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SRPEN 2019

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

Ukončení školního roku
Ve čtvrtek 27. června 2019 se v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany uskutečnilo slavnostní zakončení školní docházky pro vychá-
zející žáky ZŠ Slatiňan spojené s předáním vysvědčení. Žáci 9. tříd 
se rozloučili se svými třídními učiteli a po prázdninách je čeká další 
životní etapa. Přejeme jim, ať do ní vkročí pravou nohou a ať je na je-
jich další cestě čeká hodně štěstí a úspěchů.

Poděkování
Děkuji tímto Městu Slatiňany za obnovu náhrobku u hrobu pana Vác-
lava Meduny, který byl zastřelen 5. 5. 1945 německým okupantem 
na území města.  M. Moravcová

Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dobré  tipy  a  náměty  na  kni-
hy, které si oblíbili a které by doporučili k přečtení  i ostatním. Ty, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím e-mailu  (knihovna@slatinany.cz)  tak kdykoliv učinili. 
My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi Vámi 
čtenáři  a v každých Ozvěnách některé  z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Jenkis Victorie – Dívky ve vodě
Milena Holcová – Já nic, já Mohamed

Měsíc s pěknou knihou

Podařilo se…

Nepodařilo se…

1.  Na návsi v Trpišově byla dokončena obnova fasády kapličky.
2.  Na hřbitově ve Slatiňanech byla dokončena oprava pomníku veli-
tele hasičů pana Meduny.

3.  Na Starém náměstí a okolí ve Slatiňanech byla dokončena stavba 
nového veřejného osvětlení.

4.  Ve skalách ve Škrovádu se zrekonstruovala lávka včetně nového 
nátěru.

Eva Esserová, OVŽP

– uchránit od vandalismu společný majetek
V květnu  t.  r. bylo po městě Slatiňany rozmístěno 6 dalších červe-
ných popelnic na kovy. Bohužel 1 z těchto popelnic umístěná u sil-
nici I/37 (při výjezdu na Chrudim) byla již ukradena, přestože byla 
přikotvena k zemi.
V této rubrice se objevují většinou „případy“, které jsou k politování 
a také k zamyšlení.
Proč někdo ničí majetek, který slouží všem lidem ku prospěchu? Jako 
se tomu stalo na místní plovárně. V noci z pátku 28. června ji navští-
vili návštěvníci, jejich úmyslem bylo zřejmě překazit dalším návštěv-
níkům radost z koupání. Vhozením lavičky do velkého bazénu mohla 
být poničena fólie, která zabezpečuje nepropustnost bazénu a půllitry 
vhozené do bazénu se mohly rozbít a v takovém případě by se musel 
bazén vypustit. Proč si někteří občané hledají zábavu ve vandalismu 
a ničení majetku? Na to ať si odpoví každý sám.

Ing. Josef Prokš, tajemník
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Rada města Slatiňany projednala
na 20. schůzi dne 24. 6. 2019:

  1.  Rada města schválila příspěvek do sbírky pořádané Městem Ky-
jov  za účelem pomoci  rodině  zavražděného místostarosty obce 
Dražůvek ve výši 3 000 Kč.

  2.  Byla vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení Rady města Sla-
tiňany – kromě nově přijatých usnesení a usnesení blokovaných 
třetími stranami jsou usnesení plněny.

  3.  Rada  města  schválila  zaúčtování  zmařené  investice  ve  výši 
138 000 Kč v souvislosti s finanční zpronevěrou bývalé zaměst-
nankyně MŠ. Vzniklá ztráta bude uhrazena z Rezervního fondu 
MŠ a účetní transakce si tak nevyžádá žádné finanční nároky ze 
strany zřizovatele. 

  4.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém ná-
městí o půlroční prodloužení.

  5.  Rada  schválila  elektro  připojení  pozemku  parc.  č.  409/2  (v  ul. 
Tovární, u vlečky).

  6.  Rada rozhodla o ukončení smlouvy na zajištění svozu směsného 
komunálního odpadu k 31. 12. 2019 (dle smlouvy musela být vý-
pověď podána do 30. 6.). Důvodem je vypsání nové soutěže (viz 
květnové Ozvěny).

  7.  Schválení  nákupu  rozšíření  aplikace  „Spisová  služba“  od  spo-
lečnosti GEOVAP,  spol.  s  r.o. o moduly „Smlouvy“ a  „Úkoly“ 
za 16 000 Kč bez DPH ročně.

  8.  Schválení uzavření smlouvy o poskytování služeb komunikační 
platformy  „Mobilní  rozhlas“  s  firmou Neogenia  s.r.o.. Na  celý 
systém byla poskytnuta 50% sleva s délkou trvání služby 1 rok. 
Následně  bude  provedeno  vyhodnocení  využívání  jednotlivých 
modulů systému (viz níže v článku).

  9.  Rada  rozhodla  o  úpravě  způsobu  provedení  veřejné  zakázky 
na zajištění odpadového systému (tři nadlimitní veřejná výběrová 
řízení), přičemž došlo ke schválení dodatku s administrátorskou 
firmou (navýšení ceny administrátora o 10 000 Kč).

10.  Bylo rozhodnuto o prodloužení rámcové smlouvy o podmínkách 
poskytování telekomunikačních služeb (včetně internetového při-
pojení atd.) se společností O2 Czech Republic a. s. o 6 měsíců.

11.  Dále Rada schválila zvýhodněné vstupné za 20 Kč na plovárnu 
pro SK Spartak v době konání volejbalového turnaje (13. 7.). Bylo 
schváleno  uzavření  smlouvy  o  poskytnutí  dotace  pro  realizaci 
opravy kapličky na návsi v Trpišově. Byl diskutován a následně 
schválen záměr pronájmu dalších prostor k provozování občer-
stvení na plovárně. Rada se zaobírala peticí proti kácení stromů 
z důvodů záměru vybudování chodníku ve Švermově ulici. Byl 
vzat  na  vědomí  dopis  s  připomínkami  k  projektu  rekonstrukce 
Modely od občanů. Rada rozhodla o oddělení odborného lesní-
ho hospodáře a výkonného lesního hospodáře z důvodu snazšího 
obsazení těchto pozic a rozhodla o vypsání nových výběrových 
řízení na tyto pozice (viz 18. schůze Rady, kdy se do výběrového 
řízení nepřihlásil žádný zájemce). Rozebírala se varianta  řešení 
odkanalizování části Kunčí v případě, že nebude vykoupen po-
zemek od soukromé osoby, který umožní umístění přečerpávací 
stanice pro gravitační kanalizaci. Jako variantní řešení je možnost 
zřízení tlakové kanalizace bez výkupu pozemku. Proběhla infor-
mace o kácení bříz u ZŠ. Byl vznesen návrh pletí živých plotů 
podél chodníků. Rada schválila návrh na prodloužení veřejného 
osvětlení v ulici Schmoranzova, a to umístěním jednoho osvětlo-
vacího tělesa navíc směrem „ke garážím“. Rada byla seznámena 
s návrhem na umisťování chrániček optických kabelů do výko-
pů veřejného osvětlení. Rada odsouhlasila vybudování přístupu 
k pozemku p. p. č. 56 přes pozemek p.p.č. 616/4, po dobu výstav-
by může být využíváno i pro zásobování stavby. Na základě vyu-
žívanosti prodloužených úředních hodin Rada rozhodla o vrácení 
na původní hodiny (tedy do 17h).

