
1

ČERVENEC 2020

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

Pozvánka na zámek

DOKONALÁ SVATBA
Divadelní představení pražského divadla Pod Palmovkou s názvem 
Dokonalá svatba, které se z důvodu vládních opatření proti šíření 
koronavirové epidemii neuskutečnilo, budou moci diváci zhlédnout 
v náhradním termínu 10. října 2020 od 20.00 hodin ve slatiňanské 
sokolovně. Předprodej vstupenek v Trafice Květ byl znovu obnoven.

TJ Sokol Slatiňany

Vážení a milí obyvatelé Slatiňan,
myslím, že mezi čtenáři těchto řádků není asi nikdo, kdo by nevěděl, 
že zámek i zahrada procházely v posledních třech letech náročnou 
rekonstrukcí a obnovou. Zámek i zámecká zahrada jsou znovu ote-
vřeny. A z reakcí prvních návštěvníků mohu říci, že se dílo podařilo! 
Sice nás čeká ještě spousta práce, vylepšování a další opravy, ale už 
nyní se máme návštěvníkům opravdu čím pochlubit. Přijměte tedy 
mé pozvání, kromě pondělí každý den, k prohlídce této krásné národ-
ní kulturní památky. Lze navštívit interiéry zámku, projít se a relaxo-
vat v zámecké zahradě, ve které najdete nejednu novinku. V rámci 

vstupenky na zámek máte návštěvu zahrady v zaplaceném vstupném, 
nebo do ní lze zakoupit jednorázový vstup, anebo nabízíme celoroční 
permanentku.
Věřím, že se vám zámek i zahrada ve staronovém kabátě budou líbit. 
Myslím, že společně můžeme být hrdí na to, jak krásným místem 
Slatiňany jsou, a to nejen díky zámku.
Další informace naleznete na našich webových stránkách
www.zamek-slatinany.cz.

Hezké léto Vám přeje Jaroslav Bušta,
 slatiňanský kastelán

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:
Vlastimil Vondruška – Právo první noci
Jodi Picoultová – Záblesk života

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany projednala na 61. schůzi
dne 25. 5. 2020:

  1.  Byla vzata na vědomí zpráva o plnění usnesení Rady města Sla-
tiňany – kromě nově přijatých usnesení a usnesení blokovaných 
třetími stranami, jsou všechna usnesení průběžně plněna.

  2.  Na návrh ředitelky školní jídelny došlo ke zvýšení cen obědů 
od 1. 6. zejména z důvodu růstu cen potravin a mzdových výda-
jů. Nová cena oběda 75 Kč pro běžné strávníky, 71 Kč pro DPS. 
U žáků školy bude cena zvýšena od začátku nového školního 
roku o a to o 2 Kč v rámci potravinového limitu (nové rozmezí 
mezi 27 Kč až 31 Kč, dle věku žáka).

  3.  Rada se setkala s předsedou výboru pro územní plánování, který 
představil doporučení výboru souvisejících s projednáváním no-
vého územního plánu.

  4.  Rada města rozhodla o nové organizační struktuře Městského úřa-
du. Na základě změn v jednotlivých působnostech už dosavadní 
struktura úřadu nebyla dostatečně vyhovující a efektivní. Dojde 
k rozdělení „Hospodářsko správního odboru“ na „správní odbor“ 
a „finanční odbor“, dále k rozdělení „Odbor výstavby a životního 
prostředí“ na „stavební úřad“ jako úřad s přenesenou působností 
a „odbor investic“. Nová struktura počítá s ponecháním celkové-
ho počtu zaměstnanců.

  5.  Byla stanovena nová výše nájemného za hrobové místo a ceny 
za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbi-
tovního odpadu. Nová cena za nájem a služby bude 48 Kč/m2.

  6.  Rada vybrala z cenových nabídek technický dozor stavebníka 
Milana Štěpánka dle ustanovení stavebního zákona na akci pří-
stavba ZŠ.

  7.  Byla vybrána společnost AZ Optimal s.r.o. jako koordinátora 
BOZP pro akci přístavba ZŠ.

  8.  Bylo schváleno čerpání investičního fondu ZŠ do maximální výše 
60 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s montáží venkovních 
hodin na hlavní budově ZŠ jako součástí akce města Oprava fasá-
dy školy. Barva číselníku a hodinových ruček bude zvolena v ná-
vaznosti na barevné řešení nové fasády.

  9.  Schválila smlouvu o příspěvku ve výši 20 000 Kč Pardubickému 
kraji pro zajištění veřejné linky cyklobusů v období 30. 5.–28. 9.

10.  Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu (dále VZMR) na chodníku v ulici 5. květ-
na, vybrala Rada města společnost KARU INVESTMENT s.r.o.. 
Z celkem tří dodaných nabídek vyhrála společnost na základě 
nejnižší nabídkové ceny – 399 827 Kč bez DPH.

11.  Rada města vzala na vědomí ukončení dohody uzavřenou s SDH 
Trpišov o udržování veřejného prostranství z roku 2002. Dohoda 
o udržování veřejného prostranství za částku 6 000 Kč.

12.  Změna statutu Ozvěn (viz níže v článku).
13.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 86 755 624 Kč (do-

rovnáno financováním příjmů 4 501 000 Kč) a ve výdajové části 
89 716 724 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) – 
nerozpočtované mimořádné příjmy a poplatek za komunální od-
pad, výdaje spojené s údržbou veřejné zeleně, zajištění cyklobusů 
a nákup olejového chladiče k traktoru.

14.  V různém Rada:
◦  zrušila výjimku z roku 2011 o maximálním počtu dětí v MŠ.
◦  vzala na vědomí informaci ředitelky MŠ o zkráceném provozu 

o 1 h z důvodů pokrizových nařízení, kdy je nutné zajistit roz-
dělení dětí do více tříd.

◦  pověřila gescí nad projektem „Otevřené a přitažlivé město“ 
pana místostarostu.

◦  vzala na vědomí výzvou Svazu měst a obcí ČR proti krácení 
příjmů rozpočtů měst a obcí.

