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ŘÍJEN 2020

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

Položení věnců při státním svátku

Uzavření knihovny a infocentra 
Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z pro-
vozních důvodů bude 5. a 15. října ZAVŘENO.
Děkujeme za pochopení.

Renata Maryšková

Dne 28. října 2020 vzpomeneme výročí vzniku samostatného čes-
koslovenského státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou položeny kytice k pomní-
kům padlých jako vzpomínka obětem 1. světové války.

Ivona Osinková

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 ješ-
tě 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 oblíbených ti-
tulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Magda Váňová – Mlsná huba
Táňa Keleová Vasilková – Slib

Renata Maryšková

Měsíc s pěknou knihou

V úterý 15. 9. 2020 navštívil Slatiňany Jan Tecl, který je senátorem 
za náš volební obvod a též starosta města Havlíčkův Brod. Po při-
vítání na radnici starostou města Ivanem Jeníkem jsme společně 
diskutovali nad aktuální situací týkající se problematiky koronaviru 
a jeho dopadů na rozpočty měst a obcí. Dále se pan senátor zajímal 
o plánované investice našeho města a s tím související složitost legis-
lativy týkající se zdlouhavosti a složitosti stavebních řízení i různých 
povolovacích procesů ústředních orgánů.
Po jednání na radnici následovala návštěva hřebčína a prohlídka zám-
ku s poutavým výkladem pana kastelána. Senátora Tecla velmi zau-
jalo rekonstruované „dětské hospodářství“, zřejmě i proto, že v Se-
nátu pracuje ve Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice. Při prohlídce senátor ocenil pokrokovost zdejšího hradního 
pána nejen při rozhodování o způsobu vzdělávání svých dětí. Chtěl 
bych poděkovat panu senátorovi za zájem o město Slatiňany a záro-
veň ještě jednou poděkovat panu kastelánovi a panu řediteli hřebčína 
za jejich čas a výklad.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Senátor Tecl ve Slatiňanech navštívil radnici,
zámek i hřebčín

Via vitae Comenius
Akordeon a loutna

Letos uplyne 350 let od smrti jednoho z největších českých mysli-
telů, filosofů a spisovatelů, který je pokládán za zakladatele moder-
ní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Jana Amose 
Komenského (1592–1670) připomenou slovem a hudbou akordeo-
nistka Jitka Baštová a loutnista Jindřich Macek. Oba umělci již 
několikrát na Laskavých večerech vystupovali. Přijďte si je znovu 
do Společenského domu poslechnout ve čtvrtek 29. října od 19 
hodin. Lístky za 60 korun si můžete koupit na místě nebo předem 
v městské knihovně (469 660 239). z.j.

Pozvánka na 178. Laskavý večer

Pokud zjistíte poruchu veřejného osvětlení nebo místního roz-
hlasu, prosím, ohlaste ji vedoucímu údržby města panu Miloši 
Víškovi (m.visek@slatinany.cz, tel: 606 601 933), nebo tajem-
níkovi městského úřadu panu ing. Josefu Prokšovi (j.proks@
slatinany.cz, tel: 469 660 237). Za tato upozornění předem dě-
kujeme, protože urychlí odstranění závady.

Eva Esserová

Kde ohlásit poruchu
veřejného osvětlení a místního rozhlasu
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na 69. schůzi

dne 13. 6. 2020:
  1.  Na základě zprávy hodnotící komise o odstoupení společnosti 

CHRPA stavební společnost s r.o., Rada města vybrala v pořa-
dí další nabídku na realizaci „Rozšíření kapacity Základní školy 
Slatiňany“, již podala společnost Realitní a stavební společnost 
s.r.o. s cenou 19 415 249 Kč bez DPH.

  2.  Na základě schválení nové organizační struktury na 61. radě měs-
ta z 25. 5. a doporučení výběrové komise došlo k jmenování Žofie 
Křivské, DiS do funkce vedoucí Stavebního úřadu a Ing. Václava 
Hoffmana do funkce vedoucího odboru výstavby, a to s účinností 
od 1. 9. 2020.

  3.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
86 961 624 Kč (dorovnáno financováním příjmů 29 237 000 Kč) 
a ve výdajové části 114 658 724 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – převodu kanalizace „Presy“ do VaK Chru-
dim. 

  4.  Byl schválen dodatek k pojistné smlouvě se společností Koopera-
tiva pojišťovna, a.s., rozšíření o skupinovém úrazovém pojištění 
týkající se Sboru dobrovolných hasičů města Slatiňany. Jedná se 
o náhradu staré smlouvy, která byla téměř dvojnásobně dražší při 
obdobném krytí.

  5.  V různém Rada:
◦  schválila studii společné stezky pro pěší a cyklisty „Orel – Sla-

tiňany“ dle návrhu vypracovaného studiem AMOK Ing. Petra 
Novotného.

Rada města Slatiňany projednala na 70. schůzi
dne 17. 8. 2020:

  1.  Bylo schváleno kácení 3 ks dřevin v areálu I. stupně ZŠ z důvo-
dů realizace stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“. V rámci 
stavby budou provedeny sadové úpravy, bude dosazen vrbový tu-
nel a provedena výsadba keřů trojpuku a fotergily. Na jižní straně 
pozemku podél oplocení bude provedena výsadba popínavých 
rostlin. 

  2.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební úpravu „šišáku“. 

  3.  Na základě schválené nové organizační struktuře MěÚ se Rada 
zabývala potřebnou úpravou Organizačního řádu MěÚ. Jedna-
lo se zejména o změny působností jednotlivých organizačních 
celků.

  4.  Schválení prodloužení pronájmu bezbariérového bytu na Starém 
náměstí o další rok a to opět na dobu určitou, jelikož byt není pro-
najat tělesně postiženému občanovi. Úřad momentálně neeviduje 
žádnou žádost tělesně postiženého žadatele.

  5.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém ná-
městí s prodloužením o půl roku.

  6.  Schváleno čerpání rezervního fondu ZŠ ve výši 140 000 Kč na in-
stalatérské práce z důvodu havárie rozvodu odpadu v kuchyňce 
a na chodbě v přízemí školy a na podlahářské práce ve třídách 
hlavní budovy.

  7.  Schváleno čerpání investičního fondu ZŠ ve výši 250 000 Kč 
na financování investiční části projektu „Odborná učebna pro pří-
rodní vědy“ v rámci dotačního titulu MAS Chrudimsko.

  8.  Rada projednala změnu závazných ukazatelů ZŠ, které se na zá-
kladě čerpání fondu investic školy změnily.

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

10.  Rada se zaobírala žádostí společnosti Recycling – kovové odpady 
o pronájmu pozemku p.č. 686/2 v k.ú. Sl. (křižovatka Podhůra, 
Monaco, při vjezdu do Slatiňan z Chrudimi) za účelem umístění 
reklamního billboardu. Vzhledem k velikosti a lokalitě umístění 
Rada této žádosti nevyhověla.

11.  Dále diskutovala o druhé žádosti o pronájmu pozemku p.č. 683/2 
v k.ú. Sl. (vedle mostu knížete Auersperga) pro umístění reklamní 

tabule na občerstvení Nové Místo. Vzhledem k velikosti a umís-
tění reklamy Rada žádosti vyhověla s podmínkou 3 měsíční vý-
povědní lhůty.

12.  Byly schváleny výkopové práce na pozemku p.č. 351/1 v k.ú. 
Škr. společnosti CETIN a.s. za účelem opravy telekomunikační 
sítě. Výkopové práce v zámkové dlažbě chodníku v délce 2–3 m 
plánují na září až říjen 2020.

13.  Rada města schválila provést v části parcely č. 496/17 v k.ú. Tr-
pišov stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude vy-
budována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného 
břemene (cca 5 bm).

