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LISTOPAD 2020

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

Položení věnce
Dne 11. 11. 2020 v 11.00 hodin bude u příležitosti Dne válečných 
veteránů položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického.

Ivona Osinková

Pečovatelská služba Slatiňany nabízí osamělým seniorům, po dobu 
trvání nouzového stavu, dovážku obědů z místní školní jídelny. 
Nabídka platí pro seniory žijící ve Slatiňanech a místních částech 
(Kochánovice, Kunčí, Presy, Škrovád, Trpišov). Na pečovatelky se 
senioři mohou obracet i v případě, že budou potřebovat zajistit např. 
léky. Dotazy zodpoví pracovnice pečovatelské služby na telefonních 
číslech: 469 682 555, 721 101 332

Ing. Josef PROKŠ, tajemník

Pomoc seniorům

V sobotu 12. září 2020 se na chovatelském areálu Základní orga-
nizace Českého svazu chovatelů, z.s. Slatiňany (ZO ČSCH) usku-
tečnila tradiční zářijová místní výstava drobného zvířectva a exotů, 
která byla letos rozšířena o „Okresní výstavu drůbeže“. Byli jsme 
velice rádi, že jsme mohli uspořádat tuto výstavu, jelikož naše letošní 
květnová výstava z důvodu nepříznivé epidemiologické situace v ČR 
byla zrušena. Tak jako v předchozích letech byly prezentovány vý-
sledky chovatelské činnosti nejen našich chovatelů, kteří předvedli 
různá plemena a barevné rázy chovaných králíků, drůbeže, holubů 
i exotického ptactva. Letošní premiérou pro nás všechny bylo na naší 
výstavě posuzování králíků podle nově vydaného „Vzorníku plemen 
králíků 2020“. Jako každoročně proběhla v jednotlivých odbornos-
tech soutěž o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“. Tato soutěž 
byla vypsána pro členy ZO ČSCH Slatiňany. Pro vítězná zvířata či 
jejich kolekce, které byly nejlépe hodnoceny, byly připraveny pohá-

ry. V odbornosti drůbež pohár získal Pavel Dalecký za hedvábničky 
bílé, v odbornosti králíků pohár obdržela Zdeňka Slánská na angory 
černé a v odbornosti holubů Josef Paluka za moravského pštrosa čer-
ného. Slavnostního předávání se zúčastnili i představitelé města, a to 
starosta MVDr. Ivan Jeník a místostarosta Ing. Stanislav Šťastný. 
Součástí výstavy byla i ukázka králičího hopu, tombola a nechyběl 
ani prodej chovných zvířat. 
Děkujeme všem, kteří nám pomohli a neustále nám pomáhají ke zdár-
nému konání výstavy. Zejména členům ZO ČSCH, kteří pomáhají 
zvládat úkoly související s přípravou a uspořádáním výstavy, vysta-
vovatelům, kteří obeslali naši výstavu, zůstávají nám věrni a pravi-
delně se k nám vracejí, aby zde vystavili a předvedli svá zvířata. Po-
děkování patří také návštěvníkům za účast na výstavě, a v neposlední 
řádě sponzorům, jakož i městu Slatiňany, za jejich přízeň.
Budeme rádi, pokud navštívíte i naše webové stránky www.zocsch-
slatinany.cz, kde jsou k dispozici fotografie z naší výstavy a informa-
ce o naší organizaci apod.
Těšíme se na shledání při příštích výstavách v roce 2021, které se 
budou opět konat v květnu a září. Na tato setkání a další spolupráci se 
těší chovatelé ze ZO ČSCH Slatiňany. 

Ing. Lukáš Zita

Zářijová chovatelská výstava je minulostí

Knihovna, infocentrum a kultura ve městě
Dle nařízení vlády musíme i v našem městě dodržovat veškerá vy-
daná nařízení, a z tohoto důvodu byly bohužel do odvolání zrušeny 
všechny kulturní akce. Věnujte pozornost webovým stránkám Města, 
knihovny, infocentra či výlepovým plochám, kde budou vždy umís-
těny aktuální informace. V případě rozvolnění tam opět velice rádi 
umístíme pozvánky na akce, které budou moci proběhnout. 
V současné době jsou knihovna a  infocentrum pro návštěvníky 
uzavřena.
A co takhle malá pozvánka pro ty, kteří ještě nevyužívají a váhají, 
jestli k nám nezavítat?
Ročně do knihovny nakoupíme a zaevidujeme něco kolem 500 
novým titulů. Největší zastoupení mají asi detektivky, romány pro 
ženy, sci-fi, ale nechybí ani knížky pro nejmenší. Část fondu tvoří 
také časopisy, kde si vyberete z nejrůznějších periodik. Při výběru 
nových knížek nám pomáháte i Vy, čtenáři, a to svými požadavky 
či doporučeními. I když nejsme nijak velká knihovna, myslím, že 
málokterý bestseler v polici chybí. No a proč se stát čtenářem? Veli-
ká výhoda knihovny je v tom, že zaplatíte členský poplatek ve výši 
130 Kč za rok a vybíráte si asi ze 17 tisíc titulů. A budete se mnou 
jistě souhlasit, že takhle velkou knihovnu nemá doma nikdo z Vás . 
A když máte přečteno nebo Váš výběr nebyl ideálním, prostě zajdete 
k nám a knihu vyměníte za jinou, a to v knihkupectví nejde .
Takže neváhejte, přijďte a zkuste to u nás.
Jinak samozřejmě pevné zdraví, ale i optimizmus, který opravdu 
potřebujeme a hodně příjemných chvil strávených třeba zrovna nad 
nějakou knížkou z naší či jiné knihovny.

