
1

ÚNOR 2021

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

Vřelé poděkování slatiňanskému faráři panu P.Th.Lic. Boguslawu 
Partykovi a všem jeho spolupracovníkům za instalaci a umožnění 
prohlídky betléma v kostele sv. Martina o Vánocích. Byla to milá 
a zdařilá připomínka vánočního času právě v této nelehké době.

Vděční Slatiňáci

Vážení zaměstnanci,
velmi ráda bych Vám touto cestou, za celou naši rodinu, chtěla po-
děkovat za veškerou péči a starostlivost, kterou vkládáte do své prá-
ce. Ne vždy máme možnost pomoci rodičům se vším, co jejich věk 
vyžaduje, a proto jsem ráda, že je o ně po všech stránkách dobře 
postaráno, což je patrné především z toho, jak o Vás oni sami hovoří.

Především v loňském roce, kdy na nás všechny celková situace klad-
la daleko větší nároky, si Vašeho nasazení a obětavosti vážím o to víc.

Děkuji za Váš vstřícný, a hlavně lidský přístup. I díky němu jsme 
mohli všichni prožít příjemný konec roku.

Přeji, ať se Vám daří v osobním i profesním životě, aby byl rok 2021 
pro budoucnost naplněn jen dobrými vzpomínkami.

S pozdravem Vlasta Doležalová
dcera manželů Boháčových

Poděkování

Zuška v době covidu

Poděkování zaměstnankyním pečovatelské
služby Slatiňany

Prosba o spolupráci

Vážení spoluobčané, jak bylo již v lednovém čísle Ozvěn uvedeno, 
pracovní skupina pro hospodářství a infrastrukturu v rámci projektu 
Otevřené a přitažlivé město připravuje koncepční rozvojový doku-
ment pro Slatiňany, který bude jednak analyzovat současnou situaci, 
ale také navrhovat řešení do budoucnosti. Opravdu bychom rádi, aby 
tento dokument vycházel z názorů a postřehů co možná největšího 
počtu obyvatel Slatiňan. Z tohoto důvodu se na Vás znovu obracím 
s prosbou o vyplnění dotazníku, který byl přílohou minulých Ozvěn 
a který v elektronické podobě najdete na webu města Slatiňany 
(http://www.slatinany.cz/dotaznik_rozvoj.php). Termín pro vyplnění 
a odevzdání dotazníku byl prodloužen do 15. února.
Všem, kterým na budoucnosti Slatiňan záleží, předem děkuji za spo-
lupráci.

Milan Chalupník, radní

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:
Robert Bryndza – Mlha nad Shadow Sands
Jonas Jonasson – Sladká pomsta

Měsíc s pěknou knihou

Žádáme majitele psů o včasné nahlášení změn (úhyn psa, změna ma-
jitele psa) nejpozději do 15. 2. 2021, než dojde k vytištění a rozesílání 
složenek.
Dále prosím využijte možnosti nahlásit na MěÚ číslo čipu psa, které 
bude využito při případné ztrátě psa ke zjištění majitele.
Z důvodu omezení kontaktu v souvislosti s aktuální epidemickou 
situací využívejte telefonickou nebo emailovou komunikaci a pro 
úhradu poplatku upřednostněte platby převodem z účtu. 
telefonický kontakt: 469 660 238
email: l.ruzickova@slatinany.cz