◦  vzala na vědomí zápis ze zasedání OV Trpišov a OV Kunčí.
◦  diskutovala nad situací ohledně plných kontejnerů na tříděný 

odpad zejména v některých částech města.
◦  byla informována o poškozeném altánku na Podskále.
◦  projednala zajištění výuky v době pandemie na ZŠ a zároveň 

způsob informování rodičů a zajištění prezenční výuky žáků 
po 25. 5. 2020. Rada došla k závěru, že většinově výuka v době 
koronaviru byla ze stran pedagogů zajištěna adekvátně, nicmé-
ně zaujala kritické stanovisko k způsobu informování a zajištění 
prezenční výuky žáků po 25. 5. a doporučila opatření, která ov-
šem nebyla ze strany vedení školy akceptována.

◦  schválila zadání pro vypracování žádosti o dotační titul „Vý-
zva pro územní samosprávné celky – 109 Operační program 
Zaměstnanost“.

◦  byla informována o umístění kontejneru na bioodpad u sokolov-
ny, který tam bude umístěn každý víkend až do odvolání.

◦  schválila koncepci a postup pro výběr barevného odstínu fasády 
budovy ZŠ. 

◦  schválila zřízení pracovních skupin projektu „Otevřené a přitaž-
livé město“ financovaného z prostředků EU.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Změna v četnosti svozu popelnic
Upozorňujeme na plánovanou změnu týkající se četnosti svozu po-
pelnic. V letním období bude od 15. června 2020 do 30. září 2020 
odpad svážen 1× týdně.
Elektronická evidence popelnic
V souvislosti s ukončeným čipováním popelnic žádáme občany, kteří 
doposud nenahlásili čísla přidělených čipů na svých popelnicích, aby 
tak učinili na email: m.dolezalova@slatinany.cz nebo na telefon číslo 
469 660 234.

Martina Doležalová

V průběhu roku a půl působení nové redakční rady zpravodaje Ozvě-
ny došlo k nashromáždění spousty podnětů. Dne 19. května se re-
dakční rada zaobírala těmito podněty, na základě kterých připravila 
nové znění statutu, které předložila Radě města. Rada města s plat-
ností od červencových Ozvěn schválila toto nové znění.

Příspěvky musí být dodávány elektronicky
Původní statut neřešil formu dodání článků a tak se občas stalo, že 
úředník některé příspěvky přepisoval do elektronické podoby. Nová 
podmínka vyžaduje dodávání článků v elektronické podobě.

Délka článku definovaná počtem znaků
Původní statut omezoval příspěvky na velikost stránky A4. Definice, 
která o reálné délce příliš nevypovídala, tak umožňovala šikovnějším 
poslat dlouhé články, které se tak mnohdy tiskly na pokračování. Radou 
města byla definována délka textu 6 000 znaků, přičemž každý přilože-
ný obrázek sníží možnou délku o 1 000 znaků. Věřím, že redakční rada 
bude shovívavá k článkům, které rozsah překročí o nižší desítky úhozů.

Počet článků na téma omezen na dva
Velmi často se stalo, že v Ozvěnách vyšel vyšší počet historických 
článků. Byť články byly zajímavé, větší množství odradilo některé 
čtenáře. Redakční rada si tak vyhradila právo možnosti odložení ně-
kterého článku do dalšího čísla. V případě např. nějakého výročí se 
dá očekávat, že redakční rada otiskne všechny tematické články.

Tematická blízkost k městu
Rada města se zaobírala i obsahem některých článků, či žádostí ob-
čana o literární okénko. Vzhledem k tomu, že v posledních letech 
přibylo množství článků, musely se navýšit i finance spojené s tiskem 
a distribucí. Rada města udělila pokyn redakční radě, aby více trvala 
na tematické blízkosti k našemu městu. Může se tak stát, že články, 
které úzce nesouvisejí s městem, již nebudou otištěny.

Ing. Vít Steklý, radní

Odpady

Změna statutu Ozvěn
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Ani se tomu nechce uvěřit, ale tato aplikace byla v našem městě spuš-
těna téměř před rokem, přesně 1. 7. 2019. Jedná se o komunikační 
síť pro občany města či okolí, díky které jim, pokud se zaregistrují, 
neujde žádná důležitá informace. Dle jejich výběru lze omezit na-
bídku na sdělení, které je zajímá. K dnešnímu dni je zaregistrová-
no 377 občanů, většina informací odchází na jejich e-mailové adre-
sy nebo do aplikace pro chytré telefony. Zprávy pomocí SMS jsou 
využívány k rozesílání krizových informací (aktuálně „koronavir“). 
Početná skupina žádá informace o výpadcích inženýrských sítí, pak 
o dopravě, kulturních akcích a hlášení městského rozhlasu. Přes apli-
kaci „MR“ lze také zasílat podněty ke zlepšení či vyřešení nějakého 
problému vč. fotografické přílohy. Takových to podnětů přišlo 24, 
všechny byly oprávněné a přispěly po jejich vyřešení k celkovému 
zlepšení „života“ ve městě.
Oslovení respondenti různých věkových kategorií prakticky do jed-
noho tuto službu hodnotili pozitivně a nadále ji budou využívat.
Pokud ještě nejste přihlášení a měli byste o tuto službu zájem, nevá-
hejte, je to opravu velice jednoduché a zařízení Vám zabere chviličku 
Vašeho času. Stačí navštívit https://slatinany.mobilnirozhlas.cz/ a vy-
plnit údaje.