14.  Rada schválila umístění nové kioskové trafostanice na pozemku 
p.č. 389/2 v k.ú. Škrovád (v místech za starou prodejnou), která 
bude vybudována společností ČEZ Distribuce a. s.

15.  Rada vyhověla žádosti majitele rekreační chaty o navýšení pro-
najaté části pozemkové parcely č. 307/1 v k.ú. Kunčí pod chatou 
č. 70. Současný pronájem se tak zvětší o 13 m2.

16.  Bylo vyhověno žádosti o bezplatné zapůjčení sálu ve společen-
ském domě TJ Sokolu Slatiňany za účelem zřízení šaten k akci 
výročí 110. let od svého založení konané dne 10.10.

17.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
87 465 776 Kč (dorovnáno financováním příjmů 29 237 000 Kč) 
a ve výdajové části 115 162 876 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – obdržení dotací.

18.  Došlo k rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o opravě 
fasády ZŠ se společností Realitní a stavební společnost s.r.o. 
Dodatek řešící srovnání vzniklých víceprací (čištění pískovce) 
a méněprací (omítka byla v některých místech soudržnější více 
než se počítalo a nebylo tak třeba kompletní odstranění). Původ-
ní cena – 4 295 498,79 Kč vč. DPH. Nová cena dle dodatku – 
4 077 700,00 Kč vč. DPH.

19.  V různém Rada:
◦  diskutovala o možnostech obecně závazné vyhlášky k nočnímu 

klidu.
◦  vzala na vědomí dopis ředitele ZUŠ ohledně odložení rekon-

strukce kůlen o rok.
◦  nepřijala nabídku od společnosti D.A.S. na poskytování práv-

ních služeb.
◦  schválila nabídku na ocenění a podklady k inventarizaci jako 

nutný podklad pro převod části majetku SK Spartak Slatiňa-
ny, o kterém bude rozhodovat Zastupitelstvo města. Nabídka 
ve výši 19 000 Kč bez DPH od společnosti Geodetales Chrudim 
s.r.o.

◦  schválila situační výkres stavby „odkanalizování místní části 
Kunčí“ a jeho předání k dokončení projektové dokumentace 
k územnímu rozhodnutí.

◦  schválila cenovou nabídku ve výši 20 000 Kč bez DPH od spo-
lečnosti Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje 
na zajištění výběrového řízení na dodavatele interiéru pro reali-
zovanou přístavbu ZŠ.

◦  diskutovala nad návrhem parkoviště u bytového domu čp. 652–
654 v ulici Vítězství. Návrh byl odložen s tím, že se jednak po-
čká na generel dopravy a parkování, který se má vytvářet v rám-
ci dotačního projektu „Otevřené a přitažlivé město“ a dále, že se 
problém parkování na sídlišti musí řešit komplexně.

◦  schválila situační výkres na stavbu VO ve Škrovádu za mos-
tem vlevo a jeho předání k dokončení projektové dokumentace 
ke stavebnímu povolení.

◦  vzala na vědomí žádost občana na umístění 6 lamp veřejného 
osvětlení v ulici U lesa ve Škrovádě s tím, že požadavek bude 
zahrnut do rozpočtu na rok 2021.

◦  schválila vícepráce spojené s projektovou dokumentací na akci 
stavebních úprav „šišáku“, které vyplynuly ze změny a přípo-
mínek stanoviska ŘSD. Vícepráce činí 18 500 Kč vč. DPH.
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Vážení spoluobčané,
stavebně technický stav areálu plovárny je dožilý. Zejména bazén o roz-
měrech 54 × 25 je v havarijním stavu včetně jeho technologie. Pokud 
nedojde v nejbližších dvou letech k opravě bazénu (nová fólie a kom-
pletní výměna technologie), bude muset být plovárna uzavřena. Také 
objekt, kde se nachází zázemí plovárny, je v nevyhovujícím stavu.
Za celou sezónu navštíví plovárnu cca 10 až 21 tis. návštěvníků, což 
samozřejmě závisí na počasí letního období, konkrétně v roce 2018 
to bylo 21 513 návštěvníků, v roce 2019 celkem 10 427. Veřejné 
plovárny ve městech nepatří k ziskovým podnikům, kdy města tyto 
zařízení pravidelně dotují, jako jiná veřejná sportoviště. Konkrétně 
příjmy z plovárny v roce 2019 činily 351 tis. Kč a celkové výdaje 
772 tis. Kč včetně nutných oprav. V roce 2020 činily příjmy ke konci 
srpnu 339 tis. Kč a výdaje 402 tis. Kč. 
Na základě proběhlé diskuse na Radě města je záměrem zachovat 
plovárnu, která patří tradičně k občanské vybavenosti města a při-
stoupit tak k její etapovité obnově, protože na celkovou rekonstrukci 
areálu nejsou vypsány žádné dotační tituly a dle zjištění se žádné 
v dohledné době nechystají. Postupná obnova by tak byla hrazena 
z rozpočtu města s tím, aby nedošlo k zadlužení a město mohlo in-
vestovat i v jiných oblastech.
Záměrem Rady města je v I. etapě provést opravu bazénu včetně po-
řízení nové technologie. Abychom mohli přistoupit k této I. etapě, je 
nutno v příštím roce zpracovat PD a získat potřebná povolení s tím, 
že realizace by probíhala v roce 2022 tak, aby nebyla narušena letní 
sezóna 2022. Druhá etapa by pak v budoucnu obsahovala stavbu no-
vého jednoduchého provozního objektu se sociálním zařízením, šat-
nami a důstojným občerstvením a příp. doplnění dětského brouzdali-

ště o vodní prvek. Ve III. etapě by se řešily stavební úpravy prostoru 
mezi areálem plovárny a sportovním areálem Spartaku, který by řešil 
zejména parkování, zeleň a oplocení.
Přesto bychom na náš záměr chtěli znát Váš názor, a proto Vás chce-
me požádat o vyplnění jednoduché ankety. Můžete je vyplnit v tiš-
těné podobě a dát do schránky na úřad, nebo prostřednictvím elek-
tronického odkazu přes mobilní rozhlas, facebook města, či webové 
stránky. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Anketa k obnově plovárny
1. Návštěvnost plovárny

a) Plovárnu nenavštěvuji
b) Plovárnu navštěvuji občas
c) Plovárnu navštěvuji pravidelně

2. Zachovat plovárnu
a) ANO
b) NE

3. Rekonstruovat plovárnu a to:
a)  Etapovitě dle záměru Rady města (viz článek) a dle možností 

rozpočtu města bez zadlužení a bez přerušení provozu v letních 
měsících.

b)  Uzavřít a kompletně přebudovat areál plovárny včetně bazénu 
s instalací vodních prvků (malé akvacentrum), kdy odhadované 
náklady by činily cca 50–80 mil. Kč a na realizaci by si město 
muselo vzít úvěr a následně ho splácet.

c) Nechat dožít a následně zrušit a využít prostor jinak.
4. Jiný názor…………………………………………………………

Co dál s plovárnou?

Rada města Slatiňany projednala na 71. schůzi
dne 31. 8. 2020:

  1.  Na základě novely zákona o pohřebnictví došlo k úpravě řádu 
hřbitova.

  2.  Souhlas se žádostí nájemníka v nebytových prostorách cukrárny 
o prohloubení studny. Náklady spojené s prohloubením půjdou 
na vrub nájemníka výměnou za následnou možnost bezplatného 
využívání vody z této studny.

  3.  Byl vyhlášen Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu 
města pro rok 2021.

  4.  Rada vzala na vědomí vyhodnocení plnění Plánu odpadového 
hospodářství města za rok 2019. Plány musí být vypracovány 
a vyhodnocovány pravidelně ve všech obcích dle zákona. Účin-
nost třídění v roce 2019 klesla z 53% na 44%. Ve třídění jsme se 
oproti roku 2018 zhoršili.

