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SRPEN 2020

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

Knihobudky si ve městě pochvalují…Poděkování
„Knihobudka“, pouliční, sousedská, plovárenská otevřená knihov-
nička… to je jen pár indicií a názvů. Kdo ještě nevíte, je to veřejná 
knihovna, určena pro všechny, kteří mají vztah ke knížkám, rádi čtou, 
a také si knížky rádi půjčují. Knihy si tam mohou zdarma bez regist-
race půjčovat, vracet či vyměňovat, ale třeba jen darovat .

Takže platí heslo: „Půjč, vrať či vyměň“.
V našem městě najdete takováto místa tři. Jedno je na dětském hřišti 
u základní školy, druhé v autobusové zastávce na ulici T. G. M. a třetí 
v průchodu na plovárně. Knihovničky budou přístupny v době ote-
vření těchto zařízení a za příznivých klimatických podmínek.
Velký a častý pohyb knížek v nich napovídá, že si žijí svým životem 
a je o ně zájem …

Renata Maryšková

Vážený pane starosto,
dovolte mi, abych touto formou vyjádřil jménem našeho města 
velké poděkování za nezištnou pomoc při boji s povodněmi, kte-
rou nám svým nasazením a plnou součinností poskytla Jednotka 
SDH Slatiňany. Velice si vážíme této bezprostřední pomoci, která 
nám umožnila pro nás tak velmi těžkou situaci zvládnout a nedo-
šlo k bezprostřednímu ohrožení zdraví obyvatel u nás. Vyřiďte, 
prosím, poděkování vašim hasičům, máte ve vaší jednotce správ-
né chlapy. Podporujte je v jejich činnosti, protože příklad našeho 
města a skvělé součinnosti všech těchto složek dává jasný důkaz, 
že i tyto přetěžké situace lze zvládnout. Ještě jednou tedy jménem 
našeho města děkuji. Moc si jejich pomoci vážíme a uvědomuje-
me si, jak moc pro nás bylo jejich zapojení a nasazení důležité.
V našem městě jste Vy i vaši hasiči kdykoliv vítáni!

Josef Kozel, starosta města Heřmanův Městec

chtěli bychom Vám poděkovat za chuť a čas, který jste věnovali na-
šemu dotazníku na závěr školního roku. Od rodičů 477 žáků jsme 
obdrželi 302 odpovědí, což pokládáme za krásný výsledek v ote-
vřenosti sdílet s námi své názory a myšlenky. Z Vašich odpovědí je 
zřejmé, že v naprosté většině vnímáte konání a kroky školy v době 
„korona“ jako pozitivní. Všechny oblasti, na které jsme se ptali, jste 
ohodnotili většinově kladně. Děkujeme za podporující slova, která 
nás povzbudila do další práce s dětmi. V největší míře jste oceňovali 
celkové nastavení výuky od 10. 3.: online výuku, formu zadávání 
práce žákům a přiměřenost zadávané práce. V nejvyšším procentuál-
ním zastoupení pak poskytovanou zpětnou vazbu a způsob a rozsah 
přípravy žáků na přijímací zkoušky. Všechny názory včetně kritické 
zpětné vazby jsou pro nás cenné. Jsou nám východiskem při plánová-
ní výuky a řešení krizových situací. Děkujeme Vám a přejeme si, ať 
nás již další takové mimořádné období nepotká. Přejeme Vám krásné 
léto a těšíme se na návrat všech našich žáků do školy 1. září 2020.

Vedení školy ZŠ 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:
Petra Dvořáková – Chirurg
Karin Lednická – Šikmý kostel

Renata Maryšková

Měsíc s pěknou knihou

Vážení rodiče našich školáků,

Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 8. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání
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Rada města Slatiňany projednala na 62. schůzi
dne 8. 6. 2020:

  1.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na revitalizaci a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa 
„od klapačky k vodárně“. 

  2.  Došlo ke schválení uchazečů a způsob zadání výše uvedené za-
kázky. Byla stanovena komise pro otevírání obálek a hodnocení 
nabídek. Složení – Rulík, Novotná, Esserová. Náhradníci – sta-
rosta, tajemník, Jiříková.

  3.  Bylo vyhověno žádosti o změnu režimu pronájmu společenského 
domu za účelem zkoušek divadelního spolku ACORD, z.s. (dříve 
Ty-Já-tr Slatiňany) v průběhu června a září 2020. 

  4.  Rada schválila návrh na vyhlášení veřejné zakázky s názvem „Po-
skytnutí bankovního úvěru pro město Slatiňany na financování 
investiční akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“. 
Vyhlášení zakázky není závazkem k přijetí úvěru, o samotném 
přijetí bude rozhodnuto po obdržení nabídek a vyhodnocení je-
jich výhodnosti a potřebnosti.

  5.  Došlo ke schválení smlouvy o sdružení prostředků s obcí Orel 
na vypracování studie „Orel – Slatiňany, společná stezka pro pěší 
a cyklisty podél silnice II/358“. Na studii se Slatiňany budou po-
dílet poměrově ve výši 64 368 Kč.

  6.  Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
cesty k pozemkovým parcelám č. 113/12. Souvisí se zajištěním 
přístupu po veřejně přístupné účelové komunikaci k pozemkům 
ve vlastnictví města.

  7.  Bylo rozhodnuto o změně poskytovatele platebního terminálu 
na plovárně.

  8.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
86 770 624 Kč (dorovnáno financováním příjmů 4 842 800 Kč) 
a ve výdajové části 90 073 524 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – koordinátor BOZP a TDS na přístavbu ZŠ, 
studie cyklostezky Orel – Slatiňany.

