamkoliv dál do lesa vám nijak neprodlouží, jen se vyhne-
te provozu aut a vlastně i koníků, kteří se tamtudy vracejí z pastvy 
do stájí. Jen upozorňujeme, že cesta není vhodná „pro kočárky“. Na-
víc na ni čeká pět zastavení u panelů s otázkami, a na konci stezky 
posezení na oblíbeném místě básníka Jaroslava Vrchlického. Tam se 
můžete jako on zasnít a pokud vám přijdou na mysl nějaké verše, 
přineste básničku do Infocentra, kde vás nemine malá pozornost.

Tak tomu bylo i v případě výletu malého osmiletého Toníka Kupky 
z Olomouce, který stezku prošel s babičkou a dědou a přinesl nám 
tuto básničku, resp. ji v „íčku“ nahlas zarecitoval a samozřejmě si 
odnesl malý dáreček, který ho moc potěšil .

Ptáčci zpívají,
koníčci klusají,
tráva se zelená,

dědu bolí kolena,
na světě je krásně,

proto skládám básně.

Nádoby na drobné kovy
Jak jste jistě někteří z Vás již zaregistrovali, byly po městě rozmís-
těny další červené popelnice (o objemu 240 l) na odložení drobných 
kovových odpadů z našich domácností (především plechovek, zátek, 
víček apod.).
Nádoby na kovy jsou k dispozici u stávajících „hnízd“ s barevnými 
kontejnery, a to:
1) na Starém náměstí – u základní školy,
2) na sídlišti v ul. Tyršova,
3) na sídlišti v ul. Boženy Němcové,
4) v ul. Medunova,
5) u sokolovny v ul. Tyršova,
6) u školní jídelny v ul. Školská,
7) u domů chráněného bydlení v ul. Nádražní,
8) na návsi ve Škrovádu,
9) na návsi v Kunčí,
10) na návsi v Trpišově 

+ nově:
11) na rohu ulic Čechova a Tyršova,
12) na rohu ulic Neumannova a Škrovádská,
13) u hlavní silnice při výjezdu Slatiňany-Chrudim (u nových řado-
vých domů),
14) na parkovišti v ul. V Kaštance,
15) ve Škrovádu – chatová oblast u lesa a
16) v Kunčí – u zahrádek (Borek).

Do nádob prosím odhazujte jen kovy.
Z důvodu dalšího zpracování vhozeného odpadu prosím především 
kovové obaly před vhozením do nádoby zbavte nečistot a zbytků a ne-
vhazujte kovy v obalech, ve kterých je k nádobě přinesete! Děkujeme.
Jako doplnění přikládám aktuální mapku rozmístění všech kontejne-
rů (nádob) k třídění odpadu a dalších komodit po městě.

Bc. Petra Víšková, referent HSO
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Z činnosti svazu diabetiků ve Slatiňanech
Dne 29. 5. 2019 se 44 členů Svazu diabetiků, důchodového věku, 
zúčastnilo vlakového zájezdu do Prahy. Cílem cesty byla návštěva 
novorenesanční, historické budovy Národního muzea.
Do vlaku jsme nastupovali s obavami a částečnou nejistotou, zda 
zvládneme nástrahy cestování v tak početné skupině se ctí. Cesta 
proběhla bez problémů, až na nepříjemné čekání před muzeem, než 
uplynul čas, na který byla návštěva domluvena.
Odměnou nám byla prohlídka překrásných, zrestaurovaných, moder-
ních muzejních prostor, na jejich výzdobě se podíleli přední sochaři 
a malíři 19. století. Zaujala nás výzdoba Panteonu s bustami význam-
ných osobností našich dějin. Byli jsme okouzleni historickými, příro-
dovědnými a uměleckými předměty nejen z Čech, ale z celého světa. 
Viděli jsme exponáty, které dosud nebyly nikdy vystavené, nebo byly 
nově restaurované. 
Díky tematickému členění výstavy jsme si oživili politický a kulturní 
vývoj Československa, vývoj školství, vojenství, životního prostředí 
a dopravy.
Nezapomenutelným zážitkem byla pro většinu z nás návštěva kopu-
le, odkud byl překrásný pohled na jednotlivé části Prahy.
Unaveni, ale plni nových poznatků jsme se vraceli domů.
Za obětavé a dokonalé zprostředkování tohoto výletu patří naše po-
děkování předsedkyni Svazu diabetiků pí. Olze Slachové.

