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ZÁŘÍ 2019

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

Podaří se někdy?
Téma opakujících se příspěvků do Ozvěn je stále stejné: Ukládání 
odpadu na jiná místa, než k tomu určená, ničení majetku na veřejně 
přístupných místech, lhostejnost k životnímu prostředí…
Ptáme se proto: „Podaří se někdy, aby tomu tak nebylo?“
První z přiložených fotografií ukazuje, jak kdosi „pěkně uložil“ 
pytle s odpadem na břehu řeky Chrudimky, na začátku cyklostezky 
na Chrudim. Myslel si snad dotyčný, že vše zakryje zde rostoucí ze-
leň. Nezakryla a odpad museli uklidit pracovníci údržby města.
Druhý snímek dokládá lidskou bezohlednost – co mi nepatří, mohu 
poškodit. Poškozená ochranná síť na dětském hřišti (opakovaně) byla 
bezdůvodně poškozena. Domníváme se, že tam někomu spadl míč 
a než by hřiště obešel, pomohl si dostat se tam „kratší cestou“.
Snad někdy budou na místě těchto fotografií obrázky toho, co se nám 
podařilo.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Taneční
Po roce budou opět v sokolovně ve Slatiňanech v pátek 13. září 2019 
zahájeny podzimní lekce taneční výchovy pro začátečníky. Třináct 
pátečních večerů se pod vedením tanečních mistrů Mgr. Miroslavy 
Hrstkové a Pavla Stejskala budou mladí tanečníci učit základům tan-
ce a společenskému chování. Cílem kurzu je, aby se mládež naučila 
nejen tančit, ale také pohybovat ve společnosti. Proto je třeba, aby 
celé taneční probíhaly ve slavnostním duchu, aby nejen kurzisté, ale i 
diváci byli společensky oblečeni. Bohužel předcházející rok jsme se 
setkali s nepochopením některých návštěvníků, kteří nerespektovali 
požadavek společenského oděvu. Z těchto důvodů jsme byli nuceni 
přistupovat k nepopulárním krokům a společensky neoblečené divá-
ky do prostor sokolovny nevpustili. Řešení takovýchto konfliktních 
situací nás mrzelo, ale stejně tak budeme postupovat i letos. Upozor-
ňujeme, že riflová móda není společenská, stejně jako různé mikiny. 
Tenisky a jiná nespolečenská obuv k obleku také nepatří, ale to Vám, 
inteligentním čtenářům,  jistě není třeba vysvětlovat.
Vstupné na základní lekce – dospělý –  40 Kč, dítě do 15 let – 25 Kč, 
prodloužené lekce a tematické večery- dospělý – 60 Kč a dítě do 15 
let – 40 Kč.

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:
Alena Morštajnová – Tiché roky
Petr May – Ochráním tě

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany projednala
na 23. schůzi dne 22. 7. 2019:

  1.  Došlo k rozhodnutí o uzavření smlouvy se společností BIG B 
BOWL s. r. o. o pronájmu pozemku na plovárně pro umístění 
dalšího stánku s občerstvením po dobu letošní sezóny.

  2.  Jako odborný lesní hospodář byl vybrán Ing. Karel Šmahel, kte-
rý jako jeden z pěti oslovených uchazečů (nabídku zaslali pouze 
dva), nabídl nejnižší cenu za výkon služby.

  3.  Rada vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového hos-
podářství města za rok 2018. Plány musí být vypracovány a vy-
hodnocovány pravidelně ve všech obcích dle zákona č. 185/2001 
Sb. Výsledek plánu je k dispozici na webových stránkách města 
v sekci „Dokumenty > Komunální odpad“.

  4.  Na základě porovnání aktuální katastrální mapy a výsledku ori-
entačního zaměření v terénu bylo zjištěno, že parc. č. 283/13 
a parc. č. 373/1 (Škrovád) ve vlastnictví města jsou užívány spo-
lumajiteli okolních chat. Rada rozhodla o geodetickém vyměření 
vlastnické hranice tak, aby bylo možné určit, zda jsou užívány 
předmětné pozemky v celém rozsahu nebo jen zčásti a byli jejich 
uživatelé pozváni k projednání dalšího postupu řešení.

  5.  Byla schválena změna nájemce bytu č. 1 v domě čp. 823 na Sta-
rém náměstí.

  6.  Rada vzala na vědomí výsledek výběru dodavatele stavebních pra-
cí souvisejících s projektem „Realizace úspor energie ZŠ“. Nabíd-
ku podaly tři společnosti, přičemž vítězným dodavatelem je spo-
lečnost PROFISTAV Litomyšl a.s. s nejnižší nabídkovou cenou.

  7.  Rada města schválila přijetí finančního daru v hodnotě 533 000 Kč 
pro ZŠ od Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.

  8.  Došlo ke jmenování starosty do komise pro zahraniční spolupráci 
Svazu města a obcí.

  9.  Byl vyřazen neupotřebitelný majetek (např. mobilní telefon 
N6681, Papermons S120 – stáří, kontejner 240 L – odcizení, ...).

10.  Rada rozhodla, že s podzemními rozvody pro veřejné osvětlení 
a elektrickou energii bude do výkopů vždy vkládána i chránička 
pro optické kabely hrazená městem (viz níže v článku).

11.  Rada vzala na vědomí návrh předloženého plánu údržby a roz-
voje nemovitostí města v letech 2019–2020 a schválila uvedené 
akce pro rok 2020.

12.  Schválila změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 4 411 325 Kč) a ve výdajové části 
101 778 825Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– oprava Šmeralovy ulice, vícepráce vzniklé s restaurováním pa-
mátníku se sochou sv. Salvátora.

13.  Rada schválila přijetí daru pro MŠ ve výši 2 700 Kč. Byl schválen 
návrh smlouvy na opravu ulice Šmeralova se Správou a údržbou 
silnic Pardubického kraje. Zazněla informace ohledně stavu jed-
nání o výkupu pozemku kvůli kanalizaci Kunčí. Diskutoval se 
chybný způsob citování článků některých autorů v Ozvěnách. 
Rada se seznámila s návrhem o bezplatném pronájmu trafosta-
nice pro SDH Slatiňany se správou zámku. Proběhla diskuse nad 
možností pořádání oslav (30 let od „Sametové revoluce“) a pří-
pravou soutěže na svoz komunálního odpadu. Rada odsouhlasi-
la, aby z projektu chodníku v ulici Švermova byl vypuštěn úsek 
před bytovým domem čp. 753–756 na základě podaných námitek 
občanů (bez vypuštění by fakticky došlo k zablokování celého 
projektu, který by v dohledné době nemohl být realizován). Rada 
odsouhlasila typ veřejného osvětlení (Guzzini Wow) pro ulici 
Švermova. Dále bylo schváleno položení chráničky pro budou-
cí podzemní vedení VO, optického kabelu a elektrické energie 
v rámci stavby „oprava povrchu místní komunikace ve Škrová-
du“ (viz níže v článku). Rada byla zakončena diskusí nad řešením 
úprav kruhového objezdu.

Rada města Slatiňany projednala
na 24. schůzi dne 24.7.2019:

  1.  Rada města schválila navýšení finančních prostředků o 324 760 Kč 
spojených s rekonstrukcí kanalizace MŠ. Dále bylo schváleno 
dokončení s tím spojených oprav panem Lubošem Rohlíkem.

2.  Rada města schválila částku 9 000 000 Kč jako předpokládanou 

cenu svozu komunálního odpadu na pět let pro zadání k vyhlášení 
soutěže.

3.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 4 868 325 Kč) a ve výdajové části 
102 235 825Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– dorozpočtování víceprací spojených s opravou komunikace 
ve Škrovádu.

Rada města Slatiňany projednala
na 25. schůzi dne 31. 7. 2019:

1.  Rada města rozhodla uzavřít dodatek ke smlouvě na opravu povr-
chu místní komunikace ve Škrovádu se společností M – SILNICE, 
a. s. související s vícepracemi.