Lenka Růžičková, finanční odbor

Upozornění pro majitele psů

Asi by nikoho před rokem nenapadlo, jaké „béčkové katastrofické 
sci-fi“ budeme v reálném životě prožívat. Učíme se orientovat v no-
vých situacích a podmínkách, které s sebou pandemie koronaviru 
přináší. V této souvislosti zaslouží zcela jistě největší uznání zaměst-
nanci zdravotnictví, pečovatelských služeb, složky HZS, vojáci… 
S nelehkou situací, kterou již 10 měsíců prožíváme, se každý snaží 
vypořádat, jak je nejlépe schopen. Naše škola, podobně jako ostatní 
školy v naší zemi, přešla od března 2020 na systém tzv. distanční 
výuky. V jarním období minulého roku to bylo pro všechna školská 
zařízení naprosto nové, nikdy v minulosti nevyzkoušené. V průběhu 
měsíce května to již vypadalo, že se vše pomalu vrací do normálu, 
měli jsme před sebou léto a naději, že tento zlý sen skončí. Bohu-
žel, po krátkém letním uvolnění a radosti z obyčejného života, se vše 
vrátilo v mnohem brutálnější podobě. Po několika týdnech jsme byli 
nuceni pro žáky naši školu uzavřít a opět přejít na formu distanční 
výuky. Poučeni jarní zkušeností se nyní naše škola snaží maximál-
ně využívat počítačové technologie a programy speciálně vytvořené 
pro tento způsob komunikace a výuky mezi žáky a učiteli. Po téměř 
roční zkušenosti je zřejmé, že distanční výuka nemůže v plném roz-
sahu nahradit normální, prezenční výuku. Nejméně problémů v této 
souvislosti je v rámci výuky hudebního oboru. Doufám a věřím, že 
máme to nejhorší za sebou a že se naši žáci brzy vrátí do své školy. 
Jejich učitelé se na ně opravdu moc těší!
Chtěl bych rodičům našich žáků poděkovat za spolupráci, trpělivost 
a obětavost, našim žákům za jejich vytrvalost a snahu, svým kolegům 
za snahu a flexibilitu v této nelehké době. 
Přeji nám všem dobrý a zdravý rok 2021.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednalana 80. schůzi

dne 16. 12. 2020
  1.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 

89 183 611 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27 128 045 Kč) 
a ve výdajové části 114 771 756 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – technicko-ekonomickou studii na odvodnění 
pozemků Trpišova a příjem dotace pro ZŠ (rekonstrukce kotelny).

  2.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Generel dopravy a parkování“ (součást projektu „Ote-
vřené a přitažlivé město“). Po veřejném seznámení a odsouhlase-
ní zastupiteli bude tento dokument sloužit jednak jako koncepč-
ní podklad pro projektanty při stavebních úpravách ulic a ploch 
a zároveň jako důležitý podklad pro žádosti o čerpání prostřed-
ků EU nebo státního rozpočtu na investiční akce. Zároveň byla 
schválena hodnotící komise ve složení: Ing. Šťastný, Ing. Hoff-
man, Mgr. Chalupník.

  3.  Rada souhlasila s předloženou PD na opravu ohradních zdí a se 
zajištěním svahu nad náhonem v zámeckém parku u státního 
zámku. Samotná oprava a její financování bude v režii NPÚ.

  4.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu s názvem „Komunikační strategie a Vizuální identita měs-
ta“ (součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“). Výsledkem 
bude dokument, pro vylepšení a sjednocení způsobů komunikace 
a prezentace města navenek. Spolu s tímto dokumentem budou 
připravené grafické podklady pro sjednocení vizuální prezentace 
města. Hodnotící komise – MVDr. Jeník, Ing. Steklý, Maryšková, 
Picpauerová, Ing. Kolek.

  5.  Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvko-
vých organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pra-
covních úkolů za II. pololetí.

  6.  V různém Rada:
◦  souhlasila se zveřejněním Tříkrálové sbírky na internetových 

stránkách.
◦  pověřila paní Kamilu Picpauerovou možností oddávání.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 12. zasedání
dne 16. 12. 2021

  1.  Schválení programu 12. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí kontrolní zprávu o plnění usne-

sení.
  3.  Z důvodu překročení lhůty 1 roku při tvorbě nového územního 

plánu, Zastupitelstvo požádalo o pokračování v jeho pořizování 
v souladu s § 56 stavebního zákona.

  4.  Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválená 
Radou města.

  5.  Byla schválena koupě nově vzniklé pozemkové parcely č. 189/57 
v k.ú. Slatiňany o výměře 20 181 m2 od organizace Spartak Slati-
ňany, z.s., a to za symbolickou 1,- Kč s ponecháním práva vstupu 
sportovcům. Nově vzniklý pozemek zahrnuje zejména atletický 
ovál s přilehlými sportovišti včetně fotbalového hřiště. Záměrem 
převodu je rekonstrukce atletické dráhy s novým tartanovým po-
vrchem za předpokladu získání dotace na spolufinancování akce. 

