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ŘÍJEN 2019

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

Nabídka zaměstnání na dobu určitouNové lavičky v „Olšině“

Označení domů a umístění poštovních schránek

Město Slatiňany přijme od 1. ledna 2020 zaměstnance na pozici pra-
covník v sociálních službách. Jedná se o zástup po dobu dlouhodobé 
nemoci pracovníka.
Požadavky: 
–  zdravotní způsobilost
–  bezúhonnost
–  střední vzdělání (výuční list)
–  řidičské oprávnění skupiny B
–  empatický přístup k seniorům
Zájemci si mohou domluvit schůzku na telefonním čísle 721 101 332.

V „Olšině“, při cestě na Škrovád po pravé straně na břehu Chrudim-
ky si můžete odpočinout a kochat se okolím na nově instalovaných 
lavičkách. Uprostřed zeleně zde byly lavičky umístěny z iniciati-
vy Okrašlovacího spolku Škrovád. Čtyři dřevěné lavičky připravili 
a umístili v „Olšině“ pracovníci údržby města. Vznikla tak v našem 
městě nová odpočinková zóna. M.V.

Žádáme obyvatele o umístění poštovních schránek a čísel popisných 
na domy z důvodu řádného doručení předplatného tisku, poštovních 
zásilek i Ozvěn Slatiňan. Na mnoha domech není na viditelném místě 
číslo popisné ani poštovní schránka, nebo zde nejsou vůbec. Doručo-
vatel tak chodí kolem domu a marně hledá jeho označení.
Při řádném označení domů číslem popisným a umístění poštovní 
schránky na viditelné a přístupné místo mohou být bez problému 
všechny zásilky správně doručeny svému adresátovi.
Děkujeme.

Doručovatelka Mediaservisu

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, 
kteří nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. 
My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Robert Bryndza – Smrtící tajnosti
Josef Fousek – Z omšelého saka

Měsíc s pěknou knihou

Pozvánka na 172. Laskavý večer

Poezie s kytarou
Návštěvníci Laskavých večerů si buštěhradské duo Jan Paulík, Vác-
lav Fikrle jistě dobře vybaví. Bude to ve Slatiňanech jejich už čtvr-
té vystoupení. Dvojice se mnoho let věnuje recitaci (Václav Fikrle) 
za doprovodu hry na kytaru (Jan Paulík). Ke slyšení budou básně 
Václava Hraběte, Vítězslava Nezvala, Josefa Kainara, Fráni Šrámka 
a dalších českých básníků. Václav Fikrle však nezůstává jen u těch 
českých, mezi jeho oblíbence mimo jiné patří třeba Jacques Prévert 
nebo LiPo.
Laskavý večer se ve Společenském domě uskuteční ve čtvrtek 10. říj-
na od 19 hodin. Vstupenky za 60 korun si můžete koupit na místě 
nebo v předprodeji v městské knihovně (469 660 239).

Dodržování uzávěrky Ozvěn Slatiňan
Žádáme dopisovatele Ozvěn Slatiňan, aby dodržovali termín uzá-
věrky, který je vždy napsaný na zadní straně předchozího čísla. Pří-
spěvky můžete posílat i před uzávěrkou na adresu m.kolouchova@
slatinany.cz. Příspěvky, které jsou doručeny po uzávěrce komplikují 
práci redakční rady. Děkujeme za pochopení.

Redakční rada Ozvěn Slatiňan

Svoz bioodpadu z kontejnerů
rozmístěných po obci

Vzhledem k horší dostupnosti slatiňanské kompostárny, se Rada měs-
ta rozhodla v průběhu podzimních měsíců přistavit kontejnery na bio-
logický odpad (zejména na listí, trávu a větve). Jedná se o testovací 
provoz, přičemž o místech a časech umístění budete informování 
prostřednictvím webových stránek, mobilního a městského rozhlasu. 
V případě většího množství odpadu je možné svozy domluvit indivi-
duálně na tel. 606 601 933 nebo emailu m.visek@slatinany.cz a kon-
tejner nechat přistavit na potřebné místo. Žádáme občany, aby zvolili 
tuto možnost a vyvarovali se likvidaci tohoto odpadu formou pálení.

Ing. Vít Steklý, radní

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 10. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.
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Rada města Slatiňany projednala
na 27. schůzi dne 19. 9. 2019:

  1.  Došlo k rozhodnutí o ukončení pronájmu a provozu platebních 
terminálů na plovárně a Švýcárně k 30. 9. 2019 vzhledem ke kon-
ci hlavní sezóny.

  2.  Rada neschválila žádost občanů o pokácení dřevin rostoucích 
v ulici Raisova u ZŠ.

  3.  Bylo schváleno vypsání veřejné zakázky na zajištění svozu a od-
stranění směsného komunálního odpadu.

  4.  Došlo k odložení bodu ohledně stanovení celkového počtu za-
městnanců.

  5.  Byl schválen dodatek smlouvy na zpracování projektové doku-
mentace pro odkanalizování části Kunčí (prodloužení termínů 
kvůli nutnosti odkupu pozemku a rozšíření o autorský dozor).

  6.  Byl schválen odprodej staré střešní krytiny z bývalé márnice 
(400 ks za 2,5 Kč/ks včetně poškozených).

  7.  Rada schválila návrh rozdělení dotací z rozpočtu města, druhá 
výzva (kompletní přehled rozdělení k dispozici na webu města).

  8.  Rada projednala znění VZMR na dodávku elektřiny a odložila 
tento bod jednání.

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

10.  Bylo schváleno hospodaření příspěvkových organizací 
za 1–6/2019.

11.  Rada schválila uzavření smlouvy o provádění servisních prací 
„Městského kamerového systému“.

12.  Rada odsouhlasila ponechání oplocení u rekreační chaty č. ev. 62 
v Kunčí.

13.  Došlo k odsouhlasení čerpání investičního fondu MŠ ve výši 
77 010 Kč na pořízení Mašinky.

14.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 560 552 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 102 325 Kč) 
a ve výdajové části 102 480 325 Kč (dorovnáno financováním 
výdajů 5 182 552 Kč) – opravy chodníků, mosazné kostky (připo-
mínka židovských obyvatel Slatiňan).