Rada města Slatiňany projednala
na 26. schůzi dne 5. 8. 2019:

1.  Bylo rozhodnuto o uzavření dodatku se společností Městské lesy 
Chrudim na provedení další nahodilé těžby v městských lesích 
v důsledku kůrovcové kalamity. Ve finanční formě dojde uzavře-
ním dodatku k navýšení o cca 68 tis. Kč.

2.  Rada schválila změny rozpočtu v příjmové části 102 550 052 Kč 
(dorovnáno financováním příjmů 4 936 325 Kč) a ve výdajové čás-
ti 102 303 825 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– více práce spojené s hospodařením v lesích.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Informace ke koordinaci investičních záměrů
se společností ČEZ

Dne 1. 7. 2019 město Slatiňany iniciovalo schůzku s projektantem 
společnosti ČEZ týkající se koordinace jejich plánovaného investič-
ního záměru s akcemi města Slatiňany.
Jak jsme byli informováni, ČEZ plánuje na podzim roku 2020 sta-
vebně provést rekonstrukci vedení elektrického napětí s tím, že nad-
zemní vedení bude položeno do země. Akce se týká trasy vedení, a to 
od Škrovádské návsi až k mlýnu a zároveň po druhé straně Chrudim-
ky od mostu směrem k lávce.
Vzhledem k tomu, že v daném okamžiku započala stavba opravy ces-
ty pravého břehu Chrudimky ve Škrovádě směrem od mostu k lávce 
včetně položení nového asfaltového povrchu, bylo s projektantem 
ČEZu domluveno, že město na vlastní náklady položí při této stavbě 
do země chráničku, a tak do budoucna předejde jejímu opětovnému 
rozkopání. V okamžiku realizace akce odkoupí ČEZ od města chrá-
ničku a uhradí tak náklady spojené s jejím pořízením. Na základě 
výše uvedeného Rada města přijala v tomto smyslu usnesení.
Dále byla dne 13. 8. 2019 iniciována schůzka s regionálním reprezen-
tantem ČEZ za účelem zjištění budoucích investičních záměrů ČEZ 
na katastru území města Slatiňan, předání informací ČEZu o pláno-
vaných záměrech města v letech 2020–2022 (rekonstrukce VO, opra-
va silnic a chodníků) s cílem vzájemně koordinovat stavební aktivity 
ČEZu s městem.
Z jednání vyplynulo, že ČEZ plánuje stavebně realizovat na jaře 
2021 rekonstrukci elektrického vedení po levé straně ulice Škrovád-
ská od benzínové pumpy po náves u mostu včetně všech bočních ulic, 
dále v části ulice Neumannova po křižovatku s ulicí Příční a také ces-
tu v trase od návsi ve Škrovádě směrem k půjčovně až po křižovatku 
s ulicí U Lesa. 
Na základě těchto informací město plánuje současně se stavbou 
ČEZu provést rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nových LED 
lamp v dotčených ulicích Škrovádu, a to v rámci jedné akce a výko-
pových prací. Do návrhu rozpočtu na rok 2020 bude navrhováno vy-
členit finanční prostředky na projektovou dokumentaci pro zhotovení 
veřejného osvětlení v dotčených trasách. 
Zároveň bylo domluveno, že v případě realizace rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v ulici Švermova a dále plánované opravě chodníku 
v ulici Klášterní, položí město zároveň chráničky pro ČEZ, které bu-
dou následně ČEZem vykoupeny při realizaci rekonstrukce elektric-
kého vedení, aby nemusely být znovu prováděny výkopové práce. 

Ing, Stanislav Šťastný, místostarosta
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Plán údržby a rozvoje nemovitostí města Slatiňany 2019–2022
Dne 22. 7. 2019 Rada města vzala na vědomí vytvořený plán údržby 
a rozvoje nemovitostí města Slatiňany v letech 2019–2022 s tím, že daný 
plán bude do konce roku ještě doplňován a průběžně aktualizován.
Cílem plánu je stanovit si investiční priority města v letech 2020–
2022 za účelem zajištění přípravných prací zejména projekčních 
a následně potřebných povolení v dostatečném předstihu, možnosti 
vyhledávání a získávání dotačních titulů na plánované akce a v ne-
poslední řadě za účelem koordinace budoucích stavebních akcí s plá-
novanými investičními záměry jiných zhotovitelů, např. ČEZ a další.
Zároveň Rada města schválila uvedené stavební akce v plánu pro rok 
2020 za účelem zajištění finančních prostředků při sestavování rozpoč-
tu na rok 2020 příp. dotačních titulů, kdy se jedná zejména o tyto akce:
-  vybudování dosud chybějícího chodníku včetně veřejného osvětlení 

po levé straně ulice Švermova
-  kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení po celé délce ulice 

Švermova
-  kompletní rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova
-  zhotovení veřejného osvětlení v části třídy T.G. M., tj. od příjezdu 

z Chrudimi do Slatiňan až po parkoviště u radnice
-  vybudování přechodu u hřbitova včetně nově vybraného návrhu 

hřbitovní brány (viz Ozvěny srpen)
-  vybudování parkoviště u sportovního areálu Spartaku
-  stavební úprava kruhového objezdu včetně rekonstrukce osvětlení
-  rekonstrukce elektroinstalace MŠ Slatiňany (akce přesunuta z roku 

2019 z důvodu řešení havarijního stavu kanalizace objektu)
-  oprava mostu ve Škrovádě
-  oprava povrchu hřiště v ul. Nerudova u ZŠ
-  oprava části chodníku v ul. Nádražní, tj. od nádraží ke křižovatce 

ul. Švermova
-  oprava chodníku v ulici 5. května
Veškeré akce budou realizovány za podmínek dostatečného vyčleně-
ní finančních prostředků v rámci návrhu rozpočtu a objemu disponi-
bilních zdrojů města. Návrh rozpočtu schvaluje Zastupitelstvo města.
Mnohé akce byly již veřejně projednány buď s občany, nebo dotče-
nými subjekty (např. Spartak) a další vybrané akce budou postupně 
veřejně projednávány. Po zpracování projekčních prací u daných akcí 
budou situační výkresy nadále průběžně zveřejňovány na webových 
stránkách města pod složkou „Výhledové projekty“, kde se spoluob-
čané mohou s nimi seznámit a případně se k nim vyjádřit. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Mysleme na budoucnost i při výstavbě nových projektů
Internet je v dnešní době podstatnou součástí infrastruktury stejně 
jako například elektřina, silnice atd. Mimo jiné součástí celostátní 
strategie MPO je dokument „Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitál-
ní ekonomice“, která hovoří o nutnosti 100 Mbit/s minimálně pro 
polovinu domácností do roku 2020 tak, aby Česko nezaostávalo 
ve schopnosti konkurovat svým evropským i mimoevropským part-
nerům. Bohužel fyzikální zákony a další jevy nám stále ztěžují ne-
ustálé zvyšování modularity bezdrátové komunikace a tak zvyšující 
nároky na rychlost připojení internetu a zvyšující se počet připoje-
ných lidí budou v horizontu několika desítek let představovat nutnost 
optických kabelů mezi páteřními místy měst pro splnění cílů zacho-
vání konkurenceschopnosti.
Teoretická maximální rychlost optických sítí v dnešní době dosahu-
je až 48 Tb/s, což pro představu znamená stažení filmu v kvalitně 
nejmodernějších televizorů za 0,2 sekundy. Dalším benefitem pro 
mnoho lidí bude absence elektrické energie, díky čemuž nedochází 
k nedobrovolnému vystavováni elektromagnetickému záření. Mimo 
jiné rychlost internetu může být jedním z důvodů, jak zabránit odlivu 
mladších generací, které se stěhují do velkých měst.
Jednou z nákladných položek při budování nového veřejného osvět-
lení je provádění výkopu. Po praktické stránce se lze inspirovat 
například městem Poděbrady, které svou vlastní iniciativou při re-
konstrukci chodníků a VO umisťovaly chráničky optických kabelů. 
Společně s rekonstrukcí chodníků tak město ušetřilo při dodatečném 
budování optických sítí, jelikož nemuselo provádět další výkop 
a zároveň si „neničilo“ již zrekonstruované chodníky. K podobnému 
konceptu se rozhodla přistoupit Rada našeho města a usnesla se, že 
budou umisťovány chráničky pro optický kabel spolu s těmito prace-
mi. Nákladové navýšení těchto investic je zhruba kolem 5%.
Kvůli řídicím systémům vlaků existují trasy optických sítí u většiny 
vlakových tratí včetně té naší. Po vybudování dostatečně husté sítě 
chrániček lze přistoupit k budování samotné infrastruktury a napojit 
se například k páteřní síti Českých drah. Tyto investice lze například 