Alena Medová, členka SD

Jak komu „leží na srdci“ vzhled našeho města i jeho okolí, třídění 
odpadů a dopad na životní prostředí, to opět ukazují dva rozdílné 
příklady.
Obrázek č. 1 znázorňuje neoprávněné ukládání stavebního materiá-

lu´a suti na kompostárnu Města Slatiňany. Pachatel, který je mimo-
chodem znám, sice ušetřil peníze za uložení ve sběrném dvoře, ale co 
ve skutečnosti způsobil není třeba dále rozvádět. Minimálně ztrátu 
času a práce zaměstnanců údržby města na odklizení suti a vyčištění 
místa. Naštěstí naši občané nejsou lhostejní k těmto činům a díky 
tomu byl případ předán k řešení Odboru životního prostředí MěÚ 
Chrudim. Takže v konečném důsledku neušetří…
Úplným opakem je případ, který dokládá obrázek č. 2. Občané, kte-

rým není jejich okolí lhostejné, sami a dobrovolně bez jakéhokoliv 
podnětu vypleli a vyčistili bezprostřední okolí pomníku ve Škrovádě 
na návsi. Zaměstnanci údržby města už zde jen doplnili mulčovací 
kůru. Občanům, kteří při své skromnosti nechtějí být jmenováni, pa-
tří velký dík.
Co říci na závěr? Na kterém z obrázků raději spočine vaše oko?

Jsme nebo nejsme lhostejní k vzhledu
našeho města a jeho okolí

Investiční záměr rekonstrukce veřejného osvětlení
ulice Schmoranzova

Stávající veřejné osvětlení v ulici Schmoranzova je dožilé a nevy-
hovující. Na základě této skutečnosti Rada města schválila předlo-
žený návrh situačního výkresu na rekonstrukci stávajícího veřej-
ného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to od kruhového objezdu 
(šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr spočívá v pořízení 
10-ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového 
rozmístění v souladu s platnou legislativou včetně položení no-
vého rozvodu zemního kabelového vedení. Nové zemní kabelové 
vedení bude vedeno převážně v chodnících a dále podvrty pod 
komunikací tak, aby se zabránilo poškození kořenového systému 
stromů u hřbitova či případně jejich pokácení. 
Budou instalována nová LED svítidla, která nevytvářejí světelný 
smog, a u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu 
svícení. Jedná se o typ svítidel, která jsou nově instalována např. 
v ulici Klášterní. Součástí schváleného záměru je i osvětlení pro 
plánovaný nový přechod na hřbitov. 
V letošním roce se předpokládá vypracování projektové doku-
mentace na stavbu, koncem letošního roku bude podána žádost 
o územní rozhodnutí a v první polovině roku 2020 je plánována 
realizace stavby. 
Zpracovaný situační návrh dokumentace a typ svítidel je uveřej-
něn na webových stránkách města pod složkou Výhledové pro-
jekty. Zároveň bylo dne 17. 6. 2019 svoláno veřejné projednávání 
uvedeného záměru přímo na místě realizace, tj. v ulici Schmo-
ranzova, kde měli občané možnost vznést k záměru své připo-
mínky a podněty. Občané bydlící v dané ulici byli o veřejném 
projednávání informováni prostřednictvím písemného oznámení 
ve schránkách, ostatní obyvatelé prostřednictvím webových strá-
nek města.
Děkuji všem zúčastněným občanům za jejich dotazy, připomínky 
a podněty.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Tato stanice byla postavena a vybavena přístroji v letech 1958–
1959 nákladem rodičovského sdružení při tehdejší osmileté střední 
škole dle projektu slatiňanského stavitele Gustava Schmoranze 
(1896–1967).