Renata Maryšková a Žaneta Kacafírková

Slavnostní předání pohárů vítězným chovatelům osobně (či v zastoupení) 
z rukou představitelů města Slatiňany
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na 72. schůzi

dne 14. 9. 2020:
  1.  Byl schválen dodatek č. 1 k Vnitřní směrnici pro tvorbu a čerpá-

ní sociálního fondu, který posouvá termín čerpání příspěvku pro 
zaměstnance o jeden měsíc z důvodů pandemie, kdy část zaměst-
nanců nestihla včas příspěvek vyčerpat.

  2.  V souvislosti s připravenou stavbou kanalizace v Kunčí, bylo 
schváleno znění smlouvy pro zřízení pozemkové služebnosti. 
Státní pozemkový úřad (druhá strana) přišel s jiným zněním, roz-
šířeným o právo hospodaření, přičemž na této úpravě trval. Rada 
města schválila uzavření smlouvy dle znění Státního pozemko-
vého úřadu.

  3.  Rada uzavřela smlouvu o spolupráci se společností GREMATA, 
s.r.o. na dodávku multifunkční tiskárny HP Color LaserJet Pro 
MFP M477fdw a na odběr tonerů.

  4.  Uzavření smlouvy o nájmu tiskárny OKI MC563dn zdarma 
na dobu 24 měsíců s podmínkou odběru jednoho černého toneru 
a sady barevných tonerů za každých 6 měsíců od firmou Agency 
of Eagle s.r.o. Nákupy od této společnosti lze vést jako náhradní 
plnění dle zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.

  5.  Bylo rozhodnuto o postupu při odepisování budovy v rámci akce 
Realizace úspor energie hlavní budovy ZŠ tak, že zřizovatel bude 
pokrývat pouze výši odpisů z majetku pořízeného z jeho pro-
středků.

  6.  Rada určila hodinovou sazbu za pronájem vysokozdvižné plošiny 
značky Nissan s obsluhou 1 osoby na 850 Kč vč. DPH.

  7.  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) – účetní posun, přebytek ze zimního posypu 
převeden na zpracování znaleckých posudků.

  8.  Byla schválena opětovná výzva na zadání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na stavební úpravu okružní křižovatky na silnici I/37 
(„šišák“).

  9.  Rada schválila uzavření smlouvy o poskytnutí dotace na požární 
techniku s Pardubickým krajem. Jedná se o účelovou dotaci pro 
JSDH Slatiňany na požární techniku a prostředky požární ochra-
ny ve výši do 100 000 Kč.

10.  Rada města doporučila schválit program pro 11. zasedání Zastu-
pitelstva města naplánovaného na 7. 10. 2020.

11.  V různém Rada:
◦  schválila umístění 1ks stožáru VO v ulici Švermova.
◦  schválila naprojektovat ve východní části ulice Klášterní typ 

svítidel iGuzzini – WOW.
◦  Schválila záměr rady naplánovat ve 3 etapách rekonstrukci plo-

várny dle možností rozpočtu města a bez zadlužení.
◦  schválila ukončení provozu plovárny k 15. 9. 2020.

Rada města Slatiňany projednala na 73. schůzi
dne 5. 10. 2020:

  1.  Bylo schváleno vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci 
„Vánoce na Švýcárně – adventní čtvrtky“ konané ve dnech 26. 
11., 3. 12., 10. 12. a 17. 12. Dospělí 40 Kč a děti 20 Kč. Akce 
proběhne pouze v případě příznivé situace.

  2.  Byl schválen dodatek ke smlouvě o dočasném využívání Spole-
čenského domu společností ACORD, z.s. s cílem vyhovět aktivi-
tám spolku ale zároveň neblokovat prostory společenského domu 
ostatním aktivitám. Dodatek stanovuje spolku způsob rezervace 
prostřednictvím písemných požadavků na konkrétní dny a hodiny 
s 14 ti denním předstihem.

  3.  Došlo k schválení finančního daru pro Oblastní charitu Pardubice 
ve výši 2 000 Kč.

  4.  Bylo schváleno přijetí účelového příspěvku ve výši 140 965 Kč 

na realizovanou obnovu dětského hřiště za jídelnou od MAS 
Chrudimsko, z. s.

  5.  Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky zemního plynu 
od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021

  6.  Došlo k rozhodnutí o vypsání VZMR na dodávky elektrické ener-
gie od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021

  7.  Byla uzavřena smlouva o bezúplatném zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě – veřejného osvětlení tvořeného zemním kabelem 
a stožáry osvětlení v nové zástavbě Trpišov na p. p. č. 67/1 a 69/5 
za účelem vybudování 8 světelných bodů VO.

  8.  Byl schválen nový „Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby 
Slatiňany“ s účinností od 1. 1. 2021. Zdražení o 10 % až 20 %.

  9.  Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně 
o drobný hmotný majetek z devadesátých let, staré neopravitelné 
techniky, plynového kotle z roku 2000 a zničených herních prvků 
(plyšový koníci) ze Švýcárny (původní celková cena 10 800 Kč, 
nová cena 10 000 Kč za rok).

10.  Schválení dodatku pojistné smlouvy o skupinovém úrazovém po-
jištění s Kooperativa pojišťovna, a.s., která upravuje počet pojiš-
těných osob v SDH Slatiňany.

11.  Na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební úpravu okružní křižovatky 
na silnici I/37 („šišáku“) vybrala Rada města společnost KARU 
INVESTMENT s. r. o.. s cenou 1 019 474 Kč bez DPH, která jako 
jediná podala do opakovaně vypsané soutěže nabídku. Nabídková 
cena je nižší, než byl původní předpoklad rozpočtu. Předpokláda-
ný termín realizace je v první polovině roku 2021.

12.  Rada odložila schválení dodatku ke smlouvě o stavbu nového 
veřejné osvětlení v ul. Schmoranzova vč. přechodu pro chodce 
a hřbitovní brány související se vzniklými vícepracemi z důvodu 
vyžádání si dalších podrobnějších podkladů.