pokrýt z dotačních programů OPPIK.
V poslední řadě se jedná i o finanční úsporu, jelikož si v současné 
době město platí za internetové připojení pro všechny příspěvkov-
ky zvlášť. Kamerový systém momentálně letí vzduchem, stejně jako 
městský rozhlas a město platí rádiové poplatky. Až bude síť dostateč-
ně hustá, půjdou na ni připojit kamerové systémy, telefony, školka, 
škola, ZUŠ, parkovací platební automat, rozhlas, informační tabule 
a další objekty a sdílet tak jedno připojení distribuované po vlast-
ní ose za cenu jednoho připojení. Toto připojení se dá také nabízet 
následně občanům (nejen pro internet, ale například i pro televizi), 
kteří místo soukromým společnostem budou platit městské firmě, což 
může pomoci městskému rozpočtu, aniž by se to fakticky občanů 
jakkoliv dotklo. Příjem do rozpočtu města se tak dotkne i těch ob-
čanů, kteří těchto služeb nevyužijí. V případě, že by se v budoucnu 
rozhodlo město síť prodat, zisk z prodeje tyto investice plně pokryje.
Zdroj:
https://www.mpo.cz/dokument127530.html
https://www.oppik.cz/dotacni-programy/vysokorychlostni-internet
https://www.extremetech.com/computing/187258-43tbps-over-a-sin-
gle-fiber-worlds-fastest-network-would-let-you-download-a-movie-
-in-0-2-milliseconds

Ing. Vít Steklý, radní

Policie pro bezpečí seniorů
Město Slatiňany společně s Pečovatelskou službou Slatiňany pořáda-
jí dne 30. září 2019 od 10 hodin v sídle pečovatelské služby (Farská 
ulice 765) přednášku „Pravidla a doporučení týkající se bezpečí se-
niorů“. Přednášku povede prap. Renata Štěpánková Dis. z Krajského 
ředitelství Policie Pardubického kraje.
Zájemci se mohou hlásit na telefonních číslech: 469 682 555, 
721 101 332, případně přímo u pracovnic pečovatelské služby.

Výběrové řízení týkající se nakládání s odpady
V průběhu měsíce září budou na portálu www.vhodne-uverejneni.
cz postupně vypsány tři výběrová řízení týkající se problematiky 
nakládání s odpady. O základních rysech jsem Vás již informoval 
v květnových a červnových Ozvěnách, avšak přesné znění soutěžené 
smlouvy je ke zhlédnutí na zmíněném portálu.

Ing. Vít Steklý, radní

Poděkování

Za zdařilou oslavu svěcení zvonu na kapličce i za příjemně stráve-
né posvícenské chvíle na trpišovské návsi děkujeme všem, kteří se 
na přípravě oslav podíleli, zejména zástupcům Města Slatiňany a tr-
pišovským hasičům.
Srdečné díky. Trpišováci

Děkuje panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a následně městským 
hasičům za velmi rychlou pomoc s klientem DPS domů do bytu 
ve 2. patře v neděli 28. 7. 2019, protože došlo k fatální poruše výtahu.

Nájemníci Domu s pečovatelskou službou
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Sejkorky nyní na prázdninách sbírají síly
po náročném pololetí

Po předpremiéře na festivalu Staročeské máje v Mokropsech, vystou-
pily s novými pásmy ve Slatiňanech na Jarním výročním koncertě 
u příležitosti 15. narozenin Formanů. Nutno říct, že se jim to, podle 
ohlasu diváků, moc povedlo. 
První červnový víkend začal Sejkorkám tradiční Perštýnskou nocí, 
v sobotu zajely do Hradce Králové a v neděli na Letnice do Kouřimi. 
Do Kouřimi se za nimi můžete podívat ze záznamu ČT https://www.ces-
katelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/219411058070609 
v čase 1:39.
2. pololetí nám začne už poslední prázdninový pátek na zkoušce 
a hned první zářijovou sobotu vystoupením na Dožínkách v Toulou-
cově dvoře. 
18. října se na nás můžete přijít podívat do sokolovny, kdy bude pro-
bíhat DMFF Tradice Evropy a naše děti přivítají v rodinách sloven-
ské kamarády ze souboru Maguriačik.
Případní noví zájemci (tanečníci i muzikanti) se mohou přijít podívat 
do slatiňanské sokolovny na zkoušky, které se naplno rozjedou již 
v pátek 6. září (čas je výjimečně posunut od 14.30), další pátky v nor-
málním čase od 13.30 – viz http://www.sejkorky.cz/.

Za Sejkorky Zdeňka Pacholová

Pozvánka na 171. Laskavý večer
I M P R O S H O W

aneb
PALEŤÁCKÁ SMRŠŤ

Skupina z pardubického divadla Exil, která si říká PALEŤÁCI, se 
věnuje divadelním improvizacím. Jinými slovy hraje hru, kterou její 
členové vymýšlí teprve na jevišti, často využívají podnětů z řad di-
váků, takže dopředu nikdo neví, o čem to vlastně bude. Ani z této 
pozvánky se tedy nedovíte, na co konkrétně půjdete. Zkrátka bude to 
překvapení, které Vám předvede pět herců a jeden hudebník.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 12. září od 19 hodin.
A pozor, vstupné již nebude činit jednu padesátikorunu, ale bude to 
korun 60. Pořadatelé kvůli vracení upřednostňují mince před bankov-
kami. z.j.

Uzavření knihovny a infocentra

Omlouváme se všem, ale ve čtvrtek 19. září bude z dů-
vodů školení otevřeno až od 12ti hodin.

Senioři děkují
Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi, panu tajemníkovi 
Ing. Josefu Prokšovi a hlavně všem pečovatelkám z DPS Slatiňany 
za zajištění všech služeb pro nás seniory. Ve všech směrech, ať se jed-
ná o odvoz k lékaři, zajištění léků, dovoz obědů apod., je nám vždy 
vyhověno. Tyto služby nám ulehčují náš život v pokročilejším věku 
a přináší nám jistotu, že se máme na koho obrátit.

Děkují manželé Václav a Václava Boháčovi

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 9. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Řadový hrob této rodiny vidíme na obr. 
č. 1 a 2. Výčtu jmen vévodí hasič Vác-
lav (1907–1945), zastřelený 5. 5. 1945 
na sklonku německé okupace, od dosud pří-
tomného velitele posádky ve Slatiňanech.

Meduna byl trubačem zdejšího sboru 
dobrovolných hasičů (obr. č. 3). Osudovým 
dnem v životě se mu stal nešťastný výstup 
onoho květnového podvečera, a to poté, 
co v témže dnu v poledne vypuklo v Praze 
povstání proti okupantům. Se svým druhem 
br. Šustrem vydávali na kole trubkou signál, 
alarmující ostatní příslušníky sboru hasičů 
v obci. Bylo to echo k bdělosti a ostražitos-
ti, aby všichni členové pozorně očekáva-
li překotný vývoj událostí v následujících 
hodinách. K tomuto akustickému efektu 
hasičů vydal rozkaz jejich velitel F. Mazuch 
(viz dále), který si vůbec neuvědomil, jaké-
mu nebezpečí oba své svěřence vystavu-
je, protože Němcům v obci ubytovaným 
velel fanatický nacista hejtman Mösser. Ten 
se právě onoho dne vracel v pancéřovém 

vozu od Chrudimi a když před sebou viděl 
jedoucího Medunu, tak jej předjel a dávkou 
z automatické zbraně usmrtil. K tomu došlo 
na hlavní křižovatce s kruhovým objezdem 
u domku čp. 81.