Renata Maryšková

Vždycky když jedu přes Nasavrky na Trhovou Kamenici, zpoma-
lím a fascinovaně se dívám na tu obrovskou horu, která stále roste. 
Část je již porostlá travou a bude-li ještě někdy sníh, dá se proměnit 
na menší sjezdovku. Ale při tom pohledu je mi vždy úzko. Samo-
zřejmě, i já mám na růstu té hory svůj podíl. A ještě tísnivěji mi je, 
když projíždím Srním u Hlinska, kde je podobná hora, a navíc okolní 
stromy jsou vyzdobeny spoustou igelitových pytlíků rozfoukaných 
větrem, což vynikne zejména v zimě. Ano, mluvím o horách odpad-
ků z našich domácností. Chtěl bych umět neprodukovat odpad, ale 
bohužel to nejde. Již jsem o tom jednou psal, článek se jmenoval 
„(nejen) O pytlících“, tak se už nechci opakovat, budu tedy stručněj-
ší. Dneska ať si koupíte, co koupíte, vždy je to pečlivě zabaleno, čas-
to ve více vrstvách, často v klamavě a nadbytečně velkých obalech, 
a někdy má člověk dost práce se k vlastnímu výrobku vůbec dostat. 
Typickou ukázkou „nadobalismu“ jsou pytlíkové čaje. Koupíte si 
krabičku z tvrdého papíru, ta je obalena celofánem a uvnitř je dvacet 
pytlíků, přičemž je každý zvlášť ještě znovu zabalen. U některého 
zboží můžete říci, že ho nechcete balit, třeba u knížek nebo ponožek, 
ale často nemáte na vybranou a musíte si koupit zboží i s obalem, 
který samozřejmě hned vyhodíte. No a pak z něj tvoříme ty hory. 
Nemohu se ale zbavit dojmu, že ten, kdo opravdu chce, může toho 
odpadu vyprodukovat méně, než ten, komu je to jedno. A že ten, 
kdo opravdu chce, může ten svůj odpad důkladně roztřídit, takže mu 
bohatě stačí jedna popelnice na dva týdny. Radnice se ale rozhodla 
vyhovět nářku části občanů (potencionálních voličů) a na čtvrt roku 
obnovit týdenní vyvážení popelnic. Usoudila totiž, že vyšší cena 
za odvoz odpadu se jí vyplatí, protože část občanů bude uspokoje-
na. Pamatuji si ty argumenty zastánců týdenního odvozu – tvorba 
černých skládek, přemnožení potkanů, nesnesitelný zápach, hromady 
pytlů s odpadky vedle popelnic. V této souvislosti mne napadá něko-
lik otázek.
Co z těch obav se vyplnilo, v čem se zhoršil stav při dvoutýdenním 
intervalu oproti týdennímu?
Jsou domácnosti (i nadprůměrně početné), kterým dva týdny stačí 
a jsou domácnosti, kterým nestačí. Která z těchto skupin dělá něco 
špatně? A co?
Kromě popelnic máme k dispozici kontejnery na plasty, sklo, papír, 
vybité baterie …, máme sběrný dvůr, kompostéry a kompostárnu. Co 
ještě potřebujeme, abychom méně plnili popelnice?
Odpovědět si musíte, milí spoluobčané, sami.

Zdeněk Jirásek

Mobilní rozhlas

O stavbě hory

Zakoupení příkopového ramena za traktor

V květnu tohoto roku bylo údržbě města předáno do užívání příkopo-
vé rameno, určené na vyžínání především příkopů okolo silnic, které 
patří městu Slatiňany. Jedná se zejména o silnice v horní části Škrová-
du, od Škrovádu ke Kochánovicím, od Kaštanky do Trpišova. Použí-
vat se bude i na sekání trávy okolo cyklostezky do Chrudimi a někte-
rých částí Třešňovky. Rameno dodala firma Agrometall Nový Dvůr. 

Miloš Víšek, vedoucí údržby města

Město Slatiňany bylo úspěšné při podání žádosti o poskytnutí dotace 
na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“ a na základě vyda-
ného rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí dotace 
by mělo získat celkově 3,9 mil. Kč, z nichž část finančních prostřed-
ků jsou investiční a další část neinvestiční. 
Z dotačních prostředků bude v období 2020–2022 financováno ze-
jména pořízení:
-  nových webových stránek města, které by měly být moderní, pře-

hledné, jednoduché na obsluhu, budou umožňovat dotazování 
na zastupitele, kalendář kulturních akcí, hlášení závad na majetku 
města, atd,

-  záznamového zařízení umožňující provedení záznamů z jednání 
zastupitelstva a vytvoření jednotného komunikačního a vizuálního 
stylu úřadu,

-  Strategického dokumentu rozvoje města v následujících 5 letech. 
Zpracování tohoto dokumentu je též důležité při podávání žádosti 
o získání dotačních prostředků z fondů EU,

-  Strategického dokumentu generelu dopravy a parkování, který za-
nalyzuje současný stav ve Slatiňanech i ve vazbě na stavěný ob-
chvat města včetně návrhu dopravního řešení a parkování. Tento 
dokument bude klíčový při následném projektování rekonstrukcí či 
oprav infrastruktury (chodníků a silnic). Je též důležitý při podávání 
žádostí a získávání dotačních prostředků,

-  Strategie cestovního ruchu a propagační video města Slatiňan.
Součástí projektu je také zřízení 3 pracovních skupin, které byly usta-
noveny na základě usnesení Rady, a které jsou dle podmínek projektu 
složeny z řad odborníků, zastupitelů, zaměstnanců úřadu a aktivních 
občanů. Tyto skupiny budou společně připravovat podklady a analý-
zy pro zhotovení strategických dokumentů města. 
Jednotlivé výstupy a závěry pracovních skupin budou dány k dispo-
zici i široké veřejnosti k diskusi a zároveň budou pravidelně publiko-
vány na webových stránkách města. 
Tímto bych Vás, vážení spoluobčané, chtěl vyzvat k aktivní účasti 
na budoucích plánovaných setkáních s Vámi, abyste nám sdělili své 
podněty a připomínky v rámci představovaných výstupů pracovních 
skupin za jednotlivé oblasti, ať se již jedná o rozvoj města, oblast 
dopravy a parkování ve městě, cestovního ruchu a kultury, životní 
prostředí a území či další.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“

Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 7. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání
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Bohužel se tato rubrika stává téměř pravidelnou součástí Ozvěn Sla-
tiňan každý měsíc.
Uvedené fotografie nepotřebují velký komentář. Téma je na všech 
stejné: „Ničím, co mi nepatří, ničím to, co slouží nám všem, ničím to, 
co zkrášluje naše společné veřejné prostranství,……. „
Rozbít sklo lampy veřejného osvětlení to je vskutku dětinský kousek, 
ukládat odpad nebo nepotřebný stavební materiál na místa, která ani 
v nejmenším nejsou pro tyto účely zřízena, to už musí udělat dospělý 
člověk. Rovněž tak dítě neodnese velký kámen z „Liboháje“, který se 
zřejmě někomu bude vyjímat na vlastní zahrádce. Nejvíce se pozasta-
víme nad poničením odpočinkového místa ve Slatiňanech u splavu 
pod Podskálou, které zde bylo zřízeno opravdu před nedávnem. 
Položme si otázku: „Proč se někteří dospělí, ať už návštěvníci nebo 
občané našeho města, chovají v některé chvíli jako děti, ba ještě 
hůře?“

Ing. Josef Prokš, tajemník

Nepodařilo se…
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Pohádkový kvíz
Polovina roku díky koronavirovému režimu uběhla ještě rychleji než jindy, ani se nechce věřit 
tomu, že za pár dní budou již letní prázdniny. Na zpestření času v době, kdy nebylo možné 
knihovnu navštěvovat, jsme vyhlásily soutěž – kvíz pro ty menší čtenáře a byly jsme mile 
překvapené. Jednak tím, v jak hojném počtu se soutěže zúčastnili, a pak i správností odpově-
dí. Až na pár chybiček byly všechny odpovědi správné, a proto si každý ze soutěžících mohl 
vybrat malou odměnu.
A protože jsem zmínila i prázdniny, co takhle si opět zasoutěžit?

V letošním roce slaví fotbalový oddíl SK 
Spartak Slatiňany další kulatiny. Byl založen 
v roce 1900, a proto uplynulo letos 120 let 
od založení. Náš oddíl kopané patří k vůbec 
nejstarším v celé České republice, což možná 
mnoho lidí ve Slatiňanech a okolí ani neví. 
Oslava kulatého výročí byla připravena tři 
čtvrtě roku dopředu, když hlavní akcí měl být 
bohatý program po skončení jarní části mis-
trovské sezóny v neděli 21. června. Vše však 
zhatila pandemie koronaviru, která do repub-
liky dorazila v první půlce března a v dů-
sledku vládních opatření byly všechny akce, 
a tedy i sportovní, zastaveny. Oddíl kopané 
musel operativně vše přesunout na pozdější 
termín – do poslední chvíle nebylo známé, 
kdy se oslavy uskuteční kvůli hygienickým 
opatřením. Zlatým hřebem oslav bude zápas 
našeho áčka dospělých proti SIGI-Teamu, je-
hož organizačním šéfem je bývalý fotbalista 
Sparty i reprezentace ČR Horst Siegl. V jeho 
mužstvu alternuje jako velké lákadlo mnoho 
bývalých ligových i reprezentačních fotba-
listů, z nichž kromě Siegla lze jmenovat hrá-
če jako Novotný, Frýdek, Kuka, Koloušek, 
Zelenka, Svoboda, Vízek, Lafata, Skuhravý, 
Poborský, Hašek, Dobiáš, Jun, Ulich, Otep-
ka nebo známí hokejisté Bednář či Vlasák 
a mnozí další. 
Kromě toho se akcí SIGI-teamu zúčastní 
i známé osobnosti – například herec Jakub 
Kohák či zpěvák Sagvan Tofi, kteří v přípa-
dě, že účast potvrdí, přispějí určitě ke zvýše-
ní atraktivity akce.

Posunutý termín výročního atraktivní-
ho zápasu bude v sobotu 1. srpna, hlavní 
zápas Slatiňany A – SIGI-team se začne 
v 15.00 hod.

Již předtím budou v rámci oslav probíhat 
přátelské zápasy mládeže našeho oddílu (pří-
pravky, žáci, dorost) a k dispozici budou také 
atrakce pro děti jako malování na obličej 
a velká nafukovací skluzavka.
Po skončení hlavního zápasu se uskuteční 
posezení s aktéry tohoto utkání spojené s au-
togramiádou. Na akci do fotbalového areálu 
Spartaku Slatiňany zveme všechny zájemce 
už od dopoledních hodin.

Jaromír Hanuš, sekretář oddílu kopané
SK Spartak Slatiňany, z. s.

Oslavy 120 let fotbalu
ve Slatiňanech

CYKLOPECKY Východních Čech

Ano, čtete dobře, soutěž je opět tady!
Cyklofanoušci, šlápněte do pedálů a vyhrajte 
elektrokolo či další atraktivní ceny (kolo, ko-
loběžka, poukázky,…), anebo se jen tak vy-

dejte některou z tras uvedených v brožurce 
a užívejte si krásy Pardubického či Králové-
hradeckého kraje. Ty jsou připraveny jak pro 
děti, rodiče, ale i prarodiče. Z 15ti nových 
cyklookruhů si jistě každý najde ten jemu 
příjemný.
A jak vlastně soutěžit? Získejte alespoň 
3 razítka do Vandrovní knížky, kterou si lze 
vyzvednout zdarma v turistických infor-
mačních centrech východních Čech, takže 
samozřejmě i v našem infocentru včetně po-
drobných pravidel. Soutěž již začala, tak ne-
váhejte a přidejte se, končíme 20. 10. 2020!

Renata Maryšková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat personálu obchodu 
„KVĚT“ (p. Vladyka) za nevšední ochotu 
a vstřícnost, se kterou obsluhují zákazníky. 
Jsem ve věku, kdy tuto pomoc a ochotu moc 
potřebuji a uvítám. Setkávám se s ní opravdu 
málokdy. Všem za ni moc děkuji.