  6.  Došlo ke schválení příspěvku oddávajícím v souvislosti se zastu-
pováním obce na veřejných občanských obřadech (svatby, vítání 
občánků, ...). Na jednorázový příspěvek mají nárok vybraní za-
stupitelé města pověření oddáváním. 

  7.  Byl schválen příděl do sociálního fondu města ve výši 4% z obje-
mu rozpočtovaných hrubých mzdových prostředků. 

  8.  Zastupitelstvo schválilo schodkový rozpočet města Slatiňany 
na rok 2021 v příjmové části 72 927 300 Kč (dorovnáno financo-
váním příjmů 26 087 200 Kč) a ve výdajové části 97 474 600 Kč 
(dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč). Schodek je 
způsoben 2 velkými investičními akcemi ve školství, které se 
musí předfinancovat a následně po jejich realizaci budou čerpá-
ny na tyto akce prostředky z EU a státního rozpočtu. Plánované 

investiční akce spolu s podrobnějším odůvodněním investičního 
deficitu rozpočtu naleznete v článku v těchto Ozvěnách.

  9.  Na žádost občana se vedla diskuse o pojmenování ulic ve Škrová-
dě. Na základě rozhodnutí Rady byl všem dotčeným občanům za-
slán dotazník, jehož výsledek byl v neprospěch pojmenování ulic. 
Zastupitelstvo rozhodlo o tom, že bude zachován současný stav.

10.  Na základě odložení záměru prodeje parcely č. 375/7 k.ú. Slati-
ňany z předchozího jednání zasedání Zastupitelstva a jeho poža-
davku na provedení místního šetření MěÚ bylo konstatováno, že 
žadatel na odkupu netrvá z důvodu nesouhlasu ostatních uživa-
telů dotčené parcely. Zastupitelstvo tak záměr prodeje pozemku 
neschválilo.

11.  Na základě odložení záměru prodeje parcely č. 439/1 k.ú. Kun-
čí z předchozího zasedání Zastupitelstva, došlo k rozhodnutí, že 
záměr prodeje pozemku nebude schválen. Starosta byl pověřen 
jednat s žadatelem o možnosti dlouhodobého pronájmu. Pozemek 
město momentálně nevyužívá, avšak si chce nechat pomyslné 
právo možnosti zasáhnout v případě, že pozemek nebude vyu-
žíván řádně.

12.  Zastupitelstvo města dále jednalo o záměru prodeje parcely 
č. 359 a č. 389/5 v k.ú. Škrovád. Záměr na základě žádosti občana 
město neschválilo, avšak pověřilo starostu jednáním se žadatelem 
o možnosti směny za pozemky, které by potenciálně mohly být 
pro město využitelné a potřebné.

13.  Zastupitelstvo města také neschválilo záměr prodeje parcely 
č. 196/1 v k.ú. Kunčí. Předmětná plocha je součástí veřejného 
prostranství a prodej by znamenal ztrátu kontroly nad částí břehu 
rybníka. Také Osadní výbor Kunčí tento prodej nedoporučil.

14.  Byl schválen dodatek ke zřizovací listině ZŠ související s navýše-
ním hodnoty hlavní budovy ZŠ souvisejícím s akcí opravy fasády, 
rekonstrukcí kotelny a výměny oken.

15.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  diskutovalo o způsobu vypořádání se s připomínkami k územ-

nímu plánu.
◦  zazněl dotaz ohledně plánované rekonstrukce MŠ s tím, zda zá-

roveň s kompletní rekonstrukcí elektroinstalace a výměny otop-
ného systému též nerekonstruovat vodoinstalaci a odpady. Bylo 
vysvětleno, že v rámci rekonstrukce koupelen byla vyměněna 
vodoinstalace. Zároveň zřizovatel školy nemá povědomí o ha-
varijním stavu odpadů. V případě, že by v rámci plánované akce 
byly ještě kompletně rekonstruovány odpady, znamenalo by to 
dlouhodobé uzavření MŠ, což je nepřijatelné jak pro rodiče dětí, 
tak zároveň pro zřizovatele, jelikož by nebyl schopen po tak 
dlouhou dobu zajistit náhradní prostory. I tak je již naplánována 
investiční akce stavebně a časově náročná a pod přísnými pod-
mínkami dotačního titulu. Do budoucna budou odpady postupně 
měněny v okamžiku jejich dožilosti a kontextu s dostupnými fi-
nančními zdroji.