Druhý troubící hasič, M. Šustr, byl vzdá-
len asi 200 m od Meduny a při zaslechnutí 
střelby odbočil rychle z hlavní do postranní 
ulice a tím si zachránil život. Mösser ho 
však vyhledal, trubku mu odebral, později 
byla nalezena zničená, a předal ho německé-
mu vojínovi v sokolně, z níž se mu podařilo 
utéct.

To je stručný popis tragické události 
z května 45, podrobnější líčení autor napsal 
do Ozvěn č. 3 a č. 4, 1993, Chrudimských 
vlastivědných listů č. 4 1999 a č. 4 2009, 
Novin Chrudimska 24. 7. a 21. 8. 2006 
ve spolupráci s redaktorem Martinem Brab-
cem.

Pohřeb Meduny se konal 7. 5. za ozbro-
jené asistence Němců (hřbitov). Pamětní 
deska na místě jeho násilné smrti byla odha-
lena 16. 9. 1945 pod záštitou MNV. Pietní-
mu aktu byl přítomen i farář Pivoňka, aby ji 
vysvětil (obr. č. 4).

Tajemníkem obce za II. světové války 
byl Josef Polívka, který zároveň zazname-
nával události let 1939–1945 doma po veče-
rech na volné listy. Jeho text byl po více 
jak 25 letech přepsán do kroniky, nikoliv 

však jím, protože pro stařeckou sešlost toho 
nebyl schopen. Je tam však zapsán proto, 
že jako významný člen samosprávy obce 
za protektorátu musel plnit příkazy oku-
pantů, v konfliktních situacích s nimi osob-
ně jednal a často balancoval mezi životem 
a smrtí.

Polívka byl přímým účastníkem drama-
tických situací hasičských trubačů a do kro-
niky zapsal, že nebylo zjištěno, kdo jim dal 
pokyn k trubačskému úkonu (viz dále).

Počínání hasičů má přímou vazbu 
na ustavení a činnost Revolučního národní-
ho výboru (5. 5. 1945), který ve své horli-
vosti nařídil Mazuchovi, aby poslal do ulic 

trubače upozorňující na vážnou situaci, sou-
visející s koncem války a tím i s odchodem 
Němců z obce před blížící se Rudou armá-
dou.

Toto svědectví vešlo ve známost po více 
než 60 letech před smrtí M. Šustra (2009) 
a bylo zveřejněno v tisku.

Nejvyšší oběti br. Meduny nebylo 
zapomenuto ani po 74 letech uplynuvších 
od smrti tohoto mladého člověka (38 let). 
Každoročně v květnových dnech zástupci 
města kladou věnce k památníkům odbo-
je a desce Meduny. Jeho zbytečná smrti 
na konci války je mementem pro všechny, 
žijící v míru a svobodné vlasti, stále však 
připomínána jako vražda bezbranného 
člověka.

Úpravu hrobu Medunovy rodiny finan-
covalo město (37 500 kč) a spočívala 
ve výměně čelní prasklé náhrobní desky 
a vyzlacení jmen. Realizoval jej kameník 
K. Bouška ze Žumberka. 

Ing. Milan Vorel, foto: Eva Esserová

Rekonstrukce náhrobní desky rodiny Medunových na místním hřbitově byla ukončena

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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Jaro bylo u nás ve školce plné činností. Za-
počali jsme jej úpravou dvorečku a zahrádky. 
Za pomoci rodičů jsme kolem studny zbudo-
vali zcela nový záhon, zasypali jej doveze-
nou hlínou a již společnými silami v rámci 
pracovních činností dopoledne ho osázeli by-
linkami a jahodami. Že se nám práce zdařila 
a mohli jsme sklízet první jahůdky, se může-
te podívat na fotkách.

Každoročně se účastníme celostátní soutěže 
Ležáky – poselství ukryté v květech. Letos 
byl již 5. ročník a zadání znělo: Vazba z kvě-
tin k významnému výročí Jiřího Potůčka“
Letošní rok připadá právě na 100. výročí 
od jeho narození (*12. 7. 1919; †2. 7. 1942) 
Kdo byl Jiří Potůček? – Z paradesantní 
skupiny Silver A, který je téměř neznámý 
a přitom patří k velkým postavám českého 

odboje. Jeho činy jsou uváděny jako okra-
jová součást velkého dramatu kolem aten-
tátu na zastupujícího říšského protektora 
Reinharda Heydricha. Ve skutečnosti to byl 
mimořádný hrdina. Soutěže se zúčastnilo 
21 mateřských a základních škol a naše škol-
ka si vedla vskutku znamenitě – v nejmladší 
kategorii určené mateřským školám jsme zís-
kali krásné druhé místo. 
Další zajímavou akcí, kterou se nám podařilo 
zrealizovat ve spolupráci s Agenturou ochra-
ny přírody a krajiny ČR regionální pracoviště 
Východní Čechy byla Cesta za žabím kuňká-
ním. Děti společně s doprovodem absolvova-

ly komentovanou vycházku, na které mohly 
pozorovat v naší lokalitě hojně zastoupené 
obojživelníky. Z vycházky byly děti nadšené 
– viděly pulce, potápníka, žáby… 
A tak nám to všechno pěkně uteklo a o Ján-
ské slavnosti na konci června jsme se rozlou-
čili s předškoláky. Letos jich do první třídy 
základních škol odcházelo opravdu hodně. 
Přejeme všem: Sofince, Verunce, Jolance, 
Aničce, Antonínovi, Vítkovi a Kájovi ať se 

jim ve škole daří a jsou to stále taková slu-
níčka jako za časů pobytu ve školce. Přišel 
čas je propustit do světa…. My už se těší-
me na staronové tváře a nováčky, kteří při-
jdou a budou s námi sdílet čas dětské radosti 
a tvoření. O prázdninách jsme nezaháleli 
a opravili svépomocí a s pomocí rodičů te-
rasu u vstupu do školky, která prochází již 
léta zatěžkávací zkouškou. Děti na ní nejen 
v teplých dnech tráví mnoho svého hracího 
a tvořícího času.
Děkujeme všem, kteří pomáháte.