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
dne 26. 6. 2019:

  1.  Byl schválen program 5. zasedání ZM.
  2.  Zastupitelstvo města schválilo druhou část závěrečného účtu měs-

ta za rok 2018.
  3.  Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2018 (nerozděle-

ný zisk z minulých let ve výši 28 026 047 Kč).
  4.  Byla přednesena zpráva o kontrole plnění usnesení ZM. Předse-

dou kontrolního výboru bylo doporučeno schválení této zprávy. 
ZM zprávu o plnění vzalo na vědomí.

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

  6.  Zastupitelé  byli  seznámeni  s  výsledky  jednání  s  Povodí  Labe 
ohledně rekonstrukce pravobřežní zdi. Zazněl názor člena výbo-
ru  pro  životní  prostředí,  který  se  v  této problematice pohybuje 
a byl přítomen na zmíněném jednání, že oprava pískovce nespl-
ňuje dnešní požadované normy. Navrhl použití pískovce pouze 
ve  vyšších  řadách,  kam  voda  ve  většině  případů  nezasahuje, 
v nižších řadách použití žuly. Zastupitelé dále diskutovali, jak by 
(ne)měla vypadat případná budoucí rekonstrukce v dalších čás-
tech řeky (zejména část u pošty). Navržená varianta, zabezpečení 
zdi pomocí 0,5 t kamenů není přijatelná. Zastupitelé se usnesli, že 
je nutné svolat další jednání s Povodím Labe, ke kterému budou 
přizváni zástupci politických stran zastoupených v ZM.

  7.  Nebyla  schválena žádost prodeje pozemkové parcely č. 316/32 
v Trpišově.

  8.  Nebyla schválena žádost prodeje 1/3 pozemkové parcely č. 356/6 
ve Slatiňanech.

  9.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 101 990 052 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 3 815 625 Kč) a ve výdajové části 
100 623 125 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
–  dotace  z  MMR  ČR  (ex  post)  na  rekonstrukci  ul.  Klášterní 
a na rekonstrukci hasičské zbrojnice, ve výdajové části – oprava 
techniky údržby, komunikační platforma „Mobilní  rozhlas“,  re-
konstrukce kotelny a výměna oken ZŠ.

10.  Bylo  schváleno  financování  projektu  Realizace  úspor  energie 
ZŠ (rekonstrukce kotelny a výměna oken) ve výši 5 300 000 Kč 
v roce 2019 a 1 700 000 Kč v roce 2020. Na tuto investici se žádá 
o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

11.  Byl schválen závazek zastupitelstva pro rozpočet 2020 jako  in-
vestiční příspěvek ve výši 1 700 000 Kč pro ZŠ (viz bod výše).

12.  Na základě žádosti zastupitele byl výběr varianty vstupní brány 
na hřbitov dvoukolovým způsobem. Do druhého kola se dosta-
la varianta vycházející z návrhu arch. Schmoranze a dodatečný 
podstatně levnější návrh v podobě osazení otvoru po márnici ši-
rokou kovovou bránou ztvárněnou uměleckým kovářem se slou-
py bez uzavření prostoru nad vchodem (viz nákres). Na základě 
následující diskuse a připomínek k „předložené“ variantě (patka 
a hlavice z pískovce, k patkám budou přidány pískovcové nákol-
níky, šířka pro obslužné vozidlo a průchod), tato varianta získala 
velkou většinu hlasů zastupitelů.

13.  Došlo ke schválení prodeje kanalizace ulice Vrchlického a ulice 
na Ostrově společnosti VaK, a.s. ve výši 21 042 000 Kč a násled-
né  vložení  této  částky  do  základního  kapitálu  této  společnosti 
jako vklad města Slatiňany (navýšení akcií).

14.  V  různém  se  diskutovalo  nad  zavedením  výběru  poplatku 
za vstup do zámeckého parku na základě usnesení Rady, kte-
rá  zpoplatnění  vstupu  odmítla.  Předseda  kontrolního  výboru 
na  základě  podnětu  finančního  výboru  prozkoumal  vybírání 
městských  poplatků.  Seznámil  zastupitele  s  postupem vymá-
hání a zmínil, že většina neplatících jsou sociálně slabší a lidé 
bez domova. Dále byla zmíněna informace o stavu územního 
plánu,  který  by mohl  být  bodem  příštího ZM. Zazněla  zprá-

Rada města Slatiňany
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va finančního výboru,  že nebylo možné podat  žádost o dota-
ci  na  rekonstrukci  Modely  kvůli  tomu,  že  dosud  není  zcela 
dokončen  a  schválen  nový  územním  plán  a  informace  o  vý-
sledcích ankety na pořízení nahrávacího zařízení (viz červnové 
Ozvěny).

Rada města Slatiňany projednala
na 21. schůzi dne 27. 6. 2019:

  1.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 350 052 Kč (dorovnáno financováním příjmů 3 855 625 Kč) 
a ve výdajové části 101 023 125 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – doplatek na administraci výběrového řízení 
odpadového systému, elektrická energie.

  2.  Rada rozhodla o bezúplatném nabytí práva z pozemkové služeb-
nosti inženýrské sítě zřízené do pozemků na území Kunčí týkající 
se odkanalizování této části výměnou za dohodu o podmínkách 
provedení této stavby.

  3.  Rada schválila přijetí daru pro MŠ ve výši 2 000 Kč. Rada vzala 
na vědomí dopis občana Kunčí ohledně prodeje pozemku za úče-
lem umístění kanalizační čerpací stanice.

Rada města Slatiňany projednala
na 22. schůzi dne 3. 7. 2019:

  1.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 350 052 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4 305 625 Kč) 
a ve výdajové části 101 473 125 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 5 182 552 Kč) – rezervní částka pro nahodilou těžbu v měst-
ských lesích nad rámec pachtovní smlouvy.

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

Projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“
Vážení spoluobčané,
dne  10.  6.  2019  schválila Rada města  zadání  podkladů  pro  výzvu 
92 OPZ financovaná z EU na projekt „Otevřené a přitažlivé město 
Slatiňany“. Cílem projektu  je posunout Slatiňany v dostupné,  stra-
tegicky  plánující,  atraktivní město  a  naplnit  tak  koncepční  záměry 
projektu ve třech oblastech:
–  Efektivně komunikující město využívající moderní komunikač-

ní nástroje
Stávající webové  stránky města  a  on-line  komunikace  již  neodpo-
vídají současným požadavkům moderních komunikačních nástrojů. 
Cílem projektového záměru v této oblasti je tedy zejména vytvoření 
nových webových stránek, které budou více přehledné, jednoduché 
na  obsluhu,  budou  umožňovat  dotazování  na  zastupitele,  kalendář 
kulturních akcí, hlášení závad na majetku města, atd. Dále pak poří-
zení záznamového zařízení umožňující provedení záznamů z jednání 
zastupitelstva  a  vytvoření  jednotného  komunikačního  a  vizuálního 
stylu úřadu.
–  Strategicky plánující město, které koordinuje svoje aktivity 