13.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na projektové práce související s celkovou stavební úpravou ulice 
Čechovy, Slatiňany, včetně výměny části veřejného osvětlení.

14.  Byly vybrány prvky pro tvorbu nové vizuální identity města 
v rámci projektu „Otevřené a přitažlivé město“.

15.  V různém Rada:
◦  vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ o vyhlášení ředitelského 

volna v termínu 26. 10. a 27. 10.
◦  řešila žádost občana o pojmenování 2 ulic ve Škrovádě s tím, 

že pověřila MěÚ oslovit občany žijící v dotčených ulicích, zda 
s pojmenováním ulic souhlasí.

◦  byla seznámena s dopisem pana starosty Chrudimi o hledání 
vhodných prostorů pro výstavbu separačního dvora.

◦  byla seznámena se zápisem Osadního výboru Trpišov týkající se 
záměru vybudovat dětské hřiště.

◦  vzala na vědomí vypuštění rybníku Mazánek z důvodu výlovu.
◦  schválila naprojektovat v ulici Medunova typ svítidel iGuzzini 

– WOW.
◦  rozhodla o výběru řešení VO na nově projektovaném chodníku 

ve Škrovádu (od křižovatky „T“ směr ke křížku), kde je situace 
s umístěním sloupů a svítidel VO komplikována vedením vyso-
kého napětí společnosti ČEZ.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 11. zasedání
dne 7. 10. 2020:

  1.  Schválení programu 11. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty (č. ev. 64) v chatové 

lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
  3.  Na žádost občana byl projednáván záměr prodeje pozemkové 

parcely č. 375/7 v k.ú. Slatiňany. Zastupitelstvo záměr odložilo, 
přičemž pověřilo MěÚ provedením místního šetření (zda s tím 
sousedé souhlasí). 
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K přiloženým fotografiím není třeba téměř žádného komentáře. 
Tato stále opakující se neřest některých občanů odkládat odpad ne 
do sběrných nádob, ale pouze v jejich okolí, zdá se, nikdy neskončí.

Takovéto chování některých občanů neprospívá ekologii, nemluvě 
o estetičnosti našeho prostředí.
Malé přirovnání vyvolává otázku: Také si doma pokládáme odpad 
vedle odpadkového koše místo dovnitř odpadkového koše?
Fotografie poslali na Městský úřad přímo naši spoluobčané.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Nedaří se. Podaří se někdy?

  4.  Diskutoval se záměr prodeje parcely č. 439/1 v k. ú. Kunčí. Mezi 
zastupiteli nepanovala shoda, nebylo přijato v této věci žádné 
usnesení.

  5.  Nebylo vyhověno společnosti Recycling – kovové odpady a.s. 
se žádostí o vypsání záměru prodeje parcely č. 712/100 v k.ú. 
Slatiňany (pozemek u nádraží). Tento pozemek město nedávno 
koupilo se záměrem vybudování veřejného prostoru.

  6.  Bylo rozhodnuto o pojmenování ulice ve Škrovádě na pozemcích 
č. 408/3, 412/1, 412/14, 408/5, 345/1. Nová ulice se bude jmeno-
vat „Západní“.

  7.  Došlo ke schválení úpravy obecně závazné vyhlášky o stano-
vení odpadového systému města Slatiňany. Úprava se týká do-
plnění umístěných separačních hnízd, zavedeného svozu „dům 
od domu“ a otevíracích hodin sběrného dvora.

  8.  Zastupitelstvo neschválilo prodej části pozemkové parcely 
č. 651/1 v k. ú. Slatiňany.

  9.  Společnosti AVE odpadové hospodářství s.r.o. požádala o promi-
nutí pokuty ve výši 140 000 Kč za nedodržení podmínek Smlouvy 
na zajištění svozu komunálního odpadu (týdenní svoz měl začít 
od 1. 6., místo toho začal 15. 6.). Zastupitelstvo rozhodlo o pro-
minutí části pokuty – nová výše 25 000 Kč z důvodu dosavadních 
dobré spolupráce.

10.  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu schváleného rozpočtu v pří-
jmové části 87 666 776 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
27 311 746 Kč) a ve výdajové části 113 438 622 Kč (dorovnáno 
financováním výdajů 1 539 900Kč) – přijetí druhé části dotace 
na rekonstrukci kotelny ZŠ, účetní operace u příspěvkové organi-
zace MŠ, kde se nestíhá provést oprava elektroinstalace.

11.  V různém Zastupitelstvo:

◦  bylo informováno o stavu revitalizace kaštanky – momentálně 
bude řešena pouze pravá strana, levá strana patří hřebčínu a NH 
Kladruby nedal souhlas. Nová výsadba by měla být na podzim 
2021.

◦  bylo seznámeno o stavu postupu prací za účelem schválení no-
vého územního plánu s tím, že tento proces je nyní časově naru-
šen vyhlášeným nouzovým stavem.

◦  řešilo rekonstrukci atletického oválu a přilehlých sportovišť 
Spartaku. Odborem výstavby a investic byly zajištěny ceno-
vé nabídky na projekční práce na rekonstrukci atletické dráhy 
a sportovišť. Zadání vyhotovení projektové dokumentace lze 
realizovat až po převedení části majetku Spartaku (atletická drá-
ha, sportoviště, komunikace) do vlastnictví města. Podmínkou 
převodu je znalecký odhad převáděné části majetku, kterou rada 
města zadala a nyní čeká na jeho vyhotovení.

Rada města Slatiňany projednala na 74. schůzi
dne 7. 10. 2020:

  1.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
87 681 776 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27 311 746 Kč) 
a ve výdajové části 113 453 622 Kč (dorovnáno financováním 
výdajů 1 539 900Kč) – příjem dotací, stavební více práce ul. 
Schmoranzova.