Vlasta Malínská – Kunčí
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Druhá polovina školního roku 2020 byla pro nás všechny velikou vý-
zvou. V souvislosti s šířením Covid-19 byla naše MŠ z preventivních 
důvodů od 17. března do 4. května uzavřena. Proto jsme se zaměřili 
na zvelebení prostředí MŠ. Vyčistili jsme zahradu a provedli běžné 
jarní práce, vyzdobili prostory školy jarní výzdobou a zaměřili jsme 
se na důkladnou dezinfekci celých prostor školy. Abychom pomohli 
v nastalé situaci, šili jsme roušky, které byly poskytnuty pro potřebu 
občanů města Slatiňany a nemocnicím v Chrudimi i v Pardubicích. 
Školu jsme otevřeli již 5. května, a to za přísnějších hygienických 
podmínek. Zahradu jsme rozdělili do několika území, aby se jednot-
livé skupiny dětí nemíchaly. Názvy území vymýšlely děti, které také 
vytvořily svoje vlajky. Území nazvaly: Pískomilové, Piráti, Cestova-
telé, Šamani a Broučci. V důsledku rozhodnutí MŠMT byly zrušeny 
veškeré akce pořádané školou. Den otevřených dveří proběhl virtuál-
ně, průvodcem celou školkou byl dětmi oblíbený maňásek Pepa, který 
vystupoval i v zábavně vzdělávacích videích, které jsme pro děti bě-
hem uzavření MŠ natáčeli. Videa jsou i nadále ke zhlédnutí na inter-
netových stránkách školy www.msslatinany.cz. V květnu se uskutečnil 
zápis do mateřské školy, ke kterému bylo přihlášeno celkem 37 dětí, 
a z toho bylo přijato 26 dětí. 
Poslední velkou akcí v tomto školním roce bylo rozloučení s předško-
láky, které proběhlo bez přítomnosti rodičů. Byly připraveny různé 
aktivity jako potisk triček a soutěže. Zhlédli jsme pohádku plnou špá-
sování a Karel IV. pasoval nestarší děti na školáky. Díky spolupráci 
rodičů jsme připravili tablo, které je umístěno ve výloze u cukrárny 
U Semaforu.
Léto a letní radovánky jsou před námi a školní rok za námi. Děkuje-
me všem rodičům a příznivcům naší školy, stejně tak zaměstnancům 
městského úřadu a našemu zřizovateli za spolupráci.
Přejeme všem krásné prázdniny plné sluníčka. Děti a zaměstnanci 
MŠ Slatiňany.

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Novinky z Mateřské školy Švermova

Naši kamarádi z Déčka se roz-
hodli vyjet na prázdninovou 
plavbu na parníku Titán. Pokud 
tě zajímá jejich dobrodružství, 
můžeš od 15. 6. sledovat jejich 
příběhy na stránkách Déčka. 
Protože už 1. 7. jim budeš moci 

pomáhat s… ale to nemůžeme prozradit :-). 
Od začátku prázdnin se více dozvíš i v našem informačním centru.
Více informací již brzy na www.letosdeckem.cz.

Žaneta Kacafírková

Léto s Déčkem
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Slatiňanská škola v době „Korona“
Milí slatiňanští přátelé. Pomalu organizačně uzavíráme školní rok 
a také se ohlížíme za posledními měsíci, které nám nečekaně zasáhly 
do našich životů i naší školní práce. Chtěla bych toto období shrnout 
a vrátit se k věcem, které se u nás ve škole udály a z našeho pohledu 
ovlivnily naši práci.
Jako škola pracujeme již dlouhodobě jako tým. Plánujeme spolu, dis-
kutujeme, hledáme nejlepší možná řešení a cesty ve prospěch dětí. 
V době karantény to nebyla často jednoduchá rozhodnutí. Zvažovali 
jsme vždy, co to přinese pozitivního, ale i jaké komplikace mohou 
nastat. Cílem bylo co nejefektivnějším a nejohleduplnějším způso-
bem vzhledem k možnostem všech rodin zůstat v kontaktu se žáky. 
To se z našeho pohledu podařilo hned v počátcích karantény, kdy 
jsme na nic nečekali a s ohledem na podporu žáků a také podporu 
rodičů započali s online výukou. Je nyní již zřetelné, že jsme díky 
tomu stále zůstali v „očním“ kontaktu s našimi žáky. Mohli jsme tím 
sice pomaleji, ale přesto pokračovat ve výuce, mohli jsme průběžně 
reflektovat naši práci, plánovat ji dál a také jsme objevovali nové 
možnosti, které nám distanční vzdělávání přineslo. Podařilo se nám 
zapojit všechny žáky. Kdo neměl technické možnosti, umožnili jsme 
mu použít školní techniku. Zažíváme s dětmi příjemné chvíle při ko-
munikaci na obrazovce, mailem či prostřednictvím jiných komuni-
kačních nástrojů. Užíváme si individuálního přístupu, dáváme dětem 
zpětnou vazbu, necháváme je objevovat, zkoumat, trénovat a řešit. 
Při našich ZOOM poradách s učiteli, asistenty a vychovatelkami sdí-
líme naše zkušenosti, zjišťujeme, že se naše děti za tu dobu naučily 
mnoho nových kompetencí, více přijímají zodpovědnost za své uče-
ní, plánují si svou práci, nebojí se napsat a zeptat se. Také my, uči-
telé, vychovatelé a asistenti, získáváme mnohé zkušenosti, které nás 
ovlivnily a do budoucna jistě posunou.
Otevření 1. a 2. stupně bylo a je pro nás z důvodů často nejasných 
pokynů náročné a velkou výzvou. Stále však přemýšlíme o našich 
možnostech, neskrýváme rizika, nehrajeme si na to, že umíme zařídit 
vše. Neumíme a také nemůžeme. Do obou budov nám již docházejí 

někteří žáci 1. stupně i deváťáci. Proto jsme v další vlně oslovili rodi-
če a žáky 2. stupně s nabídkou, která zcela splňuje pokyny z MŠMT 
a umožňuje každému žákovi se kromě online výuky (do 19. 6.) mi-
nimálně čtyřikrát vidět se svými spolužáky a učiteli. Moc jsme se 
na děti těšili. Škola bez dětí nás nebaví. 
V závěru bychom jako vedení školy chtěli poděkovat všem dětem, 
které na sobě pracovaly, i když nad sebou neměly slovo „musíš“. 
Všem rodičům, kteří svým dětem pomáhali, často nás i nahrazovali, 
samostudovali a v neposlední řadě nás podporovali a věřili nám. Po-
kud bylo něco, co se nám nepovedlo, tak nám to, prosím, odpusťte. 
Dělali jsme, co jsme uměli nejlépe. Nakonec bychom chtěli poděko-
vat našim kolegům a kolegyním a vyjádřit, že si jich vážíme. Jsme si 
vědomi náročné práce, kterou odváděli. Jsme pyšní na náš tým a naši 
školu.