  9.  Rada města doporučila schválit program pro 9. zasedání Zastupi-
telstva města naplánovaného na 17. 6. 2020.

10.  V různém Rada:
◦  rozhodla o ukončení vyhrazených úředních hodin spojených 

s nouzovou situací na MěÚ pro seniory.
◦  pověřila MěÚ objednat služby sběrného dvora u firmy Recycling, 

kovové odpady a.s. na dny čtvrtek, pátek a sobota až do 27.6.
◦  diskutovala o přípravě zadávacích podmínek na vytvoření nových 

webových stránek v rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město“.
◦  projednala dopis ředitele ZŠ týkající se otevření školy po 25. 5.
◦  schválila vypracování „studie dopravních opatření ZTV lokality 

27/R Škrovád-Kunčí“.

Rada města Slatiňany projednala na 63. schůzi
dne 12. 6. 2020:

1.  Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Rozšíření kapacity 
ZŠ školy Slatiňany“ bylo obdrženo osm nabídek. Rada města roz-
hodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele CHRPA stavební 
společnost s.r.o., která splnila všechny zadávací podmínky a měla 
nejnižší nabídkovou cenu.

Rada města Slatiňany projednala na 64. schůzi
dne 15. 6. 2020:

1.  Rada města schválila znění žádosti o dotaci na projekt „Zefektivnění 
procesů na Městském úřadě Slatiňany“ výzvy 109 OPZ a její násled-
né podání. Cílem projektu je optimalizace a následná automatizace 
nastavených procesů probíhajících na MěÚ souvisejících zejména 
s agendou odpadového hospodářství tak, aby s využitím nového 
software došlo ke snížení administrativní náročnosti této agendy.

Rada města Slatiňany projednala na 65. schůzi
dne 17. 6. 2020:

  1.  Byly schváleny mimořádné odměny ředitelům příspěvkových 
organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za I. pololetí 2020. Výše byla di-
ferencována na základě aktivity a náročnosti práce v souvislosti 
s nouzovým stavem.

  2.  Rada města schválila nabytí práva ze služebnosti inženýrské sítě 
(kanalizačního řadu), která bude zřízena do části pozemkové par-
cely č. 113/12 v kat. území Škrovád.

  3.  Byl odložen výběr dodavatele nadlimitní veřejné zakázky na za-
jištění sběrného dvora z důvodu časové tísně kvůli konání Zastu-
pitelstva.

  4.  Došlo ke schválení úpravy směrnice o zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu. Vzhledem k narůstajícím cenám zakázek 
došlo k zvýšením limitu zakázek 2. kategorie (zadávací řízení 
v režimu bez uveřejnění) z 200 000 Kč na 300 000 Kč.

  5.  V různém Rada:
◦  na základě žádosti SDH Slatiňany schválila bezplatné zapůjčení 

městského vozidla na odvoz materiálu pro zajištění tábora mla-
dých hasičů.

◦  schválila rozšíření programu 9. zasedání Zastupitelstva o bod 
č. 19 (ukončení smlouvy).

◦  schválila žádost ředitelky MŠ o čerpání z Rezervního fondu MŠ 
za účelem pořízení lehátek a matrací.

◦  byla seznámena s čísly výsledku přijímacích řízení do MŠ.
 

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 9. zasedání
dne 17. 6. 2020:

  1.  Schválení programu 9. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města a hospoda-

ření příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za rok 2019.
  3.  Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2019. Došlo 

k převodu výsledku hospodaření za rok 2019 ve schvalovacím 
řízení na účet nerozděleného zisku v celkové výši 38 956 428 Kč.

  4.  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu schváleného rozpočtu v pří-
jmové části 86 770 624 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
27 421 600 Kč) a ve výdajové části 112 652 324 Kč (dorovnáno 
financováním výdajů 1 539 900 Kč) a vzalo na vědomí již usku-
tečněná rozpočtová opatření. Došlo k dorozpočtování financí 
na přístavbu ZŠ a navýšení nákladů na potenciální financování 
sběrného dvora.

  5.  Zastupitelstvo města neschválilo záměr prodeje části pozemkové 
parcely č. 357/21 v kat. území Slatiňany společnosti Seniorpark.

  6.  Zastupitelstvo rozhodlo o přidělení dotací Spartaku, Sokolům 
a národopisnému souboru Formani. Zastupitelstvo rozhodovalo 
o žádosti tří žadatelů, které přesáhly částku 50 tis., jejichž udělení 
je v kompetenci Rady.

  7.  Zastupitelstvo města schválilo koupi pozemkové parcely 
č. 712/100 o výměře 660 m2 v kat. Území Slatiňany od společnos-
ti České dráhy, a.s. Jedná se o zaplocený pozemek mezi nádražní 
budovou a sběrným dvorem. Cena pozemku 171 800 Kč bez DPH. 
Odkup s budoucím záměrem vzniku veřejného prostranství.

  8.  Došlo ke schválení koupě pozemkové parc. č. 189/50 o výmě-
ře 125 m2 v kat. území Slatiňany od společnosti NOVPLASTA, 
s.r.o. Jedná se o pozemek, na kterém vede chodník města. Odkup 
za 70 Kč/m2.