Z fota č. 1 je patrné, že základy stanice tvoří ze stran položené 
čtvercové schodiště o třech stupních na způsob terasy, na nichž stojí 
betonový nástavec tvaru obráceného komolého jehlanu, na jehož 
podkladových deskách je usazena dřevěná prosklená nástavba, v niž 
byly umístěny meteorologické přístroje, shora zakrytou plechovou 
stříškou, na jejímž vrcholu byla umístěna korouhvička, otáčející se 
ve směru vanutí větru.

K zajištění provozu a dohledu svěřil ředitel školy J. Stehno péči 
o stanici učiteli, který měl blízko k dané problematice, nejlépe vyu-
čujícímu fyzice nebo podobnému předmětu. Pamětníci vzpomínají 
na učitele Michala Bibena (†1977), který vedl žáky ke správnému 
vyhodnocení údajů odečtených z přístrojů, potažmo vývoji počasí 
z trendu naměřených hodnot. Stanice byla proto osazena přístroji, 
umožňující toto pozorování, tj. teploměrem, vlhkoměrem a barome-
trem.

Na starší archivní fotografii č. 2 nelze vybavení stanice roze-
znat, protože vadí stín okolních stromů, později odstraněných. Při-
pojujeme ještě snímek č. 3 se stanicí s pozadím školy. I v zimním 
období má parčík osobitý půvab, v němž vidíme obě Schmoranzovy 
stavby.

V článku v Ozvěnách z dubna 1991, popisujícím parčík před 
školou, nazvaném po spisovateli J. Johnovi, působícím ve Slatiňa-
nech, bylo konstatováno, že se tato stanice nachází ve špatném tech-
nickém stavu a je bez přístrojů.

Stejná situace se opakuje i po deseti letech (Ozvěny z června 
2001), ale čtenáři jsou informováni o opravě této „budky“ městem. 
Konkrétně se jednalo o výměnu terasovitého obložení schodiště 
od fy Beteus p. Hořčičky (11 324 Kč). Přístroje doplnila škola 
z fyzikálního kabinetu, kde byly uloženy.

Současný stav stanice je zdánlivě stejný, chátrání v důsledku 
času je však patrné. Ve vitrínách jsou na místo měřících přístrojů 
texty vztahující se k historii města, samostatné pojednání je věnová-
no stavitelskému rodu Schmoranzů, jehož nestor František se usadil 
ve Slatiňanech v roce 1837.

Jistou pozornost o bývalou meteorologickou stanici v našem 
městě vyvolalo zmapování těchto zařízení v České republice a jejich 
soupis bude vydán v encyklopedické formě.

Letos uplynulo 60 let od instalace této stanice, jejímž hlavním 
účelem bylo posouzení změn meteorologických veličin počasí 
samotnými žáky. Záměr byl tedy rozšířit edukační program výuky 
v základním vzdělání školy.

Ing. Milan Vorel
foto – Jan Drášil a archiv

Bývalá meteorologická stanice v parku J. Johna před školou slouží dnes jako informační stánek města

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2
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Letošní školní rok nám v naší mateřské škole přinesl deset měsíců 
plných zážitků, dojmů a radostných chvil pro naše děti. I ten poslední 
měsíc se nesl ve stejném duchu. Do programu školky se zapojila i or-
ganizace Ski Fanatic, která pro děti zorganizovala kurz in-line brus-
lení. Na zahradě školky se uskutečnilo pracovní odpoledne, do kte-
rého se zapojili maminky, tatínkové a zaměstnanci školy. Zužitkovali 
jsme pokácené břízy a vytvořili z nich přírodní venkovní kuchyňku 
pro děti. Kolem brouzdaliště byly vysázeny okrasné stromky, keře 
a květiny. Paní kuchařky pro tuto příležitost připravily chutné občer-
stvení. Všem zúčastněným za pomoc velice děkujeme. Zřídili jsme 
také nový ovocný záhon, na kterém jsme s dětmi vysázeli rybíz, an-
grešt, jostu, maliny, ostružiny a jabloň sloupovitou. Den dětí jsme 
oslavili výletem do zábavného centra Tongo v Hradci Králové, kde 
se dětem velice líbilo a celé dopoledne překonávaly průlezky, skáka-
dla, trampolíny a ostatní herní pohybové prvky.
Děti si rovněž rozšířily svoje znalosti při týdnu zaměřeném na třídění 
odpadů. Seznámily se s různými druhy materiálů, s jejich praktickým 
využitím a důležitostí třídění odpadů před recyklací. V rámci této 
akce jsme uskutečnili i sběr papíru, hliníku a železa. Celkem jsme 
získali 2 700 Kč za papír, 954 Kč za hliník a 143 Kč za železo. Tyto 
příspěvky budou použity na nákup herního prvku mašinka.
Bylo pamatováno i na zdraví našich dětí ve spolupráci se zdravotním 
zařízením Prima Vizus. Dětem bylo provedeno screeningové vyšet-
ření očí.
Poslední červnovou akcí bylo slavnostní odpoledne k zakončení škol-
ního roku. Děti z celé školky přítomným rodičům, prarodičům a sou-
rozencům přednesly básně a zazpívaly tematické písně. Po veselé 
indiánské pohádce O Červeném líčku indiáni slavnostně pasovali před-
školáky na školáky. Poté jsme se s chutí pustili do nejrůznějších dobrot, 
které připravili nejen zaměstnanci školy, ale také maminky a babičky 
dětí. Za to jim patří naše poděkování. Následovaly soutěže a pro před-
školáky velká zkouška, a to projití noční stezkou a spaní ve školce.
Věříme, že se dětem celý rok v naší školce líbilo a že budou mít 
na společně prožité chvíle krásné vzpomínky.

