
1

DUBEN 2020

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

Velikonoce, svátky jara, jsou za dveřmi… Čipování popelnic u bytových domů

Parkování pro návštěvníky úřadu

V souvislosti s probíhajícím čipováním popelnic, žádáme občany ži-
jící v bytových domech a užívající popelnice hromadně, aby  jeden 
zástupce (pokud tak již neučinil), nahlásil na městský úřad na email: 
m.dolezalova@slatinany.cz  všechny  čipy  z  popelnic  hromadně 
za celý dům. V evidenci nebudou čipy přiděleny konkrétní  rodině, 
ale budou vedeny u čísla popisného konkrétního bytového domu.

Martina Doležalová, HSO

Rada města Slatiňany rozhodla, že návštěvníci MěÚ Slatiňany budou 
moci parkovat zdarma na parkovišti u restaurace U Zámku. Parko-
vací kartu si zajistí u příslušného úředníka, se kterým budou jednat.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Pozvánka na 178. Laskavý večer
Via vitae Comenius

Akordeon a loutna
Letos uplyne 350 let od smrti jednoho z největších českých myslitelů, 
filosofů a spisovatelů, který je pokládán za zakladatele moderní pe-
dagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Jana Amose Komen-
ského  (1592–1670)  připomenou  slovem  a  hudbou  akordeonistka 
Jitka Baštová a loutnista Jindřich Macek. Oba umělci již několi-
krát na Laskavých večerech vystupovali. Přijďte si je znovu do Spo-
lečenského  domu  poslechnout  ve  čtvrtek 9. dubna od 19 hodin. 
Lístky za 60 korun si můžete koupit na místě nebo předem v městské 
knihovně (469 660 239).  z.j.

Přejeme Vám příjemné prožití Velikonoc, svátků probouzející se pří-
rody, svátků jara.
I vy načerpejte novou energii ze slunečních paprsků, ze zářivě zelené 
barvy nových výhonků rostlin, ze zpěvu ptáčků.

Hezké Velikonoce přeje starosta MVDr. Ivan Jeník,
 zaměstnanci MěÚ Slatiňany

Čtenáři  naší  knihovny nám poskytují  dobré  tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili 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 prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz), 
tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbe-
ných  titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Arnold Vašíček – České tajemno
Vlastimil Vondruška – Mstitel z Jenštejna

Měsíc s pěknou knihou

Uzavření knihovny a infocentra
Informace pro občany o koronaviru

Poznámka redakční rady

ZUŠ Slatiňany

Omlouváme  se  všem  návštěvníkům,  ale  z  důvodu 
školení bude ve čtvrtek 23. dubna v knihovně  info-
centru po celý den ZAVŘENO.

1)  Do odvolání je provoz Městského úřadu Slatiňany omezen 
pouze na tyto úřední dny a hodiny: 
pondělí: 13:00–16:00 hodin
středa: 13:00–16:00 hodin

Žádáme občany, aby na MěÚ osobně vyřizovali pouze neodkladné 
záležitosti, ostatní vyřizovali telefonicky či elektronicky.
2)  Pokladna Městského úřadu je zcela uzavřena. Poplatky za komu-
nální odpad a psy je možno uhradit převodem na účet, v pokladně 
úřadu až na základě zrušení karantény. Platby po splatnosti z toho-
to důvodu nebudou postihovány.

3)  Pokud je někdo z občanů sám a potřebuje pomoc, např. s ná-
kupem, zajištění obědu obraťte se prosím na paní Ilonu Tuši-
covou Čápovou na tel. 469 682 555, 721 101 332.

4) Uzavřen je také sběrný dvůr u nádraží. 
5) Do odvolání je pozastaveno čipování popelnic.

Žádám občany našeho města, aby dodržovali všechna opatření i další 
opatření např. vlády a jiných institucí, která budou následovat. Zod-
povědností nás všech zabráníme dalšímu šíření nákazy. V této neleh-
ké chvíli je třeba si vzájemně pomáhat a být ohleduplní. 

MVDr. Ivan Jeník, starosta města

Všechny akce avizované v dubnových Ozvěnách Slatiňan proběhnou 
nebo ne dle situace o povolení nebo zákazu jejich konání.

RR

Všechny  akce,  které měla  pořádat ZUŠ Slatiňany v měsíci  dubnu, 
jsou zrušeny.

PETR Šota, ředitel ZUŠ

Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 4. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání

Truhlářství SPALTO Vás zve na Velikonočni truhlářský workshop.
Přijďte  s  dětmi  vyrobit  dřevěný  výrobek  dne  4.  dubna  2020 
od 9.00 do 11.00 a od 11.00 do 13.00 hod. Budeme vyrábět s na-
ším  speciálním  hostem  panem  Vozankou  pomlázku,  řehtačku, 
nebo  krabičku  na  vajíčka. Kapacita míst  omezena,  proto  nevá-
hejte  s  přihlášením  na  e-mail:  kasparova32@seznam.cz,  mob. 
776 759 744. Cena 250 Kč/ dva výrobky.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slati-
ňany a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú.
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Rada města Slatiňany projednala
na 50. schůzi dne 24. 2. 2020:

  1.  Schválení dodatku č. 8 k pojistné  smlouvě číslo 7720815456 – 
rozšíření pojištění o hodnotu movitých věcí, do kterých se v prů-
běhu uplynulého roku investovalo, čímž došlo k navýšení hodno-
ty, která byla upravena dodatkem i ve smlouvě.

  2.  Schválení dodatku č. 4 k pojistné  smlouvě číslo 0022635335 – 
aktualizace  pojištění  zodpovědnosti  zaměstnanců,  které  kvůli 
změně zaměstnance a celostátnímu navyšování platů muselo být 
aktualizováno.

  3.  Byl určen termín konání 10. Městského plesu, a to 30. 1. 2021
  4.  Došlo  ke  schválení  roční  dohody  o  provádění  zálivek Technický-

mi službami Chrudim. Oproti  loňské podobě byl aktualizován vý-
čet zalévaných stromů a záhonů. Celkem 20 zálivek na 10 místech 
za 66 400 Kč vč. DPH. V případě teplejšího léta smlouva stanovuje 
možnost dalších zálivek. Cena každé další zálivky 3 320 Kč vč. DPH.