s důrazem na cestovní ruch
Město v současné době disponuje pouze dílčími strategickými ma-
teriály. Strategické plánování je pro město Slatiňany výzvou s cílem 
vytvořit  ucelený  dokument  obsahující  všechny  významné  aspekty 
rozvoje  města:  území,  obyvatelstvo,  hospodářství,  infrastruktura, 
životní prostředí a cestovní ruchu. Plánování a  tvorba koncepčních 
dokumentů by probíhala se zapojením pracovních skupin, ve kterých 
by se střetávaly názory odborníků, zaměstnanců města a veřejnosti. 
Výsledky plánování by byly projednány s občany města. 
V  dané  aktivitě  bude  zpracován  pětiletý  strategický  plán  rozvoje 
města, který bude obsahovat tyto oblasti: území, obyvatelstvo, hos-
podářství, infrastruktura, životní prostředí a cestovní ruch. 
Samostatně bude zpracována studie cestovního ruchu, která by kon-
cepčně  propojovala  veškeré  památky  a  možnosti  trávení  volného 
času bez ohledu na  to,  kdo  je  jejich vlastník  či  provozovatel,  jako 
jsou zejména zámek, hřebčín, Švýcárna atd.
–  Dostupné město se zpracovaným generelem dopravy a parko-

vání
Dojde k zanalyzování stávající dopravní situace s důrazem na odha-

lení kritických míst z hlediska plynulosti, bezpečnosti a návaznosti 
dopravy,  bude  zmapováno  dopravní  chování  obyvatel  a  vytvořena 
návrhová část směřující k trvale udržitelné, bezpečné, provázané do-
pravě, která bude mít vazbu na realizovaný obchvat. Dojde k zanaly-
zování parkovacích ploch a objektů, k aktualizaci stávajících analy-
tických pokladů v této oblasti.
Výsledkem bude zpracování generelu dopravy, což je dopravní kon-
cepce města Slatiňany. Dopravu by měla  řešit uceleně a vyváženě. 
Neměla by zapomínat na chodce, cyklisty, veřejnou hromadnou do-
pravu  a  ani  na  individuální  automobilovou  dopravu. Koncepce  by 
měla vést ke zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti dopravy a k ře-
šení nedostatku parkovacích míst. 
V  současné  době  je  zpracována  projektová  žádost  prostřednictvím 
vybrané firmy a byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo práce 
a  sociálních  věcí  (MPSV).  Projekt  bude  realizován  v  případě  jeho 
schválení  MPSV  a  přidělení  finančních  prostředků  ze  strany  EU 
a  státního  rozpočtu.  Předpokládané  náklady  celého  projektu  činí 
3,9 mil. Kč  a  to  pouze  s  5-ti %  spoluúčastí města.  Předpokládané 
datum počátku realizace projektu v případě kladného posouzení ze 
strany MPSV je plánováno na duben 2020.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Poděkování

Pozvání

Připomenutí termínu

Děkuji neznámému nálezci a pracovníkům údržby města za nalezení 
a předání fotoaparátu zapomenutého na Dětském dni na plovárně.

R. Koblížek, Škrovád

Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 8. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Srazu absolventů základní školy a JUK Slatiňany (roč. 1953 a 1954) 
v restauraci U Zámku ve Slatiňanech dne 20. 9. 2019 od 14 do 18 
hodin. 
Na setkání se těší Marie Kyselová (Schmoranzová).
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Naše obec zavádí Mobilní rozhlas
a nástroj Zmapujto.cz

Již delší dobu můžete pozorovat v komentářích z Rady a Zastupitel-
stva města diskuse o nástroji zmapujto.cz. Tato služba vznikla na zá-
kladě iniciativy „Ukliďme Česko“, do které se v letošním roce zapo-
jili někteří naši občané a pomoc nabídlo i samotné město. Postupem 
času se služba stala součástí nástroje „Mobilní rozhlas“.
Jak nástroj funguje? Společnými silami nám můžete pomoci změnit 
Slatiňany k lepšímu. Například jdete na procházku a narazíte na po-
škozenou lavičku, pohozený odpadek, plný koš, nefunkční lampu, za-
plevelený chodník nebo třeba rozbitou prolézačku na dětském hřišti. 
Co s tím? Během chvíle si otevřete aplikaci, vyfotíte to, lokalizujete 
na mapě a odešlete s komentářem. Na úřadě pak problém vyřešíme.
Jedná se jedinečný komunikační kanál směrem k městské samosprá-
vě a naopak komunikační kanál samosprávy a úřadu vůči občanům. 
Umožňuje jednoduchým způsobem nahlásit nedostatek v městském 
prostoru  či  předat  zpětnou vazbu. Dále 
pak  dopomůže  přijímat  zprávy  o  dění 
v  obci  (krizová  komunikace,  informa-
ce z radnice, kulturní a sportovní akce) 
a předat názor v místních anketách, aniž 
byste  museli  s  lístečkem  do  schránky 
u městského úřadu. Platforma také spo-
juje samotné občany například při ztrá-
tách  a  nálezech,  či  při  hledání  zatoula-
ných zvířecích přátel.
Město se rozhodlo tuto službu pořídit ve zkušebním režimu s roční 
licencí za 57 292 Kč bez DPH. Po  ročním vyzkoušení dojde k vy-
hodnocení  a  následně  bude  služba  prodloužena  nebo  vypovězena. 
Správu  této platformy budou mít na  starosti pracovníci  Infocentra. 
Zaměstnankyně Infocentra budou kromě samotné komunikace dohlí-
žet, aby zadané podněty přebírala městská údržba, a zároveň budou 
aktualizovat stav řešení jednotlivých podnětů.

Registraci do tohoto nástroje lze provést online na adrese http://slati-
nany.mobilnirozhlas.cz, www.zmapujto.cz, v mobilní aplikaci „Zlep-
šeme Česko  – Mobilní Rozhlas“  nebo  prostřednictvím  registrační-
ho formuláře, který lze vyzvednout a odevzdat v Městské knihovně 
a na Městském úřadě.