Mateřská škola Švermova informuje
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Krajinná památková zóna je územím, které je charakterizované 
výraznou kompozicí krajiny, která vznikla citlivým a estetickým 
působením člověka v určitém území. Jsou zde většinou místní ko-
munikace, často lemované hodnotnými alejemi, jsou zde architek-
tonicky i historicky cenné stavby, jako zámky, lovecká přístřeší, 
pastviny a výběhy pro chov koní, ovocné sady, rybníky a podobně. 
Krajinná památková zóna může být připomínkou nejen zeměděl-
ské, lesnické, lovecké a chovatelské činnosti člověka v krajině, ale 
může také připomínat jeho hornickou či válečnou činnost v určité 
lokalitě.
Krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko byla vyhlášena 
v roce 1996. Její hranice jdou od mostu knížete Auersperga tokem 
Chrudimky k mostu přes řeku na silnici Lukavice – Svídnice, po-
tom podél silnice do Nasavrk, kde se okolo zámku obrací směrem 
k Hradišti, Hodonínu, Mezisvětí, dále jde křižanovickým přehradním 
jezerem a vzhůru do Slavic, potom přes Lipinu a Rabštejnskou Lhotu 
zpět k nám. Z velké části se nachází v CHKO Železné hory, někde 
z CHKO mírně vybočuje.
Namátkou několik podobných památkových zón. Kladrubské Pola-
bí, Žehušicko, Lednicko – valtický areál, Chudenicko. Vidíme, že 
se nacházíme ve skvělé společnosti. Krajinná památková zóna může 
být připomínkou nejen zemědělské, lesnické, lovecké a chovatelské 
činnosti člověka v krajině, ale může také připomínat jeho hornickou 
či válečnou činnost v určité lokalitě, oblast bitvy u Slavkova, některá 
území po hornické činnosti v Krušných horách a podobně.
Naše památková zóna může být vnímána výhradně jako dědictví 
po působení Auerspergů v našem regionu, ale začala se postupně 
utvářet již dříve. Slavická obora byla založena po roce 1700 Jo-
sefem Františkem Schönfeldem. Ve vlastnictví Auerspergů dosáhla 
později rozlohy až 1183 hektarů a patřila tehdy k největším v Če-
chách. Naopak vodní dílo Křižanovice – Práčov bylo realizováno 
v letech 1948 –1954. Na hodnotě tím oblast určitě neztratila, spíše 
naopak.
Pokud by se někteří čtenáři chtěli o naší památkové zóně dozvědět 
více, mohou se podívat na následující publikace, z nichž autor článku 
také čerpal.
Karel Kuča – Krajinné památkové zóny České republiky.
Jana Stehlíková, Luděk Štěpán – Nasavrcké panství a slatiňanští 
Auerspergové.
Sborník NPÚ UOP Pardubice 2017 – Věra Veselovská – Kulturní 
krajina a její ochrana. Jaroslav Bušta, Věra Veselovská – Poznámky 
k vývoji zámeckého parku ve Slatiňanech.
Ivan Janovský – Vzpomínky na Slavice a okolí.
Zajímavé informace poskytne také internet.

