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LEDEN 2020

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

Předvánoční čas v DPS Slatiňany

OTEVÍRACÍ DOBA V KNIHOVNĚ A INFOCENTRU
v době předvánoční a vánoční

19. 12. čtvrtek  8–11 hodin
20. 12.–5. 1. 2020  ZAVŘENO
Poté se na Vás budeme opět těšit ve známou pracovní dobu.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok!!!

Děkujeme za milé zpestření předvánočního času několika návštěvám. První se uskutečnila ve středu 4. prosince. U příležitosti oslavy svátků 
a narozenin obyvatel nás navštívili vskutku pohádkové bytosti – Mikuláš, čert a andělé. Přišli nám zazpívat koledy a rozesmát nás. Děkujeme 
i peklu, že si nás čert neodnesl a panu starostovi za mikulášskou nadílku. V úterý 10. prosince jsme se pobavili u pásma vánočních písniček 
s dětmi z místního skautského oddílu. Čtvrtek 12. prosince patřil akci, která se konala pod záštitou Města Slatiňany, ve spolupráci s místním 
Svazem diabetiků. O program se postaraly děti a učitelé ze Základní umělecké školy Slatiňany. A v pondělí 16. prosince mezi nás zavítal už 
pojedenácté pan tajemník Městského úřad Slatiňany Ing. Josef Prokš, aby nás poinformoval, co nového se v příštím roce v našem městě chystá.
Děkujeme všem, kteří nás v průběhu celého roku pravidelně navštěvovali. Přejeme jim klidné a pohodové svátky, veselého Silvestra, hodně 
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce 2020. To vše přejeme i lidem, kteří žijí v našem krásném městě.

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany

Uzavření knihovny a infocentra
Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z pro-
vozních důvodů bude ve čtvrtek 30. 1. 2020 ote-
vřeno až od 15 hodin.
Děkujeme za pochopení.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, 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 chvi-
ličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slati-
nany.cz) tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru 
oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé 
z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Alena Jakoubková – Hledám manžela…děti vítány
Coben Harlan – Na útěku

Měsíc s pěknou knihou

Informace pro občany
Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019
Otázky a důležité odpovědi na uvedené téma naleznete zde:
https://idos.idnes.cz/ – informace o vhodném spojení
www.oredo.cz/tarifni-kalkulator-jizdneho – tarifní kalkulátor
Dopravci:
www.cd.cz – České dráhy
www.leoexpres.com/cs – Leo Express
www.iredo.cz – informace o kartě IREDO
(Informaci poskytl ke zveřejnění Krajský úřad Pardubice. Bližší in-
formace naleznete na odkazech uvedených výše – pozn. Redakční 
rady).
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Rada města Slatiňany projednala
na 39. schůzi dne 18. 11. 2019:

1.  Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu (dále VZMR) na zajištění dodávky elektric-
ké energie vybrala Rada města společnost Pražská energetika, a.s.. 
Vybraná společnost podala nejnižší nabídkovou cenu 562 321 Kč 
bez DPH. Soutěž s ročním kontraktem na všechny odběrová místa 
(včetně příspěvkových organizací). Z celkem tří dodaných nabídek 
došlo k vyloučení jedné společnosti vzhledem k nesplnění podmí-
nek soutěže.

2.  Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek VZMR na za-
jištění dodávky zemního plynu vybrala Rada města společnost 
Pražská plynárenská, a.s.. Z celkem dvou dodaných nabídek zví-
tězila společnost s nejnižší nabídkovou cenou 497 Kč/MWh bez 
DPH. Soutěž s ročním kontraktem na všechna odběrová místa 
města (včetně příspěvkových organizací).

3.  Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových 
organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních 
úkolů za II. pololetí.

4.  Rada města vzala na vědomí výsledek hospodaření příspěvkových 
organizací za 1–9/2019.

5.  Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti inventarizace majetku 
města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování 
členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada pověřila sta-
novením způsobu využití přebytečného a nepotřebného majetku.