  9.  Schválení koupě části stavební parcely č. 126 o výměře 9 m2 
v kat. území Trpišov od společnosti Vodovody a kanalizace Chru-
dim, a. s. Jedná se o majetkoprávní vypořádání celkem tří po-
zemků pod nově opraveným chodníkem v Trpišově, vedoucím 
od hasičárny na konec souvisle zastavěné části Trpišova ve směru 
na Šiškovice. Odkup za 200 Kč/m2.

Rada města Slatiňany



3

10.  Došlo ke schválení převodu kanalizace „Presy“ do VaK Chrudim 
(formou vkladu, výměnou za akcie). 

11.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí zprávu o kontrole plnění Usnese-
ní Zastupitelstva. 

12.  Zastupitelstvo města schválilo pokračování v zařazení území 
města do územní působnosti Místní akční skupiny Chrudimsko, 
z. s. na období 2021–2027.

13.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty v chatové lokalitě 
„Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

14.  Nebyl schválen prodej části pozemkové parcely č. 651/1 v kat. 
území Slatiňany. Diskuse se vedla zejména nad tím, zda prodávat 
pozemky v místech, kde v novém územním plánu je navržena 
smíšená oblast (služby a bydlení) bez absence existence urbani-
stické studie.

15.  Došlo k odložení pojmenování ulice ve Škrovádě z důvodů pro-
věření, zda návazná ulice leží ve stejném katastrálním území, 
a tedy zda může být použito stejné jméno.

16.  Zastupitelstvo schválilo instalaci pěti světelných bodů veřejného 
v části ulice U Lesa, Škrovád JV.

17.  Došlo k vyslovení souhlasu s pracovněprávním vztahem mezi 
městem a členy zastupitelstva z důvodů honorovaných pracov-
ních skupin v rámci dotovaného projektu „Otevřené a přitažlivé 
město Slatiňany“ (viz Ozvěny červenec 2020).

18.  Vedla se diskuse o možnosti bonusového systému odpadového 
hospodářství, návrh chtěl slevou z místního poplatku za komu-
nální odpad odměnit ty poplatníky, kteří aktivně třídí. Zastupitel-
stvo tento návrhu nepodpořilo, avšak na základě diskuse rozhod-
lo o bezplatném poskytnutí dvou testovacích pytlů na poplatníka 
v rámci služby svozu plastového odpadu dům od domu.

19.  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí vypovězení smlouvy 
„O poskytování pečovatelské služby“ obci Bítovany.

20.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  vzalo na vědomí zprávu předsedy finančního výboru.
◦  bylo informováno o stavu jednání výboru pro územní plánování.
◦  bylo seznámeno s jednáním kontrolního výboru.
◦  se seznámilo s výsledkem výběrového řízení na zajištění provozu 

sběrného dvora, přičemž Zastupitelstvo doporučilo Radě města, 
aby vybrala jediného uchazeče Recycling - kovové odpady a. s. 
(dosavadní poskytovatel). V diskusi se řešila možnost vypsání 
nové soutěže, či alternativní způsoby zajištění této služby.

Rada města Slatiňany projednala na 66. schůzi
dne 24. 6. 2020:

  1.  Rada navrhla nové určení platů ředitelů příspěvkových organizací 
(ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ)

  2.  Došlo k odložení výběru dodavatele nadlimitní veřejné zakáz-
ky na zajištění sběrného dvora, přičemž byl požádán Výbor pro 
životní prostředí o názor na některé otázky týkající se možností 
realizace této služby.

  3.  Byla schválena úprava odpisového plánu ŠJ z důvodu pořízení 
nového plynového kotle.

  4.  Na základě žádosti ředitelky MŠ, byla udělena výjimka z počtu 
dětí (nejvyšší navýšení v třídě je z 24 na 28 dětí).

  5.  S ohledem na zákonnou povinnost byla vzata na vědomí zpráva 
o plnění povinné předškolní docházky v MŠ.

  6.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
86 770 624 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27 421 600 Kč) 
a ve výdajové části 112 652 324 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – nová klimatizační jednotka do obřadního sálu.

  7.  V různém Rada:
◦  schválila přidělení individuální dotace ve výši 10 000 Kč panu 

Mgr. Vychodilovi na výtisk a vydání knihy s názvem „Toulky 
krajinou ticha“.

◦  schválila přijetí sponzorského daru MŠ ve výši 2 268 Kč (sběr 

papíru a hliníku).
◦  schválila bezplatné použití toalet a odběr elektrické energie 

v úřadovně Trpišov pro SDH Trpišov na den 27. 6. v rámci pořá-
dání akce „Dětský den – vítání léta“.

◦  byla seznámena s dopisem od starosty Heřmanova Městce 
(poděkování SDH Slatiňany za pomoc při povodních, viz níže 
v článku).

◦  vzala na vědomí stanovení příjezdové trasy ke stavbě „Chrudim-
ka, Slatiňany – rekonstrukce pobřežní zdi pod jezem“.

◦  souhlasila, aby v rámci stavby obchvatu byla v silničním tělese 
provedena příprava pro budoucí vedení tlakové kanalizace a ve-
dení datových kabelů z místní části Kunčí.

Rada města Slatiňany projednala na 67. schůzi
dne 29. 6. 2020:

  1.  Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně 
o drobný hmotný majetek z roku 1996 a starší (starý nábytek) 
a stará nefunkční elektronika (LED 22“ Samsung, mobilní tele-
fon iGET Blackview, ...).

  2.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala 
Michala Kindla jako dodavatele akce „Revitalizace a obnova ale-
je Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa“. Ze sedmi uchazečů spo-
lečnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 391 374 Kč bez DPH. 