  2.  Došlo k potvrzení výsledku výběrového řízení vypsaném ZŠ 
na nákupu 33 kusů notebooků. Z pěti oslovených společností, dvě po-
dali nabídku. Nejvýhodnější nabídku předložila společnost EVRES 
Computers spol. s r.o. s cenou 597 858 Kč. MŠMT by měla na tuto 
techniku související s on-line výukou (distanční vzdělávání žáků) po-
skytnout částku 599 090 Kč.

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: 
Ruta Sepetys – Sůl a moře 
Joachim Meyerhoff – Kdy bude zase všechno takové, jaké to nikdy 
nebylo

Měsíc s pěknou knihou

Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 11. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

Pozvání
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schválená usnesením rady města Slatiňany
č. 923/71/2020/RMS dne 25. srpna 2020

pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1. Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění a upravují po-
stup pro rozhodování o dotacích města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě. 
2. Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Zastu-
pitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na příslušný 
kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje Rada 
města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.
3. Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.
4. Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.
5. Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozi-
ci na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na Městském úřadu Slatiňany, odbor hospo-
dářsko-správní.
6. Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 29. září 2020 do 28. února 2021.

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  Přesný objem peněžních prostředků bude znám po schválení roz-

počtu na rok 2021. 
•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 

finančních prostředků a počtu podaných žádostí. 
•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 

v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany.
•  od 1. prosince 2020 do 28. února 2021 podávají žadatelé žádost 

o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správ-
ní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok.

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2020, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 15. prosince 2020. Vyúčtování se předkládá na hospodář-
sko správní odbor Městského úřadu Slatiňany.

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání Rady měs-
ta.

•  Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2021.
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Města Slatiňany“. 
•  Rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, 

pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí 
dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2021 dle úče-

lu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá fi-
nanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany 

a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů.  Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě po-
věření zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 
zák. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2022.

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení.

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět.

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na správním odboru 
Městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci 
na rok 2021 z rozpočtu města Slatiňany“

Dotační témata
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti

- organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví 

  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé

  3. Kulturní aktivity
- pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 

  4. Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i ne-

organizovanou veřejnost
-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5. Ochrana životního prostředí
- aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve měs-
tě

  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež

  8.  Podpora  úspěšných  sportovců,  majících  trvalé  bydliště 
na území města Slatiňany

  9. Dotace na letní táborovou činnost 

10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 
Slatiňany,  ale  svou  činností  se  podílejí  na  kulturním  životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2021
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Na fotu č. 1 a 2 představujeme nově instalovanou bránu ještě 
před oficiálním otevřením. Je to ona kýžená hlavní brána do areá-
lu hřbitova, jejíž kamennou podobu navrhl před více než 131 lety 
po jeho rozšíření stavitel F. Schmoranz. Dokumentaci plánků našel 
kastelán J. Bušta v okresním archivu a referoval o tom v Ozvěnách 
z února 2019.

Schmoranz tehdy vyhotovil čtyři varianty plánků brány, z nichž 
přetiskujeme tu, u níž je vedle letopočtu (1885) i čitelný text v jeho 
průčelí. Ten praví, že ji postavila slatiňanská kolatura (farnost). 
Vidíme ji na obr. č. 3. Kvůli více potřebné stavbě márnice, protože 
původní se odstranila, se žádný Schmoranzův návrh nerealizoval 
(Ozvěny Slatiňan, červenec 2020).

Nová brána sestavená z ocelových prvků, je dvoukřídlá s jedním 
otvíratelným křídlem, druhé je aretované pro eventuální otevření dle 
potřeby. Konstrukce byla sestavena z pásové oceli a plechu, opatře-
né antikorozním nátěrem. Za jejím zhotovením je podepsán umělec-
ký kovář p. Vojáček ze Slatiňan.

Technickou dokumentaci brány připravilo projekční studio 
Archee dle návrhu designérky P. N. Odehnalové. Proti původnímu 
návrhu, prezentovaném vyobrazením v Ozvěnách v srpnu 2019, 
došlo ještě k úpravě brány. Obrazec trojúhelníka v horním nepohyb-
livém oblouku brány byl také převeden i do spodních částí otvíratel-
ných křídel, jak vidíme na obr. č. 2.

Stalo se tak na doporučení zastupitelů, respektive jejich vkus se 
promítl do účelu a noblesy této funerální brány, městem zainven-
tované za nemalé finanční náklady pro majitele hřbitova, jímž je 
zdejší farnost.

Ing. Milan Vorel, foto Ing. Jiří Pešek a archiv

Moderní kovová brána na hřbitově překlene věk odměřený staletím

Soukromá inzerce

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Mám zájem o koupi garáže ve Slatiňanech. Za nabídky předem 
děkuji. Tel. 608 579 496.
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Kvíz Jak bacit bacila?
Rozhodly jsme se opět trochu vyzkoušet vaše znalosti.

1. Když virus nebo bacil vidí, jak všichni kamarádi pijí z jedné sklenice, tak …
a) Klidně si dál čte noviny.
b) Jde si sbalit svých pět švestek a chystá se na přesun do dalšího těla.
c) Zamyslí se, jestli je dneska středa.

2. Proč si před jídlem myjeme ruce?
a) Aby maminka měla radost. 
b) Aby přestalo pršet. 
c) Aby bacilům zhasla naděje, že se k vám nastěhují.

3. Proč je dobré jíst čerstvé ovoce a zeleninu?
a) Abychom posílili naše tělo. 
b) Aby už konečně začaly prázdniny.
c) Aby si bacily v klidu mohly dát dvacet.

4. Proč rádi běháme na čerstvém vzduchu? 
a) Protože se chystáme zazářit na olympiádě.
b) Protože nás to posílí a bacil si na nás netroufne. 
c) Protože chceme rychleji dobíhat autobus. 