6.  V souvislosti s připravenou stavbou kanalizace v Kunčí schválila 
Rada náhradu za zřízení služebnosti vlastníkem pozemku za jed-
norázovou úplatu ve výši 3 000 Kč za 294 m2.

7.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 173 912 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 5 830 525 Kč) a ve výdajové části 
103 821 885 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– příjem z dotace a pojistných plnění JPO.

8.  Rada stanovila ceny pro právnické osoby oprávněné k podnikání 
zapojené do odpadového systému. Došlo k navýšení cen o cca 10% 
z důvodu zvýšení frekvence svozu komunálního odpadu v letních 
měsících a zavedení svozu tříděného odpadu „dům od domu“ (viz 
níže v článku).

9.  V různém Rada projednala:
◦  Rada zadala přípravu znění nových vyhlášek z důvodu legisla-

tivních změn. Vyhlášky budou následně předloženy ke schválení 
na jednání Zastupitelstva dne 11. 12. 2019. 

◦  Rada zadala přípravu potřebných dokladů za účelem čerpání do-
tace z IROP na zvýšení kapacity ZŠ.

◦  Rada byla seznámena s možnostmi řešení úprav elektroinstalace 
a vytápění v MŠ s tím, že doporučila jednat o dalších technic-
kých řešeních za účelem snížení energetické náročnosti budovy 
s možností získat dotaci z prostředků EU v souvislosti s plánova-
nou rekonstrukcí elektroinstalace, otopného systému a způsobu 
vytápění.

◦  Na základě povinnosti řešení přístupu k budoucí stavbě rodin-
ného domu na pozemku p. č. 56 ve Slatiňanech (u kostela), byl 
udělen souhlas s návrhem řešení obsahující pouze pěší přístup 
(chodník) mezi farou a dotčeným pozemkem s minimálním dopa-
dem na celkovou podobu prostranství a stávající zeleň.

Rada města Slatiňany projednala
na 40. schůzi dne 25. 11. 2019:

1.  Rada vzala na vědomí II. etapu inventarizace a posouzení vybra-
ných stromů a udělila souhlas s pokácením stromů, které jsou na-
padeny infekcemi, mají poškozené báze a slabou vitalitu, otevřené 
dutiny a defektní větvení, podélné praskliny. Ve většině případů 
jsou to stromy suché.

2.  V různém Rada projednala:
◦  Byla stanovena cena vstupenky na 9. Městský ples ve výši 350 Kč.
◦  Rada schválila pozvání zástupce z Výboru pro územní plánování

na zasedání Rady za účelem získání informací k vypořádání ná-
mitek souvisejících s novým územním plánem.

◦  Na základě podrobné diskuse Rada doporučila ZM schválení 
návrhu rozpočtu pro rok 2020, který je sestaven jako vyrovnaný.

◦  Byl vzat na vědomí střednědobý výhled příjmů a výdajů rozpoč-
tu města na rok 2021 a 2022.

◦  Rada schválila zahájení svozu plastů „dům od domu“ v týdnu 
od 23. 3. 2020 (viz níže v článku).

Rada města Slatiňany projednala
na 41. schůzi dne 2. 12. 2019:

  1.  Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celko-
vého počtu 40 nesplněných usnesení jich je 15 z tohoto roku a dá 
se předpokládat jejich splnění. Dále pak 25 starších, které jsou 
vázány na třetí strany.

  2.  Došlo ke schválení smlouvy o výkonu Městské policie Chrudim 
na území města Slatiňany. Nová smlouva řeší sjednocení několi-
ka dodatků smlouvy z roku 2005 a dále navyšuje cenu hodinové-
ho poplatku za činnost policisty na 350 Kč/h.

  3.  Rada schválila smlouvu o výpůjčce na základě projektu „Ote-
vřená krajina“ a deklarace o partnerství s MAS Chrudimsko. Dle 
smlouvy o výpůjčce zapůjčí město bezplatně část pozemku p.p.č. 
645/1 (u Podskály) na umístění infokiosku a dále se bude na pro-
jektu podílet částkou 9 937 Kč. Po uplynutí doby udržitelnosti 
(tj. 5 let) bude infokiosek převeden bezplatně do majetku města.