  5.  Vzhledem ke změnám legislativy musí schvalování nového územ-
ního plánu projít dvoukolovým veřejným projednáváním. Společ-
nost SURPMO, a.s.,  která městu  zajišťuje  jeho projektovou  re-
alizaci, měla v původní smlouvě pouze  jedno projednávání (dle 
původního požadavku legislativy). Rada schválila dodatek s touto 
společností za 84 700 Kč vč. DPH na zajištění odborné spoluú-
časti a s  tím spojené zpracování dokumentace pro další veřejné 
projednávání.

  6.  Došlo  k  uzavření  smlouvy  o  zasílání  varovných  a  výstražných 
zpráv  prostřednictvím SMS  s Městem Chrudim. Zprávy  budou 
zasílány starostovi, místostarostovi a tajemníkovi MěÚ Slatiňany. 
Celková cena – 300 Kč na rok.

  7.  Rada města  uvolnila  částku  24  800 Kč  z  rezervního  fondu MŠ 
na dofinancování projektové dokumentace na rekonstrukci elek-
troinstalace

  8.  Došlo k uzavření kupní smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s. Předmě-
tem smlouvy je prodej chráničky v délce 120 m položené na parc. 
65/1  ve  Škrovádě,  kde  byl  zhotoven  nový  asfaltový  povrch, 
za 131 416 Kč.

  9.  Byla schválena smlouva o bezúplatném užívání venkovních po-
zemků okolo Švýcárny Hřebčínu. 

10.  Bylo  schváleno  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  do  části  po-
zemkové parcely č. 474/3 Slatiňany (připojení kanalizace).

11.  Schválení zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce na parce-
lách  č.  č.  665/4,  č.  655/1  a  č.  240/2  ve  Slatiňanech  za  účelem 
zemního kabelového vedení.

12.  Rada  města  schválila  návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou 
k podání nabídek na VZMR zpracování projektové dokumentace 
(dále PD) na úpravy ulice Čechova spolu s veřejným osvětlením 
(dále VO), PD na úpravy ulice Tyršova včetně VO, stavební úpra-
vy kruhového objezdu, VO na části TGM). Seznam členů komise 
pro hodnocení nabídek – starosta, místostarosta, vedoucí OVŽP, 
zaměstnanec odpovědný za investice.

13.  Rada schválila znění výzvy na vypsání výběrové řízení na VZMR 
– oprava fasády ZŠ.

14.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek Rada 
města vybrala společnost DEKORSTAV s. r. o. pro realizaci opra-
vy mostu  ve  Škrovádu.  Celková  cena  1  247  534 Kč  bez DPH. 
Do soutěže se přihlásila pouze jedna firma.

15.  Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organiza-
ce města na rok 2020 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

16.  Došlo ke schválení závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové 
organizace města na rok 2020 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

17.  Rada  schválila  znění  výzvy  na  vypsání  výběrového  řízení 
na VZMR – nové veřejné osvětlení v ul. Schmoranzova, výstavbu 
hřbitovní brány včetně osvětleného přechodu k ní.

18.  Rada  schválila  znění  výzvy  na  vypsání  výběrového  řízení 
na VZMR – nový povrch na hřišti v ul. Nerudova spolu s doplně-
ním herních prvků.

19.  Byla schválena smlouva o poskytování stravování s Květoslavem 
Vladykou,  na  základě  které mohou  zaměstnanci MěÚ využívat 
stravenky v jeho provozovnách.

20.  Rada města  vzala  na  vědomí  informaci  o  činnosti MěÚ v  roce 
2019.

21.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 84 622 209 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 2 921 800 Kč) a ve výdajové části 
86 004 109 Kč  (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– zajištění výstavy hub, inženýrská činnost související s nakládá-
ním s vodami u náhonu, opakované veřejné projednávání územní-
ho plánu, PD na veřejné osvětlení v ulici Klášterní, vodné na Švý-
cárně, administrace veřejné zakázky na zajištění sběrného dvora, 
zalévání zeleně.

22.  V různém Rada:
◦  schválila prodej borovice za cenu 430 Kč / m3 bez DPH
◦  schválila  smlouvu  o  těžbě  a  prodeji  dřeva  společností  LESO-
PRODUKT s.r.o. Těžba dřeva  se uskuteční  na  základě  lesního 
hospodářského plánu.

◦  vzala  na  vědomí  ředitelské  volno ZŠ  ve  dnech  29.  6.  a  30.  6. 
z provozních důvodů.

◦  rozhodla objednat služby slatiňanského sběrného dvora u firmy 
Recycling kovové odpady, a.s. na každý pátek a sobotu v průbě-
hu března.

◦  diskutovala na základě připomínek občanů vzešlých z uskuteč-
něného setkání  týkajícího se plánované rekonstrukce části Me-
dunovy ulice, o nastaveném systému zpoplatnění parkoviště pod 
zámkem. Následně pověřila pana  tajemníka přípravou zajištění 
bezplatné  možnosti  parkování  pod  zámkem  pro  zaměstnance 
MěÚ a občanů vyřizující své záležitosti na úřadě.

◦  diskutovala o možnostech umístění mobilního WC pro návštěv-
níky hřbitova.

◦  řešila problematiku odstraňování uvázaných a následně uláma-
ných větví stromů.

Rada města Slatiňany projednala
na 51. schůzi dne 9. 3. 2020:

  1.  Schválení vnitřní směrnice k delegování pravomocí. Aktualizace 
spočívající v aktualizaci staré směrnice upravující kompetenci za-
stupovat město při stavebním řízení na stavební úřad a gesčního 
radního.

  2.  Byl schválen ceník plovárny pro rok 2020. Ceny zůstávají ve stej-
né výši jako v roce 2019 včetně permanentek.

  3.  Došlo k navýšení cen vstupného a pronájmu pro interaktivní mu-
zeum Švýcárna. Vstupné se zdražuje dle typů vstupného nejvýše 
o 10 Kč oproti loňskému roku.