5. Kde nejraději vysedávají viry způsobující žloutenku? 
a) Na záchodě. 
b) Na žirafím krku. 
c) Na chodbě.

6. Jak snižujeme počet virů a bacilů v autobusech? 
a) Dáme jim pár facek.
b) Přemluvíme je laskavými slovy, aby vypadly.
c) Otevřeme okno a oni odejdou sami.

7. Proč nekýcháme na kamarády, ale do dlaně nebo kapesníku?
a) Protože si v dlani chceme otevřít malé bacilové safari.
b) Nechceme nikoho kolem nás nakazit. 
c) Chceme pochytat co nejvíce bacilů a virů a vycvičit si je. 

8. Proč nám v ordinaci berou krev?
a) Aby sestřička měla zábavu.
b) Aby pan doktor měl hezky naplněné zkumavky.
c) Abychom věděli, že jsme zdraví.

9. Proč nechodíme do tělocvičny s nachlazením?
 a) Aby áčáci taky jednou vyhráli ve vybíjené.
 b) Abychom bacilům neposkytovali vhodný prostor pro přesun ke kamarádům. 
 c) Abychom neměli moc atletickou postavu.

10. Proč nás rodiče vodí na očkování?
a) Abychom byli hodní. 
b) Aby se do nás nenastěhovaly nemoci. 
c) Abychom se ulili z vyučování. 

Označ správnou odpověď u všech otázek a přines nám vyplněný kvíz do 20. 11. 2020 do knihovny .



7

Výstava o životě a díle rodiny Schmoranzových
V regionálním muzeu v Chrudimi se koná výstava – Architekt a pa-
mátkář František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan. 
Byla zahájena 18. 9. 2020 a končí 31. 1. 2021.
Na výstavě je hojně fotografií významných staveb církevních i svět-
ských, které Schmoranzovi postavili nebo často obnovili a zachránili 
před zchátráním a zničením. Kromě fotografií uvidíte také některé 
umělecké předměty pocházející z tvorby Schmoranzových. Texty nás 
vhodně provedou výstavou a v kostce i životy Schmoranzova rodu. 
Překvapí nás kolika kostelům, kostelíkům, kaplím a kapličkách, bu-
dovám a dalším stavbám, jako jsou například Široké schody v Chru-
dimi, vtiskl především František Schmozanz starší tvář.
Ještě obsáhlejší a bohatší soubor informací o pozoruhodném rodu 
Schmoranzů přináší čerstvá kniha Ivo Šulce a spolupracovníků – 
František Schmoranz st. a rod Schmoranzů ze Slatiňan. Vydalo 
Artefactum, nakladatelství Ústavu dějin umění AV ČR. V knize je 
rodokmen Schmoranzovy rodiny od 19. přes 20. století až do součas-
nosti, jsou v ní zachyceny nejen umělecké počiny rodin, ale i jejich 
osobní životy, včetně tragedií, které je postihly, hlavně v průběhu 
2. světové války a okupace naší vlasti.
Knihu lze zakoupit v Regionálním muzeu Chrudim a jistě i v běž-
ných knihkupectvích. Nyní, v čase přicházejícího podzimu, 
i v době současné epidemiologické situace a problémů z ní vy-
plývajících, nám přinese podněty k zamyšlení nad skutečnými 
hodnotami lidského života i společnosti. Je to také tip na krásný 
vánoční dárek.

MUDr. Josef Tuhý

Autor článek napsal a odeslal redakci ještě před nynějšími protikoro-
navirovými opatřeními, kvůli nimž není výstava v současné době ve-
řejnosti přístupná, ale že věříme, že se situace zlepší a výstavu bude 
možné zhlédnout v nějakém pozdějším termínu.
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Muzeum Švýcárna Vás v předvánočním čase zve na již tradiční „Ad-
ventní čtvrtky“, a to 26. 11., 3. 12., 10. 12., 17. 12. 2020 od 8.00 
do 17.00 hodin.
Připravíme pro Vás vánočně vyzdobené muzeum spojené s prodejní 
výstavu ručně zdobených českých ozdob z Horního Bradla, (malová-
ní ozdob na přání), vánočních perníčků a suvenýrů.
Novinkou bude ručně dělaný SLAMĚNÝ BETLÉM v životní ve-
likosti.
Nejen děti mohou využít naše tvořivé vánoční dílničky jako je zdo-
bení perníčků, možnost namalování vlastní ozdoby, výroba svícnů, 
přání a vánočních dekorací…
Dne 17. 12. 2020 nebude prodejní výstava českých ozdob, ale prodej 
včelích produktů ve vánočním kabátku (med, svíčky ze včelího vos-
ku, medové perníčky…)
Těšíme se na vaši návštěvu!

Stanislava Jedličková

VÁNOCE NA ŠVÝCÁRNĚ

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ NA ŠVÝCÁRNĚ
Muzeum Švýcárna vyhlašuje vánoční soutěž pro děti do 15 let o nej-
krásnější ručně vyrobenou vánoční ozdobu.
Své výrobky můžete odevzdávat na Švýcárně od 9.00 do 14.00 hodin 
až do 26. 11. 2020.
Prosím nezapomeňte na jméno, věk a kontakt pro případ výhry.
Všechny ozdoby pyšně vystavíme na připravený vánoční stromek 
a výherce odhlasují sami návštěvníci muzea.
Dne 17. 12. 2020 hlasy sečteme a vyhlásíme tři výherce, kteří obdrží 
zajímavý dárek.
Budeme se těšit na vaše kreativní nápady.