Ing. Vít Steklý, radní

Dne 28. 6.  letošního roku zemřela v úctyhodném věku občanka 
našeho města paní Miloslava Tichá. Paní Tichá dlouhá léta vedla 
kroniku města Slatiňany, s pečlivostí sobě vlastní shromažďova-
la všechny zajímavosti,  které  se v našem městě udály,  a pak  je 
vpisovala do kroniky jako odkaz dalším generacím občanů Slati-
ňan. Bylo pro ni velkým potěšením věnovat se této činnosti a to 
se odráželo i na výsledku její práce. Paní Tichá byla také aktivní 
dlouholetou členkou Osvětové besedy ve Slatiňanech.
Věnujme ji touto cestou dík a tichou vzpomínku, Město Slatiňany

Vzpomínáme

V květnu sezóna na plovárně zahájena,
v červnu se na ní i slavilo…

Plovárna  byla  připravena  k  plnému  provozu  již  na  konci  května, 
i když se zrovna v den otevření počasí rozhodlo „stávkovat“, v dal-
ších dnech již vysvitlo sluníčko, voda v bazénu se začala pomaličku 
ohřívat a téměř každé odpoledne tam bylo možné využít všech služeb 
včetně občerstvení. Výjimečným dnem byl čtvrtek 20. Června, pro-
tože se tam slavil Dětský den.
Nejenže přítomné lákala průzračná a teplá voda, ale připraveno bylo 
opět mnoho aktivit jak v bazénu, tak na okolním prostranství, a odpo-
ledne si užily nejen děti, potěšeni byli i dospělí. 
Děkujeme touto cestou všem, kteří pomohli vytvořit pěkné odpole-
dne J. 
Bližší  informace ohledně otevření získáte každý den na www.slati-
nany.cz.
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Na  počátku  srpna  bude  dokončeno 
restaurování této památky ze 17. století (obr. 
č. 1 a 2). Pouze stručně se zmíníme o vzniku 
tohoto  sloupu,  protože  podrobné  informa-
ce  autor  zveřejnil  v Ozvěnách  v  září  1992 
a v prosinci 2008. Použitá fotodokumentace 
je v lepším barevném provedení.

Podnětem  k  postavení  tohoto  slou-
pu  bylo  zastavení morové  epidemie,  která 
v  roce  1680  řádila  na  Chrudimsku  a  jen 
ve  Slatiňanech  si  vyžádala  77  životů. 
Majitel  slatiňanského  statku  rytíř  Jaroslav 
Puchart  z Voděrad  s  chotí  spolu  se  svými 
úředníky,  služebnictvem  a  poddanými,  se 
procesím  vydal  do Chrudimi  3.  10.  1680 

a  pak  opět  v  březnu  1681  k  zázračnému 
obrazu sv. Salvátora (obr. č. 3), aby u něj co 
nejvroucněji v Boha vzývali a krutého moru 
je zbavil.

Mor  prý  skutečně  ustal  a  slatiňanský 
pán, jak bylo v titulku uvedeno, nechal za to 
postavit sloup se sochou spasitele (obr. č. 4). 
Z atributů má kolem hlavy svatozář, pravou 
rukou žehná obci, v levé svírá říšské jablko 
se  zlatým křížem,  symbolizující  vládu  nad 
světem.

V  chrudimské  vlastivědné  encyklopedii 
(2005), se v samostatné kapitole píše o obra-
zu  sv.  Salvátora,  který  je  umístěn  na  hlav-
ním oltáři  arciděkanského  chrámu Nanebe-
vzetí Panny Marie na Resselově náměstí. 

Pověst  o  jeho  legendárních  léčitelských 
a zázračných schopnostech dosahuje vrcho-
lu  v  období morových  epidemií  v  letech 
1680 a 1713. Tehdy salvátorský obraz sehrál 
roli  jednoho  z  nejuctívanějších  nábožen-
ských  ikon,  spojený  s  božskou mystérií, 
vyslechnuvší  své  prosebníky.  (viz  votivní 

obraz  v  sakristii  téhož  kostela). Za  II.  svě-
tové  války byl  sloup opraven od kameníků 
Šťovíčka  a Veise  z  lešení  a  u  sochy Spasi-
tele obnovena ikonografie bez použití zlata. 
Práce byla řemeslníkům uhrazena ze sbírky 
vyhlášené na radnici.

V  článku  z  roku  1992  (viz  nahoře)  se 
píše, že památka potřebuje po 50 letech opět 
zásah restaurátora, neboť byla umístěna dole 
na  rohu  Jiráskovy  ulice.  Za  tento  čas  byla 
pokryta prachem a  trpěla výfuky z motoro-
vých vozidel při hlavní komunikaci.

Přemístění  sloupu  na  současné místo, 
do  bývalého  areálu  zrušeného  hřbitova 
kolem  kostela,  se  uskutečnilo  až  v  roce 

1997.  Jeho  ošetření  se  realizovalo  po  jeho 
očištění  nátěrem  typu  hydrofobního  pro-
středku. Vysvětil jej farář B. Směšný 23. 11. 
1997.

Na  současné  renovaci  této  více  než 
tři  staletí  staré  pamětihodnosti  se  podíle-
jí  dva  akademičtí  sochaři K. Krátký  a  S. 
Malý.  Potřebné  konzervační  kroky,  vedou-
cí  k  zajištění  celého  sloupu,  sepsal Krát-
ký  do  15  bodů. Vycházel  přirozeně  ze  stá-
vajícího  neutěšeného  stavu,  na  němž  se 
podepsal  čas  a  bohužel  i  jeho umístění. To 
mělo za následek pokrytí pískovce mechem 
a  lišejníky  na  stinných  plochách.  Povrcho-
vý  rozpad  pískovce  je  na  celém  objektu 
památky velmi patrný, což se zejména  týká 
hlavice  sloupu  a  sochy,  u  níž  je  poškozeno 
původní  zlacení  svatozáře  a  kříže. Největší 
rozrušení  kamene  je  dle  úsudku  restauráto-
rů  u  bloků hranolového podstavce,  u  nichž 
bylo  uvolněné  spárování  a  voda  zatékala 
do nitra a vykonala dílo zkázy.

Celková  částka  na  restaurování  byla 
vyčíslena na 170 000 Kč.

Ing. Milan Vorel, foto Eva Esserová

Morový sloup se skulpturou sv. Salvátora,
vyzdvižený vrchností v roce 1683 jako vděk za odvrácení moru, bude restaurován

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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V pátek 28. června bylo možné v areálu bý-
valého  Kabeláčova  mlýna  spatřit  příznivce 
noseworku. Celkem 9 psů a 7 psovodů při-
jelo zúročit hodiny tréninků a pokusit se tak 
splnit některou z noseworkových zkoušek.
Že vůbec netušíte, co v opuštěném, bývalém 
textilním  závodě  Modela  probíhalo?  No-
sework  je  u  nás  poměrně  mladý  psí  sport. 
Volně  by  se  název  dal  přeložit  jako  „práce 
nosem“.  Zjednodušeně  řečeno  je  to  civilně 
– sportovní verze práce psů policie, armády 
a  psů  celní  správy místo  vyhledávání  drog, 
tabáku aj. kontrabandu psi noseworkáři hle-
dají vzorky pomerančové kůry a celé skoři-
ce. NW se dělí do čtyř směrů, kterými jsou: 
nature  (vyhledávání  v  přírodních  terénech), 
urban (prostor vytvořený člověkem např. sta-
ré  továrny,  parkoviště,  různé místnosti,  uli-
ce, zříceniny, zemědělské budovy… ), water 
(vyhledávání ve vodě) a discrimination (vy-

hledávání v řadách osob a předmětů). Rozsah 
je u všech směrů od základního – z přes 1., 
2.  až  3.  stupeň. Čím  vyšší  stupeň  zkoušky, 
tím  více  vzorků,  které  jsou  náročněji  a  ra-
finovaněji  ukryty.  Pokud  pes  splní  všechny 
zkoušky daného stupně (z, 1, 2, 3) nebo dané 
kategorie  (N, U, W, D), uděluje se mu  titul 
„Master of …“ . Psy čichání baví. Je to jejich 
přirozenost a parádně se zabaví. Nosework je 
vhodný pro všechna psí plemena a všechny 
věkové kategorie psů.
Zkoušky ve Slatiňanech měly zástupce aus-
tralských ovčáků, border kolií, českých stra-