15.  Dále rada schválila dar ve výši 2 000 Kč pro MŠ, odsouhlasi-
la žádost zámku na odběr vody z náhonu u Modely, nákup tří 
betonových květináčů na parkoviště před hospodou U Wenzlů, 
přidání chrániček pro budoucí vedení optického kabelu k výko-
pu souvisejícího s odkanalizováním Kunčí. Rada projednávala 
ekonomické ukazatele hospodaření Spartaku, proběhla informace 
ohledně kontroly ČOI na plovárně. Zazněla informace o počtech 
návštěvníků na plovárně a Švýcárně a stavu provádění zálivek 
vysazených stromů.

Rada města Slatiňany projednala
na 28. schůzi dne 26. 8. 2019:

  1.  Rada souhlasila se zařazením statutárních zástupců MŠ a Školní 
jídelny do vyšší platové třídy (bez vlivu na rozpočet města).

  2.  Byl schválen prodej nevyužité staré brány za cenu 2 500 Kč.
  3.  Došlo k ukončení smlouvy o dočasném užívání národního majet-

ku (smlouva z roku 1976).
  4.  Rada se seznámila se žádostí o finanční příspěvek na ohňostroj, 

se stavem výměny oken ZŠ a o konání soutěže v požárním útoku. 
Rada řešila umístění kontejnerů na biologický odpad (viz níže 
v článku). Zabývala se problémem při podepisování nájemních 
smluv s nájemníky městských bytů, přičemž zazněl návrh na vy-
volání jednání a urovnání situace.

Rada města Slatiňany projednala
na 29. schůzi dne 2. 9. 2019:

  1.  Projednával se dotační program pro poskytování dotací z rozpoč-
tu města na rok 2020 – bod byl odložen.

  2.  Rada schválila vypsání VZMR na dodavatele elektřiny.

  3.  Byl schválen dodatek smlouvy na vodovodní přípojku ke Švý-
cárně – navýšení ceny z důvodu jiného typu půdy, než se uvádělo 
v projektu. Oproti rozpočtované částce ZM navýšení o 700 Kč.

  4.  Rada projednávala stanovení celkového počtu zaměstnanců, do-
šlo k pověření tajemníka ke zpracování tabulkového přehledu ná-
plní pracovních míst s časovou náročností.

  5.  Rada schválila vnitřní předpisy JSDH.
  6.  Byl udělen souhlas s realizací stavby základního technického 

vybavení lokality Škrovád – Kunčí.
  7.  Byla povolena rekonstrukce elektrického vedení společnosti ČEZ 

v ul. Škrovádská za podmínky, že bude městu umožněno položit 
do výkopů chráničku pro optický kabel a elektro kabel pro nové 
veřejné osvětlení.

  8.  Rada schválila částku 6 000 000 Kč bez DPH jako předpokláda-
nou hodnotu zakázky na svoz vytříditelného komunálního odpa-
du na dobu 4 let.

  9.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
102 570 852 Kč (dorovnáno financováním příjmů 5 102 325 Kč) 
a ve výdajové části 102 490 625 Kč (dorovnáno financováním 
výdajů 5 182 552 Kč) – pořízení květináčů, vícepráce při stavbě 
vodovodní přípojky.

10.  Byl udělen souhlas s použitím pozemku města pro technické vy-
bavení v Kunčí související s přilehlou stavbou. Rada schválila 
přijetí dotace ve výši 40 500 Kč pro JSDH od kraje. Bylo vy-
hověno žádosti o umístění pamětního kamene věnovaného bý-
valému kastelánu Ing. Jaroslavu Havlíčkovi. Rada nevyhověla 
žádosti o finanční příspěvek na ohňostroj a odměně řediteli ZŠ. 
Rada byla informována, že se ZŠ nepřipojila do projektu „obědy 
zdarma“. 

11.  Došlo ke schválení položení chráničky pro elektrický kabel spo-
lečně s rekonstrukcí ulic Švermova a Klášterní. Rada vybrala 
svítidla od společnost iGuzzini (typ sStreet) pro ulici ve Škro-
vádě a schválila zadání projektové dokumentace. Rada rozhodla 
o ukončení provozu plovárny k 3. 9. 2019

Rada města Slatiňany projednala
na 30. schůzi dne 6. 9. 2019:

  1.  Schválení změny zadávací dokumentace veřejné zakázky (odpa-
dy-SKO) – upřesnění na základě dotazu potenciálního uchazeče.

  2.  Rada schválila koordinační situační výkres na parkoviště u sta-
dionu (na nábřeží).

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Pokračující stavební práce a plán roku 2020
V současné době probíhají stavební práce na:
-  Opravě cesty ve Výmolu od Podskály po asfaltovou komunikaci 

vedoucí od Škrovádu ke Klapačce. Předpokládaný termín dokon-
čení je do konce října letošního roku. Z důvodu vlastní bezpečnosti 
žádáme občany, aby po dobu opravy do těchto míst nevstupovali.

-  Vybudování nového objektu pro parkování osobního automobilu 
včetně přístřešku pro posezení, opravě zpevněných ploch a oplo-
cení v areálu DPS. Veškeré práce by měly být ukončeny v letošním 
roce. Zároveň tímto děkujeme obyvatelům DPS za jejich trpělivost 
a vstřícnost s probíhajícími stavebními pracemi v areálu. 

Na webových stránkách města je nově zřízena složka Investič-
ní plán, kde naleznete zveřejněný Investiční plán města Slatiňany 
na rok 2020 s výčtem větších akcí včetně dalších informací o nich. 
Zároveň jsou a budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách 
města ve složce Výhledové projekty aktuálně dokončené situační vý-
kresy k jednotlivým plánovaným akcím. Nově je zveřejněn situační 
výkres plánovaného parkoviště před stadionem Spartaku včetně jeho 
stručného popisu, který byl projednán a odsouhlasen výborem Spar-
taku a následně usnesením Rady města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Povinné čipování psů od 1. 1. 2020

K 1. lednu 2020 bude na základě novely veterinárního zákona očko-
vání psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes označený 
mikročipem. Majitelé psů tak mají ještě zhruba tři měsíce na to, aby 
nechali své psy u veterinárního lékaře označit mikročipem. Čipování 
představuje jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mik-
ročip je sterilně aplikován pomocí jehly do podkoží zvířete. 
Kód čipu musí být uveden v očkovacím průkazu.
Štěňata musí být označena nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině, tedy v půl roce věku. 
Výjimku budou mít pouze starší psi a to, pokud jsou označeni jasně 
čitelným tetováním, které bylo provedeno před 3. červencem 2011. 
Za psa bez označení bude hrozit ve správním řízení uložení pokuty 
ve výši až 20 000 korun. L.R.