  3.  Na základě schválení nové organizační struktury na 61. radě 
města z 25. 5. a doporučení výběrové komise, došlo k jmeno-
vání Hany Hanušové do funkce vedoucího finančního odboru 
a Ing. Vladimíra Rašína do funkce vedoucího správního odboru 
a to s účinností od 1. 9. 2020

  4.  Na základě ukončení nájemní smlouvy v bytě v domě čp. 834 
na Starém náměstí, Rada města vybrala nového nájemníka. Vý-
běr byl uskutečněn na základě doporučení Odboru veřejného opa-
trovnictví.

  5.  Místostarosta města byl pověřen udělováním dodatečných sou-
hlasů k již historicky vystavěným vodovodním přípojkám v cha-
tové oblasti „Borek“ v Kunčí za předpokladu řádného zaměření 
stavby na náklady žadatele.

  6.  Rada města schválila provést v části parcely č. 472/2 v kat. úze-
mí Kunčí stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude 
vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného 
břemene (cca 60 bm).

  7.  Byl udělen souhlas s rekonstrukcí trafostanice společností ČEZ 
Distribuce, a. s. v části parcely č. 179/32 v kat. území Slatiňany 
(sídliště), spolu se schválením nového věcného břemene spočíva-
jící se stavbou příhradového stožáru. Předpokládaný rozsah do-
tčení nemovitostí činí 5 m2 základu příhradového stožáru, 82 bm 
kabelového vedení NN, VN, 195 bm zemnící pásky.

  8.  Vzhledem k tomu, že společnost AVE CZ odpadové hospodář-
ství s.r.o. nedodržela podmínky smlouvy, Rada města souhlasila 
s uplatněním smluvní pokuty, která dle smluvních podmínek činí 
140 000 Kč. Konkrétně se jedná o neprovedení svozu komunální-
ho odpadu v týdnu 8.–14. 6. (zahájení „letního týdenního svozu“).

  9.  Rada města vzala na vědomí, že administraci dotace na vzdu-
chotechniku a zdroj tepla a výběrové řízení na dodavatele rekon-
strukce MŠ provede Regionální rozvojová agentura Pardubické-
ho kraje s celkovou cenou 84 000 Kč.

10.  Byla schválena změněna podmínek vedení běžných účtů u Komerční 
banky, a.s. Došlo ke změně měsíčního poplatku, položky účtu jsou 
nově zdarma. Nové podmínky by měly být výrazně výhodnější.

11.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky, doporučení Zastupi-
telstva města a Výboru pro životní prostředí, Rada města vybrala 
společnost Recycling - kovové odpady a. s., jako společnost pro 
budoucí zajištění provozu sběrného dvora a s tím spojené zajiště-
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 Produkce  Produkce Produkce Produkce
Druh odpadu za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019
 (v t) (v t) (v t) (v t)

směsný komunální odpad z popelnic 969,97 710,84 742,14 721,92
ekologický sběr odpadu    
- papír 68,679 66,526 76,534 77,924
- sklo 47,624 55,913 53,910 75,186
- plasty 43,395 55,602 50,411 70,747
- nápojové kartony 1,624 1,362 1,181 1,096
- kovy 86,125 125,177 119,983 98,951
nebezpečné složky odpadu 3,4013 6,924 2,428 4,014
biologicky rozložitelný odpad (odpad ze sběrného 167,58 178,86 178,960 178,266
dvora, hřbitova a kompostárny)
uliční smetky, nerozložitelný odpad, pneumatiky, 125,365 173,182 220,273 259,121
textilní materiály, objemný odpad a další odpady

CELKEM 1513,7633 1374,386 1445,82 1487,225

Celková produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele našeho města a rok činila v roce 2019 cca 358 kg, v roce 2018 cca 348 kg 
a v roce 2017 to bylo cca 330 kg na obyvatele. 
V roce 2019 tedy došlo k nárůstu o cca 10 kg odpadu na 1 obyvatele oproti roku 2018.
Přes to, že se celková roční produkce komunálního odpadu zvýšila, došlo ke snížení produkce směsného komunálního odpadu z popelnic 
a ke zvýšení ekologického sběru odpadu.
Největší podíl našeho odpadu však stále končí v popelnicích a následně na skládce, a to stále více jak 50 % celkového odpadu. 
Jak již bylo uvedeno mnohokrát, každé snížení odpadu a zároveň jeho recyklování má vliv na snížení nákladů za odpadový systém a tím 
samozřejmě i na výši místního poplatku za provoz odpadového systému.
Věříme, že se nám podaří v roce 2020 množství odpadu snížit a v třídění se ještě zlepšit.

Bc. Martina Doležalová

Kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2019 (v porovnání s lety 2016–2018)

ní zpětného odběru elektrozařízení. Jednalo se o jediného uchaze-
če s celkovou cenovou nabídkou ve výši 4 181 240 Kč bez DPH. 
Plnění nové smlouvy s 3,5 letým kontraktem začne od 1. 7. 2020.

12.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
86 785 624 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27 523 300 Kč) 
a ve výdajové části 112 769 024 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – administraci dotace MŠ.

13.  V různém Rada:
◦  vybrala barevné odstíny pro fasádu budovy ZŠ. Vybrané odstí-

ny ze vzorníku barev WEBER – ZE1D (olivová) na převazující 
plochu fasády, ZL3E (světlá olivová) pro výrazné horizontální 
římsy a část nad hlavním vchodem. Barvy byly vybírány ve spo-
lupráci se zástupci ZŠ.