katých  psů  a  kokršpaněla.  Rozhodčím  byl 
člověk  nadmíru  povolaný,  policejní  psovod 
pan  Radek  Laušman,  který  se  výcvikem 
psích specialistů zabývá v praxi. Modela na-
bídla dokonalé úkryty pro urbany a náležité 
prostory pro discrimination. Přírodní a vodní 
vyhledávání pak probíhalo v okolí kocháno-
vických rybníků.
Tak, jak to u zkoušek bývá, někomu se daři-

lo … někomu pak méně. Důležité bylo, že si 
je užili všichni. Chlupáči byli za své výkony 
odměňováni, psovodi začátečníci mohli vidět 
práci svých zkušenějších kolegů a získat tak 
cenné zkušenosti. Radami nad zlato nešetřil 
ani  pan  rozhodčí,  který  každý  výkon  spra-
vedlivě ohodnotil a řekl k němu své postřehy.
Děkujeme městu Slatiňany za poskytnutí ne-
otřelých a zajímavých prostor, které Kabelá-
čův mlýn před svojí rekonstrukcí nabízí.

Za pořadatele
 Erika Fiantová a Jana Štěpánková

Čuchání v Kabeláčově mlýně



12

Zprávy z činnosti skautského střediska – jaro a léto 2019

V dubnu jsme ve spolupráci s lesníky organizovali výsadbu kusu du-
bového lesa jako příspěvek umírajícím lesům v okolí.
Velkou akcí byly Čarodějnice pro veřejnost, které se konaly jako tra-
dičně ve spolupráci se Sokolem. Připravili jsme řadu her a aktivit pro 
děti, velký oheň, občerstvení i posezení se zpěvem, kytarou a hous-
lemi. Společné zpívání oslovilo řadu účastníků,  tak v něm budeme 
i příště pokračovat. V květnu jsme s vlčaty a mladšími skauty puto-
vali Maloskalskem,  zkoumali  skalní  bludiště  a  na  lodích  splouvali 
Jizeru. Starší skauti podstoupili vodácký výcvik na Sázavě. 
V červnu  jsme se vypravili na mezinárodní  skautské  setkání  Inter-
camp do Nizozemska. Součástí výjezdu byl průzkum provincií Gro-
ningen a Severní Holandsko, vybraných míst a památek. Výrazným 
zážitkem byla plavba trajektem po Wattovém moři na severomořský 
ostrov Tří šedých mnichů a putování dunami a po pobřeží. Navštívi-
li jsme rovněž město tradičních sýrařských trhů Alkmaar a skanzen 
větrných mlýnů v Zaansee chanz. Samotný intercamp se konal v těs-
ném sousedství národního parku Veluwezoom nedaleko městečka De 
Steeg. Jeden den probíhal ve znamení aktivit v mezinárodních sku-
pinách, druhý den nás čekal hike – putování po okolí. Večer se konal 
mezinárodní  „food  festival“,  kde  každá  národní  expedice  nabízela 
pokrmy typické pro svoji zem. My jsme se prezentovali kotlem kru-
picové kaše, zdobenými perníčky a piškoty. Intercampu se účastnilo 
40 členů našeho střediska.
Koncem června jsme pracovali na základně v Šiškovicích a připravo-
vali vše potřebné na blížící se tábory. Naše středisko pořádalo čtyři 
dětské tábory a jedno soustředění rodinného skautingu.
Tábor vlčat a světlušek se konal v divokém údolí říčky Bystřice kou-
sek od hradu Auersperg nedaleko Bystřice pod Pernštejnem. Táborem 
je provázely Letopisy Narnie. Skauti a skautky tábořili u Valdova ne-
daleko Nové Paky. Svůj program zaměřili na staré řecké báje. Vlčata 
a mladší skauti měli svůj tábor v Orlických horách a šli po stopách 
skautské historie. Oddíl Pentagramus tábořil v Šiškovicích.
V dubnu proběhl rovněž střediskový sněm, který zvolil vedení stře-
diska na další  tři  roky. Vedoucím střediska  je Daniel Vychodil, zá-
stupci Patrik Půlpán a Jan Malý. 
Vyúčtování výsadby stromků
Na podzim 2018  jsme organizovali sázení ovocných stromků v  lo-
kalitě U křížku ve Škrovádu a podél silničky k Celní škole. Celkem 
se vysadilo 83 stromů. Stromky si zaplatili  rodiny,  jednotlivci, od-
díly, spolky. Celkem jsme vybrali 28 050 Kč, náklady činily 24 741 
Kč (stromy Petružalka 17 100 Kč, stromy Bouček 3 000 Kč, pletivo 

887 Kč, pletivo 1 150  Kč, kůly ke stromkům 2 480 Kč, provázky 
124 Kč.
Zbylé prostředky 3 309 Kč použijeme na další výsadbu na podzim 
2019, případně na výměnu stromků, které se neuchytily. 

Za středisko Junáka Slatiňany Daniel Vychodil
Foto čekání na trajekt
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Kolik lidí je na Zemi…
Následující  údaje  a  sdělení  jsem  získal  z  článku  v  časopisu 

České  lékařské  komory Tempus medicorum  5/2019  –  Přelidně-
ní  –  slon  v místnosti,  o  kterém  se  nemluví,  ze  statistických  údajů 
na internetu, ze článků v běžném tisku a z knih týkajících se krajiny 
a života na Zemi v nejširším slova smyslu.

Článek píšu proto, že  i Slatiňáci  jsou, byť  jen částečkou, členy 
světové lidské komunity, a  tak mají právo na informace. Informací 
v této oblasti je bohužel málo, jsou většinou jen částečné, bez uve-
dení  vztahu k  ostatním  zprávám,  údajům a  k  celku,  jímž není  nic 
menšího než udržitelnost života na Zemi. 

Vývoj  populace  po miliardách  a  intervaly mezi  přírůstkem 
následující miliardy.

  Rok  Počet ob. v mld.    Rozdíl v letech

  1804  1  123
  1927  2  33
  1960  3  14
  1974  4  13
  1987  5  12
  1999  6  12
  2012  7  13

Vidíme,  že  od  roku  1960  vždy  v  intervalu  12–14  let  vzros-
te  populace  na Zemi  o  jednu miliardu. Ve  chvíli,  kdy  píši  tento 
článek,  28.  6.  2019  v  17  hod.,  činí  aktuální  počet  obyvatel  světa 
7  681 000 000. K  tomuto  číslu  si může  čtenář  přičíst  každé  další 
čtyři dny vždy jeden milion, t.j. vlastně každé čtyři dny vzniká další 
milionové město s příslušným nárokem na spotřebu, prostor, zdroje. 
Za  rok  činí  přírůstek  světové populace 83 miliónů. Na počet osmi 
miliard  se  dostaneme v  roce  2024. Udávaný počet  obyvatel  světa 
a astronomický růst, je ten „slon v místnosti, o kterém se nemluví“, 
zmíněný na začátku článku.