Stanislava Jedličková

Díky iniciativě pracovnic Domu s pečovatelskou službou Slatiňany 
a pana starosty, který zajistil bezplatný vstup na prohlídku (jako kom-
penzaci za zhoršené podmínky využívání venkovních prostor kolem 
budovy DPS v důsledku probíhajících stavebních prací na pozem-
ku před jízdárnou a přilehlé komunikaci) navštívila většina obyvatel 
místní hřebčín.
Pod vedením vynikající průvodkyně paní Jany Eliášové jsme byli se-
známeni s historií výstavby hřebčína, dozvěděli se řadu zajímavostí 
o chovu koní a práci zaměstnanců a vydali se na vlastní prohlídku. 
Již před vstupem do dvora nás potkala skupinka klisny s hříbětem, 
vyváděná studentkami odborné školy na pastvinu před parkovištěm. 
Také ve stájích jsme zastihli dvě matky s potomky a bylo zajímavé 
pozorovat, jak se hříbata učí reagovat na pokyny svých matek. Pod-
statná část stáda tou dobou byla na letní pastvině u Trpišova, jak nám 
sdělila paní průvodkyně. Odstavená hříbata pak odcházejí na pobyt 
do hříbárny ve Slavicích, umístěné v oboře u Křižanovic.
Po prohlídce stájí jsme se seznámili s posláním a vybavením sed-
lovny včetně historických ukázek technických exponátů a také jsme 
navštívili expozici kočárů včetně příslušenství uspořádanou jak z po-
hledu historie, tak i současnosti.
Závěrečná prohlídka stáje hřebců nám ukázala krásné koně, ale také 
v nás vzbudila respekt, zejména při nahlédnutí do oddělení mladých 
koní, kteří se po návratu ze Slavic teprve učí pravidlům chování 
a práce.
Děkujeme vedení hřebčína za umožnění bezplatné prohlídky. Do-
poručujeme její zhlédnutí se zasvěceným výkladem všem čtenářům 
Ozvěn.

Za obyvatele DPS Marie Kyselová – Schmoranzová

Obyvatelé DPS Slatiňany navštívili hřebčín

Plastové zamyšlení
Dnes jsem dostal do schránky plastové pytle s výzvou na třídění plas-
tového odpadu. Jistě prospěšná věc. Ale k tomu mě nemusí nikdo 
vyzývat. Každý trochu myslící člověk jistě odpady třídil i dříve. Mám 
problém s tím, jak je zde do popředí stavěna možnost svozu dům 
od domu. Je prý to šetrnější k životnímu prostředí. Je myšleno to, 
že se městem bude prohánět auto a řidič bude hledat poházené pytle 
ve všech ulicích? Je prý to bez navýšení nákladů pro město. Je myš-
leno to, že zmíněná činnost nevyžaduje žádné náklady? To snad ne. 
Z mého pohledu je tato služba jen výzva ke zvýšení lenosti. Vždyť 
kolik obyvatel je na tom tak špatně pohybově, že by nebyli schopni 
donést tříděný odpad do kontejneru, který máme všichni dle rozmís-
tění určitě v dosahu. Proto jsou tato zdůvodnění pro mne nepřijatelná. 
Všechno je jen v přístupu a myšlení nás všech. Kdo nebude chtít třídit 
a chovat se ohleduplně a slušně, ten to stejně dělat nebude. A to platí 
nejen o odpadech…

Meduna Rostislav

Upřesnění redakční rady Ozvěn:
Na přiloženém letáku, který byl dodáván společně s pytli na plas-

tový odpad, byl odstavec nadepsaný „Vznikají městu další náklady 
s využíváním této služby?“, ve kterém je transparentně uvedena cena 
služby, která je maximálně 200 000 Kč ročně včetně DPH. Od této 
roční paušální částky je odečten příjem z prodaných pytlů a doda-
tečný příjem za zvýšené množství vysbíraného plastového odpadu 
od kolektivního systému EKO-KOM, a.s. Při počtu 4 400 obyvatel 
na tuto službu, každý občan ze svého poplatku za komunální odpad 
nepřispěje více než 45 Kč.
V roce 2019 naše město dosáhlo ukazatele účinnosti třídění plasto-
vého odpadu 41,2 %, tedy stále více jak polovina, tj. 58,8 % vyprodu-
kovaného plastu končí v popelnicích společně se směsným odpadem 
a následně na skládce.
Společným jmenovatel měst, která zvýšila množství vytříděného od-
padu, bylo právě zavedení služby svozu separovaného odpadu dům 
od domu. Na základě těchto dat rozhodla Rada města nabídnout tuto 
službu našim spoluobčanům s cílem zlepšit podíl vytříděného odpa-
du. Město se chce také do budoucna vyhnout rostoucím nákladům 
za skládkování, které by se pak následně projevilo ve zvýšení poplat-
ku za komunální odpad.
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V letošním zkráceném sportovním roce jsme měli ve hře pět týmů 
v soutěži družstev.
Po skončení družstva mužů v loňské sezoně to bylo družstvo nej-
mladších žáků a žákyň, mladší žáci a žákyně a tým starších žáků.
Jak si jednotlivé kategorie vedly?
Nejmladší zaznamenali mírný ústup ze slávy, neboť letos nepostou-
pili do finálového kola.
Proběhla pouze 2 kola. V prvním kole skončili naši závodníci v cel-
kovém hodnocení čtyřboje z 28 soutěžících takto: Beneš Matyáš – 
8 (702 b.), Kopiště Richard – 11 (530 b.), Kaňka Václav – 16 (474 
b.), Beer Štěpán – 20 (318 b.), Pešata Michal – 22 (242 b.).
U dívek si vedla nejlépe z 40!!! soutěžících Maierová Nela – 19 (693 
b.), Beerová Adéla – 21 (577 b.), Štulíková Ester – 27 (510 b.), Poli-
carová Kristýna – 34 (118 b.). Soutěž pak nedokončila ještě Marko-
vá Anežka a Cajthamlová Vanesa. V druhém kole se naši závodníci 
výrazně posunuli. U kluků bylo závěrečné pořadí následující: Kaňka 
– 10, Kopiště – 13, Beer – 14, Vodrážka – 17. Bohužel nestartoval náš 
nejlepší závodník Beneš.
Z dívek byla opět nejlepší Maierová – 8!!, (868 b.), Beerová – 18, 
Štulíková – 23, Vodrážková – 27.
V jednotlivých disciplinách:
60 m: – Beneš – 10,07 s (10), Kaňka a Kopiště – 10,55 s (16–18)
Maierová – 10,08 s (7!!), Cajthamlová – 10,76 s (17).
600m: Beneš – 2:10,25 min. (4!!!), Kopiště – 2:15,35 min. (8!!), 
Kaňka – 2:17,18 min. (10!)
Maierová – 2:12,80 min. (4!!!), Štulíková – 2:17,69 min. (9!!!), 
dálka: Beneš – 3,21 m (8), Kopiště – 3,15 m (10), Maierová – 3,05 m 
(16), Beerová –  3,03 m (18)
míček: Kaňka – 30,31 m (5!!), Beneš – 28,65 m (5!!), Cajthamlová 
– 23,70 m (7!!!)
Zatím nejvýraznější postavou pro budoucnost je Beneš a Maierrová. 
Ale skvělá v běhu na 600 m byla také dokonce o 2 (!!) roky mladší 
než ostatní Štulíková, a to je velký příslib do budoucnosti!!