  4.  Rada se zabývala výběrem administrátora dotace pro přístavbu 
ZŠ a požádala potenciální uchazeče o doplnění některých infor-
mací a výběr odložila. 

  5.  Dalším bodem programu byl závazek Rady zajistit v roce 2020 
financování administrace dotace (viz bod výše), avšak na základě 
odložení předchozího bodu, dochází i k odložení tohoto.

  6.  Rada schválila nákup osobního automobilu Dacia Dokker pro 
DPS za cenu do 350 000 Kč (viz níže v článku).

  7.  Došlo ke schválení smlouvy o pronájmu Společenského domu 
dětskému divadelnímu spolku „TY – Já – tr Slatiňany z.s.“ 
za cenu 500 Kč/rok. Pronájem každou středu v podvečerních ho-
dinách kromě dnů, ve kterých se zde budou konat nějaké jiné 
akce (výstavy atd.).

  8.  Na základě veřejného jednání s nájemníky bytů na Starém náměs-
tí (bytové domy čp. 822–825, 832–835) byl vytvořen a schválen 
dodatek k nájemním smlouvám.

  9.  Rada schválila čerpání rezervního fondu ZŠ ve výši 24 000 Kč 
na plavání žáků a 20 000 Kč na obědy zaměstnanců.

10.  Rada rozhodla rozšířit projektové práce na výměnu elektroin-
stalace v MŠ o vybudování teplovodní otopné soustavy včetně 
nového zdroje vytápění formou tepelného čerpadla. Projekto-
vou dokumentaci zpracovává společnost SONET Building s.r.o. 
Po vyhotovení dokumentace bude na danou akci podána žádost 
o dotaci z prostředků EU.

11.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 103 243 912 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 6 135 525 Kč) a ve výdajové části 
104 196 885 Kč (dorovnáno financováním výdajů 5 182 552 Kč) 
– spoluúčast na projektu „otevřená krajina“ (bod 3.), pořízení au-
tomobilu pro DPS (bod 6.).

12.  Rada města doporučila program 7. zasedání Zastupitelstva města.
13.  V různém Rada projednala:

◦  Rada schválila pozvání dalších členů z Výboru pro územní plá-
nování na konání Rady města.

◦  Byl pozván zástupce společnosti JRK Česká republika s.r.o. 
na zasedání Rady za účelem předání informací ohledně mož-
nosti získání dotace týkající se odpadového hospodářství.

◦  Na základě žádosti ZŠ o zakoupení venkovního vánočního osvět-
lení stromu zaslanou ředitelem ZŠ doporučila Rada realizovat 
nákup osvětlení z finančních prostředků rezervního fondu školy. 

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany
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Investice a projekty
v rozpočtu města Slatiňany na rok 2020

Na základě doporučení Rady města byly do rozpočtu města na rok 
2020, který následně schválilo Zastupitelstvo, zařazeny následující 
investiční záměry a projekty:
  Kompletní obnova fasády školy včetně klempířských prvků. Tato 

akce plynule naváže na letošní provedenou výměnu oken, na kterou 
město vyčlenilo v tomto roce finanční prostředky.
  Výměna povrchu hřiště v ulici Nerudova
  Vybudování nového přechodu pro chodce v ulici Schmoranzova 

včetně jeho osvětlení
  Stavba nové hřbitovní brány
  Stavební úpravy kruhového objezdu (šišák)
  Rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova
  Nové veřejné osvětlení v části ulice T. G. M (od příjezdu z Chrudimi)
  Doplnění veřejného osvětlení v lokalitě Trpišov, v lokalitě Škrovád 

za čerpací stanicí a v lokalitě Škrovád JV
  Oprava části chodníku v ulici 5. května
  Rekonstrukce chodníku v části ulice Klášterní včetně veřejného 