◦  schválila dokončení PD na stavbu „Rekonstrukce veřejného 
osvětlení v části T. G. Masaryka“.

◦  schválila záměr na vypsání veřejné zakázky na projektovou do-
kumentaci atletického oválu v areálu Spartak.

◦  schválila zahájení přípravných prací na studii rekonstrukce areá-
lu plovárny z důvodu jejího špatného technického stavu.

◦  byla seznámena s informací o zahájení účtování výsypů popelnic 
na směsný komunální odpad dle evidenčních čipů, a to od 1. 8. 
2020.

Rada města Slatiňany projednala na 68. schůzi
dne 2. 7. 2020:

  1.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky, Rada města vybrala 
společnost CHRPA stavební společnost s r.o., jako dodavatele 
akce „Rozšíření kapacity Základní školy Slatiňany“. Z osmi ucha-
zečů společnost nabídla nejnižší nabídkovou cenu 17 999 003 Kč 
bez DPH.

  2.  Rada města souhlasila s přechodem na nové podmínky vedení 
běžných účtů a zrušením druhého nepoužívaného u České spo-
řitelny.

  3.  Došlo k rozhodnutí o roční prodloužení stávající smlouvy se společ-
ností O2 Czech Republic a.s. na poskytování komunikačních slu-
žeb. O prodloužení bylo rozhodnuto na základě předpokladu velké 
soutěže zahrnující přípojné body související s dotací WIFI4EU.

  4.  V různém Rada:
◦  byla seznámena s dopisem od starosty Načešic (poděkování SDH 

Slatiňany za pomoc při povodních).
◦  doporučila schválit program pro 10. zasedání Zastupitelstva měs-

ta naplánovaného na 13. 7. 2020.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 10. zasedání
dne 13. 7. 2020:

  1.  Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 86 785 624 Kč (do-

rovnáno financováním příjmů 29 237 000Kč) a ve výdajové části 
114 482 724 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč). 
Vzhledem k odstoupení CHRPA stavební společnost s r.o. ze za-
kázky „Rozšíření kapacity ZŠ“ postupuje druhý uchazeč v pořa-
dí. Druhý uchazeč nabídl stavbu za cenu vyšší, než byla částka 
v rozpočtu města. Zastupitelstvo rozpočtovým opatřením muselo 
schválit možné navýšení celkové částky.

  3.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  diskutovalo o zájmu developera, který chce poblíž nového napo-

jení obchvatu (mezi Slatiňanami a Kunčím) stavět supermarket.
◦  došlo k upozornění na nedostatečně zabezpečený výkop u kos-

tela.
Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval 
 Ing. Vít Steklý
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Všechno to začalo nenápadně, hlášením rozhlasu Městského úřadu 
Slatiňany … a vlastně náhodou.
Dozvěděly jsme se společně s kamarádkou, že Svaz diabetiků ve Sla-
tiňanech pod organizační taktovkou paní Olgy Slachové pořádá 
ve dnech 27. 6. do 4. 7. 2020 rekondiční pobyt v Jánských Lázních.
A protože kamarádka se osobně znala s paní Olinkou Slachovou 
a z hlášení vyplynulo, že jsou ještě volná místa, mohly jsme se 
po osobním rozhovoru ještě přihlásit. A začaly jsme se moc těšit. 
A opravdu bylo na co …
Jelikož jsme se rekondičního pobytu zúčastnily poprvé, byly jsme 
mile překvapeny skvělou organizaci celého zájezdu. Ať to byl zase-
dací pořádek v autobuse pro všechny účastníky, přes ukládání kufrů, 
zavazadel ale i ubytování ve 12 hodin v hotelu Astoria.
Spokojeny jsme byly se stravováním a chutnými jídly, čistotou poko-
jů a v neposlední řadě ochotnými a velmi vstřícnými provozovateli 
hotelů, manžely Dudovými. Toto vše bylo završeno vždy po večeři 
informacemi o průběhu programu na příští den.
Nechyběl zde ani zdravotní aspekt, kterým bylo měření krevního tla-
ku a cukru před snídaní, konání pravidelných rozcviček a cvičení pod 
vedením paní Aleny Medové a Marty Korečkové.
Vyslechly jsme si přednášky na téma „Nové poznatky o zdravotním 
účinku pohybu, chůze a cvičení na diabetiky“, „Význam psychiky 
a správného dýchání“, od Marty Korečkové.
Dobrým operativním způsobem byl zajišťován paní Olgou Slacho-
vou program na každý následující den, a to tak, aby byl v souladu 
s charakterem počasí. Vše bylo založeno na individuální dobrovolné 
účasti, ale věřte, že jsme se vůbec nestačily nudit.
Během slunečného počasí jsme měly možnost absolvovat celou řadu 
pěkných výletů.

Kabinkovou lanovkou na Černou horu, Stezku mezi korunami stro-
mů až do oblak. Obdivovaly jsme tuto moderní rozhlednu. Celé dílo 
vzniklo v roce 2018.
Všechny zhotovené kovové i dřevěné díly vznikly v Rakousku, od-
kud se přepravovaly na určené místo. Rozhledna je vysoká 43 metrů 
a byla postavena za pouhých 67 dní, což je téměř neuvěřitelné. Stez-
ka je široká přes 2 metry, pohodlně a bezpečně se po ní vystoupá 
12 pater zdravým i postiženým lidem, seniorům, ba dokonce i vozíč-
kářům. A když všechno zvládnete? Odměnou všem je nepřekonatelně 
krásný výhled do blízkého okolí – Černá hora, les, Krkonoše, Jánské 
lázně a v dáli i Jeseníky.
Můžeme být šťastni a hrdí na to, že jsme se narodili a že žijeme v tak 
nádherné zemi, v České republice.