Martina Brázdová, zástupkyně ředitele

Dovolím si začít parafrází známého citátu z Vančurova Rozmarného 
léta: „Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným.“ Prožívali 
jsme všichni řadu omezení, nařízení, rušení kulturních představení 
a sportovních utkání, návštěvy příbuzných atd. Nám a snad i nejenom 
nám, však přinesla letošní jarní doba nejen různá omezení, ale i mno-
ho krásných zážitků při poznávání blízkého i vzdálenějšího okolí 
Slatiňan. Nádherné je Chittussiho údolí podél řeky Doubravy, Ne-
mošická stráň plná kvetoucího medvědího česneku, krásné je okolí 
Bítovan s rybníkem Farář, okolí hradu na Žumberku, Kochánovické 
rybníky, a tak podobně. Ne nadarmo se říká, že všechno zlé je pro 
něco dobré. Na některých místech jsme byli poprvé, pravděpodobně 
díky omezenému cestování a ostatním zákazům.
Čekali jsme také s netrpělivostí na otevření našeho parku a zámku. 
Po loňské přednášce pana kastelána ing. Bušty o rekonstrukci zám-
ku a parku jsme byli zvědaví, jak se tento velkorysý plán podařilo 
naplnit. A opravdu, úpravy parku nás nadchly. Park je krásný, citlivě 
upravený, našli jsme zachované mnohé stromy a keře, které obdivu-
jeme již mnoho let. Obdivovali jsme i novou výsadbu stromů, keřů 
a květin a již se těšíme na další procházky parkem v příštích dnech 
a týdnech, kdy chceme sledovat jeho proměny v dalších ročních ob-
dobích. Mile nás překvapila možnost relaxace na některých loukách, 
hezky upravená kaplička a její okolí, jezírko s nezbytnými nádherně 
kvetoucími rododendrony, krásné lavičky a pro děti i dospělé pře-
krásně obnovené dětské hospodářství. Věříme, že si svou krásu a pří-
větivost park zachová. Brzy navštívíme i interiéry zámku, z nichž 
jsme viděli jen část před ukončením loňské sezóny.
Moc děkujeme panu kastelánovi a jeho spolupracovníkům za vyna-
ložené úsilí, nápady s využitím historických pramenů a dokumentace 
a péči při prováděné rekonstrukci. Ne všechny rekonstrukce v naší 
republice jsou takto vydařené.
Protože se také říká, že vše souvisí se vším, tak věřím, že Slatiňa-
ny mohou a budou profitovat z vysoké návštěvnosti tohoto krásného 
areálu. Jistě to nebude zanedbatelné.

PhDr. Helena Tuhá

Neobvyklé jaro
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Úvodem je třeba připomenout lokalizaci tohoto hřbitova, který 
je v našem městě v pořadí již druhý a byl založen na počátku 
19. století. Nacházel se tehdy za vsí, protože původní se tísnil kolem 
kostela, obsazeném již hroby zesnulých, tudíž byl zrušen (viz. 
Ozvěny Slatiňan, září 2015).

Nové vhodné místo pro zemřelé při jeho úředním vymě-
ření mělo plochu pouze 21,5 arů a k pohřbívání se využívalo 
od 19. června 1815. Po jeho dokončení v následujícím roce bylo 
vysvěceno chrudimským děkanem a vikářem P. Josefem Urbanem.

Součástí hřbitova byla márnice, která po jeho rozšíření se 
odstranila a na jejím místě postavena nová, a to přesto, že se na této 
pozici uvažovalo o umístění hlavní brány z důvodu, který dále 
vysvětlíme.

Současná rozloha hřbitova pochází z konce 80. let 19. století 
po přikoupení pozemku od F. Schmoranze (v roce 1889 zakniho-
váno), který byl 2,1 × větší než původní, takže celý areál vykazuje 
plochu 67 arů.

V pomyslné ose hřbitova, dělící jej na dvě části, byl v roce 
1889 postaven hřbitovní kříž, zhotovený škrovádským kameníkem, 
za nějž bylo zaplaceno 140 zlatých a byl hrazen ze sbírky farníků 
(obr. č. 1).

Ke vstupu do této části hřbitova se měla postavit reprezentační 
hlavní brána dle projektu architekta F. Schmoranze, vyznačující 
se funerálním průčelím, jíž by se vcházelo do imaginárního světa 
mrtvých (viz Ozvěny Slatiňan, únor 2019 a 5+2 z 1. 2. 2019). Z rea-
lizace této brány bohužel sešlo a místo ní byla postavena márnice 
(obr. č. 2).

V neděli 19. května 1889 byl hřbitov vysvěcen za velké účasti 
věřících, jak kvituje zápis ve farní kronice od biskupského vikáře 
A. Hrušky za asistence dalších duchovních. K přítomným pak pro-
mluvil místní farář o posledním zaopatření člověka odevzdaného 
vůli boží.

Protože funkce márnice pro přechodné umístění rakve se zemře-
lým zanikla, bylo rozhodnuto o její likvidaci v závěru roku 2018, 
a to právě kvůli chybějící hlavní bráně na tomto hřbitově.

Na základě diskuze o koncepci této brány na stránkách zpra-
vodaje Ozvěn a připomínek radnice ji ve veřejné soutěži navrhla 
mladá designérka P. N. Odehnalová ze Skutče, zabývající se též 
malbou a ilustracemi. Její vítězný návrh je na obr. č. 3 a vybralo jej 
zastupitelstvo na svém zasedání 26. června 2019 z několika variant 
řešení jako přijatelný, resp. za nejlepší i po stránce estetické. Pořizo-
vací náklady činí 90 000 Kč včetně DPH. Dokumentaci pro realizaci 
stavby zpracovalo projektové studio Archee – ing. Ondřej Šindler, 
s nímž uvedená návrhářka spolupracuje.