K více  než  k  50% předpokládaného  růstu  bude  do  roku  2050 
docházet  v Africe.  Z  2,2 miliardy  lidí,  kteří  na  Zemi  přibudou, 
bude  1,3 miliardy Afričanů. Asie  přispěje  750 miliony.  Příspěvek 
ostatních  kontinentů  nebude  signifikantní.  Podle  objektivních 
údajů dochází k postupnému zvyšování světové teploty, ke stálému 
zvyšování  emisí CO2  a  dalších  skleníkových plynů,  ke  znečištění 
oceánů a stoupání jejich teploty, k odlesňování, kde mezi lety 1990 
a 2015 byla odlesněna plocha o velikosti rozlohy šestnácti Českých 
republik.  Zásadní  problém  představuje masové  vymírání  druhů 
v  rostlinné  i  živočišné  říši,  vyvolané  jediným živočišným druhem 
– lidmi.

V  roce  1992  podepsalo  1575  prominentních  světových  vědců, 
včetně  99  ze  196  žijících  laureátů Nobelových  cen,  dokument 
s  názvem Varování  světových vědců  lidstvu. Byl  rozeslán vládám 
a světovým vůdcům. „Pokud máme zabránit destrukci našeho život-
ního prostředí, musíme přistoupit k omezení populačního růstu... 
Musíme stabilizovat populaci pomocí metod plánovaného rodičov-
ství... Žádný národ nemůže utéci důsledkům, pokud bude zničen glo-
bální ekosystém. Nadto environmentální a ekonomická nestabilita 
způsobí masovou migraci s nevypočitatelnými důsledky pro země 
vyspělé, i ty rozvojové.“ (citace).

Uplynulo 25 let a přibyly další 2 miliardy lidí na planetě. V roce 
2017,  tedy po 25  letech od prvního varování,  vydala Aliance  svě-
tových vědců druhé Varování  světových vědců  lidstvu. Dokument 

podepsalo  21  000  vědců  z  184  zemí  světa. Dokument  konstatuje, 
že „Lidstvo selhalo v tom učinit dostatečný pokrok v řešení envi-
ronmentálních výzev, a co je více alarmující, většina těchto výzev 
je nyní ještě závažnějších.... Ohrožujeme svou budoucnost tím, že 
ignorujeme pokračující rapidní populační růst, který představuje 
primární příčinu stojící za ekologickými a sociálními hrozbami.“     
(citace).

K  řešení výše uvedených problémů  je  třeba  jít  dvěma cestami. 
Jedna bez druhé nepovede k žádoucímu obratu v dosud velmi nepří-
znivé situaci.

První cesta je zásadní snížení emisí plynů způsobujících sklení-
kový efekt a zvyšování teploty na Zemi. V roce 1997 byl přijat tzv. 
Kjótský protokol, v němž byl  formulován závazek snížit do konce 
prvního kontrolního období (2008–2012) emise o 5,2% pod úroveň 
roku  1990.  2012  byl  schválen  dodatek  a  potvrzeno  pokračování 
v Protokolu  s  cílem  snížit  do  roku 2020  emise o 20% oproti  roku 
1990. Naplňuje se však jen z 15%. Všichni největší znečišťovatelé – 
Čína, USA, Indie, Rusko, Japonsko, Kanada a další, neplní. Zůstala 
jen EU, Austrálie a některé menší státy.

Na Kjótský protokol má navazovat Pařížská klimatická doho-
da z roku 2015. Cílem je udržet oteplování planety pod 2 stupni 
Celsia oproti teplotě na Zemi před počátkem průmyslové revolu-
ce. K červnu 2019 podepsalo Pařížskou klimatickou dohodu 194 
států a Evropská unie a 186 jich dohodu ratifikovalo. K ratifikaci 
ve  Spojených  státech  však  nedošlo.  V  červnu  2017  oznámil 
D. Trump,  že  Spojené  státy  od  dohody  odstupují,  neschválil  ji 
Senát.

Druhá cesta  je zastavit překotný růst světové populace inter-
vencí  v  zemích  s masívními  populačními  přírůstky,  ve  smyslu 
vzdělávání,  osvěty,  vedoucí  k  plánovanému  rodičovství,  anti-
koncepce,  docílit  rovnoprávnosti  žen.  Toto  však  nemůže  sama 
o  sobě docílit  žádná  země  světa. Uvedená opatření  by měla být 
prováděna nejspíše pod hlavičkou OSN. Zatím však žádná země 
ani  neiniciovala  nějaká  jednání  v  tomto  směru.  Prostě  se  o  tom 
nemluví.

Josef Tuhý, Slatiňany 699
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Posvěcení  nového zvonu na kapli Nanebevzetí Panny Marie v Trpišově
O kapli Nanebevzetí Panny Marie v Trpišové bylo v Ozvěnách Sla-
tiňan  již psáno. U příležitosti blížícího se posvěcení nového zvonu 
v této kapli si připomeňme jak šel čas s trpišovskou zvoničkou, kaplí 
a jejími zvony.
Od r. l842 stával na místě, kde je dnes kaple, dubový kříž ohrani-
čený nízkým dřevěným plůtkem. V r. l873 byla vedle tohoto kříže 
postavena zvonička krytá šindelovou budkou. Do této zvoničky byl 
nákladem obce pořízen nový zvon, který zhotovil pan Karel Paul, 
zvonař z Hradce Králové. Kniha farního úřadu v Práčově uvádí, že 
na prosbu občanů Trpišova darovala kněžna Vilemína z Auerspergu 
k zavešení zvonu „dub znamenitý“. Tento zvon byl posvěcen dne 
24. 8. l873 na svátek sv. Bartoloměje na jméno sv. Rocha. Duchov-
ní  správce  farnosti  práčovské  Josef  Jakl  dále  zapsal,  že  „  slavné 
procesí  k  tomuto  účelu  vedeno  bylo  do Trpišova  z  chrámu  Páně 
práčovského“. Dále  je  uvedeno,  že  po  slavnosti  posvěcení  zvonu 
byla v hostinci pana Peciny taneční zábava. Zvon byl obcí pořízen 
s přáním,  „aby hlásal  chválu Boží  ráno, v poledne a večer“,  tedy 
zvon raníček, poledníček a klekáníček. Poledníček určoval čas obě-
da, klekáníček svolával ke konci dne k pokleknutí a večerní mod-
litbě „Anděl Páně“, zvonilo tedy klekání. V době Protektorátu bylo 
zvonění klekání zakázáno a mnohde se již neobnovilo. Trpišovský 
zvon po celou dobu sloužil také jako umíráček – oznamoval úmrtí 
a provázel obyvatele obce na  jejich poslední cestě. Nad  jedenácti 
trpišovskými obětmi cholery v r. l866 bylo ještě zvoněno prastarým 
zvonem práčovského kostela zhotoveným v r. l530 zvonařským mi-
strem Dominikem. 
Zvon pořízený v  r.  l873 byl v  r.  l900 ze zvoničky přenesen a za-
věšen do nově postavené kapličky  (představeným obce v  té době 
byl  Josef Hoffman,  jehož  nejstarší  dvacetiletý  syn  Josef  studoval 
teologii),  která  byla  8.  září  l900  vysvěcena  práčovským  duchov-
ním  správcem Václavem Pilnáčkem ku poctě Nanebevzetí  Panny 
Marie.  Je  tedy kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Po  tomto nejzná-
mějším mariánském svátku, který je 15. srpna, je v Trpišově posví-
cení. Autorem projektu kaple byl slatiňanský stavitel Antonín Tesař 
(byl později starostou Slatiňan a byl také otcem spisovatelky Marie 
Kyzlinkové).
Dne 4. května l918 byly zrekvírovány pro válečné účely ze zvoniček 
ve Svídnici a Výsoníně zvony. V noci na 4. května, tedy před rekvi-
zicí zvonu z trpišovské kaple, se zvon z vížky „ztratil“, pro vojenské 
účely zabrán nebyl. Deska šesti trpišovských obětí I. světové války 
byla u vchodu do kaple odhalena dne 13. 6. 1937.
Nový zvon do kapličky – tzv. klekáníček, byl pořízen r. l930 nákla-
dem obce a ze sbírky mezi občany (starostou obce byl Augustin To-
miško). Posvěcen byl dne l5. 6. 1930 na svátek Nejsvětější Trojice 
dlouholetým  práčovským  farářem Antonínem  Zikešem.  Obec  dala 
církevní správě písemně tzv. revers, ve kterém se zavazovala, že se 
bude starat o udržování zvonu, přiznává právo rozhodování o užívání 
zvonu klekáníčku výhradně církevním úřadům a věnuje jej výhradně 
kultu církve římsko-katolické.
Zvon, dnes již prasklý, bude vyměněn za zvon nový a slavnostně dne 
l7. 8. t. r. posvěcen. Potěší nás také pohled na nově opravenou kapli.
Přiloženo je pár fotografií trpišovské kapličky: fotografie před rokem 
l918, pohlednice ze svěcení zvonu – červen l930, fotografie p. Věry 
Adámcové z konce šedesátých let. 