Ve čtvrtek se konal výlet. Tentokrát se stalo cílem Vrchlabí. A bylo 
se opět na co dívat, muzeum, jež nám přiblížilo, jak dříve žil prostý 
lid a jak pracoval, jaká řemesla do tohoto kraje patřila. Za prohlíd-
ku stálo také půvabné náměstí s podloubím a malebným kostelem. 
Během týdne byly zařazeny výlety vláčkem a další malým mikro-
busem na Pomezní boudy, Horní a Dolní Úpu, Pec pod Snežkou, 
Kolínské boudy. Dále nemohu zapomenout na individuální vycház-
ky a samotné Jánské Lázně, na kolonádu, bílý železný altán, kte-
rý vypadal jako krajkový, nádherný kostelíček, Starostův a Janův 
pramen. Celý týden jsme si dopřávali výbornou pramenitou vodu. 
K celkovému relaxu a odpočinku jsme dobrovolně, kdo chtěl, vyu-
žili zdejšího bazénu, cvičení v bazénu a pak i masáže přímo v ho-
telů Astoria.
Samozřejmě, že ani zastávka na dobrou kávu či zmrzlinu nám nebyla 
cizí.
Také víkendové hudební koncerty a jarmark na kolonádě jsme mnozí 
využili.
Během rekondičního pobytu se také utvořila aktivní turistická skupi-
na pod vedením pana Františka Holického, která podnikla zajímavé 
výšlapy přírodou s různými cíli.
Zlatá vyhlídka, Luisina cesta, Kotlový vodopád či Farma park, cesta 
k chatě Mochomůrka. Cestou z Černé hory si někteří s chutí zahráli 
turnaj v kuželkách pro své potěšení. Také turnaj ve hře Dabble měl 
své vítěze. A večery? I ty jsme mohli dle vlastního rozhodnutí pěkně 
prožívat – v klubovně jsme se scházeli na společné zpívání za do-
provodu kytary paní Alice Drahoňovské a veselého vyprávění, vtipů 
a anekdot pana Františka Holického. I jim patří náš společný upřímný 
dík.
A tak ani náš poslední večer s dárečky neměl chybu. Paní Olga Sla-
chová prostě nezapomněla na nic. Malou pozornost s potleskem 
všech si rozhodně zasloužily dvě nejstarší věrné členky paní Pytlí-
ková a Doucková.
A co říci na závěr? Spousta účastníků se už nyní určitě těší do bu-
doucna na další tak zdařilé pobyty. Olince přeji hodně zdraví a vřelé 
díky za vše, co pro nás děláš. Jsem též diabetička a stala jsem se 
novou členkou organizace a už se moc těším na akce Svazu diabetiků 
Slatiňany.

Napsala Jana Veselá

Rekondiční pobyt v Janských Lázních od Svazu diabetiků.

Omluva
Omlouváme se za chybu v červencových Ozvěnách Slatiňan. Fotky, 
které byly přiřazeny k článku Slatiňanská škola v době „Korona“ pa-
třily správně k článku Novinky z Mateřské školy Švermova. Děku-
jeme za pochopení.

Redakční rada Ozvěn
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I pro letošní sezónu jsme připravili novinky pro turisty, 
kteří zavítají do našeho města a nejen pro ně . Dopl-
nili a rozšířili jsme zásoby upomínkových předmětů, 
které mohou sloužit i jako hezký dárek pro vaše blíz-
ké, nebo jako drobná upomínka na Vás a Vaše město. 

Neváhejte se u nás tedy zastavit a prohlédnout si zboží s tématikou 
našeho města a jeho zajímavostí. K prodeji zde máme například ke-
ramické hrnečky, náprstky, magnetky, kosmetické sady či zvonečky. 
Nově jsou v prodeji kosmetická zrcátka, lékovky, záložky do knížky 
nebo krásné hodinky… Nechybí ani vizitky či turistické známky, tře-
ba turistická známka s motivem zámku, byla aktualizována a má no-
vou podobu. Máme také propagační letáčky s informacemi o našem 
městě, včetně oblíbené mapy Se zlatou podkovou Auerspergskou 
krajinou. Pro tipy na výlet mohou zájemci využít turistické noviny, 
které jsou zdarma k dispozici, a to jak regionu Chrudimsko – Hlinec-
ko, tak celých východních Čech.

Žaneta Kacafírková

Novinky z infocentra

CYKLOPECKY východních Čech

Kdo se zapojil do soutěže, máte příležitost získat razítko i u nás 
v íčku !
Cyklofanoušci, šlápněte do pedálů a vyhrajte elektrokolo či další 
atraktivní ceny (kolo, koloběžka, poukázky,…), anebo se jen tak vy-
dejte některou z tras uvedených v brožurce a užívejte si krásy Par-
dubického či Královéhradeckého 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 kníž-
ky, kterou si lze vyzvednout zdarma v turistických informačních 
centrech východních Čech, takže samozřejmě i v našem infocentru 
včetně podrobných pravidel. Soutěž je dobře rozjetá, tak neváhejte 
a přidejte se, končí 20. 10. 2020!