Moderní kovová konstrukce nové brány s otvíratelnými křídly je 
produktem uměleckého kováře p. Vojáčka od firmy Metalart. Ta je 
uchycena do dvou masivních pilířů, obložených cihelným zdivem, 
patky a krycí desky tvoří kámen z pískovce. Obě patky jsou doplně-
ny pískovcovými nárožními kameny, bránící jeho poškození. Rea-
lizace nové brány zahrnuje úpravu příchodu k ní včetně silničního 
přechodu pro chodce s jeho nasvětlením. Investorem akce je město. 
Celková částka zahrnující stavební úpravy činí 2 263 mil. Kč. Nej-
větší položku obnáší rekonstrukce osvětlení Schmoranzovy ulice.

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil, des.studio P.N. Odehnalové

Konfesní hřbitov se dočkal hlavní brány po 131 letech od jeho rozšíření

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Rod slatiňanských řezbářů a uměleckých truhlářů Jiroušů významně 
přispíval k obohacení kultury veřejných prostor či soukromých inte-
riérů po více než l30 let, a to nejen v Čechách. Dílo tohoto rodu je 
opravdu úctyhodné. 
Všichni řezbáři z rodu Jiroušů nesli stejné jméno a příjmení – Fran-
tišek Jirouš, všichni žili ve Slatiňanech a bydleli v domě čp. 81, po-
staveném Františkem Schmoranzem st. u kamenného mostu v dnešní 
Masarykové ulici.
Nejstarší z nich, František Jirouš (l815–1898), vytvořil v roce l891 
hlavní oltář a také postranní oltář sv. Josefa (s malbou Františka 
Mullera) v kostele sv. Martina ve Slatiňanech.
Ale již v roce 1851, ještě před novogotickou přestavbou kostela, se 
jako truhlář a řezbář podílel na zařízení interiéru kostela, např. dle 
dobových pramenů „skvostným vyřezávaným pozlaceným rámem“ 
pro oltářní obraz sv. Filomény s obrazem Jana Kokeše. Nábytkem 
také vybavil vilu sv. Jiří hraběnky Ludviky ze Stadionu v čp. 115 
ve Slatiňanech, a v roce l884 zhotovil zařízení domácí kaple v příze-
mí domu. To vše mimo rozsáhlou práci nábytkářskou a truhlářskou. 
František Jirouš (l874–1960), umělecký truhlář a řezbář, absolvent 
c. k. odborné školy průmyslové, vyrobil se svými zaměstnanci množ-
ství krásného nábytku, zdobeného umnými řezbami a intarziemi, kte-
rý je chloubou mnoha domovů nejen po Čechách. Spolu s nábytkem 
dostal zákazník i návrh osvětlení interiéru a náhradní části k jednotli-
vým nábytkovým kusům. Nábytkem dílna p. Jirouše vybavovala sídla 
šlechty či průmyslníkův v Čechách i Rakousku, Polsku, Německu, 
např. Auergspergů (Slatiňany, Žleby), Kinských (Heřmanům Měs-
tec), Larischů (Silca), Rothschildů (Šilheřovice), Czerninů (Petrohrad 
v Čechách). Ale i mnohé slatiňanské domácnosti dodnes uchovávají 
nábytek této dílny. Tvorba řezbářská p. Jirouše pro kostely zahrnuje 
např. oltáře, kazatelny, Boží hroby, kříže, a to ve Slatiňanech, Nasavr-
kách, Práčově, Proseči, Kuněticích, Poličce, Přelouči, Velkém Poříčí, 
kostele sv. Kateřiny a kapucínském kostele v Chrudimi, v chrámu sv. 
Ducha v Hradci Králové. V letech l909–1913 byl František Jirouš sla-
tiňanským starostou. Pracoval do vysokého věku, nikdy nezastonal, 
byl dle vyjádření své vnučky skromný, málomluvný a „až do posled-
ních chvil svého života kouřil fajfku dlouhou nebo krátkou“.
Akademický sochař František Jirouš (1906–1965) vystudoval od-
bornou školu pro zpracování dřeva v Chrudimi a Uměleckoprůmys-
lovou školu v Praze. Tvořil sochy ze dřeva a pálené hlíny, pracoval 
s perletí. Učil na státní odborné škole pro zpracování dřeva v Chru-
dimi, v 50. letech byl však jako politicky nežádoucí propuštěn a poté 
vyučoval výtvarnou výchovu v Ostravě, Skutči, Prosetíně. Nejzná-
mější z jeho sochařské tvorby je Pieta v kostele slatiňanském a so-
cha sv. Václava v kostele skutečském. Znalci výtvarného umění jsou 
uchovávány jeho četné plastiky, sošky, reliéfy. 
Přes svůj rozsah a význam není dílo rodu nikde celistvě podchyceno. 
Kusé zmínky ve farní knize slatiňanské, kronice Slatiňan a písemné 
sdělení paní Heleny Pešinové – (pravnučky, vnučky a dcery jmeno-
vaných), umožnily mi sdělit čtenářům Ozvěn uvedená fakta, byť bez 
nároku na jejich úplnost. 

Text a fotografie: JUDr. Hana Mikanová
Přiložené fotografie: oltář sv. Josefa v kostele sv. Martina ve Slati-
ňanech, Pieta z téhož kostela, signatura F. Jirouše st. na zadní stěně 
hlavního oltáře v kostele sv. Kateřiny v Chrudimi, návrhy F. Jirouše 
st. k výrobě nábytku (za zapůjčení těchto návrhů děkuji ing. J. Buš-
tovi).
Prameny: farní kniha Slatiňany, kronika Slatiňan, sdělení p. Heleny 
Pešinové

Jiroušové
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Slatinakovo téma měsíce. Výtah ze stejnojmenného článku na slati-
nak.cz .
Jedním z výdobytků moderní společnosti je veřejné osvětlení. Má 
dvě funkce: aby bylo vidět na cestu a aby se nedalo tak snadno krást. 
Ale zase jeho stavba, provoz a obnova stojí miliony ročně, svítí nám 
do ložnic a zastiňuje noční oblohu, která odjakživa lidi fascinovala 
a inspirovala k přemýšlení o smyslu života.