JUDr. Hana Mikanová 
Prameny:
Kniha farního úřadu Práčov
Kronika obce Svídnice
Soukromý archiv H. Mikanové
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O rozvoj čtenářství se primárně zasloužilo otevření místní knihov-
ny v roce 1884, a  to v obecní úřadovně a nově pak v Orelské uli-
ci (bez veřejné čítárny). Roku 1895 dosáhl počet knih v knihovně 
na 1000 kusů. Se čtenářským životem byla z velké části spjata tzv. 
Čtenářská beseda, která vznikla v  roce 1893 (obr. č. 1.) a stala se 

hlavním střediskem kulturního a vzdělávacího života ve Slatiňanech 
(její počátky spadají do doby návštěv Vrchlického ve Slatiňanech, 
přijíždějícího na letní pobyty). Čtenářská beseda připravovala před-
nášky na různá témata a těchto čtenářských večerů se sám Jaroslav 
Vrchlický účastnil dvakrát  týdně.  J. Vrchlický se v  roce 1896 stal 
řádným členem Čtenářské besedy a v roce 1903 byl jmenován čest-
ným občanem Slatiňan. Při  této příležitosti daroval vlastní vyšlou 
tvorbu pro místní knihovnu. Vrchlický  reagoval na  tuto poctu do-
pisem, v němž např. psal: „…dovoluji si zaslat své básnické spisy, 
celkem 50 svazků s tím, abyste je do obecní knihovny vlídně přijali 
a zařadili.“ V roce 1923 se z počinu Čtenářské besedy konal v re-
stauraci u Fendrychů vzpomínkový večer na uctění památky Jarosla-
va Vrchlického. V témže roce byla se Čtenářskou besedou otevřena 
také besední čítárna. 

V roce 1945 vlastnila knihovna již přes 3500 svazků. V této době 
sídlila v přízemí radnice a výpůjčním dnem byla středa. Nejvíce vy-
hledávanými autory byli Karel Čapek, Alois Jirásek, Zikmund Win-
ter či Karel Václav Rais, které lidé nejvíce četli v těžkých časech. 
Během  války  museli  být  někteří  autoři  vyřazeni,  avšak  vyřazené 
svazky  byly  uschovány.  Přednášky Čtenářské  besedy  byly  nadále 
organizovány,  a  to  především pro  žáky  základní  školy  a  společně 
s  nimi  se  pořádaly  i  pravidelné  výstavy knih. O  rozvoj  čtenářství 
se v našem městě zasloužilo  také otevření prodejny KNIHA s.r.o. 
v roce 1968, která měla své působiště vedle dříve fungujícího bu-
fetu Beseda na hlavní třídě. Co se týče samotných statistik, v roce 
1965  měla  knihovna  návštěvnost  na  745  čtenářů,  kteří  si  půjčili 
kolem 1600 knih. Ke konci šedesátých let se situace změnila, a to 
na 165 čtenářů a pouhých 600 výpůjček. Propagována byla přede-
vším  sovětská  literatura  prostřednictvím  půjčování  knih  ruských 
autorů. V  roce  1980  knihovna  vlastnila  již  11  100  titulů,  z  čehož 
5 600 beletrie a 2 600 literatury pro mládež. Registrovaných čtenářů 
bylo v té době 290 a o pět let později jich bylo na 405. V téže době 
se knihovna (obr. č. 2) přestěhovala do prostor bývalé cukrárny (tj. 
dnešní působiště). 
Mezi  lety 1986 a 1988  se návštěvnost  čtenářů postupně  snižovala, 
z 21 100 výpůjček klesla na 17 200. Další knihovny se chystaly ote-
vřít i ve Škrovádě (v té době 348 obyvatel), v Kunčí (89 obyvatel) 
a v Trpišově (170 obyvatel), zatímco Slatiňany měly v osmdesátých 
letech 3 562 obyvatel. V devadesátých letech přibylo oddělení kla-
sické literatury a poezie (obr. č. 3, 4 – interiér knihovny). Přesto se 
situace  se  čtenářstvím  od  devadesátých  let  značně  změnila.  Kvůli 
velkému rozmachu literatury a jeho rozšířenému přístupu se čtenář-
ská komunita začala zmenšovat. 
Zdroje: Kronika Slatiňan, Chrudimské vlastivědné listy (foto: archiv) 