  5.  Rada města schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
umístění kanalizační přípojky k pozemkovým parcelám č. 496/17 
v k.ú. Trpišov. Žádost o připojení novostavby.

  6.  Rada města schválila rekonstrukci vedení nízkého napětí (zemní 
umístění), která bude vybudována společností ČEZ Distribuce, 
a. s., a povede od hospody ve Škrovádě po Mlýn ve Skalách, ulice 
Svatojánská k č.p. 147 a ulice od úřadovny Škrovád č.p. 11 k ulici 
U Lesa. Rada souhlas podmínila umístěním nových kabelů pro 
veřejné osvětlení a chráničkou pro datový kabel do jejich prová-
děného výkopu.

  7.  Na základě schválení nové organizační struktury Rada města zru-
šila staré usnesení ohledně působnosti v rozhodování Hospodář-
sko správního odboru, který byl zrušen, o uzavírání krátkodobých 
výpůjček, výprosů, pachtů a pronájmů a pověřila tím nově vznik-
lý Správní odbor.

  8.  Rada diskutovala návrh smlouvy o spolupráci o dodávce multi-
funkční tiskárny a její následné správy. Bod byl odložen na jed-
nání příští Rady.

  9.  Dále projednávala návrh smlouvy o pronájmu tiskárny. Bod byl 
také odložen na příští zasedání. K odložení došlo z důvodu žádos-
ti radních o další podrobnější podklady.

10.  Rada rozhodla o pořízení informačního systému ORION od spo-
lečnosti IRESOFT s.r.o. Zakoupený informační systém bude slou-
žit pečovatelské službě k zefektivnění chodu. Program umožňuje 
evidovat potřebné informace, zlepšit jejich sdílení a jednoduše je 
centralizovat do jednotného systému. Mimo jiné vytváří výstupy 
pro povinné vykazování statistických dat na MPSV.

11.  Byl udělen souhlas s převodem finančních prostředků ve výši 
788 553 Kč od ZŠ na účet města. ZŠ obdržela část dotace souvi-
sející s výměnou oken a rekonstrukcí kotelny, která doposud byla 
hrazena z rozpočtu města.

12.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
87 666 776 Kč (dorovnáno financováním příjmů 29 300 300 Kč) 
a ve výdajové části 115 427 176 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – vypracování podkladů k ocenění majetku 
Spartaku, organizace výběrového řízení na dodavatele vybavení 
přístavby ZŠ, na nákup roušek pro krizové situace.

13.  Došlo k rozhodnutí o uzavření dodatku ke smlouvě o opravě fasá-
dy ZŠ se společností Realitní a stavební společnost s.r.o. Dodatek 
posouvající termín dokončení nátěru jedné strany budovy z důvo-
du nutnosti schválení omezení provozu na hlavní silnici.

14.  Došlo ke schválení přijetí dotace z programu „Podpora činnosti 
a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ 
ve výši 31 310 Kč.

15.  V různém Rada:
◦  schválila zapojení Švýcárny do projektu sázení stromků, které 

se bude konat 17. 10.
◦  pověřila MěÚ přípravou dodatku ke smlouvě s Recyclingem 

– kovové odpady a.s., který bude řešit možnost stanovení bez-
platného finančního limitu na poplatníka. Dosavadní smlouva 
umožňuje pouze stanovení bezplatných hmotnostních limitů dle 
jednotlivých komodit. Zároveň Rada požádala výbor pro Život-
ní prostředí o spolupráci při stanovení tohoto limitu.

◦  schválila koordinační situační výkres na parkoviště u sportovišť 
na nábřeží u stadiónu Spartaku a jeho předání k dokončení pro-
jektové dokumentace ke stavebnímu povolení.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý
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Záměrem Rady města bylo v letošním roce vyprojektovat a reali-
zovat rekonstrukci kruhového objezdu, která spočívá v odstranění 
masivních obrubníků a vytvoření nového povrchu v určitém sklonu, 
dále pak provedení přeložky veřejného osvětlení více do středu včet-
ně pořízení nových lamp a úpravě zeleně. V květnových Ozvěnách 
jsme též požádali spoluobčany, aby v případě zájmu zaslali návrhy 
na symbol, který by mohl být umístěn do středu objezdu. Do dnešní 
doby jsme obdrželi celkem 3 návrhy. O symbolu dosud Rada města 
nerozhodla, jelikož jsme velmi limitováni omezeními ze strany Po-
licie ČR, kdy dle jejich vyjádření použitý materiál musí být snadno 
deformovatelný (tj. nelze použít kámen, dřevo ani kov). O podobě 
symbolu bude vedena na Radě diskuse. 

Ačkoliv byly projekční práce stavebních úprav objezdu včas dokon-
čeny, tak vzhledem k zdlouhavosti ve vyjádření ústředních orgánů 
došlo ke zdržení povolovacího řízení. V okamžiku získání všech 
kladných vyjádření Rada města vyhlásila výběrové řízení na zhoto-
vitele, do kterého se bohužel nepřihlásil žádný uchazeč o zakázku 
z důvodu nedostatku kapacit. Rada proto na svém jednání rozhodla 
o opětovném vypsání výběrového řízení s tím, že vhledem k uplynu-
lému času lze rekonstrukci realizovat v jarních měsících roku 2021 
s tím, že stavební práce budou probíhat bez výrazného omezení do-
pravy. Následně po dokončení stavebních úprav by došlo k osázení 
novou zelení a případně k umístění ozdobného prvku. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Rada města Slatiňany schválila dne 17. 8. 2020 nový Organizační řád Městského úřadu Slatiňany, s účinností od 1.9.2020. (na stránkách 
města www.slatinany.cz).

•  Současným častým nešvarem je parkování osobními automobily 
na chodnících ve městě. „Chodníky slouží k chození nebo k par-
kování?“ Mnozí občané upozorňují na velmi špatný stav chodníků 
v některých částech města, i nám je bohužel tato skutečnost známa. 
Parkování aut na chodníku se jejich stav ještě zhoršuje. Chodníky 
ve městě se opravují a budují postupně dle finančních možností, 

nepřispívejme ke zhoršování jejich stavu.
•  Jednotlivé sloupy veřejného osvětlení ve městě jsou označeny čís-

lem – označení usnadňuje nahlášení poruch v konkrétním místě. 
Žádáme občany, aby tato číslo ze sloupů neslupovali, jak se tomu 
někdy děje.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Město Slatiňany nechalo na konci roku 2019 zpracovat projektovou 
dokumentaci na „Revitalizaci a obnovu aleje Kaštanka ve Slatiňa-
nech – I. etapu „od klapačky k vodárně“. Levá část uvedeného úseku 
aleje se nachází na pozemku v majetku města Slatiňany. Pravá část 
uvedeného úseku aleje se nachází na pozemcích ve vlastnictví České 
republiky a právo hospodařit s majetkem státu má k těmto pozemkům 
Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o.. Z tohoto důvodu Ná-
rodní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. v únoru 2020 udělil městu 
Slatiňany plnou moc k zajištění povolení příslušných orgánů státní 

správy k realizaci tohoto záměru. Na základě udělené plné moci za-
jistilo město Slatiňany všechna potřebná povolení a vypsalo výbě-
rové řízení na dodavatele prací. Realizace prací v celém uvedeném 
úseku měla proběhnout v období září – listopad 2020. Vzhledem 
k tomu, že Národní hřebčín Kladruby nad Labem s.p.o. nesouhlasí se 
samotnou realizací prací v aleji Kaštanka, budou práce na I. etapě ob-
novy aleje Kaštanka provedeny pouze na levé části uvedeného úseku 
na pozemku města Slatiňany. 