V roce 2017 připravila komise složená z odborníků z různých mi-
nisterstev, svazů průmyslu a obcí a České astronomické společnosti 
zprávu pro vládu, podle které je „světelné znečištění (...) čím dál vý-
znamnějším civilizačním problémem obtěžujícím vyspělé země nepří-
znivými vlivy umělého osvětlení na oblasti lidského zdraví, ekologie, 
ekonomiky, bezpečnosti a viditelnosti noční hvězdné oblohy.“
Pro vzhled a funkci veřejného osvětlení existují (vesměs nezávazné) 
normy. Veřejné osvětlení je podle zákona příslušenství pozemních 
komunikací, proto je zpravidla spravuje obec nebo jiný vlastník ko-
munikace. Zákon o obcích explicitně neobsahuje ani povinnost za-
jistit veřejné osvětlení, ani dobu jeho provozu. Jeho zřizování a pro-
vozování je tedy dobrovolnou aktivitou obcí, pokud ho samozřejmě 
nevyžadují jiné důvody, např. osvětlení přechodu. Zákon pouze při-
kazuje provozovat veřejné osvětlení u silnic a dálnic procházejících 
zástavbou (u nás Vítězství a TGM), nikoliv však u účelových a ob-
služných komunikací, kterých je většina.
Dalším diskutovaným aspektem je barva světla. Modrá složka spek-
tra má v noci negativní vliv na biorytmus člověka, zvířat a rostlin. 
V tomto ohledu jsou celkem bezpečné žluté sodíkové výbojky anebo 
velmi teplé LED.

Ve Slatiňanech je asi nejvíce výhrad ke kulovým svítidlům, která sví-
tí víc nahoru a do stran než dolů. Místo těch se však už 3 roky insta-
lují v tomto ohledu mnohem lepší a úspornější, žel mnohem dražší, 
LED svítidla.
Naše veřejné osvětlení je v provozu celou noc a mnozí to bereme jako 
samozřejmost. Jsou však města a obce, kde osvětlení kolem půlnoci 
vypínají nebo významně omezují, a také jim to přijde normální.
Tak třeba starosta Nasavrk Milan Chvojka říká, že u nich během týd-
ne veřejné osvětlení na noc vypínají. Celou noc svítí jen o víkendech 
z pátku na sobotu a ze soboty na neděli a v období vánočních svát-
ků a nového roku. Lidé tolik netrpí světelným smogem, zažijí občas 
opravdovou tmu, a nebo si víc užijí nebe plné hvězd.
Vedoucí Majetkového odboru Lukáš Krejza upřesňuje, že zhasínání 
provozují už několik let od 23 do 4.–5. hod. ranní. Jistě, že se ob-
čas někdo ozve proti, ale pozitivní ohlasy převažují, a tak v nejbliž-
ší době změnu neplánují. Nezanedbatelná je i finanční úspora, jak 
ve spotřebě, tak v údržbě, protože životnost zdrojů se počítá na od-
svícené hodiny. Argument kriminality také zná, ale nepamatuje si, že 
by se nějaký takový případ za ty roky v Nasavrkách řešil, anebo že by 
v týdnu byla kvůli zhasínání větší kriminalita než o víkendu. Pouliční 
kamery mají IR osvětlení, a tak vidí i ve tmě. 
Co vyzkoušet zhasínání i ve Slatiňanech? Např. od 24.00 do 5.00 po-
nechat svítit jen silnice (TGM, Vítězství). Třeba po 2 měsících by se 
situace vyhodnotila, porovnala by se kriminalita s předchozím ob-
dobím a pak by se rozhodlo, jestli se vyplatí svítit celou noc nebo 
pokračovat.
Např. pedagog František Hurta ze Škrovádu by zhasínání uvítal, pro-
tože má zrovna jednu „kouli“ hned vedle okna do ložnice. Ani žaluzie 
prý k zastínění nestačí, musel pořídit ještě důkladné závěsy. Zastupi-
telka Kamila Picpauerová věří, že finanční úspora a menší světelný 
smog by aspoň za vyzkoušení stály. Podobně jsou pro vyzkoušení 
zhasínání členové Výboru pro ŽP Vlastimil Peřina a Daniel Vycho-
dil. Bývalá starostka a dnešní radní Marie Málková si také myslí, že 
v noci na ulicích svítíme zbytečně. Přitom už v roce 2009 předseda 
Okrašlovacího spolku Škrovád Jaroslav Koreček proti zdravotním 
dopadům VO s koulemi zorganizoval petici.
Ve Slatiňanech máme aktuálně 620 sloupů a výdaje jen na elektrickou 
energii na veřejné osvětlení byly v loňském roce 739 tis. Kč a dalších 
kolem 1 až 5 mil. ročně jde podle rozpočtu na rozvoj, údržbu a ob-
novu. Jedna hodina provozu včetně údržby opotřebení plynoucího 
z provozu (hlavně výměně zdrojů) po vyloučení TGM (kterou si má 
beztak osvětlovat ŘSD) a Vítězství vychází odhadem na 300 Kč, což 
při 5-ti hodinovém zhasnutí dělá kolem 380 tis. Kč ročně k dobru. 
Tyto peníze by bylo možno nějak cíleně využít.
Nově instalovaná LED svítidla (např. v Čechově ulici) snižují vpro-
střed noci poněkud výkon, i když se to moc nezdá. Bohužel přena-
stavování tohoto režimu musí provádět odborná firma na každém 
svítidle zvlášť, což je velmi drahé, a tak se to nedělá. Navíc LED 
svítidel bude ve městě i po dokončení Schmoranzovy jen asi 1/10, 
takže efekt na celkovou spotřebu a světelný smog bude ještě dlouho 
spíš okrajový.

R. Koblížek
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Prodám levně vozík (kára) za auto, na velkých kolech + 1 ks re-
zerva, korba 203 × 112 × 32 cm, kryt káry proti dešti. Platná tech-
nická prohlídka, zaplacené pojištění. Slatiňany tel. 739 358 407.

Soukromá inzerce

Má svítit veřejné osvětlení celou noc?