Mgr. Olga Chlápková

Zprávy z Mateřské školy Děvčátka Momo

Připomenutí termínu
Srazu absolventů základní školy a JUK Slati-
ňany (roč. 1953 a 1954) v restauraci U Zám-
ku ve Slatiňanech dne 20. 9. 2019 od 14 
do 18 hodin. 
Na setkání se těší Marie Kyselová (Schmo-
ranzová).
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Očkování – přínos nebo riziko?
Hned úvodem – riziko pro neočkované.
Žijeme v době, kdy mnoho věcí bereme jako 
samozřejmost, někdy až takovou, že si pře-
stáváme vážit nesporných hodnot. 
Většina lidí do padesáti let věku nemá již přes-
nou představu o mnoha infekčních nemocech, 
jejichž výskyt byl dříve častý, někdy přechá-
zel až do epidemií, které ohrožovaly zdraví 
a často i životy lidí předcházejících generací.
Je mi dopřána již hezká řádka roků živo-
ta, posledních 55 let stále pracuji. Pamatuji 
dobu, kdy se ještě proti řadě infekčních one-
mocnění neočkovalo, takže jsem se s nimi 
měl možnost ve své praxi potkat nebo je sám 
prožít. Někde připojím i osobní vzpomínku.
V poslední době jsme svědky různých anti-
vakcinačních aktivit u nás i v některých vy-
spělých zemích. Šíření výzev proti očkování 
je však nezodpovědné a nebezpečné. Pokud 
jim naslouchají rodiče nezletilých dětí a podle 
nich jednají, mohou negativně ovlivnit jejich 
zdraví i život, nejen v dětství, ale i v dospě-
losti. Příkladem budiž namátkou žloutenka 
typu B, zvýšené riziko rakoviny děložního 
čípku při neprovedení příslušného očkování 
děvčat v době dospíván a další. Protože lze 
takovéto výzvy slyšet i ve Slatiňanech při 
cvičení pro veřejnost, a nový ročník cvičení 
se blíží, rozhodl jsem se napsat tento článek.
Díky očkování se podařilo některé infekční 
onemocnění vymýtit celosvětově, některé 
se nevyskytují u nás, ale v mnoha místech 
na světě jsou v hojném počtu a stále hrozí. 
Některé výskyty jsou sporadické a daří se je 
zvládat.
Pravé neštovice, očkování proti nim začalo 
před 200 lety. Ještě v roce 1967 onemocnělo 
na světě 15 mil. lidí, z toho 2 miliony zemře-
ly. Díky očkování byly 8. 5. 1980 prohlášeny 
Světovou zdravotnickou organizací za vy-
mýcené a v současné době se neočkuje.
Břišní tyfus je těžké, životu nebezpečné 
a ve světě časté onemocnění. V současné 
době se u nás nevyskytuje a povinně se neoč-
kuje. Sám jsem měl možnost se s ním při své 
praxi setkat na konci 60. let. Očkování je do-
poručené při cestách do rizikových oblastí.
Tuberkulóza je bakteriální onemocnění po-
stihující primárně plíce a odtud se může 
druhotně šířit na jiné orgány těla. Z medicín-
ského hlediska je to komplikovaná a zákeřná 
nemoc se zdlouhavým průběhem a léčením. 
Ještě v první polovině 20. století šlo o velmi 
častou nemoc. Před objevem protituberku-
lózních chemoterapeutik a antibiotik a před 
zavedením očkování zanechávala tato ne-
moc někdy těžké následky, s nimiž jsem měl 
možnost se setkávat prakticky denně. Nemoc 
byla příčinou častých úmrtí i mladých lidí /
básník Jiří Wolker/. V současné době se u nás 
plošně proti ní neočkuje, ojedinělé případy 
se daří zvládat léčbou. Vedle očkování mají 
na jejím zvládání velký podíl i zlepšené hy-
gienické a výživové poměry.
Infekční dětská obrna /poliomyelitida/ byla 

ještě v době mého dětství obávanou hrozbou, 
někdy s trvalými následky na pohybovém 
ústrojí. Byly i případy úmrtí. Po zavedení 
očkování v 60. letech minulého století se t.č. 
u nás prakticky nevyskytuje, ale očkuje se 
povinně. Je virového původu, po propuknutí 
nemoci není možnost příčinné léčby a kom-
plikace se dají čekat. Riziko nákazy je při 
cestování, zvláště do vzdálenějších oblas-
tí a vyskytují se také importované případy. 
Ve světě jde o častou chorobu.
Infekční žloutenka B, hepatitda B, je virové 
onemocnění jater, virus je 100× infekčnější 
než na příklad virus HIV /AIDS/. Zde si do-
volím vzpomínku na 70. léta minulého stole-
tí, kdy se v naší nemocnici vyskytlo několik 
případů hepatitidy B. Někteří se uzdravili, 
jedna sestřička však bohužel i přes veškerou 
péči na klinice zemřela pro perakutní průběh 
nemoci. Dvěma zůstal jako následek chro-
nický zánět jater a nosičství nemoci. Jeden 
z nich, lékař, zemřel v pozdější době na ra-
kovinu vzniklou v chronicky nemocných ját-
rech, druhý se s nemocí potýkal do konce ži-
vota. Nakazil i manželku. Očkování proti této 
nemoci je od roku 2001 pro nově narozené 
povinné. Povinně jsou očkovaní také všichni 
dříve narození pracovníci ve zdravotnictví. 
V současné době hepatitidu B u zdravotníků 
v naší nemocnici nevidíme.
Hepatitida A, virový zánět jater, nepříjem-
né a zdlouhavé onemocnění. Nepřechází 
do chronického stádia a nezanechává nosič-
ství. Povinně se neočkuje. Jsou i další typy 
infekčních žloutenek, ale jejich popis by pře-
kračoval rámec tohoto článku. 
Spalničky, virové onemocnění, jsou v posled-
ní době často diskutovanou chorobou. V dů-
sledku „vyvanutí“ imunity starších a dříve 
očkovaných a pro zvyšující se počet neočko-
vaných dětí se začaly objevovat u nás i v ně-
kterých sousedních zemích. V roce 2018 bylo 
u nás nahlášeno 206 případů. Nejvnímavější 
jsou děti do 1 roku života, neočkovaní jedin-
ci v kterémkoli věku, především děti do 5 
let a osoby nad 35 let věku u nichž již není 
po dřívějším očkování dostatečná hladina 
protilátek. V době před zavedením očkování 
byl v letech 1953–1969 průměrný počet pří-
padu 49 700 ročně! Z toho roční průměr úmr-
tí byl 163, většinou dětí. V některý případech 
zůstávaly komplikace onemocnění, postižení 
mozku, zraku... Proti onemocnění se očkuje 
trivakcínou, v níž je ještě složka proti zarděn-
kám a příušnicím, taktéž virovým chorobám. 
U zarděnek je riziko poškození plodu u těhot-
ných matek, u příušnic riziko komplikujícího 
zánětu slinivky břišní, u chlapců zánětu var-
lat, při oboustranném postižení s následnou 
neplodností. Vzpomínám na případ jednoho 
vrstevníka takto postiženého.
Tetanus, záškrt, černý kašel jsou bakteriální 
onemocnění. Tetanus je nemoc mezi jedin-
ci nepřenosná. Vzniká infekcí hlubších ran 
a v zemích s nízkou úrovní hygieny a zdra-

votnictví je po infikování pupečního pahýlu 
novorozenců častou příčinou jejich úmrtí. 
Podílí se na tom také to, že proti tetanu ne-
jsou očkovány matky a tak novorozenci ne-
mohou předat protilátky. Záškrt se v ČR t.č. 
téměř nevyskytuje. Nutno říci, že toho bylo 
dosaženo dlouhodobým a systematickým oč-
kováním. Černý kašel se v posledních letech 
u nás vyskytuje ve stovkách případů ročně, 
2018 to bylo 752. Je vysoce infekční, je rizi-
kový pro neočkované nebo neúplně očkova-
né malé děti kvůli možnému rozvoji závaž-
ných komplikací.
Hemophilus influenze b je bakterie působící 
celou řadu onemocnění v dětství i v dospě-
losti. Příkladem mohou být záněty středouší, 
zápaly plic, záněty mozkových blan a další. 
Problém je značné množství bezpříznako-
vých nosičů bakterie v široké populaci. Malé 
děti, včetně kojenců a batolat, jsou k náka-
ze velmi vnímavé, a proto je i u této náka-
zy povinné očkování. Statistická porovnání 
nynější doby a doby před očkováním nemám 
k dispozici. Lze však dovodit přínos očková-
ní, hlavně pro nejmenší.