Ing. Josef PROKŠ, tajemník, Městský úřad Slatiňany

Plánovaná rekonstrukce kruhového objezdu

Nepodařilo se …

Nový organizační řád Městského úřadu Slatiňany

Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapu „od klapačky k vodárně“
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Pokud se něco nezmění, odpady se od příštích let začnou citelně zdra-
žovat, klidně na dvojnásobek. A to už teď město doplácí na odpady 
z rozpočtu přes 1 milion ročně. Nejvíce to pocítí rodiny s dětmi, pro-
tože děti nepracují ani neberou důchody, ale platí stejně jako dospělí 
a to i přesto, že větší domácnosti produkují méně odpadu na hlavu.
Ale od začátku:
Lidstvo produkuje odpad odjakživa. Avšak posledních 100 let je čím 
dál větší podíl odpadu jedovatějšího a trvanlivějšího. Končí v něm 
také suroviny a energie, které by pak mohly zbytečně chybět našim 
vnukům. Proto je čím dál méně únosné házet odpad „jen tak“ na hro-
madu. Bez spolupráce producentů odpadu – tedy nás – se situace 
nezlepší. Ale spoléhat pouze na dobrovolné zodpovědné chování jed-
notlivců viditelně nestačí, má-li se znečišťování a plýtváním znatelně 
snížit. Dnes už se třídí dost, jenže ještě více odpadu se produkuje. 
Proto se vedení většiny zemí světa více či méně snaží podporovat 
využití a redukci odpadu. I naše ministerstvo životního prostředí při-
pravilo nový zákon O odpadech, kterým chce motivovat k většímu 
třídění například tím, že navyšuje cenu pro obce, které třídí málo 
(méně než např. 55, resp. 70% v roce 2025). Samozřejmě že někteří 
politici se snaží tuto novelu co nejvíce „vykostit“ a limity rozvolnit 
nebo dosáhnout limitu tím, že do tříděného budou započítávat i od-
pad, který se do popelnic nikdy nedával (šrot, větve), aby s tím ještě 
pár let nemuseli nic dělat. Jenže tím se problém jen odloží a zvětší 
a řešení bude možná bolestivější.
V popelnicích v ČR například stále zůstává polovina recyklovatel-
ného plastu. Nicméně pokud obec vytvoří vhodné podmínky, dá se 
vytřídit více i bez nového zákona, jak ukazuje následující graf. Graf 
ukazuje, kolik % dělají vytříděné plasty z celkové produkce domov-
ního odpadu (bez bio a kovů):

Jak je vidět v grafu, navzdory dlouhodobé informační kampani i bo-
haté síti kontejnerů na tříděný odpad se ve Slatiňanech (červená) stále 
pohybujeme kolem celostátního průměru (černá) a situace se zlepšuje 
jen pomalu.
A není to tím, že bychom produkovali celkově méně odpadu, jako 
ve Vysokém Mýtě (zelená), protože i v tom jsme průměrní – v roce 
2018 jsme vyprodukovali celkem 230kg odpadu na hlavu, průměr 
ČR byl 233kg, ve Vysokém mýtě 181kg, ve Fulneku jen 138kg a tře-
ba v Moravanech jen 103kg.
Avšak opravdu zoufalý je u nás celkový podíl veškerého tříděného 
odpadu (míra třídění) kolem 35%, což je stále pod minimem oče-
kávaným novým zákonem (pro rok 2021 požadoval původní návrh 
55%).
Před rokem a půl se vydali tři naši radní do Letohradu, aby se osob-
ně seznámili s odpadovým systémem, který tam funguje už od roku 
2008 a přináší lepší podíl třídění, než u nás. Na základě této zku-
šenosti připravili i pro Slatiňany evidovaný pytlový sběr tříděného 
odpadu se slevou z platby za komunální odpad. Myšlenka slev za tří-
dění vychází z toho, že některým občanům nestačí jen dobrý pocit 
k tomu, aby snížili svůj komfort tím, že budou třídit. A dále že kdo víc 

třídí, ten méně produkuje směsný odpad, jehož likvidace je dražší, 
proto je férové, aby za směsný méně platil.
Pravidla slev byla připravena pro letošní červnové zastupitelstvo 
a platila by od příštího roku, ale zastupitelé se neshodli na navrho-
vané variantě, přestože Výbor pro životní prostředí zastupitelstva ho 
podpořil. Jen 7 zastupitelů z 20ti přítomných bylo pro. Návrh nepod-
pořili hlavně zastupitelé KSČ a SNK ale i většina ze Sedmy. Po ho-
dinové rozpravě ve vlhkém dusném odpoledni s rouškami na ústech 
na toto téma se zastupitelé však usnesli, že město podpoří třídění tím, 
že pošle každému občanu 2 pytle s průvodním dopisem (pro bylo 15 
z 19ti).
I během rozpravy bohužel zazněly některé zažité dezinformace, na-
příklad že plastový odpad stejně nakonec všechen skončí na skládce 
a že ho dnes už nikdo nezpracovává. Pravda je taková, že na skládce 
skončí (a město zaplatí plně za likvidaci) pouze ten plastový odpad, 
který ve sběrném dvoře hodíme do kontejneru „objemový odpad“. 
Z plastu z kontejnerů a pytlů neskončí na skládce nic – k dalšímu 
zpracování vytřídí asi 2/3 sebraného odpadu a zbytek se použije jako 
palivo při výrobě cementu v Prachovicích, přičemž v cementu skončí 
i struska z pálení.

Robert Koblížek

Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, vzroste cena odpadu.

Spolek Altus pořádá již tradiční mykologickou vycházku a to v nedě-
li 11. října. V doprovodu zkušených mykologů Pavla Brůžka a Václa-
va Kobery vyrazíme do lesů na Podhůře. Sbírat a především určovat 
budeme všechny nalezené druhy hub. Ty jedlé si každý může od-
nést domů, takže košíky určitě s sebou. Mluvit se bude i o jedova-
tých houbách a možných záměnách, nezapomene na další zdravotní 
problémy, které mohou některé druhy hub způsobit. Sraz je v 9.00 
u vodárny na Monaku, kde se dá i parkovat. Délka trvání 2–3 hodiny. 
Koná se díky finanční podpoře Pardubického kraje.
Další informace na 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz.

Mykologická vycházka do lesů na Podhůře
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Léto uteklo jako voda a my se trošičku 
ohlédneme za letošní „sezónou“ v našem in-
focentru a knihovně. 
Letní měsíce byly díky koronavirové pan-
demii ve znamení dovolených hlavně v Če-
chách, a to se také projevilo na návštěvnos-
ti v našem infocentru. Za měsíc červenec 
k nám zavítalo více jak 2500 návštěvníků 
a i v srpnovém měsíci čísla o moc neklesla. 
Je to s ohledem na statistiky z let minulých 
asi nepřekvapivý nárůst. 
S hojnou návštěvností nám určitě pomohl 
nově zrekonstruovaný zámek, a také sou-
těž, do které jsme se zapojili. Byla to soutěž 
s Českou televizí „Déčko“, kdy děti zachra-
ňovaly trosečníky. U nás v infocentru od nás 
získaly potřebný kód a na Kočičím hrádku 
byla pečlivě ukrytá „keška“ s heslem. Jen 

pro kódy přišlo do infocentra téměř 1200 
zachránců . Po naší republice bylo rozmís-
těno 130 stanovišť – kešek, mile nás překva-
pila jejich návštěvnost. A hlavně informace, 
že naše „místo“ se stalo druhým nejnavště-
vovanějším , a to je tedy velké překvapení 
v konkurenci další zajímavých atraktivit.
V knihovně jsme pro děti připravily letní sou-
těž „Velkou razítkovanou“, které se zúčastni-
ly i celé rodiny. Úkolem bylo do knihovny 
přinést či ukázat razítka z různých míst, které 
děti o prázdninách navštívily. V této soutěži 
účast nebyla tak velká, ale některé úlovky 
stály za to. 
I přes situaci, která v letošním roce nastala, 
jsme s Vámi prožili krásné léto a rádi Vás 
v knihovně a infocentru zase přivítáme.