 Stále se nedaří…Podařilo se…
Je velice smutné, že tato rubrika a dokazující fotografie mají téměř 
již pravidelně místo v Ozvěnách Slatiňan. Stále se nedaří vymýtit 
z našeho, jinak krásného města, vandalismus a netečnost některých 
občanů ke svému okolí. Tentokrát to dokazují fotografie posprejova-
né autobusové čekárny na ulici Vítězství. „Ukládání odpadů“ je také 
stálým tématem v našem zpravodaji. Těžko si někdo z nás bude takto 
odkládat odpad na své zahradě, v blízkosti svého domu. Proč takto 
hanobíme veřejné prostranství?

1. Oprava části chodníku v ul. Medunova ve Slatiňanech.
2.  V Mateřské škole Slatiňany se opravila kanalizace a zřídil nový 

lapač tuků.
3.  Nová vodovodní přípojka k objektu č. p. 66 V Kaštance, Slatiňany 

(Švýcárna).
4.  Obnova nátěru střešní krytiny na objektu č. p. 66 V Kaštance, Sla-

tiňany (Švýcárna).
5.  Oprava povrchu na hřišti v ulici Nerudova ve Slatiňanech.
6.  Restaurování památníku se sochou sv. Salvátora na vysokém slou-

pu v ulici Jiráskova, Slatiňany.

PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA
Z rozhodnutí zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 
byla Česká obec sokolská rozpuštěna a její majetek úředně zabaven. 
Gestapo v noci ze 7. na 8. října 1941 zatklo, takřka naráz, všechny 
sokolské činovníky z ústředí, žup i větších jednot, kteří „ještě byli 
na svobodě“. Byli mučeni, vězněni, deportováni do koncentračních 
táborů a naprostá většina z nich se již na svá místa po skončení vál-
ky nevrátila. Tato akce byla nejrozsáhlejším zásahem proti členům 
Sokola v celé jeho historii a postihla především řadu jeho nejvyšších 
představitelů, a tím i významných osobností celého národa, které, jak 
ukázal další vývoj naší společnosti, pak v jejích dalších osudových 
chvílích nenahraditelně chyběly. Cílem a smyslem této akce byla to-
tální likvidace celého spolku. Říjnové události roku 1941 představují 
nejpočetnější zásah totalitní nacistické moci vedený proti skupině ob-
čanů dobrovolně se organizujících v jedné zájmové organizaci.
Vážení spoluobčané, každý rok si 8. října připomínáme naše padlé 
bratry a sestry během tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se 
po celé republice setkávají u pomníků a památníků, aby uctili památ-
ku našich tragicky zesnulých bratrů a sester během tří totalitních re-
žimů. V roce 2019 poprvé oslavíme Památný den sokolstva také jako 
Významný den České republiky. I slatiňanští sokolové si připomenou 
památku svých padlých položením květin u pomníku v parku před 
školou a pomníku ve Škrovádě. Sraz sokolů a přátel Sokola bude 
v úterý 8. října v 16 hodin u sokolovny a společně půjdeme k památ-
níkům, kde položíme květiny, a proběhne pietní vzpomínka.

Miroslav Lebduška
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Dechovky ve Skutči už podvanácté
Jedna podzimní neděle ve Skutči vždy patří dechové hudbě. Letos 
tato neděle připadá na 20. října. V Kulturním klubu Skuteč se usku-
teční již XII. Den s dechovkou. Kromě domácí Šeucouské Muziky 
se můžete těšit na Věnovanku a Libkovanku.
Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit na vstupenky.skutec.cz, 
na odboru kultury a školství Městského úřadu Skuteč a v Turistickém 
informačním centru nebo i v den konání akce na pokladně v Kultur-
ním klubu Skuteč. Akci probíhá za podpory Pardubického kraje.

Z infocentra
Prázdniny utekly jako voda a s nimi i největší nápor turistické se-
zóny. Ta sice ještě zdaleka nekončí a většina památek má své brány 
otevřené do konce října, přesto největší návštěvnost je právě v době 
letních prázdnin. I k nám se během letních prázdnin, kdy máme ote-
vřeno 7 dní v týdnu, přišlo zeptat na cestu, tip na výlet, zakoupit 
suvenýr nebo obstarat si například mapu téměř 6500 turistů z celkové 
sledované návštěvnosti období leden – srpen, která lehce přesáhla 
9000. I přes pokračující rozsáhlou rekonstrukci zámeckého areálu 
jsme tedy nezaznamenali nižší návštěvnost než v letech minulých, 
naopak více turistů se přišlo zeptat a ujistit se, kam a kudy mohou 
a nemohou. Kromě stálé nabídky jsme měli pro návštěvníky nově 
k prodeji plecháčky s motivy města, nové magnetky nebo například 
novou turistickou vizitku – Strážce brány Železných hor. Také ne-
chyběly klasické keramické upomínkové předměty, známky, pohledy 
a mnoho dalšího.
O sezóně čekal na zájemce tradiční QUEST Slatiňan, v pořadí již 4. 
Letos jsme cestu vedli Škrovádskými skalami a po obou březích stra-
ny řeky Chrudimky. Velmi nás těší, že o QUEST je stále zájem, a to 
jak u místních, tak u turistů. A i když některé odpovědi nebyly zcela 
dle našich představ , do truhličky pro zaslouženou odměnu si sáh-
lo pro malý dárek všech 30 soutěžících. Napůl knihovnická a napůl 
turistická se ukázala i letní soutěžní křížovka s Waltem Disneyem, 
kterou nám přineslo správně vyplněnou 23 dětí, které za snahu také 
čekala malá odměna.
Pro získání zpětné vazby jsme si pro návštěvníky infocentra připra-
vili zelené a červené korálky, které mohli házet do připravené vázič-
ky, a tím ohodnotit spokojenost s našimi službami. Jsme moc rádi 
a bereme jako „pochvalu“, že se nádoba pouze zelenala na znamení 
spokojenosti a červené korálky se zde naštěstí neobjevily .

Slatiňanský vrabčák popatnácté
V sobotu 16. listopadu 2019 se v slatiňanské sokolovně uskuteční 15. 
ročník hudebního festivalu Slatiňanský vrabčák.
Festival začíná tradičně v 15.00 hodin. Letošní ročník nabízí mimo-
řádně pestrou a zajímavou dramaturgii.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 10. 2019 prostřednictvím Tic-
ketportálu. Podrobné informace naleznete na : www.strunovrat.cz.