MUDr. Josef Tuhý

Travesti show
Techtle Mechtle Kočky

Známá travesti skupina v obsazení slečen 
Dolores, Cathrin, Stacey a Giny (v civilu 
však pánové Lukáš, Martin, Honza a Jir-
ka) již tradičně přijíždí s novým pořadem, 
tentokrát pod názvem ,,Sny ve Vegas“. 
Přijďte se přesvědčit o tom, že i když 
s námi život někdy dokáže pořádně zamá-
vat, a ne vždy je úplně jednoduchý, na to, 
abychom si splnili své sny, není nikdy 
pozdě. 
Představení se uskuteční v sobotu 26. 10. 
2019 od 19.00 hod. v sokolovně ve Sla-
tiňanech. Předprodej vstupenek v Second 
handu bude zahájen 2. září 2019 (krej-
čovské úpravy, oprava obuvi….) Pavlíny 
Dubské (ulice za Papírnictvím směrem 
ke Starému náměstí). Vstupné 280 Kč, 
v den akce + 20 Kč.
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V letošním roce bude ve Slatiňanech dokon-
čena instalace Kamenů zmizelých zdejším 
obětem holocaustu. V loňském roce byly po-
loženy na dvě adresy pro rodiny Herrmanno-
vu a Stránských. Nyní se uctění dočká rodina 
Krausova a dva jednotlivci – dr. Lev Borský 
a paní Sofie Wohryzková.
Kameny přijede instalovat osobně autor této 
myšlenky, umělec Gunter Demnig. Položení 
kamenů proběhne 10. září od 9.00 hodin. 
První místo, kde budou kameny položeny, 
je před domem čp. 129 v ulici T. G. Masa-
ryka, odkud odešla do transportu paní Sofie 
Wohryzková. Následovat budou dvě místa 
v ulici Vítězství: před domem čp. 215 rodi-
ně Krausově, a nakonec před domem čp. 115 
dr. Lvu Borskému. Pokládání kamenů bude 
přítomen též zástupce Federace židovských 
obcí její kantor Daniel Vaněk, který na všech 
místech pronese modlitbu za zemřelé. Všich-
ni občané jsou srdečně zváni, aby svou účastí 
podpořili tuto myšlenku a vyjádřili tak úctu 
zavražděným bývalým sousedům.
Připomeňme si, jaké stopy z jejich života 
ve Slatiňanech nám archivní prameny nabízí…
Rodina Krausova je s městem Slatiňany 
spjata mnohem déle, než jen v období pro-
tektorátu a 2. světové války. Jejich rodinná 
historie je velmi zajímavá a patří k zapome-
nutým kapitolám slatiňanských dějin.
Krausovi do Slatiňan přišli z Miřetic v roce 
1907. Osud rodiny je úzce propojen s auer-
spergským panstvím. Život Židů ještě v prv-
ní polovině 19. století významně ovlivňovaly 
regulační, fakticky protižidovské zákony. 
Jejich volný pohyb, vlastnictví nemovitostí, 
možnosti práce a studia byly omezeny. Byli 
proto do značné míry vázáni ke „své“ vrch-
nosti, která jim tyto mantinely podle své vůle 
mohla značně uvolnit, či utáhnout. Auersper-
gové podle všeho židovské rodiny na svých 
panstvích spíše podporovali, dokázali v nich 
rozpoznat ekonomický přínos pro vlastní 
podnikání. Když proto sledujeme pohyb ro-
diny Krausových, zjistíme, že se stěhovali 
v rámci majetku tohoto panství. 
Zakladatel rodiny, který do Slatiňan v roce 
1907 přišel, byl Hynek /Ignatz/ Kraus (1845–
1928) s chotí Barborou (1844–1931). Když 
sledujeme pohyb jejich rodiny podle toho, 
kde se jim narodily děti, zjišťujeme, že nej-
starší dcera Karolína se narodila v roce 1870 
v Miřeticích, druhý syn Josef v roce 1875 
v Orli, třetí syn Emil (*1877) a čtvrtý syn 
Jiří (*1881) pak ve Smrčku. Všechno to byly 
vesnice, které patřily do nasavrckého panství. 
V roce 1884 pak Krausovi na delší čas zakot-
vili právě v Miřeticích, kde žili v čp. 1. Hynek 
Kraus zde provozoval výrobu a prodej liho-
vin. Odtud se v roce 1907 přestěhovali (již 
zřejmě bez dětí) Hynek s Barborou do Slati-
ňan, přivezli si odtud i služku Marii Červin-
kovou. Ve Slatiňanech se Krausovi usadili 
v domě čp. 215. Tento dům v dnešní ulici 
Vítězství byl postaven o pouhé tři roky dří-
ve slatiňanským stavitelem Antonínem Tesa-
řem. Dokumenty nám neumožňují zjistit, kdy 
přesně dům Krausovi koupili, ze sčítání lidu 
v roce 1921 už však víme, že jim v tomto roce 
patřil. Není ani známo, čím se ve Slatiňanech 
Hynek Kraus zabýval, můžeme se domnívat, 

že už tu byl „na důchod“, podnik v Miřeticích 
byl podle všeho v letech 1907–1920 prona-
jatý nájemci, mohli tedy žít z jeho nájmu. 
Ve Slatiňanech také v roce 1920 získali Hy-
nek a Barbora Krausovi domovské právo.
V Chrudimi na židovském hřbitově si Krau-
sovi pořídili hrobku a zde byli oba později 
pochováni – Hynek zemřel v roce 1928, jeho 
žena Barbora pak v roce 1931.
Do jejich domu čp. 215 se zřejmě v roce 1938 
přistěhoval z Rakouska jejich syn Emil s rodi-
nou. Nejmladší Jiří žil s manželkou od 20. let 
v Miřeticích, kde provozovali původně otcovu 
výrobnu lihovin (a přidali i výrobu sodovky). 
O Emilovi se ze sčítání v roce 1900 dozvídá-
me, že byl „chemik“. Dosáhl v tomto oboru 
až vysokoškolského titulu inženýr. S rodinou 
se usadil v městečku Pernegg an der Mur, což 
je ve Štýrsku, nedaleko Grazu. Emil s man-
želkou Marií, rozenou Winternitzovou, měli 
také 4 děti: Františka (*1911), Annu (*1913), 
Pavla Leopolda (*1919) a Bedřicha (*1923). 
V městečku Pernegg provozoval, stejně jako 
jeho otec v Miřeticích, továrnu na lihovi-
ny. Odtud se do Slatiňan přistěhovali zřejmě 
po anšlusu Rakouska hitlerovským Němec-
kem. Útočiště hledali v místě, kde měl Emil 
dům po rodičích a nedaleko bratra Jiřího s ro-
dinou. Útočiště v Čechách však bylo, jak již 
dnes víme, pouze krátkodobé – Hitler je brzy 
dohnal i zde. Nejstarší syn František Kraus 
žil už v té době v USA a snažil se dostat rodiče 
s nejmladším bratrem Bedřichem z Hitlerem 
ohrožované Evropy. Dokonce se mu podařilo 
získat pro ně víza na Kubu, Emil se však roz-
hodl pro návrat do Čech k rodině. V zahraničí 
žila i dcera Anna, a v roce 1940 se podařilo 
vycestovat do Šanghaje i synu Pavlovi, který 
se se štěstím odtud dostal do Spojených států 
amerických. Do San Franciska připlul v červ-
nu 1941, usadil se v Baltimoru a po šesti mě-
sících se přihlásil k leteckému sboru armády 
USA. Díky znalosti němčiny, češtiny a fran-
couzštiny byl přijat do výzvědné služby ame-
rické armády a po ukončení výcviku dostal 
hodnost rotného. Díky tomu se v roce 1943 
stal občanem Spojených států amerických, 
a brzy poté odjel s třetí pěší divizí do Evro-
py. Jeho rodiče a bratr byli již v té době v Te-
rezíně. V září 1943 byli odtud deportováni 
do Osvětimi, kde byl tento transport zařazen 
do zvlášť vytvořeného tzv. rodinného tábo-
ra v Osvětimi-Březince (Birkenau). Zde žili 
do 8. března 1944, kdy byli v noci na 9. března 
téměř všichni vězni tohoto tábora, 3791 mužů, 
žen a dětí, zavražděni v plynových komorách. 
Oba Krausovi synové, kteří přežili válku již 
coby Američané, se výrazně zapsali do historie.
Nejstarší František – Frank Kraus – pokra-
čoval v rodinném řemesle – výrobě lihovin, 
a stal se významnou osobou jako ředitel to-
várny na destiláty Barton Distiller and Jim 
Beam, společnost, která se zasloužila o me-
zinárodní úspěch kentucké kukuřičné whis-
ky, neboli burbonky. V této firmě byl Frank 
Kraus 20 let ředitelem a jeho bratr Pavel pra-
coval jako jeho zástupce. V roce 1969 Frank 
začal pracovat pro společnost Jim Beam 
Distilling Company a setrval v ní až do roku 
1984, kdy odešel do penze. Frank Kraus ze-
mřel v roce 2004.