Josef Tuhý

Krajinná památková zóna Slatiňansko – Slavicko
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slatinakovo Téma na měsíc
Na webu www.slatinak.cz sbíráme informace a snažíme se vést dia-
log k různým tématům našeho města. Různí lidé mají na určitou věc 
různé názory a také mají různé zájmy. Někdo o tématu ví více, jiný 
méně. Proto není jednoduché ten dialog vést, zvlášť když se už běžně 
nepotkáváme, abychom si naše důvody vyříkali a snáze našli kom-
promis poškozující co nejméně lidí. Přesto si nakonec každý uděláme 
vlastní „názor“. Ovšem ten je pravdivý jen tehdy, pokud známe sku-
tečné důvody a souvislosti. Proto se na slatinaku snažíme sbírat in-
formace k tématům, abychom umožnili sobě i dalším kompetentnější 
názory a usnadnili politikům dělat rozhodnutí pro společné dobro, 
tedy za lepší život všech.
Kolik hodin týdně věnujeme sledování národních a světových témat 
a kauz, které můžeme stejně ovlivnit jen nepatrně, zatímco téma-
tům lokálním věnujeme jen zlomek tohoto času, ačkoliv nás často 
ovlivňují mnohem více – např. po jaké cestě a kudy jezdíme denně 
do práce, jestli se tam dostaneme i vlakem, jestli nám lampa VO svítí 
do ložnice, až musíme zatahovat, anebo naopak by se v noci v naší 
ulici člověk přerazil. Anebo třeba ač loupu či myji kupovanou ze-
leninu, aby se do mě nedostaly nějaké jedy navíc, tak pak chodím 
na ulicích, ze kterých se odpařuje a do podzemních vod vsakuje ještě 
horší jed ... a třeba by nemusel. Nebyli bychom nakonec spokojeněj-
ší, kdyby tyhle věci byly lepší anebo bychom aspoň rozuměli lépe 
tomu, proč jsou zrovna takhle?

slatinakovo Téma na červenec:
Jak na plevel na chodnících?

Se svobodou a vyšší životní úrovní u nás obce řeší věci, které by před 
50-ti lety snad ani nenapadlo nikoho po obecním úřadu požadovat – 
např. byliny vyrůstající ze spár a prasklin v chodnících a silnicích.
Ve Slatiňanech se likviduje plevel herbicidem Clinic (podobný Roun-
dupu). Ročně se rozstříká po ulicích města ca. 140 litrů (patřičně roz-
ředěného) koncentrátu tohoto totálního herbicidu, tzn. jedu na všech-
ny rostliny. Část se odpaří, část vsákne do země, kde se snad z většiny 
rozloží na snad méně škodlivé chemikálie, něco zůstává v půdě, něco 
steče při dešti do kanalizace a pak do řeky a do moře…
Údržba našeho města zkoušela v minulosti plevele vypalovat. Od vy-
palování však bylo upuštěno kvůli nepříznivému přijetí od občanů.
V Chrudimi to řeší stejně, zde za rok spotřebují cca 250 l Roundupu. 
Je však snaha z unie i ministerstev tyto chemikálie omezovat, proto 
i v Chrudimi hledají i jiné způsoby, které se jim však zatím jeví ná-
sobně dražší a pracnější. 
Máme tedy „hezké“ chodníky, ale asi ne moc zdravé.
Na zemědělské půdě se Roundup (nebo Clinic) používá jen při vel-
kém zaplevelení pozemku v dávce 2–3 litrů na hektar (ředí se 1:40 
až 1:80), což je tak jednou za dva až tři roky. Herbicidy tohoto typu 
(na bázi glyfosátu) byly také používány k urychlení dozrávání (desi-
kaci), ale to se z vůle EU (i navzdory různým zájmovým skupinám) 
postupně omezuje a do konce roku 2022 bude zakázáno úplně. Za po-
sledních šest let se podařilo snížit používání pesticidů v ČR o 7 %.