  4.  Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2018.
  5.  Starosta  byl  pověřen  stanovováním  cen  prodeje  dřevní  hmoty 

z lesů po konzultaci s hajným města nebo s odborným lesním hos-
podářem. Rada dále schválila cenu prodeje z kácení problematic-
kých stromů, které na základě zákona č. 289/1995 Sb. mají kácet 
majitelé přilehlých nemovitostí na své náklady. Prodej takového 
dřeva majitelům přilehlých nemovitostí byl stanoven na 1 Kč/m3. 
Problematické stromy určuje odborný lesní hospodář.

  6.  Byla  schválena  smlouva  o  poskytnutí  platebního  terminálu 
na Švýcárně na sezónu 2020.

  7.  Rada diskutovala o nabídce na platební terminál na plovárnu na se-
zónu 2020. Bod byl odložen za účelem získání většího množství 
cenových nabídek.

  8.  Byla schválena smlouva na přijetí dotace Pardubického kraje na-
šemu městu na provoz sociálních služeb ve výši 440 000 Kč.

  9.  Bylo  schváleno  zřízení  služebnosti  inženýrské  sítě  do  části  po-
zemkové parcely p. p. č. 022/5 a 664/3 Slatiňany (vodovodní pří-
pojka).

10.  Vzhledem ke zrušení veřejné zakázky na provoz sběrného dvo-
ra a nutnosti zajištění této služby bylo rozhodnuto o výběru ad-

Rada města Slatiňany
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ministrátora na vypsání nového výběrového řízení. Cena služby 
60 000 Kč bez DPH.

11.  Rada města schválila odpisový plán na rok 2020. Formální úkon 
dle Českého účetního standardu (ČÚS) 708 a vnitřní směrnice č. 
4/2011.

12.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém náměs-
tí o půlročním prodloužení.

13.  Rada města schválila přijetí dotace ve výši 893 889 Kč od MMR 
související s uskutečněnou opravou místní komunikace ve Škro-
vádě.

14.  Došlo ke schválení nové směrnice pro parkování, která umožňuje 
zdarma parkovat na parkovišti pod zámkem, a to zaměstnancům 
městského úřadu (pouze v pracovních hodinách) a návštěvníkům 
MěÚ (viz níže v článku). Dále stanovuje roční paušální cenu par-
kovacích  karet  pro  hřebčín  na  parkovišti  „V Kaštance“  (pouze 
všední dny, max 15 parkovacích míst).

15.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 85 095 809 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 3 338 900 Kč) a ve výdajové části 
86 894 809 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – 
oprava mostu ve Škrovádě, PD na 2  čerpací  stanice kanalizace 
v Trpišově, financování výběrového řízení sběrného dvora, více-
náklady spojené s administrací projektu opravy místní komunika-
ce ve Škrovádě.

16.  Rada  města  schválila  čerpání  rezervního  fondu  MŠ  ve  výši 
38 998 Kč na nákup myčky na nádobí.

17.  V různém Rada:
◦  stanovila otevření plovárny na 22. 5. 2020
◦  vzala na vědomí dopis ohledně akce „Hodina země“ od společ-
nosti Veronica (žádost o zhasnutí veřejného osvětlení).

◦  schválila  zahájení přípravy vydání knihy k 50. výročí Slatiňan 
jako města.

◦  rozhodla o zahájení výběrového řízení na dodavatele přístavby 
a nástavby ZŠ a vyhradila si možnost zrušení výběrového řízení 
v případě neobdržení dotace.

◦  diskutovala nad zvýšením osobních příplatků ředitelům příspěv-
kových  organizací,  nad  problematikou  pečovatelského  domu 
a nad možností zavedením tzv. „Multisport kartou“ na plovárně.

◦  schválila  parametry  pro  přípravu  nového  výběrového  řízení 
na provozovatele sběrného dvora.

◦  probírala stav převodu pozemku pod běžeckou dráhou Spartaku 
ve prospěch města.

◦  schválila  možnost  samoinstalace  čipu  na  popelnice  občanům 
za podmínky,  že občan odpovídá  za poškození  či  ztrátu  způso-
benou  neodbornou  instalací,  přičemž  žádost  o  nový  čip  bude 
zpoplatněna. V případě instalace čipu formou nýtování bude čip 
v případě poškození nebo ztráty vyměněn zdarma.

◦  byla informována, že se do soutěže na rekonstrukci ulice Schmo-
ranzova (veřejné osvětlení, přechod, hřbitovní brána) žádný ucha-
zeč nepodal nabídku. Obratem bylo rozhodnuto o opětovném vy-
psání výběrového řízení.

◦  byla seznámena s revizí semaforu u školy. Revizní zpráva hovoří 
o tom, že semafor po technické stránce dosluhuje, na základě če-
hož Rada rozhodla o oslovení případných dodavatelů na zajištění 
PD nového semaforu.