Osud syna Pavla Krause je popsán v jedné 
z kapitol nové knihy Joannie Holtzer Schirm 
Dobrodruhy proti své vůli (vyšla 2013, česky 
2014). Autorka zde zmapovala osudy svých 
příbuzných a přátel otce, kteří coby Židé 
prchali z Evropy a prožili skutečně „dob-
rodružné“ životy. Ve fotografické příloze 
kapitoly o Pavlu Krausovi tak nalezneme 
fotografii slatiňanských Krausových – Emi-
la, Marie a Bedřicha, a dočteme se Pavlova 
osobního svědectví, co prožíval, když rodiče 
již nemohl zachránit.
Pavel se s americkou armádou aktivně zapojil 
do bojů v Evropě, proslavil se dokonce tím, 
že chytil bývalého Hitlerova osobního strážce, 
podplukovníka SS Otto Skorzenyho, nacistic-
ké eso, označované dokonce „nejnebezpečněj-
ší muž Evropy“. Skorzeny např. osobně osvo-
bodil Mussoliniho v roce 1943, kdy ho věznila 
italská armáda. Pavel Kraus poznal hledaného 
esesmana v převlečení, když dozoroval zajat-
ce z německé armády v Dachau. 
Pavel Kraus se dožil požehnaného věku 95 
let, zemřel v září 2014 v Chicagu.
Příběh další slatiňanské rodiny Wohryzko-
vých již na stránkách tohoto časopisu vyšel 
v loňském roce. Poslední z rodiny – Sofie 
Wohryzková, která zahynula v Terezíně, 
bude mít položen svůj stolperstein před do-
mem čp. 129 v ulici T. G. Masaryka.
Poslední osobou, která bude připomenuta, je 
Phdr. Lev Borský, rozený jako Leo Bondy. 
Borský byl výrazná osobnost prvorepubli-
kové éry. Byl za první světové války spolu-
pracovníkem Benešovým v odboji, po válce 
československým diplomatem (první čsl. 
zástupcem v Římě), novinářem, politikem 
a radikálním nacionalistou. Tento muž strá-
vil ve Slatiňanech poslední léta života, když 
se sem přistěhoval, aby se před Němci ukryl. 
Borský se narodil v židovské rodině Bondyo-
vých v Kolíně, která však pocházela z Rosic 
u Chrasti, kde měl tedy ještě Borský svou do-
movskou příslušnost. Proč si k „exilu“ z Pra-
hy vybral právě Slatiňany, zůstává dodnes 
nevyjasněné. Bydlel v domě JUDr. Josefa 
Jandy v ulici Vítězství čp. 115, zvaném též 
„Zámeček“ (dnešní Sluneční dům). Odtud 
byl odvlečen spolu s ostatními slatiňanskými 
Židy a v roce 1944 zahynul v Osvětimi.

Alžběta Langová

„Kameny zmizelých“ budou ve Slatiňanech na více místech
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Ze Slatiňan do Wroclavi na EYUC 2019, mistrovství Evropy v ultimate frisbee
Ve Slatiňanech už nějaký ten pátek trénují Chlupaté žáby – místní 
hráči a hráčky frisbee, kteří se pravidelně účastní nejen lokálních, 
ale i mezinárodních akcí. Tou poslední a pro Českou republiku velmi 
úspěšnou akcí bylo Mistrovství Evropy v ultimate frisbee, které se 
konalo od soboty 10. 8. 2019 do soboty 17. 8. 2019 v polské Wrocla-
vi. Ze Slatiňan za reprezentační týmy České republiky odjeli Šimon 
Tlustý za U17 open, Alžběta Kimáková a Pavla Tvrzická za U20 wo-
men, Anna Zitová mix a Kristýna Tlustá (kapitánka U17 women), 
Klára Švecová, Alena Picpauerová a Agáta Chlápková všechny 
za U17 women. Poslední skupinka jmenovaných vybojovala po ná-

ročném týdenním programu historicky první českou zlatou medaily 
v ultimate frisbee pro Českou republiku a staly se tak juniorskými 
mistryněmi Evropy. Velká poklona všem, kteří se účastnili této spor-
tovní akce a gratulace vítězům.

Olga Chlápková

Můj první závod v roce 2019 bylo Mistrovství České republiky fe-
derace GPC v silovém trojboji, které se konalo v Trutnově. Na tom-
to závodu se mi podařilo zapsat 142,5 kg na dřep, 77,5 kg na bench 
press (tlak na lavici) a 150 kg na mrtvý tah. S těmito výkony jsem se 
následně umístila na 1. místě v absolutním pořadí juniorek.
V květnu následovala cesta do afrického Johannesburgu na Arnold 
Classic Africa. Zde jsem se zúčastnila klání strongwoman neboli sil-
ných žen, kdy jsem v kategorii strongwoman novice do 82 kg získala 
1. místo a tím se nominovala na Arnold Classic do amerického Ohia 
v roce 2020. 
Poslední závod se konal relativně nedávno, 4. srpna 2019, v Golčově 
Jeníkově. Tímto závodem bylo Mistrovství České republiky stron-
gwoman. Zde se zvedala 60 kg dřevěná kláda nad hlavu, na popru-
zích se tahala dodávka, nosili se 80 kg kufry v každé ruce, následně 
se běželo 20 metrů s 200 kg yokem na zádech a v jedné z mnoha vari-
ací mrtvého tahu se na speciální konstrukci zvedal zahradní traktůrek 
o váze 170–180 kg. Na tomto závodě se mi podařilo vyhrát všechny 
disciplíny a získat tím titul mistryně ČR ve strongwoman.
Velmi ráda bych touto cestou poděkovala městu Slatiňany za finanční 
podporu v mé sportovní sezóně a firmě Recyclig – kovové odpady a.s. 
za finační podporu, díky které jsem se mohla zúčastnit závodu v Africe.

Veronika Rulíková

Zhodnocení sportovní sezóny Veroniky Rulíkové březen – srpen 2019
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slatinakovo téma na září
Odjakživa jsem obdivoval elegantní řešení, kdy se z „hloupých“ dílů 
pomocí umu udělá něco „chytrého“, tedy když se hmotě „vdechne 
život“. Třeba hrací strojek vyrobený z pár želízek, kličky a koleč-
ka nebo rádio vyrobené z pár součástek, které samy o sobě nic moc 
neumí. A podobně mi přijde elegantní, když se podaří využít nepo-
třebná petka či jiný plastový odpad. V jedné zajímavé psychologické 
knížce jsem se dočetl, že to je typem osobnosti, že takových nás je 
jen 17%, takže vy to tak možná nemáte. Ale je možné, že najdete 
jiný – vám vlastní – důvod k znovuvyužití vyprodukovaného odpadu: 
Třeba kvůli hezkému prostředí, přírodě, zdravému prostředí pro další 
generaci, abychom zbytečně nepodporovali konflikty o zdroje anebo 
že třídění je prostě správné. Třeba tomu přispěje i tento článek.
Ve Slatiňanech totiž máme v třídění plastů velké rezervy, protože 
naše domácnosti vytřídí jen 1/4 plastového odpadu, zatímco třeba 
v Letohradě to je skoro 1/2.