osvětlení
  Oprava mostu ve Škrovádě
Zároveň byl Radou schválen závazek města zajistit v roce 2020 fi-
nancování administrace dotace a výběrového řízení na zhotovitele 
rozšíření kapacity ZŠ v souvislosti s přidělením dotace na její nástav-
bu ve výši 20 mil. Kč.
Co se týká zpracování projektových dokumentací, tak v rozpočtu 
na rok 2020 jsou vyčleněny finanční prostředky v prvé fázi na pro-
jekční přípravu stavebních úprav ulic Tyršova, Čechova (následně 
bude ulice Neumanova v roce 2021). Dále pak na projektové doku-
mentace na úpravu kruhového objezdu, doprojektování parkoviště 
Spartaku, dokončení PD nového chodníku v ulici Švermova včetně 
nového veřejného osvětlení v této ulici a další.
Ze schválených záměrů města vyplývá, že cílem Města je v násle-
dujících několika letech vynaložit veškeré úsilí za účelem rychlejší 
obnovy ulic, chodníků a veřejného osvětlení samozřejmě v kontextu 
s dostupnými zdroji města v následujícím období a možností čerpat 
finanční prostředky z EU v případě, že dotační tituly budou v dalších 
letech vypsány ze strany státu. Nutnou podmínkou čerpání dotací je 
právě jejich projekční připravenost.
V roce 2020 se bohužel nestihne stavebně zrealizovat vybudování 
nového chodníku v ulici Švermova a s tím související kompletní re-
konstrukce veřejného osvětlení po celé délce ulice zejména z důvodu 
zdržení v souvislosti s námitkami některých občanů v rámci územ-
ního řízení. V roce 2020 tak bude dokončena a uhrazena PD včetně 
získání všech potřebných povolení. Samotná stavební realizace se 
předpokládá v roce 2021.
V souvislosti s možností získat pozemek od Povodí Labe bude v příš-
tím roce doprojektována a upravena stávající zpracovávaná PD par-
koviště před Spartakem, která umožní lepší řešení daného prostoru 
včetně možnosti parkování autobusu a rozšíření počtu parkovacích 
míst. Samotná stavební realizace je tak plánována na rok 2021.
Závěrem lze konstatovat, že schválený rozpočet na rok 2020 je sesta-
ven jako vyrovnaný s tím, že se podařilo zachovat postupnou dynamiku 
růstu investic a oprav do nemovitostí a zároveň vyčlenit nemalé peníze 
na projekční přípravu budoucích investičních záměrů zejména v oblasti 
stavebních úprav ulic a oprav chodníků a obměny veřejného osvětlení.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Poplatek z pobytu
Místní poplatek z pobytu je novým poplatkem, který od 1. ledna 2020 
nahrazuje v zákoně o místních poplatcích poplatek za lázeňský nebo 
rekreační pobytu a poplatek z ubytovací kapacity.
Tento poplatek bude platit osoba, která není v obci přihlášená. Popla-
tek bude odváděn prostřednictvím plátce poplatku, kterým je podle 
zákona o místních poplatcích poskytovatel úplatného pobytu. Plát-
ce je povinen vybrat poplatek od poplatníka a ve lhůtě stanovené 
obecně závaznou vyhláškou jej odvést správci poplatku, kterým je 
městský úřad.
Zákon o místních poplatcích ukládá plátci poplatku povinnost vést 
a po stanovenou dobu uchovávat evidenční knihu.
Předmětem poplatku je úplatný pobyt trvající nejvýše 60 po sobě 
jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. 
Poplatek je zaměřen na krátkodobé pobyty, které budou mít ve-
směs rekreační a turistickou povahu, není vázán na konkrétní účel 
pobytu. Stejně tak není vázán na místo, kde je pobyt realizován, 
není tedy podmíněn pobytem v zařízení určeném k poskytování 
přechodného ubytování (nemusí být k tomuto účelu zkolaudován), 
ale vztahuje se i na všechny ostatní případy (umožnění stanování 
na zahradě, krátkodobé ubytování v bytě v rámci sdílené ekonomi-
ky apod.)
Zastupitelstvo města Slatiňany se na svém zasedání dne 11. prosince 
2019 usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním 
poplatku z pobytu a stanovilo sazbu poplatku 20 Kč za každý zapo-
čatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. Tato vyhláška bude 
vyvěšena na úřední desce a po nabytí účinnosti umístěna na webové 
stránky města Slatiňany.