◦  Schválila situační nákres na prosté opravy části chodníku v ulici 
5. května a schválila předání projektantovi k dokončení zadávací 
dokumentace.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Informace k veřejným seznámením občanů s investičními záměry města
 Rekonstrukce části ulice Medunova
Dne 5. 2. 2020 se konalo veřejné  seznámení občanů s plánovanou 
rekonstrukcí části Medunovy ulice. Na jednání zazněly mnohé pod-
něty a připomínky občanů, které následně byly tlumočeny Radě měs-
ta a panu projektantovi. Došlo k většinové shodě, že dle situačního 
výkresu  bude  vytvořeno  celkem  10  parkovacích  míst  s  výhybnou 
a z  toho 8 naproti  řadovým domům, a  to při zachování obousměr-
ného provozu. Nebudou v projektu navrženy žádné vysoké obruby 
u ostrůvku podél parkovacích  stání,  žádné zelené proužky na úkor 
parkovacích míst a ani vyvýšená křižovatka. Součástí rekonstrukce 
bude instalace nového veřejného osvětlení s LED svítidly. Na zákla-
dě tohoto zadání bude dokončena PD. 
Projektová  dokumentace  by měla  být  dokončena  do  konce  června 
a finální situační nákres bude zveřejněn na webových stránkách měs-
ta v odkazu Výhledové projekty. Pak bude následovat získání přísluš-
ných povolení všech orgánů  (odbor dopravy Chrudim, Policie ČR, 
atd.). Samotná stavební realizace je naplánována na rok 2021.
Na zasedání s občany též zaznělo, že v ulici Medunova parkují ze-
jména  pracovníci MěÚ  Slatiňany  a  přitom  je  parkoviště  u  zámku 
prázdné z důvodu  jeho zpoplatnění. Na základě  těchto připomínek 
Rada města dne 9. 3. 2020 rozhodla, že pracovníci úřadu budou vý-
lučně parkovat na parkovišti pod zámkem na základě vydaných plat-
ných parkovacích karet s cílem uvolnit ulici Medunova pro občany, 
kteří  tam bydlí a  jejich návštěvy. Zároveň pro občany, kteří budou 
potřebovat vyřídit své záležitosti na úřadě, bude umožněno též bez-
platné parkování.
 Nový chodník ulice Švermova
Dne  11.  3.  2020  proběhlo  veřejné  seznámení  občanů  s  výstavbou 
nového chodníku v ulici Švermova. Původní záměr počítal s chodní-
kem od penzionu Bonet až ke křižovatce s ulicí Družstevní. Nicméně 
na základě podaných námitek občanů z bytového domu č.p. 753–754 
v rámci územního řízení, kdy důvodem byl nesouhlas s pokácením ně-
kolika stromů, byl na základě rozhodnutí Rady města tento úsek chod-
níku před bytovým domem č.p 753–754 z projektu vypuštěn. Chodci 
tak budou používat stávající chodník podél tohoto bytového domu. 
Na veřejném jednání s občany již k návrhu nezazněl žádný zásadní 

nesouhlas s realizací záměru. U bytového domu 748 a 749 bude mu-
set být odstraněn živý plot, který bude nově vysazen, stromy by se 
kácet neměly, nepřekáží realizaci. Podél chodníku jsou projektovány 
vsaky pro dešťovou vodu a bude prověřeno, zda pojmou i vodu ze 
silnice, která se nyní vsakuje do krajnice pod budoucím chodníkem.
Původní předpokládaný termín realizace stavby byl stanoven na rok 
2020, ale vzhledem k podaným námitkám v rámci územního řízení 
a zdržení projektových prací se v letošním roce předpokládá dokon-
čení PD včetně PD na nové veřejné osvětlení po celé délce Švermovy 
ulice. Samotná stavební realizace je naplánována na rok 2021.
 Rekonstrukce objektu bývalé prodejny Trpišov
Dne 2. 3. 2020 uskutečnil Osadní výbor Trpišov s občany veřejné se-
zení týkající se zpracované projektové dokumentace na rekonstrukci 
objektu bývalé prodejny v Trpišově. Na  jednání byli přizváni  i zá-
stupci města, kteří zde přišli vyslechnout připomínky a náměty obča-
nů ke zpracované původní projektové dokumentaci. 
Projektovou dokumentaci nechalo město zpracovat v roce 2015. Inves-
tiční záměr počítal  s kompletní  rekonstrukcí objektu a  s  jeho nástav-
bou, kdy v přízemí měla vzniknout malá prodejna se sklady, ordinace 
s  čekárnou  a  společenská místnost. V nástavbě  se  sedlovou  střechou 
měl vzniknout podkrovní byt. Tehdy k danému záměru města nebyly ze 
strany občanů Trpišova vzneseny žádné zásadní podněty a připomínky. 
Přítomní občané na jednání odmítli tento návrh, kdy zejména uvádě-
li, že není účelné rekonstruovat prostory určené pro prodejnu, jelikož 
se nikdo nenašel a nenajde, kdo by prodejnu provozoval. Požadavek 
přítomných spočíval zejména v tom, aby prostor sloužil jako místo 
společenských  akcí  a  setkávání  občanů Trpišova. Na  základě  toho 
Osadní výbor Trpišov zašle radním města návrh na využití objektu, 
kterým se bude Rada následně zabývat.
Závěrem mi dovolte, abych všem občanům, kteří se osobně účastnili 
veřejného seznámení se záměry města, ať již na městském úřadě či 
v Trpišově,  poděkoval  za  jejich  zájem,  vznesené  podněty  a  připo-
mínky. Předcházíme tím také zbytečným budoucím nedorozuměním 
v okamžiku, kdy se před okny občanů objeví stavební technika. Pak 
prakticky nelze již moc změnit a ovlivnit.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Vandalismus v našem městě stále „vzkvétá“
V několika minulých vydáních Ozvěn Slatiňan jsme několikrát pou-
kazovali na „výsledky“ vandalismu v našem městě.
Bohužel se k tomuto tématu musíme vrátit.
Z níže uvedených fotografií je nám, a hlavně většině občanů Slatiňan, 
smutno. 
Na mysl přichází otázka: „Proč si v dnešní hektické době, době mno-
ha nepříznivých zpráv a informací, ničíme prostředí, které nás bez-
prostředně  obklopuje?  Proč  se  nesnažíme,  aby  vše  okolo  nás  bylo 
pěkné a příjemné na pohled?“
Naším  přáním  je,  abychom  na místě  těchto  fotografií mohli  příště 
zveřejnit nějaké pěkné pozitivní příspěvky.

Ing. Josef Prokš, tajemník
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Nejčastěji kladené otázky k čipům na popelnicích
S  novou  technologií  přišlo  nesčetně  otázek  týkajících  se  čipování 
popelnic. Mnoho z vás určitě napadají dotazy stejné, ale dosud jste 
neměli příležitost se zeptat. Nejčastější otázky se proto pokusím zod-
povědět:

Proč se čipy na popelnice nelepí?
Čip není bohužel tak lehký jako například známka. Vzhledem k tomu, 
že popelnice jsou často u silnic, kde se na ně v létě práší a v zimě se 
na ně dostává chemický posyp, vzniká na popelnicích znečištění. Čip 
na takovém povrchu lepidlem špatně drží. Čip je zároveň mírně vy-
stouplý, a tak není problém o něj při manipulaci s popelnicí snadno 
zavadit. Na základě zkušeností z jiných měst, kde systém již funguje, 
nám společnost dodávající tuto technologii doporučila formu nýtová-
ní, která je proti výše popsaným problémům odolná.