Žaneta Kacafírková

Prázdninová soutěž z „Déčkem“ je v plném proudu a trosečníci jsou 
stále zachraňováni… k tomu potřebné kódy objevíte i v našem měs-
tě – jeden v infocentru a druhý ukrytý v „kešce“ nedaleko Kočičího 
hrádku. Takže hurá do akce….

Renata Maryšková

Léto s Déčkem



7

Slatiňany. První písemná zmínka týkající se názvu našeho města 
pochází z konce 13. století. Z doby kolem roku 1294–1297 je při-
pomínán nejstarší známý držitel tvrze František ze Slatiňan. Místní 
název byl velkou pravděpodobností odvozen od lokálních přírod-
ních podmínek.To znamená, že Slatiňany se odvíjí od názvu tzv. 
půdy slatinné, respektive rašelinové. Pojmenování tedy mohlo být 
přijato od nejstarších usedlíků seskupených v malou komunitu tzv. 
„slatiňanů“, což byli osadníci bydlící vedle slatiny či bažiny. Kromě 
názvu města se také samotný znak váže ke svému původu spojené-
mu s městem. Ten vyobrazuje černého koně ve stříbrném poli. Kůň 
ve skoku je umístěn nad červenou hradbou a v bráně vidíme písmeno 
A (obr. č. 1). Písmeno „A“ značí rod Auerspergů – šlechtický rod, 

vlastnící zdejší panství, který vymřel po meči v r. 1942. Znak byl 
předán městu 7. 5. 1996 předsedou Poslanecké sněmovny ČR M. Uh-
dem a veřejnosti byl představen na slavnostním zasedání zastupitel-
stva 9. 5. 1996. 
Škrovád. Také Škrovád, který je dnes součástí města Slatiňan, byl 
původně samostatnou obcí. První zmínka pochází z 15. století, kdy 
Škrovád náležel vladykovi jménem Škrowad. V 16. století byl Škro-
vád již připojen ke slatiňanské tvrzi. Největší rozkvět zaznamenal 
v období 18.–20. století, kdy se zde těžil pískovec sloužící jako sta-
vební materiál, a především pak pro sochařské účely (obr. č. 2).
Lukavice. První nám dochovaná zpráva o Lukavici pochází z roku 
1354. Z této doby je nám známo, že majiteli vsi byli Bušek z Kyšper-
ka a Petr z Lukavice. V roce 1358 je doložen jako majitel Lukavice 
opět Bušek z Kyšperka a Heřman z Lukavice. Tato zpráva svědčí 
také o tom, že kromě majitelů kyšperského panství byli pány Lukavi-
ce i zemané sídlící přímo ve vsi a používající přídomku z Lukavice. 
Následně na dalších 200 let se stali majiteli Lukavice Žampachové 
z Potštejna.
Foto: ilustrační.

Bc. Andrea Kubantová

Ke vzniku názvu města a jeho místní části. Zahrnuta je i místní část Lukavice

Co kdybychom se na Silvestra domluvili na společném ohňostroji?
slatinakovo téma na srpen
Odpalování ohňostrojů, petard a dělobuchů je rozšířeným způsobem 
oslavy konce roku. Avšak některé lidi a zvířata tyto hlučné oslavy 
děsí. Tento rozpor se řeší po celém světě snad od vynálezu střelného 
prachu. Ale poslední dobou se zdá, že se zostřuje. Možná na o má 
vliv rostoucí životní úroveň, díky níž si může malý ohňostroj provést 
skoro každý před domem. Ale také zase díky svobodné společnosti se 
i „obyčejný člověk“, kterému to vadí, může bez obav ozvat.
Asi není (naštěstí) představitelné, aby jedna nebo druhá strana pro-
sadila zcela svůj pohled, takže vždy bude výsledek nějaký kom-
promis. Možná by šlo napětí zmírnit, kdyby se podařilo vhodnou 
společenskou debatou domluvit, že by aspoň někteří z nás místo 
vlastního amatérského miniohňostroje přispěli na jeden – předem 
naplánovaný, dobře připravený a viditelný – ohňostroj. Třeba ta-
kový, jaký se konal na Silvestra 2019 ve 20 h z věže kostela a trval 
asi 5 minut.
Samozřejmě nečekám, že by se zapojili všichni „bouchači“, ale 
i kdyby nás byla polovina, tak by to bylo jistě znát a sváteční noci 
by mohly být klidnější a třeba by ještě vznikla další příležitost po-
přát dalším sousedům a známým dobrý rok. Pokud na to máte názor, 
sdělte ho vašemu zastupiteli, kdyby na to na zastupitelstvu nebo radě 

přišla řeč, protože bez koordinace s MÚ by se to jen těžko podařilo 
zorganizovat.

R. Koblížek, www.slatinak.cz
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Jan Schmoranz se narodil 6. 2.1857 jako třetí syn Františka 
Schmoranze , v té době známého stavitele ve Slatiňanech, působí-
cím od roku 1844 jako městský architekt v Chrudimi a o deset let 
později rovněž konzervátorem vídeňské Ústřední komise pro ochra-
nu památek v chrudimském kraji.

Stejně jako jeho otec vystudoval Jan architekturu ve Vídni, aby 
v roce 1886 převzal stavební huť a pokračoval v podnikání. Na roz-
díl od svých bratrů necestoval po zahraničí a nebyl tudíž členem 
vážených evropských institucí.