Hana Hanušová

Pro zajištění kvalitních služeb pro klienty pečovatelské služby ve Sla-
tiňanech byl zakoupen a předán pracovnicím pečovatelské služby 
nový automobil zn. Dacia Dokker. Auto dosud používané „pečova-
telkami“ pro služební účely bylo předáno na údržbu města. Technic-
ký stav Škody Felicie používané na údržbě města dlouhé roky již 
nedovoluje dalšímu provozu.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Nové auto v DPS

Zlaté a diamantové svatby
Žádáme manželské páry, které budou v roce 2020 slavit zlatou nebo 
diamantovou svatbu, a chtěli by tuto životní událost oslavit se svý-
mi blízkými v obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech, ať se 
přihlásí u paní Osinkové (tel. 469 660 230 nebo e-mailová adresa: 
i.osinkova@slatinany.cz) vždy s dostatečným časovým předstihem 
kvůli zajištění vhodného termínu.

Ivona Osinková

Oslavy stříbrných svateb
Žádáme manželské páry, kterým se blíží oslava výročí stříbrných sva-
teb (25 let společného života) a budou mít zájem oslavit tuto událost 
s ostatními páry v obřadní síni Městského úřadu, ať se přihlásí na e-
-mail i.osinkova@slatinany.cz. Může se stát, že zrovna termín Vaší 
svatby nám v evidenci chybí, neradi bychom Vás připravili o pěkný 
zážitek z této slavnosti.

Ivona Osinková
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Odpady od roku 2020
Jak jste již byli průběžně informováni prostřednictvím předchozích 
Ozvěn, proběhla v roce 2019 nová výběrová řízení na zajištění odpa-
dového hospodářství pro naše město. Ačkoliv výběrová řízení vyhrá-
ly společnosti, které dosud zajišťují tyto služby, nově vypsané sou-
těže obsahovaly upravené a nové parametry, které pro nás všechny 
přináší některé výrazné a pozitivní změny.

Popelnice
Výraznou změnou je četnost svozu popelnic. V letním období 
od 1. června 2020 do 30. září 2020 a přes Vánoce od 21. do 31. 
prosince 2020 bude odpad svážen 1× týdně. Po zbytek roku bude 
odpad svážen 1× za 14 dní s tím, že svoz bude probíhat vždy v lichém 
týdnu a svozové dny (pondělí a úterý) včetně lokací tak, jak tomu 
bylo doposud.

Škrovád, Kunčí, Trpišov, Kochánovice

- běžný svoz: každé liché úterý, první svoz 14. 1. 2020
-  letní svoz: každé úterý, první svoz 2. 6. 2020, poslední svoz 29. 9. 

2020
-  výjimečné svozy: úterý 7. 1. 2020, úterý 22. 12. 2020

Slatiňany – východně od řeky, Borek

- běžný svoz: každé liché pondělí, první svoz 13. 1. 2020

-  letní svoz: každé pondělí, první svoz 1. 6. 2020, poslední svoz 28. 9. 
2020

- výjimečné svozy: pondělí 21. 12. 2020

Slatiňany – západně od řeky a severně od ulice Vítězství

- běžný svoz: každé liché úterý, první svoz 14. 1. 2020
-  letní svoz: každé úterý, první svoz 2. 6. 2020, poslední svoz 28. 9. 

2020
- výjimečné svozy: úterý 22. 12. 2020

Výsledná cena pro město se nově odvíjí nejen od hmotnosti, ale 
i od počtu výsypů, a tak musí být popelnice označeny plastovým či-
pem. Instalaci čipu provede svozová firma v únoru a březnu 2020, 
právě proto je nezbytně nutné v těchto měsících nechat vyndané 
vaše popelnice po celý svozový den, až do 19:00 a to i v případě, 
kdy bude popelnice prázdná. Popelnice, které nebudou od dubna 
osazeny čipem, nebudou nadále svozovou službou vysypávány. 
V případě, že si koupíte novou popelnici nebo Vaše popelnice nebude 
na konci března osazena čipem, kontaktujte Městský úřad.