Renata Maryšková

Knihovna a infocentrum v létě 

Zemřel recitátor a propagátor poezie 
Mirek Kovářík

Mám ve své knihovně desítky knížek s věno-
váním autorů. Všech si vážím, ale kdybych 
měl vybrat to nejcennější, asi bych vybral 
knížku se zvláštním názvem: Život … a po-
ezie …?. Je to obsáhlá sbírka esejů 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 Ková-
řík“. Ta mnohaletá přízeň byla dlouhá asi 15 
let, kdy jsme si začali psát, ale ještě jsme se 
neznali osobně. Kontakt mi tehdy zprostřed-
koval moderátor Českého rozhlasu 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 na-
prosto nenapodobitelný a nezapomenutelný. 
Na Laskavém večeru vystoupil se svým ko-
legou 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 zavo-
lal a ještě jednou dodatečně poděkoval, byla 
to asi nejkrásnější odměna, jakou jsem kdy 
za své pořady dostal. Gratuloval mi ke skvě-
lému publiku, které prý poezii rozumí. V tom 
jsem mu dal zapravdu. 
Mirek Kovářík se narodil 15. 8. 1934 v Pra-
ze. Poprvé na sebe výrazně upozornil v 60. 
letech v Litvínově, kde spoluzakládal Do-
cela malé divadlo. V divadle uváděl pořady 
americké beatnické poezie, v jevištním zpra-
cování básně Jiřího Ortena, Jana Zábrany, 
Jiřího Koláře, Ivana Blatného, Ivana Diviše 
či Ivana Slavíka. Scénicky tam jako první 
u nás představil v roce 1966 poezii Václava 
Hraběte. O dva roky později uvedl básnický 
manifest Znamení moci Jana Zahradníčka.
Po zániku divadla se stal tváří folkových 
festivalů Porta, které uváděl a písničky pro-
kládal poezií. Od roku 1990 pracoval jako 
rozhlasový moderátor v pořadech Dobré jit-
ro, 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
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Praha, 23. září 2020, Jen pá týdnů po vydá-
ní nové alba Tvrdohlavá se v rámci turné 
Vzhůru k výškám představí stálice čes-
ké populární hudby Helena Vondráčko-
vá svému věrnému publiku v Chrudimi. 
Koncert naplánovaný do tamní sportovní 
haly se uskuteční v sobotu 31. října.
Populární zpěvačka Helena Vondráčková se 
bezprostředně po skončení prázdnin naplno 

rozjela po vlastech českých a moravských, 
aby pokračovala v přerušeném turné nazva-
ném podle jednoho z hitů s divácky oblí-
beného filmu S tebou mě baví svět. Stejně 
jako na předešlých a dalších štacích vystoupí 
Helena Vondráčková za doprovodu Charlie 
Bandu. 
„Na jaře jsem byla nucena s ohledem na pan-
demii  nemoci  Covid-19  letošní  koncertní 
šňůru přerušit. I když situace v žádném pří-
padě není optimální,  jsem ráda, že nějakým 
způsobem  mohu  býti  blíž  svým  fanouškům, 
protože  to nás kumštýře dělá šťastné. Velmi 
mne těší, že i přes komplikace spojené s epi-
demiologickými  nařízeními,  se  zatím  setká-
vám  s  plnými  hledišti. A  věřím,  že  ve  spor-
tovní hale v Chrudimi to nebude jiné,“ říká 
Helena Vondráčková. 
V době, kdy nebylo možné koncertovat, zpě-
vačka v žádném případě nezahálela a hlavně 
myslela na své fanoušky. Čas věnovala na-

táčení zbrusu nového alba Tvrdohlavá, kte-
ré vznikalo pod producentským dohledem 
zkušeného muzikanta Karla Maříka a světlo 
světa spatřilo v pátek 4. září. 
„Těším  se,  že  chrudimskému  publiku  budu 
moci  představit  nové  písně  jako  je  Dívčí 
žena,  Tvrdohlavá  či  Ženská  pomsta,  kterou 
mohou  někteří  znát  z  pláten  kin,  kde  právě 
běží  stejnojmenný  film.  Chybět  samozřejmě 
nebudou ani  staré  známé hity,  které má mé 
publikum  tolik  rádo,“ dodává Helena Von-
dráčková. 
Koncertní turné pojmenovala legenda nejen 
české populární hudby podle svého legen-
dárního hitu z filmu „S tebou mě baví svět“. 
Vše odstartovalo koncertem v České Lípě. 
Finále pak bude na Zlatou neděli ve Velkém 
sále Pražské Lucerny. V Praze se zpěvačka 
v rámci Vzhůru k výškám tour představí ještě 
začátkem října v Hudebním divadle Karlín.

Petra Kubíková, Agentura MM Praha

Tvrdohlavá Helena Vondráčková se v chrudimské sportovní hale vznese Vzhůru k výškám

Dobrý den,
napadlo mne, že bych se s vámi podělila o jednu vzpomínku a kdy-
by náhodou někdy šéfredaktor ozvěn nenaplnil celou kapacitu, mohli 
byste ji i otisknout.
Nedávno jsme byli s rodinou na procházce a cesta nás zavedla až 
ke slatiňanskému hřišti. Na Slatiňany mám spoustu krásných vzpo-
mínek, ale jedny z nejkrásnějších jsou beze sporu vzpomínky na hři-
ště, kam mne babička vodila, když jsem byla malá. Tehdy tam byly 
dřevěné prolézačky různých tvarů, jako houpačky v podobě psů, 
lavička s hlavou berana, lokomotiva, atp. Ovšem můj nejoblíbeněj-
ší byl drak, který měl svou sluj až vzadu. Toho jsem zbožňovala. 
Na jeho hřbetě bych vydržela celý den, protože právě tam jsem díky 
dětské představivosti zažila ta největší dobrodružství.
Dnes již bohužel zabloudím k hřišti jen zřídka. Ale když náhodou 
takhle procházím kolem, vrací se mi spousta krásných vzpomínek. 
Od mého dětství se hřiště velice změnilo. Dřevěné prolézačky jsou 
dávno pryč a já se nemohu ubránit pocitu, že tam něco chybí. 
Ráda bych si připomněla svého věrného dřevěného draka, na jehož 
hřbetě jsem vyrůstala. Proto jsem vzpomínky na své dětské fantazie 

shrnula do malby, kterou Vám zasílám v příloze, spolu s fotografií 
pro porovnání.
Děkuji Vám za čas, který jste věnovali mému e-mailu. 

S pozdravem Anna Kocianová
(Jedná se o dětské hřiště v Nerudově ulici, naproti ZŠ – 1. stupeň, 
fotka je z roku 2003.)

Vzpomínka
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Na obr. č. 1 vidíme katolický kostel, 
který byl před 120 lety regotizován a roz-
šířen na trojlodní podle plánu věhlasného 
architekta a stavitele Františka Schmo-
ranze ke cti a slávě Boží. To je citace 
z pamětní desky, která byla věnována 
Františku Schmorazovi a je skrytá v inte-
riéru kostela vpravo. Podrobně o ni refe-
roval autor v Ozvěnách v říjnu a listopadu 
1992.