Někoho zrazuje pochybnost, jestli se vytříděné plasty opravdu vyu-
žijí. Ve většině obcí se totiž plasty naloží a odvezou neznámo kam 
a to nahrává různým spekulacím. U nás však máme výhodu, že naše 
plasty se třídí přímo ve Slatiňanech ve firmě Granplast ve Švermově 
ulici, kam můžeme nahlédnout a na ledacos se zeptat, čehož jsem 
tedy využil a zeptal se přímo jednatele Martina Korunky:
Jaké druhy plastů umíte vytřídit a prodat jako surovinu? Jak se 
různé suroviny sebrané ve Slatiňanech využívají?
PET se třídí podle barev a vyrábějí se z nich funkční textilní mate-
riály: sportovní dresy, bundy, trička, tašky… PP (kbelíčky, kelímky 
od jogurtů, plastový nábytek, přepravní bedýnky…) a barevné LDPE 
folie se používají při výrobě zatravňovacích dlaždic, plastových plo-
tových latí, laviček, přepravních palet, květináčů. Čirá LDPE folie 
se používá pro výrobu nové folie. Vytříděný HDPE (kanystry, sudy) 
se používá při výrobě kanystrů, sudů a podobných výrobků. Plasty 
zpracovávají firmy v ČR, naše společnost neprodává žádný materiál 
do Číny. Nápojové kartony se používají při výrobě papíru.
Co všechno k vám přijde z kontejnerů?
Složení sebraného odpadu ukazuje následující graf.

Výmět z třídící linky se vozí do spalovny v cementárně v Prachovi-

cích a jsou to plasty, které kvůli znečištění či jiným důvodům nelze 
recyklovat a pak ještě spalitelný odpad, který do žlutých kontejnerů 
nepatří, třeba pleny a jiný směsný komunální odpad.
[Spálení v cementárně má proti klasickým spalovnám výhodu, že 
vzniklá struska (tvořící 1/3–1/5 vstupní hmotnosti) skončí v cemen-
tu, zatímco u klasické spalovny se musí likvidovat nebo skládkovat, 
takže zůstávají akorát exhalace do ovzduší – pozn. red.]
Je lepší (finančně, ekologicky) dát vám nevytříditelné, ale spali-
telné plasty (směsné plasty, plasty s alobalem či papírem) a skrz 
vás do spalovny nebo je hodit do popelnice?
Nevytříditelné, ale spalitelné plasty či jiné spalitelné odpady by bylo 
z ekologického hlediska samozřejmě lepší likvidovat ve spalovně 
a využít je k získání energie. To by ale musel být zaveden nový systém 
třídění, kdy by občané kromě stávajícího třídění ještě navíc třídili 
do zvláštních kontejnerů spalitelný odpad a svozová firma by tento 
odpad vozila přímo do spalovny. Pokud občané dají tento spalitelný 
odpad do žlutých kontejnerů, komplikují tím recyklaci jednak mož-
ným nadměrným znečištěním plastů a jednak tím recyklaci prodraží.
Jak hodně je třídění odpadu ztrátové, tedy kolik stojí?
Náklady na třídění odpadů bohužel rostou kvůli poklesu výkupních 
cen vytříděných materiálů a růstu cen energií a pracovní síly. Pří-
spěvek od eko-komu pokryje cca 10% nákladů. Zbytek by měl být 
pokryt z prodeje vytříděného materiálu, což ale bohužel k výše uvede-
ným růstům nákladů v současné době není, proto je nutné zpoplatnit 
i vstup odpadů do třídící linky a to platí obec.
Kontejnery na plasty se vyvážejí 1× týdně v pondělí, ale někde býva-
jí kontejnery plné už pár dní před svozem. Je možné nechat nějaký 
přeplněný kontejner vyvézt dříve? Co by pro to obec mohla udělat?
Technicky to možné je. Obec pro to musí udělat to, že u nás tento 
mimořádný vývoz objedná a následně jej zaplatí.
Když má někdo větší pytel či dva plastů, může ho k vám přivést 
anebo ho má radši nacpat do nějakého zvonu?
Bohužel naše provozovna není zařízena na průběžné přebírání odpa-
dů od občanů. Částečným řešením této situace by mohl být kontejner, 
který by se mohl umístit před vjezdem do areálu naší provozovny. My 
bychom tento kontejner mohli vyprázdnit každý den. Opět je to ale 
závislé na městu, které by muselo kontejner pořídit a platit za jeho 
výsyp a zpracování odpadu.
Co byste chtěli občanům používajících žluté zvony chtěli vzkázat 
– co do nich třeba nemají házet, co stejně musíte vozit na skládku?
V kontejnerech na plasty by měly končit pouze plasty z domácnos-
tí. Z odpadů, které tam nepatří a které komplikují recyklaci, se tam 
ve Slatiňanech nejčastěji vyskytují pleny, stavební polystyren, moli-
tan, stavební odpad (např. perlinka), odpad z opravy aut často s ob-
sahem oleje. Pokud tam občané tento odpad přestanou dávat, pomo-
hou tím lépe recyklovat plasty.
Ve Slatiňanech máme kovové i laminátové zvony, v Chrudimi 
mají zase plastové žluté kontejnery. Jaké nádoby pro sběr plastu 
se vám nejsnáze vyvážejí? Jistě i to má vliv na cenu odvozu.
Myslím, že z hlediska ceny vývozu vycházejí zvony se spodním výsy-
pem a kontejnery s horním výsypem obdobně. Jedna z nevýhod zvo-
nů spočívá v tom, že pokud fouká vítr, tak i při maximální snaze se 
při výsypu nedá zabránit tomu, aby nějaké plasty neodlétly do okolí. 
Ve Slatiňanech je navíc ještě jedna složitost, že kovové zvony jsou 
velmi těžké a poruchové. Při porovnávání by bylo možné zohlednit 
i energetické hledisko, v tom by kovové zvony vyšly nejhůře, protože 
váží kolem 150 kg, zatímco laminátové kolem 70 kg. Zvony se při 
výsypu musí vyzvednout do výšky kolem 4 metrů. Kontejnery váží po-
dobně jako laminátové zvony, ale při výsypu se téměř nezvedají pouze 
vyklápějí, takže k tomu není potřeba taková síla.
V současné době se připravuje výběrové řízení, takže teprve uvidíme, 
jestli budete náš odpad třídit i v dalších letech. Děkuji za rozhovor.

Robert Koblížek

Jak se likvidují plasty ve Slatiňanech?
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Krajské přebory v atletice mladšího a staršího žactva – 1. 6. 2019, Svitavy – vrátila se doba bronzová
Na přebory z původně 8 nahlášených odjeli 
nakonec tři zástupci našeho oddílu. Ostatní 
nepustila do závodu zranění, nemoc či povin-
nosti v jiném sportovním odvětví.
A ti vůbec nezklamali a odvezli si celkem 
5 medailí!!!!
V kategorii mladších žákyň nás reprezento-
vala Magdaléna Chaloupková.
Tato naše úspěšná běžkyně (teprve prvním 
rokem mladší) si vyšlápla na o rok starší 
soupeřky a vyplatilo se to. V běhu na 300m 
časem 46,29 s (osobní rekord) a na 800m ča-
sem 2:35,84 min. získala dvě 3. místa!!
V kategorii starších žáků jsme měli dvojí za-
stoupení.
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 dokonce 
stříbro. Chybělo mu k tomu pouhých 15 cm.

V běhu na 300m pak skvělým osobákem 
41,55 s 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 disciplí-
nu vyhrál výkonem přes 12 m!!! Po domluvě 
se rozhodl, že by to na KP zkusil. Po dvou 
trénincích ve vrhu koulí si dva dny před no-
minací 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 favo-
rita a po skvělém souboji s vítězem z chru-
dimské „sportovky“, výkonem 12,20 m, ob-
sadil konečné 2. místo!!!!

Mgr. Jan Hanuš