Tříděný odpad
Další změna se týká systému tříděného odpadu. Dojde k zavedení 
služby „dům od domu“, což znamená, že plasty společně s nápojo-
vými kartony (tetrapaky) bude možné řešit nejen donáškou do kon-
tejnerů po městě, ale i odvozem přímo od domu stejným způso-
bem jako směsný komunální odpad. Svoz plastu systémem dům 
od domu bude probíhat 1× za 14 dní lichý týden a zahájen bude 
od 23. března 2020. Svoz papíru systémem dům od domu bude 
zahájen až v roce 2021.
Mapa svozu je na následující straně na konci článku.
Plasty společně s tetrapaky se budou třídit do sběrných pytlů o obje-
mu 120 l, které Vám budou za symbolickou úplatu vydávány na Měst-
ském úřadu. Odpady vytříděné do jiných pytlů nebudou sbírány, ty 
z městského úřadu budou sbírány ze stejného místa jako popelnice. 
Pytle se budou označovat nálepkami s čárovým kódem, které Vám 
budou též vydávány na Městském úřadu.

Sběrný dvůr
Sběrný dvůr v ulic Nádražní v první polovině ledna bude otevřen 
pouze v pátek 10. 1., v sobotu 11. 1., v pátek 17. 1. a v sobotu 
18. 1. Pátky od 6:00 do 16:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00. Pro další 
období bude otevírací doba upřesněna komunikačními kanály města 
(rozhlas, mobilní rozhlas, webové stránky města).

Cena
Ačkoliv nové výběrové řízení přineslo jednotkové snížení cen po-
skytovaných služeb, tak zvýšení frekvence svozu (nově týdenní svoz 
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červen-září) a zavedením systému svozu plastu a papíru tzv „dům 
od domu“ došlo k navýšení celkové ceny. Zastupitelstvo města tak 
rozhodlo o navýšení poplatku za komunální odpad na 600 Kč/os. 
Nově budou od poplatku osvobozeny děti do jednoho roku věku 
a dále budou mít 50 % slevu osoby starší 80-ti let. Výše poplatku 
zdaleka nepokrývá celkovou cenu nákladů na odpadový systém města. 
Vzhledem k chystaným státním změnám u skládkovacího poplatku po-
čítaného na základě poměru směsného a tříděného odpadu, se Zastupi-
telstvo města dále rozhodlo využít možnosti elektronické evidence od-
padového systému za účelem zvýhodnění těch z Vás, kteří budou více 
třídit a produkovat tak méně směsného odpadu v popelnicích. Přípra-
vou systému slev se bude Rada města zabývat v následujících měsících.

Všechny podrobnosti naleznete také na webových stránkách města 
v sekci Komunální odpad pod odkazem Dokumenty na hlavní stránce 
www.slatinany.cz.

ZELENÁ každá lichá středa, první svoz 25. 3. 2020
MODRÁ každý lichý čtvrtek, první svoz 26. 3. 2020
ČERVENÁ každý lichý pátek, první svoz 27. 3. 2020

Ing. Vít Steklý, radní
Bc. Martina Doležalová, hospodářsko správní odbor, odpady

Žádáme všechny dopisovatele Ozvěn Slatiňan, aby dodržovali uvede-
né termíny jednotlivých uzávěrek. Na příspěvky doručené po uzá-
věrce nebude brán zřetel. Opožděné dodání příspěvků komplikuje 
vydání zpravodaje v termínu a včasné doručení do domácností.
Dovolujeme si také připomenout, že velikost jednotlivých příspěvků 
je na základě Statutu Ozvěn omezen na 1 stránku A4 včetně fotografií.