Mladší žactvo – po mnoha letech, kdy jsme měli vždy více dívek než 
chlapců, se situace otočila. V současnosti se začíná rýsovat silný tým 
kluků, kteří také poctivě trénují, a dokonce se začali výrazně prosa-
zovat i za starší žáky, kde pravidelně nastupovali!!
Z výsledků:
60 m: Pešata Matěj – 9,00 s (6 z 40 závodníků!!!!), Kopiště Radim 
– 9,16s (10)
150 m: Blažek Aleš – 21,42 s (2!!!), Culek Ondřej – 21,61s (5!!), Ve-
linský Filip – 22,05 s (7!), Jiša Vladimír – 22,31 s (10), Chaloupková 
Magdalena – 21,20 s (4 z 42!!!!)
300 m: Velinský – 46,42 s (6 z 29!!!), Culek – 47,84s (9), Chaloup-
ková – 46,33 s (3 z 27!)
800 m: Pavlík Matouš – 2:34,86 min. (2!!!), Kopiště – 2:38,97 
min. (4!!), Chaloupková – 2:36,36 min. (3!!!), Škapová Markéta – 
3:10,16 min. (12)
1 500 m: Pavlík – 5:38,90min. (2!!!!)
4x60 m: Jiša, Pešata, Pavlík, Kopiště – 35,37 s (3, dlouho jsme 
v krátké štafetě nebyli na bedně!!!)
4x300m: Jiša, Velinský, Kopiště, Blažek – 3:12,73 min. (1, největší 
senzace z obou kol soutěže, neboť za námi zůstala družstva z Pardu-
bic, Chrudimi...!!!!!!!!!)
dálka: Jiša – 4,28 m (5 z 38!!!), Pešata – 4,29 m ( 6 z 42!!!!), Roztočil 
Matouš – 4,13 m (8), Velinský – 4,18 m (9)
koule: Culek – 8,43 m (6), Dvořák Radim – 4,18 m (11), Čonková 
Kasandra – 7,91 m (5!!!)
míček: Pavlík – 52,25 m (6 !!!), Čonková – 37,31 m ( 9!)
oštěp: Pavlík – 34,28 m (3!!!!!)
Z kluků jsme měli velkou radost, protože se ve většině disciplín 
prosazovali do bodované desítky! Ani trojice dívek nezklamala, ale 
do soutěže družstev je tento počet velmi malý ohledně bodů do toho-
to typu soutěže.

Starší žáci – jak již bylo zmíněno, za toto družstvo nastupovala po-
lovina kluků z mladší kategorie a vedli si velmi dobře, protože se 
dokázali i tady prosadit na bodovanou desítku!!
Přehled nejlepších výsledků a umístění ze tří kol.
60 m: Blažek Jakub – 7,70 s (2 z 36!!!!!), Závodný Vojtěch – 
7,94 s (7!!!), Pavliš Filip –  8,07 s (7!!)
150m: Pavliš – 19,55 s, Roztočil Matěj – 21,46 s, Velinský Filip – 
22,16 s
300m: Blažek – 39,51 s (2, tímto časem se kvalifikoval na Mistrov-
ství ČR!!!!!!!), Pavliš – 43,57 s, Závodný – 43,85 s (8!!)
800m: 2:40,44min. (7!!)
1 500m: Růžička Jan – 4:56,96 min. (1, obrovské překvapení a jediné 
naše vítězství ze všech tří kol ve skvělém čase!!!!!), Pavlík Matouš – 
5:42,02 min. (3, ještě mladší žák!!!!)
4x60m: Michalec Zdeněk, Pavlík, Pešata Matěj, Kaňka Matěj – 
34,96 s (5 !!)
dálka: Pavliš – 4,78 m – (7!), Roztočil – 4,73 m (9!), Růžička – 
4,40 m (15)
výška: Brokl Pavel – 1,50 m (OR – 12), Michalec – 1,41 m (15)
koule: Závodný – 9,20 m (6!!), Karpeles – 8,98 m (8!!), Velinský – 
7,55 m (9! ml. žák), Culek Ondřej – 7,10 m (10 – ml. žák), Brokl – 
9,15 m (11)
disk: Blažek – 29,69 m (4!!), Karpeles – 26,21 m (6!!), Culek – 
22,68 m (8, ml. žák !!)
kladivo: Brokl – 19,60 m (8), Culek – 15,69 m (7, ml. žák)
oštěp: Růžička – 27,77 m (8!!), Pavlík – 27,21 m (9, ml. žák!!!), Kar-
peles – 25,35 m (11)
Příští sezonu nám odejdou pouze dva závodníci do vyšší kategorie. 
Pokud v tomto složení družstvo vydrží, tak se můžeme dočkat výbor-
ných výsledků.