Portrét J. Schmoranze je na obr.č.1, na skupinovém fotu č.2 

je označen šipkou. Tento snímek je pozoruhodný tím, že zachytil 
v roce 1897 početnou rodinu nestora rodu F. Schmoranze nar. v roce 
1814, sedícího v první řadě se svou druhou ženou Marií (vpravo).

Z jeho staveb vyjímáme:
- rodinný dům č. p. 36, dnešní budova radnice z roku 1895 (obr. č. 3)
- hřebčín na obr. č. 4 (1898) včetně přilehlých budov
-  při projektu a stavbě školy spolupracoval s otcem v letech 1884–5 

(obr. č. 5 a), současný stav po výměně oken se zračí na obr. č. 5 b
- drobné stavby v zámeckém parku (1890)
-  regulace toku řeky, pískovcový taras pravého břehu řeky od kamen-

ného mostu po lávku (1898)
-  stavební úprava objektu restaurace U zámku, tehdy Čihákovy hos-

pody, z níž pocházela jeho matka (dcera hostinského V. Novotného)

Členství ve veřejných a zájmových organizacích:
Okrašlovací spolek, založen 13. 10. 1895, byl jeho místopředsedou.
Sbor dobrovolných hasičů, po schválení stanov (20. 12. 1892), byl 
jmenován velitelem 10. 1. 1893, dále působil jako pokladník chru-
dimské hasičské jednoty po 10 let a starosta chrudimského hasičské-
ho okresu.
Občanská záložna, založená v roce 1888, byl jejím zakládajícím 
členem a zároveň místoředitelem.
Společenstvo smíšených živností, byl jeho druhý předseda v letech 
1883 9, člen výboru 1896.
Čtenářská beseda, zřízena v lednu 1893 z jeho podnětu, zvolen pro-
zatímním předsedou 5. 3. 1893.
Obecní veřejná knihovna, inicioval její ustavení spolu s řídícím uči-
telem V. Macháčkem, otevřena v roce 1884 v obecním domě, jako 
první v celém kraji, stal se knihovníkem, kronika píše o předsednictví 
v letech 1894–7.
Funkce v samosprávě, vedle postavení náměstka starosty byl čle-
nem obecního (od r. 1887) a okresního zastupitelstva (1894–8), za-
sedal ve zdravotní komisi (od 28. 7. 1892) a školní radě (od 15. 10. 
1891).

Náhlý skon Jana Schmoranze ve věku 42 let všechny občany 

Předčasně zesnulý architekt Jan Schmoranz (1857–1899)
ozdobil město osobitým způsobem výstavby

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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hluboce zasáhl. Starosta obce J. Holub tlumočil svoji účast pozůs-
talým a nechal vytisknout smuteční oznámení (obr. č. 6). Příčinou 
smrti podle chorobopisu byl zápal plic a pohrudnice. K lůžku 
nemocného byl přivolán i prof. Thomayer z Prahy.

Tehdejší tisk (Hlasy z 30. 5. 1899) napsal, že Morana k sobě při-
volala nejbystřejšího člena rodiny, nejinteligentnějšího z našich hlav 
a nejšlechetnějšího z našich srdcí.

Jan byl sportovní postavy a jako čtyřicátník se těšil dobrému 
zdraví. Stal se však obětí zákeřné chřipky, jíž byl infikován a ležel 
na lůžku už jako zesláblý pacient. Tolik citace redaktora článku 
týdeníku Český východ, podrobně referující o jeho pohřbu. Byl 
velkolepý, protože posledního rozloučení se zúčastnilo na 500 členů 
z řad hasičů ze 34 obcí chrudimského okresu, v menším zastoupení 
i z jiných.

Škoda, že tehdy neexistovala záznamová technika jako dnes, 
která by uchovala celý průběh pohřbu s tak angažovanou osobností 
obce jako svědectví pro budoucí generace.

Nekrolog uvedl, jak velkou ztrátu pro náš národ znamená smrt 
každého člena této vynikající rodiny, v životě se tak úspěšně prosa-
zující v daném oboru a veřejném životě.

Odchod Jana byl pro obec velmi bolestivý a nenahraditelný. 
Schmoranzové se totiž nerodí každý den, konstatoval zmíněný 
nekrolog. Pocta tomuto rodu byla vždy cílena na Janova otce 
Františka Schmoranze. Ve vestibulu radnice byla 1. 4. 2002 u pří-
ležitosti 100 let od jeho úmrtí odhalena pamětní deska, Chrudim 
mu udělila 15. 1. 1889 čestné občanství a v budově Regionálního 
muzea a v části panteonu odhalena 4. 9. 2014 busta, o čemž Ozvěny 
referovaly.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5 a

Obr. č. 5 b

Obr. č. 6

Jedna procházka po našem okolí vede Vilemíninou stezkou a kon-
čí u posezení Jaroslava Vrchlického nad třešňovkou. Mimo jiné 
i na tomto místě se básník inspiroval při psaní svých veršů a ne jinak 
tomu bylo i tento měsíc, kdy vznikla při posezení tam básnička, kte-
rou napsala malá, 9ti letá slečna Míša Vavrochová z Prahy, poch-
lubila se s ní, a po právu byla v našem infocentru odměněna malou 
pozorností:

Do krajiny s výhledem,
já se kochám pohledem. 
Bylo to tu vážně prima,
za rok zase přijedem!

Básnička



10

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, 
Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků 
od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla je 14. srpna 2020. ZDARMA. 