Můžu si čip na svoji popelnici umístit sám?
Ano.  Pokud  trváte  na  vlastní  instalaci,  můžete  o  to  úřad  požádat, 
avšak v takovém případě je instalace na Vaši odpovědnost. První čip 
dostanete zdarma. V případě ztráty nebo poničení, které bylo průkaz-
ně způsobeno neodbornou montáží, si nový čip musíte zakoupit. Jak-
mile nebude na Vaší popelnici čip, popelnice nebude vyvezena. Kro-
mě částky za nový čip Vás v takovém případě čeká i cesta na úřad. 
Jestliže jste využili možnosti nýtování, při ztrátě či poškození Vám 
bude nový čip poskytnut zdarma. Doporučujeme tedy jít formou na-
bídnutou úřadem.

Dá se technologie nějako zneužít?
Nedá. Čip obsahuje pouze jedinečné číslo. Číslo je mechanicky ulo-

ženo vně čipu a nelze ho přepsat. Pokud čip ztratíte, nebo Vám ho 
někdo ukradne, krádež nahlásíte na MěÚ a poté dojde k deaktivaci 
odcizeného čísla, tedy k deaktivaci čipu. Vzhledem k tomu, že jsou 
veškeré informace evidované v databázi na MěÚ, vše s čipem spoje-
né převedeme na nové (jiné) číslo nově přiděleného čipu.
V případě, že dojde i k odcizení popelnice, úřad může zjistit čas po-
sledního výsypu, který lze na základě znalosti historie trasy popelář-
ského auta pozičně dohledat a umožnit případně její nalezení.

Jak je to s ochranou osobních údajů?
Veškeré informace, se kterými pracují subjekty třetích stran, jsou in-
formace, které dovoluje zpracovávat platná legislativa. Žádné nové 
informace dodavatelé služeb nezískávají. Společnost AVE zná pou-
ze číslo čipu a termín výsypu popelnice spolu s přibližnou adresou, 
kde byla popelnice vysypána. Jedná se tedy pouze o nezbytně nutné 
podklady pro vyúčtování. Přehledy se jmény zástupců, či samotných 
poplatníků  společnostem předány  nebyly. Vazbu mezi  domácností, 
číslem čipu eviduje pouze MěÚ, který databází občanů disponuje ne-
jen kvůli této administrativě.

Mezi zastupiteli vznikl návrh, že by se mohla konat například soutěž 
o  to, kdo nejméně-krát „vystrčí“ svoji popelnici. Také se diskutuje 
o dalších využitích systému pro motivaci k větší ekologické zodpo-
vědnosti. Pokud by se na některém z návrhů Zastupitelstvo usneslo, 
případná soutěž nebo bonusování by bylo pořádáno neveřejně, ane-
bo by Vaše zapojení či zveřejnění jména podléhalo Vašemu dalšímu 
souhlasu.

Ing. Vít Steklý, radní

Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád

Okrašlovací spolek Škrovád se připojuje k celostátní akci Ukliďme 
Česko zaměřené na úklid černých skládek a nepořádku. Zaměříme se 
na ty, které údajně vznikly kvůli přechodu na 14-ti denní svoz směsného 
odpadu. Každý, komu není vzhled okolí lhostejný, je zván. Čím více 
nás bude, tím více toho budeme moci projít a třeba zajdeme i do města.
Sraz na návsi ve Škrovádě v sobotu 4. 4. 2019. v 8.55 h.
V 9.00 si rozdělíme rajony a domluvíme se na podrobnostech. Sraz 
skupin bude v 11.30 na návsi. Poté se – jako každoročně – symbolic-
ky rozloučíme se zimou.

Vezměte si prosím rukavice, nějaké pytle či tašky na nepořádek (bu-
deme třídit), někdo může vzít dvojkolák či kolečko a železné hrábě. 
Pokud nemáte, tak poskytneme. S údržbou města máme domluvenou 
pomoc s likvidací větších věcí, které nepobereme. Pokud víte o něja-
ké skládce, tak ji buď zlikvidujte sami, nebo nám ji nahlaste, nebo ji 
nahlaste údržbě přes interaktivní mapu www.zmapujto.cz nebo mobil-
ní aplikaci Zlepšeme Česko.
Sledujte aktuální informace na webu spolku.

R. Koblížek za Okrašlovací spolek Škrovád
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Marie Kyzlinková, dcera místního architekta a autorka ženských románů,
prožila polovinu života ve Slatiňanech

Činná spisovatelka dvacátého století, podle jejíhož knižního námětu 
byl také natočen film. Řeč je o Marii Kyzlinkové, která má nemalou 
spojitost s okolím města, neboť zde vyrůstala a také trávila poslední 
dny svého života (obrázek č. 1).

Marie  Kyzlinková  (roz.  Tesařová)  se  narodila  4.  8.  1889  v Kunčí 
zdejšímu  staviteli Antonínu  Tesařovi,  pozdějšímu  starostovi  Slati-
ňan. Antonín Tesař byl například autorem stavby kapličky v Trpišově 
(obrázek č. 2). Marie prožila své dětství a dospívání se sourozenci 
Anežkou, Františkou a Josefem ve Slatiňanech. Ve svých dvaceti le-
tech se přivdala do Litoměřic (vzala si Arnošta Kyzlinka – inspekto-
ra státních drah). Původně se věnovala publicistické činnosti a  své 
první  počiny  publikovala  např.  ve  Vídeňském  deníku.  Její  hlavní 
profesí se následně stala činnost spisovatelská a první román Rozve-
dená jí vyšel v roce 1925. Některé romány jsou situovány do oblasti 
Chrudimska, například  román Vysvobození  se odehrává v Kostelci 
(u Chrudimi). Za svůj život vydala více jak třicet románů, které se 
řadí do literatury červené knihovny. Jedná se o příběhy mladých dí-
vek z prostředí zámožnějších vrstev, které mají problémy týkající se 
nešťastné lásky, společenských poměrů, manželských rozepří, avšak 
mají šťastná rozuzlení. V roce 1929 byl zfilmován její román Z lásky, 