Bc. Andrea Kubantová

K rozvoji čtenářského života přispěly odkazy Jaroslava Vrchlického

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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Podruhé  jsem  ztratil  foťák  a  podruhé  se 
ke mně díky ochotě cizích lidí vrátil. To není 
naštěstí nic neobvyklého, novinky.cz nedávno 
psaly o průzkumu „poctivosti“ vracení ztrace-
ných věcí ve 40ti zemích světa, ve kterém se 
Česká republika umístila na pěkném 7. místě.
Nicméně  ne  vždy  jsem  měl  takové  štěstí. 
Před  pár  lety  jsem  třeba  ztratil  brýle,  ně-
kde na trase od mezi pekárnou, potravinami 
Květ,  klášterem  a  školkou.V  následujících 
dnech  jsem  se  tam  na  ně  několikrát  ptal  –
všude  měli  nějakou  poličku  či  krabičku  či 
místo,  kam  nalezené  věci  dávali,  ale  brýle 
nikde. Volal  jsem  i  na  úřad,  jestli  je  někdo 
neodevzdal tam – také nic. Takže jsem si mu-
sel připravit 2 tisíce na jiné brýle… Ach jo. 
Jindy  zase  přišel  syn  domů  ze  školy  s  tím, 
že  nemůže  najít  botu  na  tělocvik.  Že  mu 

asi  někde  vypadla. Možná  ve  škole,  kde  je 
měl uložené, možná ve Spartaku, kam cho-
dil na tělocvik, možná v jídelně, kam chodil 
po tělocviku. Ve škole je několik míst, kam 
se  dávají  nalezené  věci,  ve  Spartaku  je  to 
kancelář správce (když tam zrovna je), a v jí-

delně  u  vedoucí.  V  následujících  týdnech 
si  tedy  půjčoval  tenisky  od  sestry  a  ptal  se 
opakovaně na uvedených místech… ale bez 
úspěchu. Škoda, byly to 3 měsíce staré boty 
za šest stovek.
V trávě za benzínkou jsem naopak nalezl cizí 
švýcarák. Taková ta červená kudlička s kříž-
kem, co se jen tak neztupí, a co se pod 4 kila 
těžko sežene. Klidně bych ho vrátil majiteli, 
ale kdo to je? Nahlásil jsem nález na úřadě, 
ale nikdo se o něj nepřihlásil – že by nikomu 
nechyběl?
§§ Podle Občanského zákoníku by měl nález-
ce každou nalezenou věc nahlásit na obecní 
úřad. Úřad rozhodne, kde bude uložena. Ne-
přihlásí-li se nikdo o věc do jednoho roku 
od vyhlášení nálezu, může nálezce, obec 
nebo jiná osoba, které byla věc svěřena, na-
kládat s věcí jako poctivý držitel. Přihlásí-
-li se ten, kdo věc ztratil, nebo její vlastník 
po uplynutí doby jednoho roku od vyhlášení 
nálezu a před uplynutím tří let od vyhlášení 
nálezu, vydá se mu věc nebo výtěžek za ni 
stržený po zaplacení nákladů a nálezného. 
Uplynou-li tři roky od vyhlášení nálezu, 
nabude nálezce, obec nebo jiná osoba, kte-
ré byla věc svěřena, vlastnické právo k věci 
nebo k výtěžku za ni strženému. Nálezné je 
obvykle 10% §§.
Říkám si, jestli se v dnešní době, kdy se nejen 
lidi, ale i věci propojují internetem, nedá ně-
jak zařídit, aby se k nám ztracené a nalezené 
věci snáze vracely. Když už chtě nechtě sná-
šíme negativa toho propojení, tak co ho i vy-

užít. Nešlo by se domluvit na nějakém jed-
nom místě, kam by se cennější nálezy hlásily, 
aby člověk nemusel objíždět všechny možné 
„poličky  a  krabičky“?  Je  jedinou  možností 
každou nalezenou botu vozit na úřad  (když 
ji najdu v Chrudimi, tak do Chrudimi apod.) 

– není v dnešní elektronické době nějaký ele-
gantnější  způsob,  jak  zkontaktovat  nálezce 
se ztrácejícím?
Takové  jedno  společné  místo  náhodou  už 
existuje a jmenuje se e-ztráty (www.eztraty.
cz). Na e-ztráty dnes zadává své nálezy kro-
mě tisíců jednotlivců také 400 obcí (8% ČR) 
a 200 organizací, z nichž  je zvlášť užitečná 
účast ČD – jestli jste někdo dříve zapomněl 
něco ve vlaku, tak si možná ještě vzpomene-
te, jak jste museli nejdřív zjistit, v jaké stanici 
končil váš vlak a pak se dovolat na pokladnu 
třeba do Františkových lázní a dohadovat se, 
jak tu věc dostat aspoň do Pardubic...
E-ztráty  nabízejí  navíc  službu  vrátilka,  což 
je  kód,  který  přilepíte  na  vaši  cennější  věc 
(mobil, tablet), a pokud ji pak ztratíte, tak vás 
přes něj může nálezce snadno informovat. 
Samozřejmě e-ztráty mohou ve Slatiňanech 
fungovat  jen  tehdy,  pokud  je  budou  dosta-
tečně znát a využívat jak nálezci, tak ti, kteří 
něco ztrácíme.

Robert Koblížek
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Jak jsem ztrácel a (ne)nalézal – slatinakovo téma na srpen

Postřehy z rekondičního pobytu místních diabetiků v Daňkovicích
Ve dnech 24. 6.–29. 6. 2019 jsme absolvovali 
pobyt  v malebné  obci Daňkovice  uprostřed 
krásné  krajiny  Českomoravské  vrchoviny. 
Navštívili  jsme  bohatě  zařízené  interiéry 
zámku v Lysicích,  jehož  jedinečnou  zvlášt-
ností  je  venkovní  kolonáda  s  krytou  per-
golou. V  horkých  dnech  byl  pro  nás  oázou 
vyhřívaný  vnitřní  bazén  a  velký  venkovní 
bazén v areálu hotelu Podlesí. Za zhlédnutí 
stály i stylové pohádkové domečky s pohád-
kovými bytostmi, které jsou součástí hotelo-
vého resortu. Pro pěší zdatné účastníky byla 
připravena procházka na Buchtův kopec, kde 
je instalován radar určený k řízení leteckého 
provozu. Bylo nám umožněno celý prostor si 
prohlédnout včetně výstupu na vyhlídkovou 
věž, odkud byl nádherný pohled do zalesně-
né  krajiny.  Dalším  výstupem  bylo  zdolání 
převýšení  k  Poutnímu  kostelu  sv.  Jana Ne-
pomuckého na Zelené hoře v jehož půdorysu 
hvězdy  se opakuje  symbolika čísel  a  tvaro-
sloví. Celkový pozitivní dojem byl částečně 
narušen vnější  rekonstrukcí objektu. Nejod-

vážnější účastnici pobytu se vydali na neda-
lekou zříceninu hradu. Výstup to byl nároč-
ný, ale přinesl pocit uspokojení nad  tím, že 
jsme  ještě  ve  formě. Pro  zvídavé  účastníky 
byly  otevřeny  dveře  galerii,  muzeí,  pamět-
ních síní a návštěva soukromé dílny v Oleš-
nici, kde se dochovala tradiční výroba mod-
rotisku. Za zhlédnutí stála návštěva Japonské 
zahrady s mnohačetnými bonsajemi. Během 

pobytu jsme nahlédli do světa kultury, umě-
ní,  poznali  jsme  exponáty  dokumentující 
přírodní a lidskou činnost. Každý večer jsme 
si  pěkně  při  kytaře  zazpívali.  Samozřejmě 
nechybělo cvičení a nějaká informace k naší 
nemoci. Za uskutečnění této akce a tradičně 
její vzornou přípravu děkujeme naší předsed-
kyni Svazu diabetiků pí. Olze Slachové.

Napsala Alena Medová