Likvidace plevelu na chodnících
Jak se zdá, zlikvidovat plevel rostoucí na chodnících je větším pro-
blémem, než by se zdálo.
Skoro všechny navržené způsoby jsou špatné. Určitě nejhorší je li-
kvidace chemická, neboli prolití země pod dlažbou silným jedem, 
který zničí plevel i všechno živé, co v zemi přebývá. Jakoby těch jedů 
v půdě a ovzduší už nebylo dost. Ovšem ani použití nechemických 
prostředků, jako např. horké vody nebo ohně není k těm červíčkům 
dole milosrdné. A dělat chodníky bezespárové, tedy nejspíše asfal-
tové, také není řešení dobré. Těch nepropustných ploch je mnohem 
více, než je únosné. Každá škvírka, kudy se může dešťová voda vsák-
nout je dobrá. Jenže z ní občas vykoukne kousek travičky. Co tedy 
s tím, když nám ten plevel tak vadí?
Jsou dva šetrné způsoby. První nápad je z mé hlavy, druhý z hlavy 
Dana Vychodila. Já tvrdím, že bychom měli po chodnících chodit 
a chodit tak dlouho a vytrvale, až ten plevel zadupeme. Výhody to 
má v tom, že nám pohyb jenom prospěje a že se omezí automobi-
lový provoz. Dan zase přišel s nápadem založit klub plečů a pleček, 
ohnout hřbet a před svým barákem těch pár rostlinek prostě vytrh-
nout. Ano, sám cítím, že ten Danův návrh je o kapánek sofistikova-
nější. Nikde není takový prales a nikdo nemá dům tak obrovský, aby 
to před ním za pár desítek minut nezvládl. Až mi je líto, že jsem s tím 
nápadem nepřišel sám. 
Já vím, všichni řádně platí daně, všichni mají spoustu práce a každý 
je už tak společnosti nějak prospěšný. Ale přesto si dovolím tu drzost 
vyzvat své spoluobčany, aby městu prospěli ještě i tím, že si budou 
před svým barákem, byť to už není jejich pozemek, udržovat pořá-
dek a čistotu. A nemělo by se to týkat jenom plevelu, ale i různých 
odpadků, které před vaším obydlím nedopatřením vypadlo jinému 
slušnému a spořádanému plátci daní. A v zimě také sněhu. Poslední 
roky to moc třeba nebylo, ale když řádně nachumelí, měl by kaž-
dý zdravý a fyzicky schopný občan vzít do rukou shrnovák a koště 
a chodník vyčistit. Je to lepší, než sedět a nadávat na ten bordel a tu 
nemožnou údržbu.
Co si o tom myslíte vy?

Zdeněk Jirásek

Obyvatelé DSS Slatiňany se bavili
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany opět strávili 
po půl roce slunečné a příjemné odpoledne v klidném místě u skal 
ve Škrovádu. Pochutnali si na vynikajícím domácím štrůdlu, naklá-
daném hermelínu, a opekli si špekáčky. Velké poděkování proto nále-
ží panu majiteli za vstřícnou obsluhu a otevření baru mimo provozní 
dobu.
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Podle válečného pobytu spisovatele Jaromíra Johna ve Slati-
ňanech byl pojmenován tento park z rozhodnutí zastupitelstva již 
v únoru 1991.

Rekapitulujeme, že slatiňanské období Johna spadá do druhého 
tvůrčího období 1938–46. Autor článku napsal o Johnovi několik 
příspěvků do Ozvěn, citujeme např. z března 2009. Připomínáme, že 
u vilky čp. 411 v Tyršově ulici má pamětní desku. 

Současný stav parku, dle titulku bez označení, pochází z roku 
2007 a byl odborně rekultivován na základě projektu ak. arch. M. 
Stejskala. Jeho realizace probíhala ve dvou etapách, ta hlavní se usku-
tečnila v letních měsících prázdnin 2007. Stejskalovo řešení moderní 
koncepce parku bylo motivováno optimálním uspořádáním inovač-
ních prvků, které byly cíleně určeny k odpočinku, tedy k relaxaci. 
Parkem se proto prolínají zatravněné plochy s cestami, stromy a keři 
s celkovou rozlohou 30 a, plně sloužící danému účelu. Nevýhodou je 
umístění podél frekventované třídy T.G.Masaryka, neboť doléhající 
hluk z projíždějících automobilů má rušivý vliv na siestu přítomných.

Podstatné části parku si přiblížíme několika obrázky, protože 
arch. Stejskal musel do svého plánu zahrnout památník obětí I. svě-
tové války, bývalou meteorologickou stanici, o níž se psalo v minu-
lých Ozvěnách z července, a řady solitérů – listnáčů.

Z těchto úprav si ukážeme parkovou cestu s mlatovým povr-
chem u pítka (obr. č. 1), lavice u téhož zařízení (obr. č. 2), jeden 
z posedů pro teenagery, (obr. č. 3), novostavbu pítka z roku 2007 
(obr. č. 4) a pozici stolku s lavicemi k malému občerstvení ve stínu 
lípy popisujeme jen slovy.

Dodatečně požadovaná změna dlažby před pomníkem padlých 
byla akceptována. Po její výměně a nahrazení jinou byla zúžena 
a cesta před ní má tak stejný povrch jako ostatní (obr. č. 5).

Stavební práce realizovala firma Instav Hlinsko v Čechách s.r.o. 
Zaměstnanci údržby města se podíleli rovněž na konečné finalizaci 
úprav parku.

Vynaložené náklady, které hradilo město, byly vypočteny 
částkou 482 851 Kč, dotace od Mikroregionu Chrudimsko činila 
34 000 Kč. 

Je třeba se ještě zmínit o minulosti parku, protože v jeho areálu 
bylo vysázeno nejvíce památných lip z podnětu ředitelství školy 
k výročím státu, osvobození atd. Referuje o tom článek, zveřejněný 
v Ozvěnách v květnu 2018.

Architekt Stejskal neměl tuto informaci k dispozici, neboť zma-
pování těchto stromů bylo by velmi pracné. Z těchto lip nezůstala 
na místě ani jedna, většinou byly odstraněny pro rozvolnění prosto-
ru a též na propojení cest podle architektova schématu.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Park před základní školou stále čeká na oficiální název vizuálně prezentovaný poutačem (28 let)

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Obr. č. 2
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Sokol jako tělocvičnou jednotu založili v Praze roku 1862 Miroslav 
Tyrš a Jindřich Fügner. Kromě sportovní náplně, která byla nejdů-
ležitější složkou organizace, zde probíhal také bohatý společenský 
a kulturní život. V rámci programu Sokola se pořádaly různé vzdě-
lávací přednášky, hudební, divadelní a loutkové soubory, koncerty, 
plesy a zábavy. K historii Sokola se také váže jeho znak, který prošel, 
stejně jako celá jednota, dlouhým vývojem. S původní verzí loga jed-
noty Sokola se překvapivě nesetkáme hned u zrodu organizace v roce 
1862, ale až ke konci 19. století v sokolském periodiku (obr. č. 1). 
Podoba současného loga České obce sokolské se ustálila v roce 2008 
(obr. č. 2). 