Pro srovnání, všechny chodníky 
ve Slatiňanech mohou mít kolem 
2 hektarů, plocha spár, odkud vyrůs-
tají rostliny možná 0,1 hektaru. Cel-
ková délka chodníků a komunikací 
je podle šéfa údržby kolem 50 km.
Vadí vám víc pampeliška na chod-
níku anebo rozlévání a tohoto jedu 
v našem okolí a proč. Co si myslíte 
o alternativních návrzích?
•  Omezit nebo zastavit stříkání chod-

níků totálním herbicidem
•  Chodníky a obrubníky nechat zarůstat a jen nejhorší případy jednou 

za měsíc či dva vytrhnout
•  Mechanické odstraňování plevele z chodníků ve spolupráci s ob-

čany
•  Odstraňování plevele pomocí horké vody
•  Odstraňování plevele z chodníků pomocí plamene
•  Budovat chodníky s méně a menšími spárami pro méně prostoru 

pro plevel
Anebo máte nějaký další návrh? Či chcete připravit téma na další 
měsíc? www.slatinak.cz je tu pro vás.

Robert Koblížek, editor a redaktor

VÝBĚROVÉ ZBOŽÍ nové i použité
Otevřeno:

středa + pátek   9 – 16 hodin
sobota   9 – 11 hodin

Roh ulic Tyršova a Husova
Tel.: 777 190 880
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O víkendu v termínu 17.–19. května 2019 jsem se zúčastnila mul-
tisportovní soutěže Arnold Classic v africkém Johannesburgu. 
Na tomto sportovním festivalu bylo k vidění mnoho rozličných spor-
tů od kulturistiky, silových sportů až ke sportům bojovým či šachům. 
Já osobně jsem se společně s dalšími třemi závodníky z České re-
publiky zúčastnila strongman/ strongwoman soutěže. Soutěž byla 
rozdělena do dvou dní, během kterých jsem absolvovala 6 disciplín.
PÁTEK 
Páteční část závodu obnášela mrtvý tah na maximum, viking press 
a fatback farmers neboli nošení kufrů. Ve své kategorii jsem úspěšně 
zvládla na mrtvý tak zatáhnout 170 kg, čímž jsem si navýšila osobní 
maximum a také vyhrála tuto disciplínu. Po téměř 3 hodinách mrtvých 
tahů přišel na řadu viking press, který měl prověřit sílu našich ramen. 
Viking press 
Viking pressy byly dva. Jeden větší a robustnější pro chlapy, druhý 
menší pro ženy. Nutno říci, že ten menší přímo před námi, před za-
čátkem závodu několikrát vážili, aby věděli, kolik kilo má samotná 
konstrukce a dle toho přidali potřebný počet kotoučů. Stála jsem pří-
mo u vážení, když se organizátoři a rozhodčí dobrali k výsledku 19 kg 
vážící konstrukce. A nakonec, světe div se, přidali váhu na konstrukci 
v kotoučích. Takže já měla zvedat 60 kg, ale reálně to bylo téměř 
80 kg, což na mě bohužel bylo příliš i v souvislostí s úplně jiným 
držením a postojem, než na který jsem trénovala a jsem zvyklá. Tudíž 
jsem stejně jako mé soupeřky neudělala ani jedno opakování a všech-
ny jsme skončily bez zisku bodů.
Fatback farmers
Poslední páteční disciplínou byly fatback farmers neboli kufry. Tato 
disciplína obnášela odnést 70 kg kufry v každé ruce na vzdálenost 
10 metrů, udělat s nimi 3 opakování mrtvého tahu, ujít dalších 10 me-
trů a na konci udělat další 3 mrtvé tahy. Závod probíhal ve dvojicích. 
Trasu jsem zvládla za 21 sekund a nějaké drobné, čímž jsem vybojo-
vala první místo. 
NEDĚLE
Druhá část závodu, která probíhala v neděli obnášela zvedání klády 
na maximum, chůzi se super yokem a držení kufru na čas.
Kláda
Na závod jsme měli krásnou růžovou kládu, která měla mít v základu 
45 kg, dokonce to na ní bylo i napsáno a jeden z rozhodčích nám to 
potvrdil. Moje kategorie měla mít základ 60 kg, ale druhý rozhodčí 
řekl, že kláda má v základu pouze 40 kg, a tak nám bylo ve skuteč-
nosti naložen 65 kg. Tudíž jsem druhým pokusem zvládla vytlačit 
70 kg (dle afrických propočtů pouze 65 kg) a skončila jsem tak vy-
rovnaně se svými soupeřkami. 
Super Yoke
Po téměř 3 hodinách klády přišel na řadu super yoke (kovová kon-
stukce nesoucí se na zádech) o váze 180 kg. Nasadila jsem tempo 
a trasu 20 metrů jsem zvládla za 9 sekund a soupeřky tak nechala 
za sebou o 6 a více sekund a tuto disciplínu s přehledem vyhrála. 
Super yoke je mou silnou stánkou.
Držení kufru
Poslední disciplínou dne bylo držení kufru jednou rukou. Kufr jsme 
museli držet před sebou, ruka se mohla opírat o břicho, avšak kufr 
se nesměl žádnou svou části dotýkat nohou. Kufr o váze 80 kg se 
mi povedlo udržet nejdéle ze všech závodnic v mé kategorii a tuto 
disciplínu vyhrát. 