Původní kostelík byl jednolodní 
a v pamětech se poprvé připomíná v roce 
1350 jako farní, vysvěceném ke cti sv. Mar-
tina. Kolem něho se nacházel hřbitov, stejně 
jako v každé vsi s kostelem. 

Hlavní gotický oltář v presbytáři s podo-
biznou sv. Martina, jemuž byl kostel zasvě-
cen, má po jeho stranách vyobrazení dalších 
svatých, o nichž si povíme dále. (obr. č. 2).

V římské katolické církvi patří sv. Mar-
tin k nejznámějším a nejoblíbenějším sva-
tým. Stal se prvním svatým nemučedníkem, 
církví takto označeném. Žil mezi lety 316–
397 našeho letopočtu.

V životopise biskupa Martina, pro-
hlášeného po smrti za svatého, nachází-
me četné šlechetné skutky, avšak hlavní 
zásluhu získal tím, že šířil osvětu a mravní 
zásady. Zemřel 8. Listopadu 397, pocho-
ván byl 11. listopadu v Tours ve střední 

Francii na řece Loiře, odtud také pochází 
příjmení Tourský.

Den jeho pohřbu se shoduje s občan-
ským i církevním svátkem a byl uctíván 
večerní modlitbou, při níž vyzváněly zvony 
a připravena je i slavnostní tabule. V pole-
dne se stolovala pečená husa a rohlíky jako 
hlavní menu. Tento zvyk se ještě dochoval 
v mnoha rodinách doposud.

Činy světců jsou provázeny legendami 
a ani sv. Martin nebyl výjimkou. Jejich 
životní příběhy se staly podnětem k vytvá-
ření osobních atributů, podle nichž je lze 
charakterizovat. Protože skutečnosti u sva-
tých bývají známy jen spoře, byly domy-
šleny, aby se předešlo vyjádření pouhé 
úcty k obrazu či soše světce. U sv. Mar-
tina se uvádějí tyto atributy: kůň, husa, 
pohár, peníz, plášť, žebrák a jiné, z nichž 
každý souvisí s nějakým hrdinským nebo 
humánním činem. Je také patronem drob-
ných šlechtických sídel románského obdo-
bí, soukeníků, jezdců, podkoních, žebráků 
a vojáků.

Lid si představuje sv. Martina jako rytí-
ře na bílém koni, vítajícího příchod zimy. 
Když na jeho svátek padá první sníh říká 
se „Přijel Martin na bílém koni, metelice 
za metelicí se honí.“

Pro křesťanskou kulturu znamenal jednu 
z největších postav středověké misie. Jeho 
jméno nesou stovky kostelů, klášterů a míst 
po celém světě.

Tolik stručná charakteristika sv. Martina, 
vyobrazeného na hlavním oltáři. Popíšeme 
ještě, kteří svatí jsou po jeho obou stranách.

Vpravo je sv. Jeroným, který žil mezi 
lety 347–420. Byl křesťanský spisovatel, 
jeden z církevních Otců a učitelů církve, 
teolog a překladatel bible do latiny. Byl 
řazen k největším učencům v historii církve 
a takto je také připomínán.

Levý obraz patří sv. Tomáši Akvin-
skému, který byl katolický filozof a teo-
log scholastické tradice. V římskokatolické 
církvi patří k 36 učitelům a zařazen mezi 
největší teologické autority. Za svatého byl 
prohlášen roku 1323. Jeho nejvýznamnějším 
dílem je Summa theologická.

Nesmíme zapomenout i na obraz boho-
rodičky Panny Marie ve zlatém rámu, cho-
vající božské dítě v náručí. Je situován pod 
obrazem sv. Martina. (viz obr. č. 2).

O obraze v levé chrámové lodi mámě 
více povědomí, protože autor o něm psal 
v Ozvěnách, v souvislosti s rozšířením 
kapacity kostela, pro rostoucí počet účast-
níků bohoslužeb (obr. č. 3). Tento oltář 
s obrazem sv. Josefa byl pořízen z darů 
obce, po obou stranách obrazu jsou další 
svatí, vlevo je socha sv. Václava, vpravo 
sv. Jan Nepomucký. Provedením tohoto 
oltáře v gotickém slohu byl pověřen řezbář 
Jirouš.

Druhý oltář vpravo je obsazen sochou 
Panny Marie Lurdské při modlitbě, 
po jejichž stranách jsou obrazy sv. Anny 
(vpravo), druhý je sv. František de Paula. 
Celý oltář pocházel z finančních darů obce 
Kunčí, tehdy vystupující jako samostatné. 
Socha Panny Marie, která dala oltáři název, 
byla představa pouhého jejího zjevení, 
ke kterému došlo u masabielského skaliska 
u Lurd. Právě toto místo se pak stalo cílem 
poutníků z celého světa, v roce 1876 dal 
papež Pius IX. sochu v Lurdech slavnostně 
korunovat.

Podoba sochy byla chrudimským pro-
fesorem Jaroslavem Antošem zhotovena 
a věnována obci k sestavení nového oltáře 
pravé lodi slatiňanského kostela.

Ing. Milan Vorel
Obr. č. 1 archiv, foto 2, 3 a 4 Zdeněk Picpauer

Novogotické oltáře ctí svatostánek sv. Martina

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Krásné letní počasí, postupně až tropické, čekalo na účastníky 
14. ročníku Monackého cross-county maratonu a půlmaratonu, který 
se konal v sobotu 5. září 2020. Na start maratonu se postavilo osm 
statečných, kdy cílovou čáru, po odběhnutých 42,2 km, vidělo pouze 
šest z nich. Dva závodníci se v průběhu závodu rozhodli skončit, pro-
tože podmínky byly v sobotu opravu tvrdé, na čemž se shodli všichni, 
kdo se do boje s maratonskou tratí vydali.

Prvním maratoncem v cíli byl zkušený běžec – slatiňanský Pavel 
Sedlák s časem 3 hod. 49 min. a byl to Pavlům 10. start v tomto 
závodě. Jeho vyrovnané tempo by se spousta z nás – běžců, mohla 
učit. Radost z dalšího domácího doběhnuvšího měli všichni KRBáci, 
jelikož jím byl, taktéž Slatiňák a člen KRBu – Richard Peisker s ča-

sem 4 hod. a 27 minut. Byl to jeho třetí maraton v životě, ten druhý 
běžel 14 dní před Monackým a to v drsných podmínkách Jeseníků, 
takže únava byla na místě. Třetím byl Zdeněk Doubek, který do cíle 
dorazil po 5 hodinách a 18 minutách. Jaromír Jelínek, dlouholetý člen 
KRBu, si tuto akci nenechal opět ujít a je tak jediným účastníkem, 
který má odběhnuto všech 14 ročníků. Tentokrát si maratonskou di-
stanci užíval po dobu 5 hod. a 23 minut.
Půlmaraton je v současné době jedna z neoblíbenějších tratí a to se 
projevilo i na počtu běžkyň (11) a běžců (26). Jejich tempo bylo 
podstatně vyšší a první v cíli – Jaromír Hradecký ze Skutče si při-
psal čas 1 hod. a 22 minut. S Jaromírem se pokusil, na první desít-
ce, udržet tempo Michal Honzíček z KRBu, ale neměl zřejmě svůj 
den a po prvním kole, jako jediný půlmaratonec, svůj běh ukončil. 
Druhé místo si vybojoval horolezec a zdatný běžec Daniel Gromus 
z týmu Kolečkové lyže TOMSKI (čas 1:35:11), kterému na záda dý-
chal Filip Lán, taktéž zkušený borec, ze Slavia OB Hradec Králové 
(čas 1:35:37).
Dámská část startovního pole svá umístění nedala vůbec zadar-
mo. První ženou v cíli půlmaratonu byla domácí závodnice Miluše 
Kührová z KRBu Chrudim, která si připsala vítězný čas 1 hod. 56 
minut. Za Miluškou, po šesti minutách, doběhla Monika Kubíková 
z Vejvanovic (2 hod. 2 min.) a třetí místo obsadila Jana Kupová, tak-
též závodnice z Vejvanovic (2 hod. 6 min.).
Před všemi, kdo se v sobotu na maratonskou i půlmaratonskou trať 
vydali, smekám, jelikož to nebylo rozhodně zadarmo a jen tak nějaké 
„delší“ proběhnutí. Z vlastní zkušenosti vím, že člověk běží na Mo-
naku téměř pořád sám, nejde o masovou akci, kde vás strhne dav 
a postavit se na start už vyžaduje velkou odvahu.
Velké poděkování patří Městu Slatiňany za finanční podporu tohoto 
závodu a také ředitelce závodu Marcele Holínkové. 