Ve Slatiňanech byla tělocvič-
ná jednota Sokol ustavena 
v roce 1910 v hostinci Karla 
Wirta (dnes Na Středu) za pří-
tomnosti Karla Pippicha – teh-
dejšího starosty chrudimského 
Sokola. Cvičební sál, který 
se nacházel původně u Wirtů, 
se poté přesunul k Čihákům 
(pozdější hostinec u Konrá-
dů). Dne 3. září 1911 pořádala 
sokolská obec první veřej-
né cvičení na louce. Na jaře 
roku 1921 Sokol zorganizoval 
stavbu letního cvičiště. V roce 
1924 pak byly konány i sokol-
ské župní závody žen. 
Kromě stěžejního tělový-
chovného účelu pořádal slati-
ňanský Sokol také divadelní 
představení, která zprostřed-
kovával především tzv. „Di-
vadelní odbor pro stavbu 
Sokolovny.“ Tělocvičná jed-
nota Sokol sehrála například 
ve dnech 22–23. září 1923 
U Fendrichů veselohru „Zlatý 
Jiří.“ Dne 30. března 1930 se-
hrál Divadelní odbor pro stav-
bu Sokolovny operetu “Pra-
žáci na venkově”. V rámci 
oslav 20. trvání jednoty Sokol 
se konala 4. května na návr-
ší Vrchlického jarní slavnost 

květů s koncertem trubačského sboru. Činnost Sokola byla opravdu 
pestrá, což dosvědčují i dny 28. a 29. října 1933, kdy tělovýchovná 
jednota pořádala tělocvičnou a hudební akademii a Divadelní odbor 
pro stavbu sokolovny uspořádal pohádku se zpěvy a tanci.
Roku 1934 probíhala výstava návrhů pro stavbu sokolovny ve Slati-

ňanech. Byly zde uveřejněny projekty architekta Gustava Schmoran-
ze, který se stal hlavním projektantem této stavby. Pozemek pro so-
kolovnu daroval majitel zámku J. F. Auersperg. Na konci srpna roku 
1935 se konal slavnostní výkop základů pro stavbu sokolovny. 8. září 
1935 byla pořádána slavnost kladení základního kamene (obr.č. 3, 4 
a 5). 1. září byla započata stavba a v polovině listopadu téhož roku 
byla stavba téměř dostavěna. 2. srpna 1936 se konalo slavnostní ote-
vření sokolovny s koncertem uvnitř budovy. 

Roku 1939 měla již tělovýchovná jednota 280 členů. V sokolovně 
byla pořádána pravidelná cvičení a také zde probíhaly vzděláva-
cí sokolské besídky. Zprovozněn byl také biograf Sokola, v němž 
probíhalo promítání filmů pravidelně ve středu, v sobotu a v neděli. 
V následném komunistickém režimu byla činnost Sokola zakázána. 
Po obnově demokracie 17. listopadu byl Sokol opět připraven k ote-
vření a znovu obnovil svou původní činnost. Týkalo se to dne 7. led-
na 1990, kdy byla oficiálně obnovena činnost Československé obce 
sokolské.

Zdroje: Česká obec sokolská, kronika města Slatiňany, foto: archiv 
Bc. Andrea Kubantová

Dramatické a hudební vystoupení sokolů bylo součástí kultury tělocvičné jednoty před II. světovou válkou

Obr. č. 1

Obr. č. 3 Obr. č. 5

Obr. č. 4

Obr. č. 2
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Dětský folklórní soubor Sejkorky T. J. Sokol Slatiňany srdečně zve 
všechny diváky na galakoncert Dětského mezinárodního folklórního 
festivalu Tradice Evropy 2019 ve čtvrtek 17. října od 17.30 hodin 
do slatiňanské sokolovny.
Lístky budou ke koupi přímo před koncertem.
Vstupné děti 50 Kč, dospělí 80 Kč
Těšíme se na vaši návštěvu.

Stanislava Sejkorová
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V úterý 10. září byly položeny „kameny 
zmizelých“ ve Slatiňanech na další 3 místa. 
Kameny instaloval autor této myšlenky Gun-
ter Demnig před domem čp. 129 v ulici T. 
G. Masaryka, následně pak před domem čp. 
215 v ulici Vítězství a před domem čp. 115 
(Sluneční dům).
Kameny byly položeny za Židy – oběti ho-
locaustu, kteří žili ve Slatiňanech v uvede-
ných domech. Byl to Leo Borský, rodina 
Krausova a Sofie Wohryzková (jejich osudy 
byly podrobněji popsány v článku uvedeném 
v zářijových Ozvěnách Slatiňan – „Kameny 

zmizelých“ budou ve Slatiňanech na více 
místech – autorka článku Alžběta Langová).
Slavnostního položení „Kamenů zmizelých“ 
se zúčastnil Daniel Vaněk, kantor při židov-
ské obci, paní Alžběta Langová, tajemník 
MěÚ Slatiňany Ing. Josef Prokš, radní Měs-
ta paní Marie Málková a zaměstnanci úřadu 
pan Miloš Víšek a Ondřej Samek.
Pro zajímavost uvádíme, že umělec Gunter 
Demnig položil od roku 1996 celkem 63 000 
„Kamenů zmizelých“.

M.K.