V celkovém součtu bodů všech disciplín jsem na této soutěži obsadila 
ve své kategorii 1. místo. V mé dosavadní sportovní a závodní kariéře 
se momentálně jedná o nejprestižnější závod, na který jsem chtěla 
velmi dlouho a o to více si tohoto výsledku vážím. Ráda bych tímto 
poděkovala svým sponzorům, především Recycling – kovové odpa-
dy a.s., Městu Slatiňany a také České národní federaci strongman, 
která nám všem závodníkům poskytla ve spolupráci s firmou UNCS 
reprezentační oblečení.

Veronika Rulíková

ARNOLD CLASSIC AFRICA
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Na přebory z původně 8 nahlášených odjeli nakonec tři zástupci na-
šeho oddílu. Ostatní nepustila do závodu zranění, nemoc či povinnos-
ti v jiném sportovním odvětví.
A ti vůbec nezklamali a odvezli si celkem 5 medailí!!!!
V kategorii mladších žákyň nás reprezentovala Magdaléna Cha-
loupková.
Tato naše úspěšná běžkyně (teprve prvním rokem mladší ), si vyšláp-
la na o rok starší soupeřky a vyplatilo se to. V běhu na 300 m časem 
46,29 s (osobní rekord ) a na 800 m časem 2:35,84 min. získala dvě 
3. místa!!
V kategorii starších žáků jsme měli dvojí zastoupení.
Jakub Blažek získal třetí místo v hodu diskem výkonem 29,99 m. 
Jeho osobák je přes 30 m a pokud by jej zopakoval, mohl brát dokon-
ce stříbro. Chybělo mu k tomu pouhých 15 cm.
V běhu na 300 m pak skvělým osobákem 41,55s obsadil konečné 
5. místo.
Nejzajímavější postavou pak byl Jiří Haman. Tři týdny před KP se 
prosadil na Okresním kole Poháru rozhlasu ve vrhu koulí, kde po-
razil i kluky ze „sportovky“ a svoji disciplínu vyhrál výkonem přes 
12 m!!! po domluvě se rozhodl, že by to na KP zkusil, po dvou tré-
nincích ve vrhu koulí si dva dny před nominací zkusil jen tak i hod 
kladivem. Docela mu to šlo. Hodil 31 m, což ho řadilo mezi prvních 
5 závodníků v kraji.

Na přeborech pak se v hodu kladivem zlepšil o další 4 m a celkově 
obsadil výkonem 35,19 m 3. místo!!!! V kouli pak potvrdil roli fa-
vorita a po skvělém souboji s vítězem z chrudimské „sportovky“, 
výkonem 12,20 m, obsadil konečné 2. místo!!!!

Jan Hanuš, Mgr.
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Krajské přebory v atletice mladšího a staršího žactva – 
1. 6. 2019, Svitavy – vrátila se doba bronzová