Marta Kolouchová

Ediční plán Ozvěn Slatiňan pro rok 2020

Číslo Uzávěrka

únor 2020 16. 1. 2020
březen 2020 14. 2. 2020
duben 2020 13. 3. 2020
květen 2020 17. 4. 2020
červen 2020 15. 5. 2020
červenec 2020 12. 6. 2020
srpen 2020 17. 7. 2020
září 2020 14. 8. 2020
říjen 2020 17. 9. 2020
listopad 2020 16. 10. 2020
prosinec 2020 13. 11. 2020
leden 2020 10. 12. 2020

Tip na krásnou knížku

Ing. Vladimír Rozehnal s manželkou Zdenkou vydal mimo jiné nád-
hernou knížku „Po Čechách stezkami ušlechtilých koní“. Po stopách 
sedmi historických měst nás povedou koně, kteří nejen v našem měs-
tě a okolí mají již po staletí své „domovské právo“ a tvoří náš společ-
ný kulturní poklad.
Knížku nabízíme čtenářům knihovny k zapůjčení a těm, kteří by 
ji chtěli mít doma možnost zakoupit ji v některém z knihkupectví 
event. na adrese arch.atelier@urbatelier.cz a za 270 Kč je Vaše .
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Tato ministezka o délce kratší než 1 km je situována nad zámec-
kým parkem a vede ovocným sadem kolem oplocení s výběhem 
koní a končí před posedem u pamětní desky, evokující bývalý Ferdi-
nandův vodovod pro zámek. Má pět zastávek s otázkami, které jsou 
určeny pro školní mládež, na něž jsou uvedeny odpovědi po odklo-
pení vrchní desky stolku. Sloupek s označením směru a krátkým 
textem je na obr. č. 1 a 2.

Motivem zřízení stezky byla vzpomínka na paní kněžnu, man-
želku F. J. Auersperga (1856–1938), šlechetnou a inteligentní dámu.

Krácený článek, vypisující její nacionále a dobová fota, byl zve-
řejněn v prosincových Ozvěnách od ing. J. Bušty a Mgr. B. Kobi-
ánové. Celý text je možné si přečíst na internetové stránce zámku 
www.zámek-slatinany.cz.
Citujeme z něj základní data:
Vilemína Kinská se narodila 5. 4. 1857 ve Vídni a pocházela ze staro-
bylé rodiny Kinských. Sňatek s knížetem F. J. Auerspergem uzavřela 
10. 1. 1878 ve Vídni. Z manželství se narodilo 5 dětí, poslední byl 
Ferdinand, který zemřel v roce 1942 v 55 letech, čímž vymřel rod 

Vilemínina stezka

Obr. č. 1

Obr. č. 4Obr. č. 2

Obr. č. 3
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V sobotu 18. ledna 2020 nás čeká ne-
náročný 15 km dlouhý pochod. Tra-
sa vede z Chrudimi přes Sobětuchy 
na hrad Rabštejnek, kde nás s plá-
nem a průběhem oprav seznámí jeden 

z jeho majitelů, pan Vít Novák. Potom zamíříme k Tyrolskému dom-
ku a do Slatiňan, někteří do Chrudimi. Za příznivého počasí nás ces-
tou čeká PRIESSNITZ WALKING (info a mapa trasy na webových 
stránkách). Sejít se můžeme u ranní kávy v Cukrárně 213 u nádraží, 
odchod v 9.20 hod. odsud.
Kontakt pro přihlášení a rezervaci holí 739 031 081.
Těším se na vaši účast!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

ZDRAVÝ DEN S NW CHRUDIM –
ZA HRADY CHRUDIMSKA I.

Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 1. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání

Auerspergů po meči. Ještě za života Vilemíny zemřela její nejmlad-
ší dcera Charlota po úrazu způsobeném pádem z koně. S frakturou 
páteře skonala po ročním ležení na lůžku. Na fotu č. 3 převzatém 
z průvodce zámkem je zachycena s otcem jako osmnáctiletá. Příči-
na předčasné smrti Vilemíny se neshoduje se sdělením v minulých 
Ozvěnách. V monografii R. Nohela Auerspergové v Čechách z roku 
1997 se uvádí, že zemřela na rakovinu, což také nepřímo potvrzuje 
úmrtní list, který přetiskujeme (obr. č. 4).