Další Kameny zmizelých ve Slatiňanech
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Očkování – přínos nebo riziko? (pokračování článku z minulého vydání Ozvěn Slatiňan)

Některé otázky a častěji se vyskytující zpochybnění bezpečnosti 
a potřebnosti prováděných očkování.
Nebylo by lepší odložit očkování kojenců na pozdější dobu?
Malé děti jsou vůči infekčním nemocem velmi vnímavé. Určité slož-
ky imunitního systému nejsou u nich ještě plně zralé a je potřeba 
je posílit očkováním. Současné očkovací látky umí překlenout tento 
dočasný nedostatečný výkon imunity.
Neočkuje se povinně zbytečně proti hodně nemocem ?
U nás se povinně očkuje proti devíti základním onemocněním, záškr-
tu, černému kašli, tetanu, dětské obrně, hepatitidě (infekční žlouten-
ce) B, spalničkám, zarděnkám, příušnicím a hemofilovým onemoc-
něním. Rizika, která přinášejí uvedené choroby jsem ve stručnosti 
uvedl v předchozím textu. V počtu povinných očkování se nijak neli-
šíme od jiných rozvinutých zemí. Povinné očkování je také součástí 
kolektivní bezpečnosti. Díky vysoké proočkovanosti se daří držet in-
fekční nemoci pod kontrolou. Nedostatek protilátek u neočkovaných 
a pokles jejich hladiny u věkově již starších jedinců vedou k šíření 
dříve již téměř vymýcených infekčních onemocnění, na př. spalniček.
Nezatěžuje očkování proti několika nemocem najednou víc, než 
kdyby se očkovalo postupně?
Kombinované vakcíny umožňují poskytnout ochranu hned proti 
několika nemocem zároveň. Zátěž očkovaných je přitom minimál-
ní, významně menší než při skutečném onemocnění. V současnosti 
podávaná hexavakcína (proti šesti nemocem současně) je moderní 
očkovací látka. Podává se od roku 2007 a dosavadní praxe ukazuje, 
že její podání je naprosto bezpečné. Současné očkování proti několi-
ka nemocem najednou výrazně snižuje počet potřebných vpichů při 
očkování postupném. Při něm by bylo také těžké dodržet očkovací 
kalendář.
Nepůsobí některé příměsi v očkovacích látkách nějaké pozdější 
zdravotní komplikace?
O závažných zdravotních komplikacích spojených s očkováním ko-
luje řada mýtů, na příklad o souvislosti mezi autismem a očkováním 
proti zarděnkám, spalničkám a příušnicím. V roce 1998 vyšla záměr-
ně chybná studie britského lékaře Wakefielda ve snaze získat velká 

finanční odškodnění za do-
mnělé „nežádoucí účinky“. 
Tato studie byla opakovaně 
vyvrácena, přesto stále ko-
luje jako „ argument“ proti 
očkování. Z možnosti vzni-
ku autismu byla obviňová-
na také přítomnost malých 
množství etylrtuti v očko-
vacích látkách. Etylrtuť se 
v očkovacích látkách již 
nepoužívá, a přesto dochá-
zí k nárůstu autismu v řadě 
zemí, což vyvrací uvede-
nou úvahu.
Obdobně nebyla prokázána souvislost mezi příměsí malého množství 
hliníku v některých očkovacích látkách a vznikem astmatu, alergií 
a dalších nemocí.
Otázek se může vyskytnout pochopitelně mnohem více. Na řadu 
z nich je možno najít odpověď na www.vakcinace.eu. Jde o strán-
ky vakcinologické společnosti lékařské, nikoli o stránky farmaceu-
tických firem, které jsou někdy obviňovány, že se očkování provádí 
v jejich zájmu a pro jejich finanční zisk. Mnoho sdělení je na těchto 
stránkách pochopitelné i laické veřejnosti.
Informací je hodně, ale nelze se vejít do publikačních možností 
v tomto periodiku.
Závěrem ještě, vedle povinných očkování lze velmi doporučit zatím 
nepovinné očkování proti meningokokům působícím zánět mozko-
vých blan, planým neštovicím, žloutence typu A, klíšťové encefaliti-
dě (proti Lymeské borelióze není zatím očkovací látka) a proti virům 
působícím, vedle jiných problémů, rakovinu děložního čípku.
Je třeba si také položit otázku, jaká bude epidemiologická situace 
v budoucnosti, s kým se můžeme potkat na cestách do zahraničí, nebo 
s kým se třeba potkáme my a naše děti u nás.

MUDr. Josef Tuhý

Středisko Junáka Slatiňany pořádá u příležitosti 
30. výročí sametové revoluce pro veřejnost be-
sedu s
LUBOREM ŠUŠLÍKEM
pardubickým skautem, aktivním účastníkem pro-
tinacistického odboje, Pražského povstání a boje 
o rozhlas i protikomunistického odboje. Přijďte 
si vyslechnout jeho neuvěřitelný životní příběh.

Beseda proběhne v pátek 15. listopadu od 17.00 hod v hudebně Zá-
kladní školy ve Slatiňanech. Drobné občerstvení zajištěno.
Po skončení besedy od přibližně 19.00 promítneme asi hodinový film 
Skauti bez lilie, který přibližuje odpor skautů v dobách totality.
Přijďte si společně připomenout význam tohoto výročí.

Svoboda je odpovědnost
Svoboda je zároveň odpovědnost každého z nás za sebe i svět kolem 
nás. U příležitosti 30. výročí sametové revoluce chceme obnovit další 
část krajiny v okolí našeho města výsadbou stromů 
Jedná se o dokončení lokality u Křížku ve Škrovádu a dále podél 
silničky k Celní škole a na některých místech Třešňovky. Vysazovat 
budeme vysokokmeny hrušní, slivoní a třešní. Chcete se zapojit? Vý-
sadba proběhne v sobotu 16.11. 2019 od 9.00 hod. Sraz bude u Křížku 
ve Škrovádu. Můžete si objednat a zaplatit sazenici stromu a strom si 
sami vysadit. Napište na email: obnovakrajiny@centrum.cz a obdrží-
te podrobné informace. 

Středisko Junáka Slatiňany

Svoboda není samozřejmost
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V Mateřské škole Děvčátka Momo ve Slati-
ňanech začal nový školní rok a s ním koloběh 
každoročně se opakujících činností. Přivítali 
jsme staronové tváře a také nové kamarády, 
kteří si zvykají na nové prostředí, pro ně 
nové kamarády a na další nové obzory svě-
ta mateřské školy. Na zahradě nám přibyla 
zbrusu nová terasa, která mohla vzniknout 
díky velké pomoci tatínků a trpělivosti ma-
minek a také nový zahradní nábytek – stůl 
s lavicemi na venkovní činnosti. Terasu 
využíváme hojně a hned od počátku se stá-
vá středem dění. V září jsme pilně sklízeli 
plody zahrádkářských prací na naší zahrád-
ce – šťavnatou mrkvičku, cukety, ředkvičky, 
cibulku a česnek. Všechnu vypěstovanou 
zeleninu spotřebujeme ve školkové kuchyni. 