Lukáš Maier – předseda Klubu rekreačních běžců Chrudim

Monacký maraton – nejdelší běžecká akce KRBu ve Slatiňanech

Pokud máte o akci zájem, telefonicky (469 682 555, 721 101 332) 
kontaktujte pracovnice Pečovatelské služby Slatiňany.
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Skautské středisko v roce 2020
Přestože rok 2020 pro nás začínal normálně, během krátké doby se 
mělo všechno díky koronaviru změnit. 
Část činovníků střediska a oldskautů vítala rok 2020 tradičně v Šiš-
kovicích. 
V hojném počtu jsme se zapojili do Tříkrálové sbírky. 
V lednu jsme rovněž pořádali lyžařský kurz ve Svobodě nad Úpou, 
tentokrát s rekordní účastí dětí. Jeden den jsme se věnovali sjezdové-
mu lyžování či snowboardingu, druhý den nás čekala výprava na běž-
kách po hřebenech Krkonoš. Sněhu bylo pomálu, byl mokrý a rozč-
vachtaný i v těch nejvyšších polohách. 
V únoru jsme ještě stihli realizovat týdenní soustředění rodinného 
skautingu v Jizerských horách a zimní přechod hor s bivakem v iglú.
Počátkem března jsme si připomněli společným setkáním činovníků 
a oldskautů 30. výročí obnovení střediska. Akce se konala těsně před 
vyhlášením výjimečného stavu. Ten nám přinesl výrazné omezení 
činnosti s dětmi. Skautští činovníci se však pustili do pomoci v této 
nelehké situaci. Šili jsme roušky a rozváželi je seniorům, zajišťo-
vali jsme nákupy potřebným. Některé oddíly se snažily podporovat 
děti prostřednictvím schůzek přes internet. Opravdové lidské setkání 
a společné prožitky ve společenství to však nenahradí.
Až v květnu mohly oddíly opět sejít a v hygienicky zpřísněném reži-
mu realizovat své akce. Proběhly tak mnohé schůzky a řada výprav 
do přírody. Snažili jsme se alespoň částečně vyrovnat dopady dlou-
hodobé izolace mnoha dětí i rizika spojená s častým vysedáváním 
před obrazovkou počítačů. 
S nejistotou jsme připravovali tábory. Nebyla jasná hygienická pra-
vidla pro jejich realizaci, situace se rychle měnila. Nakonec vše do-
padlo dobře. Naše středisko realizovalo celkem šest táborů. Skau-
ti a vlčata tábořili u Valdova nedaleko Nové Paky, vlčata a mladší 
skauti (kterým říkáme skautčata) tábořila na novém tábořišti u Lu-
kavice. Skautky a světlušky měly tábor v Šiškovicích a rovněž tak 
oddíl Pentagramus. Oldskauti tábořili na Březinách a klub rodinného 

skautingu Makom v Novohradských horách. V srpnu jsme ještě po-
řádali třídenní putování pro mladé vedoucí (rádce) po Rychlebských 
horách. V průběhu léta se rovněž několik našich vedoucích účastnilo 
vzdělávacích kurzů, někteří se podíleli na jejich realizaci jako in-
struktoři.
Je počátek září. Máme za sebou start činnosti jednotlivých oddílů 
a družin. Oddíl vlčat a skautčat podnikl velkou výpravu na Maloskal-
sko spojenou s průzkumem skalních útvarů a vodáckým výcvikem. 
Ostatní oddíly připravují své výpravy o nejbližších víkendech. 
Doufáme, že činnost s dětmi nebude opět zatlačena pouze před ob-
razovky počítače. Děti potřebují pohyb venku v přírodě a přirozené 
sociální vazby. 
Čelíme velkému zájmu nových zájemců o členství, kterého si vel-
mi vážíme. Bohužel nemůžeme z kapacitních důvodů hned vyhovět 
všem žadatelům o přijetí. 

Za středisko Junáka Daniel Vychodil

Vážený pane starosto, 
jménem obyvatel našeho domu s pečovatelskou službou Vám děkuji 
za zajištění bezplatné prohlídky místního hřebčína. Výklad paní prů-
vodkyně Jany Eliášové byl perfektní a návštěvu zvládli i tři obyvate-
lé, kteří se pohybují na invalidním vozíku.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Linhartové z papírnictví 
na T. G. Masaryka. V papírnictví je vždy velký výběr zboží, paní 
Linhartová je ochotná, milá a usměvavá. U všech zákazníků uplatňu-
je individuální přístup. Děkuje Jana Štveráková.
K poděkování se připojují i zbývající pracovnice Pečovatelské služby 
Slatiňany.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Poděkování
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Po tak trochu jiném letním čase jsme se opět všichni ve zdraví sešli 
ve školce. Přivítali jsme mezi námi nové tváře a se slzou v oku pro-
pustili ty staré, jejichž kroky zvesela zamířily do základních škol. 
Naše Momo slavila v září narozeniny, měla velké plány setkat se se 
všemi, kteří prošli jejími branami, podíleli se na chodu, anebo jen tak 
zpovzdálí poslali podporu malé Momo pro její první krůčky ve světě. 
Ač se tak nestalo, nezoufá, zvesela jde dál a těší se, že se svými mi-
lými setká v jiný čas a zakrojí narozeninový dort. 
Dny plné slunce, tepla jsou pomalu za námi a život z prostor venkov-
ních se pomalu přesouvá do našich obydlí. I my se vracíme k sobě. 
Příroda nám tento čas ulehčuje barvami podzimu, ale i tak o sobě 
příchozí podzim dává vědět chladnějšími rány a nehostinnými dny. Je 
to období boje světla s temnotou (který svádíme i my denně ve svém 
nitru). V období michaelském pěstujeme odvahu, sílu a odhodlání, 
abychom mohli s novou odvahou vykročit do listopadového šera 
a z něho pak do světla adventního a vánočního času. Prožitím mi-
chaelského času pomáháme nejen dětem, ale i sobě nalézt vnitřní 
odhodlání, sílu, odvahu k dobrým činům. Abychom si udrželi barvy 
podzimu i v počátku nástupu chladnějších dní navlékali jsme korálky 
z jeřabin, které nám hojnost barevnost podzimu chvíli připomenou.
Na okénku čekala na děti dračí sluj s drakem, který je symbolem 
michaelského času.