ve kterém si zahráli např. Marie Grossová, Jan W. Speerger či Theo-
dor Pištěk. Jednalo se o němý film za režie Vladimíra Slavínského. 
Tituly u dvou jejich knih jsou na obrázku č. 3.
Spisovatelka  strávila  i  další  část  svého  života  ve  Slatiňanech  a  to 
následně, kdy se sem s manželem vrátili, a zůstali trvale žít ve vil-
ce v Palackého ulici. Po komunistickém převratu bylo autorce zne-
možněno publikovat, její knihy byly podrobeny cenzuře a vyřazeny 
z knihoven. Marie Kyzlinková zemřela roku 1969 a společně se svou 
rodinou byla pochována na zdejším hřbitově. Po roce 1989 byly její 
knihy opětovně vydávány a navráceny do knihoven. 

Bc. Andrea Kubantová
Zdroj: ZEMAN Jiří, ed. a kol. Spisovatelé Chrudimska. Hradec Krá-
lové: Gaudeamus, 2001.
Foto: vlastní (+archiv)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Koncem  října  2018  byla  dokončena  obnova  hrobky  rodiny 
Popperových na chrudimském hřbitově U Kříže. Té předcházel bez-
úplatný převod hrobky  jako kulturní  památky do vlastnictví města 
Chrudimě v listopadu 2017.

Na  základě  výběrového  řízení  byla  restaurátorem  vypočtena 
cenová  nabídka  na  její  záchranu  částkou  1,5 mil. Kč,  která  byla 
zčásti kryta dotacemi. Vidíme ji na obr. č. 1 po dokončení.

Rodinnou  hrobku  na  hřbitově  objednal  pro  svého  zesnulého 
syna Alfréda jeho otec továrník F. L. Popper. Tvoří zdařilou umělec-
kou kompozici funerální symboliky o nicotnosti pozemského života 
bez víry k jeho posmrtné variantě.

Autorem otevřené kaple s černými pilíři byl náš přední architekt 

J. Gočár a pietně k tomuto chrámu patří i reliéf od prof. O. Španiela, 
dobře patrný z obr.  č. 1. Představuje zmrtvýchvstání  Ježíše Krista, 
mající hlubší význam pro truchlící rodinu.

O  rodinné  tragédii A.  Poppera  referovala  JUDr. H. Mikanová 
v  červencových Ozvěnách  2018. Upozornila  na  pomníček  skrytý 
na  temeni  lesnatého  návrší Hůry  nad městem,  u  něhož  si  22  letý 
Alfred Popper  sáhl  dobrovolně  na  život.  Je  označen křížkem,  ini-
ciály a datem (obr. č. 2). Na obr. č. 3 připojujeme úmrtní oznámení 
zveřejněné v dobovém tisku.

Noviny Chrudimska  (1.  10.  2002)  zveřejnily  článek  s  titulkem 
Sebevražda  syna  továrníka  Poppera  je  obestřena mlčením.  Píšou, 
že mladík ukončil život ze zhrzené  lásky, podle  tvrzení nejbližších 
příbuzných  rodiny. V  souvislosti  s  bádáním o  obuvnické  firmě F. 
L. Poppera členkou Regionálního muzea V Chrudimi A. Dufkovou 
nebyly žádné bližší informace o jeho rodině nalezeny.

Po osudu židovské Popperovy rodiny rovněž pátrala A. Langová 
ze Státního okresního archivu v Chrudimi. Nic bližšího o A. Poppe-
rovi  nenašla,  proto  na  závěr  píše,  že  okolnosti  jeho  sebevraždy 
zůstanou zřejmě neobjasněny.

Na závěr citujeme krátkou zprávu z tydeníku Obzor Chrudimska 
z 31. 3. 1927, který o této události napsal toto: Ve středu 23. 3. odjel 
autem 22 letý syn továrníka Poppera z Chrudimi směrem ke Slatiňa-
nům. Blíže tzv. Černé brány zajel do auerspergské obory, kde nechal 
stát  auto,  odešel  na paseku  a  zastřelil  se  ranou  z  revolveru. Téhož 
dne odpoledne byl nalezen hajným Šolarem. Sebevražda milionářo-
va syna vzbudila v Chrudimi velký rozruch. Po vykonaných studiích 
měl  totiž  převzít  část  práce  a  starosti  svého otce.  Po  krátké  praxi 
zvolil  smrt, čímž zmařil naděje  rodičů do něj vkládané, a způsobil 
jim tak velké hoře a zármutek.

Ing. Milan Vorel

Renovovaná rodinná hrobka F. L. Poppera v Chrudimi má vztah k našemu okolí,
a to tragickým úmrtím mladého příslušníka rodu v roce 1927