A protože letní čas je časem sklizně a prací se 
sklizní spojených čekalo nás v září mlácení 
obilí, čištění vyfoukáním, přebírání zrníček 
a příprava chleba. Týden na to jsme z vlast-
noručně přebraných zrníček namleli mouku 
a zadělali na chléb a pečivo. To je vždy vůně 
z pátečního pečení! A té radosti po tom, co 
jsme prošli všechny činnosti s přípravou 
chleba spojeným a najednou držíme v ruce 
opravdový chléb. Někteří si čerstvě upečené 
chlebíčky, rohlíky nebo housky ani nestih-
nout donést domů. A co teprve rodiče! Vel-
mi často v pátek v šatně slýcháváme otázky: 
„Pekli jste dneska? A zbylo něco domů?“

Olga Chlápková

Čas podzimní – čas hojnosti

OZNÁMENÍ
Mateřská škola Děvčátka Momo hledá ku-
chaře/kuchařku na HPP. Nástup dle dohody. 
Pracovní doba, náplň práce a mzdové ohod-
nocení na dotaz na emailové adrese skolka@
devcatkomomo.cz nebo telefonicky na tel 
736 623 368.

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE SLATIŇANY
již začalo,

pojďte se k nám přidat.

Chceš si dát do těla v příjemné společnos-
ti stejně naladěných lidí? Zacvičit si v ryt-
mu hudby? Zapojit při posilování celé tělo 
a zpevnit ho? Protáhnout se po celém dni 
a díky hormonům štěstí (endorfinům) se vrá-
tit domů s úsměvem na tváři?
Udělej si čas jen sama pro sebe a vyraz 

za námi. Tělo se zapotí, hlava si odpočine 
a zůstane jen dobrý pocit ;-).
Pondělí 18.00–19.00 
Step-aerobic (aerobní sestava na bedýn-
kách, posilování a strečink)
Středa 18.00–19.00
 Kruhový trénink (aerobní sestava na zahřá-
tí, posilování a strečink)
Středa 19.00–20.00
 Cvičení zaměřené na posilování a protahová-

ní s využitím velkých gymnastických míčů 
a dalších posilovacích pomůcek (určeno pro 
všechny, kteří chtějí posílit a zpevnit svoje 
tělo)
Ukázkové hodiny proběhnou pro nové zá-
jemkyně 2. 10. 2019 – dorazit můžete ale 
kdykoliv (cvičíme dle rozpisu již od září).
Bližší informace na tel. 773 294 445, b.imra-
movska@seznam.cz
Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na Vás!
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Ohlédnutí za požehnáním zvonu v Trpišově
Ještě bych se rád vrátil pár slovy a pár vzpomínkami ke slavnost-
nímu požehnání novému zvonu v kapličce v Trpišově, které se ko-
nalo 17. srpna tohoto roku. Troufám si tvrdit, že slavnost proběhla 
důstojně a úměrně této slavnostní příležitosti. Rád bych poděkoval 
všem příchozím za hojnou účast, dále správci Licibořické farnosti 
panu Štefanu Brindovi, panu starostovi Ivanu Jeníkovi a hlavně všem 
kamarádům, kteří pomáhali tuto akci připravit. Následné posvícenské 
setkání občanů a posvícenský nohejbalový turnaj na návsi proběhly 
v přátelském duchu a ve skvělé pohodě. Obě akce tak určitě přispěly 
k utužení pospolitosti obyvatel naší vísky. Přeji všem krásný podzim, 
hodně zdraví a dobré nálady. 

Milan Štěpánek, starosta SDH Trpišov
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Monacký Cross country maratón
13. ročník
Lesní okruhy na kopci Hůra u Slatiňan – sobota 7. září 2019
Běželo se na 10,1 km dlouhém lesním okruhu, totožném s trasou 
Malé i Velké ceny Monaka; na doplnění přesné vzdálenosti maratónu 
i půlmaratónu byl před náběhem do terénu hned po po startu absolvo-
ván silniční úsek příslušné délky.
Celkové převýšení maratónu bylo víc jak 900 metrů, u půlmaratónu 
téměř 500 metrů.
Teplota při startu +13 oC, v průběhu závodu postupně vystoupala na 
+15 oC; zataženo většinou drobně pršelo, mírný SZ vítr; trať mokrá, 
v terénu blátivá, náročná.
Závody proběhly bez protestů a bez zranění.
Prezentováno: 53 závodníků (11 + 41 + 1)
Startovalo: 53 závodníků
Závod dokončilo: 53 závodníků
Hlavní rozhodčí, měřič trati a zpracování výsledků:
 RNDr. Zajíc Jan, CSc. – statistik KRBu Chrudim
Ředitel závodu:  Holinková Marcela

Maratón – délka trati 42,2 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Fujeríková Judit 70 Čigabiga TM 5:13:39 1. start
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Borovec Alexandr 76 Choceň 3:21:14 
2 Malý Jiří 77 Praha 3:25:35 1. start
3 Maier Lukáš 78 KRB Chrudim 3:32:11 
4 Sedlák Pavel 71 Slatiňany 3:49:16 
5 Peisker Richard 70 Slatiňany 4:02:45 1. start
6 Janků Petr 74 TJ Liga 100 Olom. 4:24:37 
7 Lenhart Vít 82 TJ Liga 100 Olom.. 4:26:27 
8 Přecechtěl Stanislav 59 Polnička 4:43:25 1. start
9 Jelínek Jaromír 77 KRB Chrudim 4:54:07 100% účast
10 Jančář Stanislav 67 MK Seitl Ostrava 5:13:39 1. start

Půlmaratón - délka trati 21,1 km
Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Rybenská Jitka 75 KRB Chrudim 1:55:27 OR na M½M
2 Šiklová Dagmar 74 Chrudim 2:00:16 1. start
3 Víšková Miroslava 74 Chrudim 2:00:28 OR na M½M
4 Pokorná Barbora 88 Chrudimský běhny 2:03:06 1. start
5 Dundáčková Zuzana 82 Triathlon Team Cr 2:08:57 1. start
6 Barboříková Martina 80 Doběhnem 2:33:28 1. start
7 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 2:36:14 
8 Spilková Martina 77 Doběhnem 2:38:18 1. start
9 Formánková Lenka 74 Doběhnem 2:59:26 1. start
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Maier Petr 75 Sudkov 1:35:16 1. start
2 Urválek Vladimír 91 Slatiňany 1:36:29 1. start
3 Havelka Jan 79 Optika Vodehnal 1:37:19 1. start
4 Štys Pavel 78 Retia 1:38:15 1. start
5 Šulc Miroslav 68 Srnojedy 1:38:44 OR na M½M
6 Jelínek Petr 78 Kostelec u Heř. M. 1:41:16 
7 Bača Jan 76 Čistý sport 1:41:17 
8 Vít Tomáš 83 SCP Pardubice 1:41:25 1. start
9 Šlaichrt Matěj 88 Triathlon Team Cr 1:41:30 1. start
10 Bis Dalibor 75 Triathlon Team Cr 1:41:36 OR na M½M
11 Štembera Petr 69 Pardubice 1:43:24 1. start