Chrudimské týdeníky – Český východ a Hlasy východočeské 
přinesly obsáhlou reportáž z jejího pohřbu za početné účasti šlechty, 
duchovenstva, spolků apod.

Zbožnou úctu ke své ženě vyjádřil Auersperg kondolenčním lis-
tem, z něhož citujeme krátké pasáže v překladu, celý je na obr. č. 5. 
Poslední hodiny jejího života trávil manžel u jejího lůžka a zazna-
menal i poslední slova: „Umírám, ale moje láska k Vám neumřela. 
Budu Vás milovat v nebi, jako jsem Vás milovala na zemi.“ Její 
skon byl vlídný a klidný bez bázně a děsu, protože její život byl 
vždy spravedlivý a čistý. O posmrtném osudu a víře v Boha, jemuž 
ženu odkazuje, píše: Půjčil jsi ji nám, Pane, a ona byla naše štěstí. 
Vyžádal jsi ji zpět a my jsme ti ji dali bez reptání, ale se srdcem 
plným zármutku. Tato slova nepotřebují komentáře, knížete smrt 
ženy velmi zasáhla a způsobila mu velké hoře. Až jeho smrt o 29 
let později je opět spojila. Jejich ostatky jsou uloženy vedle sebe 
v kryptě sv. Marka v Markovicích u Žlebů. Vchod do ní byl zabe-
tonován, čímž se na věky uzavřela posloupnost slatiňanské větve 
Auespergů.

Ing. Milan Vorel, foto Jan Drášil a archiv

Obr. č. 5
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8. 1. 2020
175. Laskavý večer - od 19 hodin – Společenský dům
11. 1. 2020
Chovatelský bál –od 20 hodin – sokolovna
16. 1. 2020
Cestovatelský večer – od 19 hodin – Společenský dům
19. 1. 2020
Dětský karneval – od 15 hodin – Sokolovna
25. 1. 2020
9. Městský ples – od 20 hodin – sokolovna

KULTURNÍ AKCE NA LEDEN 2020

Vzpomínka na Piešťany s diabetiky

V pátek 22. 11. 2019 odpoledne jsme se vrátili z 5-ti denního poby-
tu v Piešťanech a máme na co vzpomínat. Odjížděli jsme v neděli 
17. 11. 2019 brzy ráno. Do hotelu Alegro, kde jsme byli ubytovaní, 
jsme dorazili před polednem. Většina z nás absolvovala tento pobyt 
opakovaně, takže jsme věděli, že nás čeká ráno, v poledne i večer 
dobré jídlo. Zklamaní jsme rozhodně nebyli, ubytování též bylo na-
prosto v pořádku a příjemné. Olinka Slachová opět zářila jako per-
fektně fungující organizátor od začátku až do konce. 
Naše dny byly plné různých aktivit, někdy společných, jindy samo-
statných. Také jsme absolvovali různé procedury, které jsme si velmi 
pochvalovali.
Samozřejmě jsme navštívili jak město Piešťany, tak lázeňský ostrov 
s mnoha krásnými lázeňskými domy. S historií lázní jsme se sezná-
mili při loňském pobytu. Rádi jsme se podívali na známá místa. 
Rovněž výlet do Čachtic, kterého se zúčastnili ti, kteří vloni nebyli, 
byl hodnocen jako velmi vydařený i přes nepřízeň počasí. My, kdo 
jsme už Čachtice navštívili, jsme využili možnost zúčastnit se výletu 
do Trnavy do AQUA. Tam jsme si to krásně užili – je to nový areál 
s vnitřními i venkovním bazénem, spoustou masážních trysek a pří-
jemně teplou vodou.
Je pravda, že to uteklo jako voda a ani jsme nestihli všechny naše 
plány uskutečnit. Ještě samozřejmě nesmím zapomenout na příjemně 
strávené večery.

Cestou domů jako vždy perfektně zajištěný oběd ve Žďáru nad Sázavou. 
Nezbývá než těšit se na další akci s Olinkou – pro nás naprosto bez-
starostnou a příjemnou.
  Marie Picpauerová