Olga Chlápková

Z Mateřské školy Děvčátka Momo…

Máme tu nový školní rok a pro děti máme připraveno mnoho nových 
věcí.
Přes prázdniny jsme pořídili nové postýlky do Pohádkové a Písnič-
kové třídy, nové peřinky do Kytičkové a Motýlkové třídy. Změny se 
dočkala i jídelna, do které jsme museli pro již nevyhovující vybavení 
pořídit nový nábytek, a to v podobě nových stolečků a židliček pro 
děti a zaměstnance školy.
Od září s dětmi začínáme tvořit portfolia, což jsou desky, do kterých 
si děti budou vkládat své pracovní listy, obrázky, fotografie z akcí, 
a to po celou dobu docházky do MŠ a dle vlastního výběru. Vznikne 
tak ucelená složka, která bude vypovídat o rozvoji dítěte v předškol-
ním období.
V létě 2021 nás čekají dvě velké akce. Jednou z nich je výměna elek-
troinstalace a topení v celé MŠ – více informací v zářijovém zpra-
vodaji.
Druhou velkou akcí je naše přírodní zahrada. Ve spolupráci se zři-
zovatelem školy se nám podařilo získat dotaci na přírodní zahradu 
v celkové výši 361 900Kč, z toho 307 615Kč bude hrazeno z finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního prostředí a zbývající část 
z rozpočtu školy. V létě 2021 zrealizujeme stavbu venkovního altá-
nu, který nám umožní činnosti dosud praktikované ve třídě přenést 
na zahradu. Dále vybudujeme tunel pod kopcem, který v dětech bude 
rozvíjet zvídavost, hrubou motoriku, fantazii pro hru a vytvoříme 
hmatovou stezku pro rozvoj smyslového vnímání. Celá zahrada bude 

navíc doplněna o nové keře, díky kterým budou pro děti vytvořena 
nová zákoutí.
Věříme, že nový školní rok nám přinese mnoho pěkného bez větších 
omezení.
Více informací o dění v MŠ naleznete na www.msslatinany.cz nebo 
na facebookovém profilu školy.

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Švermova informuje
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Ohlédnutí za divadelními prohlídkami
na státním zámku ve Slatiňanech

„Baťoh plnej štěstí“

Divadelní spolek ACORD, z.s. (k přejmenování z Ty-Já-tr Slatiňa-
ny došlo na základě dohody s podobným souborem téměř shodného 
názvu) připravil během tohoto roku další autorský projekt a to hrané 
divadelní prohlídky na slatiňanském zámku. Diváci se během návště-
vy u knížecí rodiny Auerspergů dozvěděli všechna historická fakta 
ovšem formou rozehraných vztahů a scén. Nechyběla ale ani zábava 
a dojetí. Rodina poodkryla své soukromí a nechala návštěvníky na-
hlédnout do svých hodnot a do svých každodenních radostí i starostí. 
Děkuji všem 22 dospělým i dětským hercům, kteří několik měsí-
ců pilně zkoušeli, aby mohl být výsledek co nejlepší. Děkuji také 
Ing. J. Buštovi za vstřícnost a spolupráci při realizaci a srdečně Vás 
v příští sezóně 2021 zvu na návštěvu ke knížecí rodině Auerspergů 
na jejich letním sídle ve Slatiňanech.

MgA. Iva Ryzová

Na 18.–20.10. 2020 byly naplánovány reprízy rodinného benefičního 
představení „Baťoh plnej štěstí“ v divadle K. Pippicha v Chrudimi 
pro veřejnost a pro školy. Tato představení byla přesunuta z března 
tohoto roku, kdy došlo kvůli epidemiologickým nařízením ke zru-
šení. Stejná situace se bohužel opakuje. Vzhledem k doporučení 
MŠMT, aby se žáci základních škol nezúčastňovali hromadných 
akcí, jsme nuceni opět přesunout termín. Máte-li u sebe koupené 
vstupenky již z března, prosím, dostavte se na pokladnu divadla 
K. Pippicha, kde Vám budou vráceny peníze, do 30. 10. 2020. Ná-
hradní termín se rýsuje na květen 2021, což s předstihem upřesníme. 
Pro aktuální informace sledujte na: https://www.facebook.com/…ek/, 
nebo: https://www.acord-spolek.cz/.

MgA. Iva Ryzová
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– cíl byl zámek Náchod.
23 členů se zúčastnilo a měli možnost navštívit zámek Náchod. Pů-
vodně gotický hrad byl do dnešní podoby přestavěn v 16–17. století. 
Jeho nejvýznamnější majitele byli Picolomuniové kteří jeho interiéry, 
například kaple a španělský sál, vyzdobili vzácnými freskami a štu-
kovou výzdobou. V současné době jsou zpřístupněny čtyři interié-
rové expozice, věž s hladomornou, středověké sklepení, vyhlídková 
terasa, odkud je krásný rozhled na město a jeho okolí. V zámeckém 
parku jsou chováni medvědi.
Prohlédli jsme si též náměstí, kostel. Počasí nám přálo a my jsme si 
tento den užili.
Závěrem bych ještě chtěla poděkovat Svazu diabetiků ČR, který kaž-
dé organizaci na našem území věnoval všem členům jeden respirátor.
Zapsala členka Svazu diabetiků Slatiňany.

Svaz diabetiků Slatiňany opět vyrazil na výlet
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8. 10. 2020 19.00 hodin Společenský dům
106. Beseda o cestování – Japonsko

16.–17. 10. 2020 9.00 – 18.00 hodin Společenský dům
Výstava hub 2020

10. 10. 2020 16.00 hodin Zámek v Nasavrkách
Vernisáž výstavy Toulky krajinou ticha – Libor Blažek

Bližší informace o kulturních akcích naleznete na plakátcích uvede-
ných v těchto Ozvěnách.

M. Kolouchová
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Kulturní a společenské akce v říjnu 2020

Libor Blažek, jenž před dvěma roky nešťastně zahynul ve věku 
54 let, byl ve Slatiňanech všeobecně známou postavou. Většina na-
šich občanů ho znala jako šikovného a ochotného zahradníka, mno-
hým kácel nebo prořezával staré stromy, pracoval i pro město. Ti 
starší si ho možná vybaví jako velmi dobrého běžce, ale jen skupina 
jeho nejbližších věděla, že Libor byl také vynikajícím fotografem. 
Vystudoval dvouletou školu výtvarné fotografie a specializoval se 
zejména na přírodu. Za svého života měl čtyři samostatné výstavy 
a jeho fotografie se objevili v řadě přírodopisných časopisů, na ka-
lendářích a propagačních materiálech. Focení se věnoval od roku 
1982 a o deset let později se stal členem Klubu fotografů přírody. 
Kromě přírody nafotil i mnoho atletických závodů a patnáct let byl 
fotografem Laskavých večerů. Většinu snímků dělal ještě na klasický 
kinofilm, až několik posledních let přešel na digitál. V jeho pozůs-
talosti je obrovské množství překrásných fotografií, a tak si několik 
Liborových přátel řeklo, že by byla velká škoda, kdyby zůstaly jen 
tak ležet v různých krabicích. 
Od 10. října do 15. listopadu proběhne na zámku v Nasavrkách 
výstava s názvem Toulky krajinou ticha. Vernisáž bude v sobotu 
10. 10. od 16 hodin a zahraje na ni skupina Crazy Saxophones. 
Součástí vernisáže bude i křest stejnojmenné fotografické knihy.
Pokud by někdo chtěl na knihu a výstavu přispět, pořadatelé to při-
vítají. Můžete se ozvat na telefon 434 414 434, na mail zdenek.jira-
sek@centrum.cz nebo autorovi této pozvánky osobně.

zdeněk jirásek

Výstava a kniha fotografií Libora Blažka
Toulky krajinou Ticha

Prodám digitální fotoaparát Panasonic LUMIX DC-FZ 82 v záru-
ce do 11/2021. Nákupní cena 6 990 Kč, prodejní cena 4 990 Kč. 
Tel.: 603 446 882.

Koupím gramofonové desky, mimo vážné hudby, dechovky 
a lidovky. Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail: 
Fiat1955@seznam.cz.

Soukromá inzerce

Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 10. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání