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Ve službách knížat z Auerspergu se ve Slatiňanech v průběhu téměř 
dvou  staletí  vystřídalo  mnoho  obyvatel  Slatiňan  a  širokého  okolí. 
Často by  i čtenáři  těchto řádků v rodinné historii někoho takového 
nalezli. Nezřídka se ale do služeb dostali i lidé z dalekých krajů, kteří 
své služby knížeti spojili s jeho největší vášní – koňmi. Jedním z nich 
byla také Walter Earl.
Walter Earl se narodil v roce 1846 v zapadlé vesničce Morborne ne-
daleko města  Peterborough  do  početné  rodiny  zámožného  statkáře 
Johna Earla a jeho manželky Mary rozené Laxton Taverner. Walter 
Earl od raného dětství zbožňoval koně, dostihy i honitbu. Rodiče si 
však přáli, aby šel studovat jako jeho starší bratr Francis, který byl 
veterinárním chirurgem. Patnáctiletý Walter ale vyřešil své existenč-
ní dilema útěkem do věhlasného centra britského dostihového sportu 
Newmarketu, kde nastoupil do učení ve stájích uznávaného trenéra 
Williama Goodwina, pro kterého za pouhé tři měsíce vyhrál v Cam-
bridge svůj první závod. 
V roce 1864 se Walter Earl přestěhoval do Pruska, kde jako žokej za-
znamenal okamžitý úspěch několika vítězstvími, a pak následně za-
čal jezdit pro uherského hraběte Josefa Hunyádyho v Rakouské mo-
narchii. Po vypuknutí prusko-rakouské války v roce 1866 odcestoval 
zpátky do Velké Británie a po svém návratu pracoval jako žokej pro 
knížete Jana z Liechtensteinu v moravské Lednici. V květnu 1867 bě-
hem dostihu utrpěl velmi těžký pád z koně Multum in parvo, ale jeho 
jezdeckou kariéru uzavřelo až vážné zranění při první Velké pardu-
bické steeplechase v roce 1874, když spadl na kamenné zdi s koněm 
Sergeant Bouncer. Walter Earl se díky velkorysé podpoře zakladatelů 
Velké  pardubické,  hraběte Maximiliána  Ugarteho  a  knížete  Emila 
Fürstenberga, posléze usadil v Jesničánkách u Pardubic, kde započal 
svoji druhou kariéru, jako výtečný trenér dostihových koní. 
V září 1875 se ve Vídni oženil s Angličankou Sarah Jane Taverner, se 
kterou měl dvě dcery. A o dva roky později se s rodinou přestěhoval 
do Slatiňan, kde trénoval koně Františka Josefa, knížete z Auerspergu 
a jeho blízkých přátel. Na podzim však náhle zemřela jeho manželka 
na horečku omladnic a Walter tak zůstal načas sám se dvěma malý-
mi dětmi. Po profesionální stránce se mu však dařilo, protože kníže 
Auersperg  jako dostihový nadšenec zprostředkoval pro  svůj perso-
nál ve zdejších stájích a okolí výtečné zázemí pro trénink nejenom 
závodních, ale i honebních koní, kteří byli po desítky let využíváni 
věhlasnou Pardubickou parforsní společností. 
Na dostihových drahách v různých částech monarchie dosáhl trenér 
Walter Earl největších úspěchů s koňmi,  jako byli Coute que Cou-

te a Turul nebo Almavia, ale do historických análů českého turfu se 
zapsal zlatým písmem díky vítězství polokrevného tmavého hnědá-
ka Dennise ve Velké pardubické  steeplechase v  roce 1904. Dennis 
doběhl do  cíle  tohoto náročného dostihu  jako první  pod výtečným 
vedením Earlova zetě Angličana Thomase Buckenhama. Majitelem 
vítězného koně byl kníže Karel Kinský z Heřmanova Městce, který 
jako vůbec první zahraniční  jezdec vyhrál ve Velké Británii v roce 
1883 Velkou národní steeplechase v Aintree u Liverpoolu.
Walter Earl se podruhé oženil s Marií Richterovou, která pocházela 
z Vídně, a spolu měli dalších šest dětí. Nejmladší syn Walter Char-
les Earl, který se narodil ve Slatiňanech v roce 1890, se rozhodl jít 
ve šlépějích svého otce a po první světové válce se stal jedním z nejú-
spěšnějších trenérů ve Velké Británii, kde pracoval pro lorda Derbyho 
v The Stanley House Stables v Newmarketu. 
Populární anglický trenér Walter Earl zemřel náhle na infarkt v roce 
1924. Dodnes jej připomíná pamětní kámen nedaleko zámku a jeho 
portrét ve falešném okně na budově č. p. 45, tzv. Earlovy vily.

Autorkou textu je Kamila Pecher, knihovnice University of Oxford
Doplnil Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany

Obrázek:
Franz Reichmann, 1906, Dostihový kůň Dennis a trenér Walter Earl
Archivní zdroje:
•  Northamptonshire, England, Church of England Marriages, 1754–
1912

• 1861 England Census
• The Great Britain, Select Marriages, 1797-1988
• 1911 England Census
• 1939 England and Wales Register
•  Matrika narozených 1863–1885, Farní úřad Slatiňany, diecéze Krá-
lovéhradecká, okres Chrudim.

Noviny:
• Sporting Gazette, 1. 11. 1862
• Neue Freie Presse 15. 5. 1867
• The Morning Post 29. 9. 1871
• Sportblatt 5. 12. 1874, 24. 3. 1875, 16. 6. 1877
• Allgemeine Sport-Zeitung 1902
Knihy:
•  J.  Pinfold, K. Pecherová: Velká pardubická  a Velká  liverpoolská, 
příběh dvou dostihů, 2010

•  K. Pecherová: Liverpoolský triumf Karla knížete Kinského, 2018

Anglický trenér Walter Earl (1846–1924)
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Jako každý rok i letos se naši atleti zúčastnili KP v hale. Ani v tomto 
roce jsme neodjeli s prázdnou, i když opět řádila chřipka, a tak jsme 
řadu závodníků museli nechat doma. Získali jsme stříbro a bronz.
60 m – st. žáci = Závodný Vojtěch – 8,06 s (1. v R), celkový 9. čas 
v osobním rekordu
60 m př. – ml. žačka = Cajthamlová Alice – 11,24 s, 5. místo, v no-
vém osobním rekordu
150 m
ml. žáci = Kopiště Radim – 23,61 s z 8. rozběhů, 21. místo, jeho první 
zkušenost
ml. žačky = Chaloupková Magdaléna – 21,94 s, 4. místo v novém 
osobním rekordu
st. žáci = Blažek Jakub – 19,61 s ( 2. v R), celkové 5. místo v novém 
osobáku
300 m
ml. žáci = Kopiště Radim – 51,30 s, 6. místo ve velmi dobrém čase 
a osobáku

Jiša Vladimír – 53,22 s, 8. místo, Láďa byl těsně po nemoci, umí lépe
st.  žáci = Blažek  Jakub – 42,15  s,  2. místo  ve  velmi  dobrém čase 
a osobáku
800 m – ml. žačky = Chaloupková Magdaléna – 2:34,75 min., 3. mís-
to ve skvělém osobáku a naše druhá medaile!!
výška
ml. žačky = Cajthamlová Alice – 1,26 m, 11. místo, Alice umí přes 
130 a tím by brala medaili, bohužel ji zradila technika
dálka
st. žáci = Pavliš Filip – 4,78 m, 10. místo, osobák o půl metru stačil 
pouze do desítky
ml. žáci = Jiša Vladimír – 3,88m, 14. místo, i Láďa má skočeno přes 
4 m, nemoc udělala své
koule – st. žáci = Závodný Vojtěch – 7,19 m 13. místo, Vojta si tuto 
disciplínu jen zkusil a nebylo to tak špatné.

Mgr. Jan Hanuš, atletický trenér

Musíme se také zmínit o našich bývalých atletkách. Za ženy starto-
vala naše úspěšná dálkařka Natálie Coufalová. Ve své disciplíně sko-
ku dalekém obsadila výkonem 5,33 m 5. místo. Bohužel byla rovněž 
po nemoci, což ji limitovalo. Má skočeno těsně pod 6 m.
Na 60 m pak obsadila ve finále 6. místo za 8,28 s.
Druhá naše bývalá závodnice, která letos přestoupila do AC Pardubi-

ce, byla Pavlína Jišová v dorostenkách běžela 60 m př., kde skončila 
časem 10,47 s na 10. místě. Ale pak se zaskvěla ve skoku vysokém 
a výkonem 1,45 m obsadila celkové 3. místo. Tím bychom vlastně 
jako oddíl měli tři medaile, ale bohužel. Děvčatům však přejeme hod-
ně zdraví a dalších úspěchů v jejich kariéře.

Mgr. Jan Hanuš

Halové krajské přebory jednotlivců Pardubického kraje – 2. 2. 2020, Praha-Strahov

KP jednotlivců Pardubického kraje v hale v atletice – 2. 2. 2020, Praha -Strahov
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Uzávěrka příštího čísla je 17. dubna 2020. ZDARMA. 

Zemřel recitátor a propagátor poezie Mirek Kovářík
Mám ve své knihovně desítky knížek s věnováním autorů. Všech si 
vážím, ale kdybych měl vybrat to nejcennější, asi bych vybral knížku 
se zvláštním názvem: Život … a poezie …?. Je to obsáhlá sbírka ese-
jů Mirka Kováříka o poezii, ale nejen. 9. 11. 2017 mi při své poslední 
návštěvě Slatiňan do knihy napsal: Váženému kolegovi s díky za mno-
haletou přízeň. Srdečně a rád Mirek Kovářík“. Ta mnohaletá přízeň 

byla dlouhá asi 15 let, kdy jsme si začali psát, ale ještě jsme se nezna-
li osobně. Kontakt mi tehdy zprostředkoval moderátor Českého roz-
hlasu Robert Tamchyna, za což jsem mu dodnes vděčný. Mirka jsem 
vždy velice obdivoval a těšíval  jsem se na jeho rozhlasové pořady. 
Proklínal jsem vedení Českého rozhlasu, když ze dne na den zrušilo 
oblíbené Zelené peří. Mirek byl neúnavný a jezdil po celé republice 
se svými recitačními pořady. Měl v hlavě asi 12 hodin poezie a jeho 
způsob  recitace  byl  naprosto  nenapodobitelný  a  nezapomenutelný. 
Na  Laskavém  večeru  vystoupil  se  svým  kolegou  Radkem  Bláhou 

celkem pětkrát a vždy to byl zážitek. Mě nesmírně těšilo, že se mu 
Laskavé večery líbily. Když mi jednou asi týden po jejich vystoupení 
nečekaně zavolal a ještě jednou dodatečně poděkoval, byla to asi nej-
krásnější odměna, jakou jsem kdy za své pořady dostal. Gratuloval 
mi ke skvělému publiku, které prý poezii rozumí. V tom jsem mu dal 
zapravdu. 
Mirek Kovářík se narodil 15. 8. 1934 v Praze. Poprvé na sebe výrazně 
upozornil  v 60.  letech v Litvínově,  kde  spoluzakládal Docela malé 
divadlo. V divadle uváděl pořady americké beatnické poezie, v jevišt-
ním zpracování básně Jiřího Ortena, Jana Zábrany, Jiřího Koláře, Iva-
na Blatného, Ivana Diviše či Ivana Slavíka. Scénicky tam jako první 

u nás představil v roce 1966 poezii Václava Hraběte. O dva roky poz-
ději uvedl básnický manifest Znamení moci Jana Zahradníčka.
Po zániku divadla se stal tváří folkových festivalů Porta, které uváděl 
a písničky prokládal poezií. Od roku 1990 pracoval jako rozhlasový 
moderátor v pořadech Dobré jitro, Zelené peří a Poetická nokturna 
Českého rozhlasu.
Loni na podzim utrpěl úraz, ze kterého se již úplně nevyléčil. Zemřel 
ve středu 4. března ve věku 85 let.

zdeněk jirásek

Nekrolog

Na  duben  máme  naplánovaný  pochod 
ZA HRADY CHRUDIMSKA III  –  trasu 
z Třemošnice, kouzelnou Lovětínskou roklí 
na  hrad  Lichnice  a  dále  na  hřeben Kaňko-

vých hor. Aktuální informaci k akci najdete na webových stránkách 
NW Chrudim.
V současné době je chůze na zdravém vzduchu (s holemi i bez nich) 
jedním z možných způsobů, jak podpořit fyzické a psychické zdraví 
každého z nás. V okolí máme řadu zajímavých míst (může vás inspi-
rovat kalendář akcí NW Chrudim), upravené lesní cesty s odpočíva-
dly a venkovními tělocvičnami – to vše umocněné svěží jarní příro-
dou. Neváhejte si udělat svůj zdravý den klidně každý den! Těším se 
na vaše zážitky!
Přeji vám hodně štěstí a pevné zdraví.
Pavla Šimonová, NW Chrudim
Komentář k fotografii:
Velmi zajímavé exkurze v MVE na Práčově se zúčastnilo rekordních 
35 lidí.

ZDRAVÝ DEN S NW CHRUDIM