12 Číž Josef 71 Lázně Bohdaneč 1:43:35 OR na M½M
13 Novák Petr 78 Chrudim 1:43:57 OR na M½M
14 Kouba Martin 74 Pardubice 1:46:36 OR na M½M
15 Novák Viktor 76 kalirna.cz 1:53:50 1. start
16 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 1:54:38 
17 Licek Martin 71 SK OMT Pardubice 1:54:41 
18 Drozd Jiří 57 MOPOS Pardubice 1:54:51 
19 Víšek David 75 KRB Chrudim 1:55:16 1. start
20 Kühr Vlastimil 75 KRB Chrudim 1:56:09 1. start
21 Hudský Kamil 73 Kajman Run 1:56:49 1. start
22 Ráliš Tomáš 73 Staré Hradiště 2:00:15 1. start
23 Machatý Radek 78 Triathlon Team Cr 2:01:57 1. start
24 Pavlík Michal 77 Chrudimský běhny 2:03:06 1. start
25 Peške Pavel 65 NeLi Kart Liberec 2:07:27 
26 Horáček Jaroslav 71 SDH Lukavice 2:08:27 1. start
27 Rykýř Petr 80 Chrudim 2:08:27 1. start
28 Bednář Josef 50 Počaply 2:14:23
29 Jelínek Jaromír ml. 06 KRB Chrudim 2:15:07 1. start
30 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 2:15:44 100 % účast
31 Stieber Ondřej 74 Pardubice 2:17:56
32 Meduna Josef 83 KRB Chrudim 2:22:06

Klasický okruh – délka trati 10 km
Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Ledvina Marek 82 KRB Chrudim 1:23:31

Na Monaku 7. září 2019

Klub rekreačních běžců Chrudim, z.s.
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Kulturní a společné akce

Sázíme lesy nové generace

28. 9. 2019 v 16 hodin – NOC SOKOLOVEN (prohlídka sokolovny, 
program pro děti a mládež, společná zábava, hledání pokladu, večer-
ní opékání, spaní na žíněnkách a karimatkách, snídaně).

1. 10. 2019 v 19 hodin – 100. Cestovatelský večer (s kuchařem a ces-
tovatelem Milanem Václavíkem, s ochutnávkou) ve Společenském 
domě.

6. 10. 2019 v 16 hodin – Koncert pěveckého sboru Slavoj v kostele 
sv. Martina ve Slatiňanech.

15. 10. 2019 v 17 hodin – přednáška Ing. Jaroslava Bušty, kastelána 

na téma „Obnova slatiňanského zámku“ ve Společenském domě.

17. 10. 2019 v 17.30 hodin – XXI. Ročník Tradice Evropy 2019 v so-
kolovně ve Slatiňanech.

24. 10. 2019 – Den turistických informačních center v infocentru 
Slatiňany (koláček z místní pekárny, záložka do knížky, nafukovací 
balónek, po děti samolepka).

16. 11. 2019 v 15 hodin – Slatiňanský vrabčák 15. ročník v sokolov-
ně ve Slatiňanech.

Lesy České republiky, s. p., připravují na sobotu 19. 10. 2019 v rámci 
celostátní akce Sázíme lesy nové generace Den za obnovu lesa. Sázet 
můžete v Orlických horách, poblíž pevnosti Hanička nebo v areálu 
kolem chaty Švýcárna u Slatiňan. Kůrovcová kalamita se nevyhýbá 
ani této oblasti, proto zveme všechny, aby v tento den přišli v co nej-
hojnějším počtu, přiložili ruku k dílu a svou účastí vyjádřili podporu 
společnému úsilí obnovit naše lesy a vytvořit les pro XXII. století. 
Věříme, že společně v tento den vysázíme tisíce nových stromků pro 
další generace. Máme pro vás připraven také doprovodný program 
přímo v lese.
Zveme vás do lesa, kde si můžete vyzkoušet různé činnosti. Připrave-
né budou lokality pro sázení stromků, ale také pro úklid klestu a ruč-
ní odkorňování dříví. Lesníci budou mít pro Vás připravené nářadí 
a pomůcky. 
Kromě hlavní náplně dne, výsadby lesních dřevin, budou připraveny 
další aktivity, jako je např. lesní pedagogika pro nejmenší, měření le-
žícího dříví, měření stojících stromů, ukázka lesní techniky a občer-
stvení. Akce je podporována Českým olympijským výborem a účast 
přislíbili někteří olympionici. Konkrétní jména pro tyto lokality jsou 
zatím v jednání.

Až na místo se lze dostat autem a využít parkoviště v Rokytnici v Or-
lických horách pod pevností Hanička. Cesta bude označená, takže ur-
čitě nezabloudíte. Ve Slatiňanech Vás na parkoviště u zámku a hřeb-
čína dovede místní značení.
Akce bude probíhat od 10 hodin do 16 hodin, můžete tedy přijít do-
poledne nebo i odpoledne. Nezapomeňte na pevnou obuv a vhodné 
oblečení neboť v lese pracujeme za každého počasí. A těm, kteří se 
chtějí zapojit do zalesnění doporučujeme i pracovní rukavice.
Podrobné informace o celonárodní akci „Den za obnovu lesa, 
den který nás spojí“, lze získat také na speciální webové stránce 
www.sazimelesynovegenerace.cz, webových stránkách Lesů Čes-
ké republiky, s.p. (www.lesycr.cz) nebo na informačním letáku. 
Počet zájemců o sázení je omezen v jednotlivých hodinových in-
tervalech, můžete do lesa přijet v libovolnou hodinu mezi desá-
tou ranní a patnáctou odpolední. Na akci se nelze přihlásit nebo 
objednat.
Každý, kdo zasadí stromky, dostane od Lesů České republiky, s.p., 
upomínkový předmět, s tváří akce se můžete vyfotit, na vaše dotazy 
o lese a lesnictví vám ochotně odpoví lesníci v infostánku.
Přijďte a pomozte nám obnovit přírodu a vysázet lesy nové generace!