Mgr. Jan Hanuš, trenér atletiky

Atletická sezona v roce 2020

V redukovaném atletickém kalendáři se nakonec uskutečnily i soutě-
že jednotlivců. Náš oddíl i tady jako každý rok vyslal své zástupce, 
kteří i nyní dovezli medaile.
KPJ – mladší žactvo, Svitavy
150m – Pešata Matěj – 22,45 s (10), Chaloupková Magdalena – 
21,42 s ( 3. místo!!)
800 m – Kopiště Radim – 2:40,83 min. (6), Chaloupková – 2:45,62 
min. (6)
1 500 m – Pavlík Matouš – 5:17,77 min. (3. místo!!)
koule – Chaloupková – 8,75 m (6)
oštěp – Pavlík – 27,45 m ( 4 )

KPJ – starší žactvo, Svitavy
150 m – Pavliš Filip – 19,68 s (9), dálka – 4,70 m (8)

KPJ ve vícebojích – Chrudim, mladší žáci
Pavlík Matouš – 60 m – 9,13 (15), 800 m – 2:34,98min. (6!!), 60 
m př. – 12,35s, (19), dálka – 4,01 m – (10), míček – 51,22 m (4!!!)
Celkově obsadil pěkné 10 místo. 

Mistrovství ČR starších žáků, 19.–20. 9., Třinec
Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl Blažek Jakub, který se probojoval 
na mistrovství v běhu na 300 m. Postupoval jako náhradník a přesto 
dosáhl svým časem 39,66 s na 23 místo v republice. Opět zaběhl čas 
pod 40 s, což je výborný čas. Díky těmto výkonům se dostal do tré-
ninkové skupiny Jarmily Kratochvílové do Čáslavi.

Na MČR v Ostravě se probojovala opět i naše bývalá závodnice 
Viktorie Karlíková a pod novou trenérkou si vybojovala právo startu 
v hodu diskem. Nakonec obsadila výkonem 31,30 m skvělé 11. mís-
to. Oběma závodníkům gratulujeme a přejeme hodně sportovních 
úspěchů v další kariéře.

Mgr. Jan Hanuš, trenér atletiky

Atletické soutěže jednotlivců za rok 2020
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Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Ozvěn byl popsán záměr Rady města etapovitě rekonstruovat naši plovárnu vzhledem k jejímu dožilému stavu. Než Rada 
města schválí projekční přípravy, chtěla znát Váš názor k zamýšlené rekonstrukci plovárny, a to prostřednictvím jednoduché ankety, která 
byla otištěna v Ozvěnách, zveřejněna na webových stránkách města, facebooku a prostřednictvím mobilního rozhlasu. 
Celkem anketu vyplnilo k uzávěrce listopadových Ozvěn 484 respondentů, z nichž 28 využilo aplikaci mobilní rozhlas a 456 webové stránky 
města či facebook. Drtivá většina hlasujících 98 % byla pro zachování plovárny. Ti z vás, kteří uvedli v anketě, že jsou občany Slatiňan, hlaso-
vali ze 70 % pro záměr města etapovitě rekonstruovat plovárnu dle možností rozpočtu města bez zadlužení, 27 % pro kompletní přebudování 
areálu plovárny včetně bazénu s instalací vodních prvků (malé akvacentrum) i za cenu úvěru a 3 % pro dožití a následné zrušení plovárny.
Mezi uvedené podněty se nejčastěji objevoval názor na doplnění dětského brouzdaliště o vodní/hrací prvek, zachování velikost stávajícího 
bazénu, hřiště na beach volejbal, zvážení ohřevu vody v bazénu a zlepšení občerstvení. 
Děkuji všem, kteří jste si našli čas a anketu vyplnili, či případně uvedli podněty a připomínky. Budeme se jimi zabývat.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Podrobné výsledky hlasování jsou uvedeny v následující tabulce:

 Etapovitě dle záměru Kompletně přebudovat Nechat dožít
Rekonstruovat Rady města a možnosti (malé akvacentrum) a následně uzavřít
plovárnu a to: rozpočtu bez zadlužení i za cenu zadlužení a využít prostor jinak Celkem

Všichni 363 112 9 484
respondenti 75% 23% 2% 100%

Respondenti 100 38 4 142
ze Slatiňan 70% 27% 3% 100%

Návštěvnost plovárny Plovárnu nenavštěvuji Plovárnu navštěvuji občas Plovárnu navštěvuji pravidelně Celkem

Všichni 39 298 147 484
respondenti 8% 62% 30% 100%

Respondenti 19 85 38 142
ze Slatiňan 13% 60% 27% 100%

Výsledek ankety „Co dál s plovárnou“

Velmi zdatně si vede také naše jediná závodící žena Ludmila Jirásko-
vá. Tato závodnice hostuje za Svitavy, kde výraznou měrou přispívá 
do bodového přídělu celého družstva. Je zde jasnou jedničkou, pro-
tože v každém ze tří kol získala nejvíce bodů. Vyhrává běh na 400 m 
př., je do třetího místa na 400 m, 100 m, 200 m. Ve své nové disciplí-
ně, hodu diskem, pak končí mezi 4.–6. místem.
Závodila i na KP jednotlivců, kde pro oddíl získala dvě medaile. 

V běhu na 400m časem 65,0 s získala stříbro a rovněž ve štafetě 
4x100m obsadila se svými kolegyněmi 2. místo!!!
Lída je všestranně nadaná, neboť hraje i florbalovou soutěž a ve skon-
čené letošní sezoně suverénně vyhrála soutěž střelců. Proto o ni proje-
vil zájem ligový celek z Hradce Králové, kde přes prázdniny trénova-
la a sehrála i přátelská utkání, v nichž se rovněž střelecky prosadila.

Mgr. Jan Hanuš, trenér atletiky

KP jednotlivců a soutěže držstev v kategorii žen v atletice