◦  bylo seznámeno se zprávou kontrolního výboru, který konstatoval 
stav výběru poplatků a nájmů. Kontrolní výbor se zabýval nepla-
tiči, kdy se jedná převážně o osoby s trvalým bydlištěm na úřadě. 
Dále se zabýval poklesem příjmů za pobyt, který je patrný v sou-
vislosti s vládními nařízeními ohledně zákazu ubytovávání.

◦  řešilo připomínku občana ohledně parkování v Čechově ulici. 
Tato problematika by měla být řešena připravovanou projektovou 
dokumentací na rekonstrukci této ulice.

◦  zazněl dotaz ohledně rekonstrukce Modely. Bylo vysvětleno, že 
v rekonstrukci této budovy není možné pokračovat, dokud nebu-
de schválen nový územní plán.

Rada města Slatiňany projednala na 81. schůzi
dne 21. 12. 2020

  1.  Rada specifikovala předmět plnění veřejné zakázky související 
s tvorbou propagačního videa města (součást projektu „Otevřené 
a přitažlivé město“).
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  2.  Byl udělen souhlas s umístěním nové sloupcové trafostanice 
na pozemku p.č. 389/2 v k.ú, Škrovád (v místech mezi řekou 
a „Hospůdkou Pod kopcem“).

  3.  Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení 
nn na parcele č. 496/20 v k.ú. Trpišov společnosti ČEZ. Dotčena 
parcela slouží jako příjezdová cesta.

  4.  Rada souhlasila se zřízením věcného břemene kabelového vedení 
nn na parcele č. 693 v k.ú. Slatiňany společnosti ČEZ. Dotčena 
parcela slouží jako příjezdová cesta.

  5.  Rada schválila úpravu závazných ukazatelů ZŠ. Úprava souvisí 
s narovnáním neinvestičních příspěvků a investičních dotací dle 
skutečného čerpání.

  6.  Na žádost nájemníka byla předčasně vypovězena smlouva o pro-
nájmu nebytových prostor v ulici Schmoranzova č.p. 21 (vinoté-
ka na křižovatce). Výpovědi k 31. 12. 2020 bylo z důvodu koro-
navirové situaci vyhověno. 

  7.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
89 294 811 Kč (dorovnáno financováním příjmů 27 028 045 Kč) 
a ve výdajové části 114 782 956 Kč (dorovnáno financováním 
výdajů 1 539 900 Kč) – příjmy za pojistná plnění JPO, dotace 
od kraje pro SDH.

  8.  Na základě „Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodář-
ství“ za rok 2019 (dostupný na webu města), který mimo jiné 
nedostatečně hodnotí likvidací biologicky rozložitelného odpadu, 
byl pověřen radní Ing. Steklý zjištěním možností svozu takového 
odpadu formou „dům od domu“.

  9.  V různém Rada:
◦  diskutovala nad novým územním plánem, přičemž pověřila sta-

rostu a místostarostu jednáním s dotčeným vlastníkem.

Rada města Slatiňany projednala na 82. schůzi
dne 6. 1. 2021

  1.  Rada města rozhodla o výběru zhotovitele na zpracování projek-
tové dokumentace pro stavební povolení a pro provedení stavby 
„Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých sportovišť“. Ze tří 
nabídek vybrala společnost „SPORTPROJEKTA Praha s. r. o.“, 
která předložila cenovou nabídku v hodnotě 230 000 Kč bez DPH. 
Zpracování projektové dokumentace je kryto schváleným roz-
počtem na rok 2021. Projektová dokumentace bude připravována 
za účelem podání žádosti o dotaci na tuto akci.

  2.  Byl nastaven limit na dotace z rozpočtu města (500 000 Kč) – 
z čehož 480 000 Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem do-
tace a 20 000 Kč rezerva pro dodatečné žádosti. Oproti roku 2020 
došlo ke snížení dotací z 600 tis na 500 tis, avšak došlo ke snížení 
rezervy ze 40 tis na 20 tis a došlo k vypuštění částky na nákup 
pohárů a dalších darů do soutěží, které zbyly z předešlého roku, 
kdy se velké množství soutěží zrušilo. Rozdělovat se tedy bude 
o 65 tis méně než v předešlém roce z důvodů snížení ročních 
příjmů obce.

  3.  Rada města doporučila schválit program pro 13. zasedání Zastu-
pitelstva města naplánovaného na 13. 1. 2021

  4.  V různém Rada:
◦  se zaobírala návrhem Mgr. Ryzové na rozšíření činnosti Interak-

tivního muzea Švýcárna.
◦  souhlasila s cenovou nabídkou na ozdobné zakrytování klimati-

začních rozvodů v obřadní síni MěÚ
◦  Vzala na vědomí informaci předsedy Výboru pro životní prostře-

dí o možnosti účasti na on-line semináři na téma péče o krajinu.
◦  souhlasila s umístěním nadzemního hydrantu do prostor chodní-

ku na pozemku p.č. 665/1 v k.ú. Slatiňany. Hydrant bude zřízen 
na východním chodníku v ulici Švermova (u křižovatky s ulicí 
Vítězství). Umístění nebude narušovat potřebnou průchozí šířku 
chodníku.

Rada města Slatiňany projednala na 83. schůzi
dne 13. 1. 2021

  1.  Dnem 14. 1. došlo k vyhlášení půjček z Fondu rozvoje bydlení. 

Dále došlo ke jmenování komise za účelem vyhodnocení poda-
ných žádostí.

  2.  Došlo k prodloužení dočasné nájemní smlouvy nevyužívaných 
nebytových prostor v Trpišově čp. 93 (bývalá prodejna). Prostor 
nájemník (občan) používá pro uskladnění nábytku po dobu re-
konstrukce domu, která se z důvodu nouzového stavu prodlou-
žila. Vzhledem k tomu, že Osadní výbor Trpišov neměl k proná-
jmu žádné připomínky, smlouva byla prodloužena do konce roku 
2021.

  3.  Rada rozhodla o navýšení příplatku za vedení a osobního ohodno-
cení ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, 
ZUŠ) v návaznosti na změny platových tarifů změněných od 1. 1. 
2021 a v návaznosti na nařízení vlády č. 603/2020 Sb.

  4.  V různém Rada:
◦  rozhodla o prodloužení smlouvy o zasílání varovných a výstraž-

ných zpráv prostřednictvím SMS s Městem Chrudim. Zprávy 
budou zasílány starostovi, místostarostovi a tajemníkovi MěÚ 
Slatiňany. Celková cena – 300 Kč na rok.

◦  souhlasila s nabídnutím prostor Společenského domu Pardubic-
kému kraji pro zřízení očkovacího centra. 

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo na 13. zasedání
dne 13. 1. 2021

  1.  Schválení programu 13. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty (č. ev. 92) v chatové 

lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
  3.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty (č. ev. 96) v chatové 

lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
  4.  Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu (na rok 2020) 

v příjmové části 89 810 582 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
27 028 045 Kč) a ve výdajové části 115 298 727 Kč (dorovnáno 
financováním výdajů 1 539 900 Kč) – příjmy z neinvestičních 
dotací (dopad kůrovcové kalamity, dotace z úřadu práce). Dále 
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová opatření schválené 
Radou města.

  5.  Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu (na rok 2021) 
v příjmové části 72 927 300 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
30 776 709 Kč) a ve výdajové části 102 164 109 Kč (dorovná-
no financováním výdajů 1 539 900 Kč) – převod akcí, které byly 
rozpočtovány v roce 2020, ale úhrada se neuskutečnila. Dále do-
rozpočtování ozdobné zakrytování klimatizačních rozvodů v ob-
řadní síni, PD na stavební úpravu části ulice Medunova včetně 
veřejné osvětlení s cílem dokončit uceleně rekonstrukci ulice, 
dále pak na úhradu zvýšených nákladů na ošatné. Dále účetní 
operace převádějící finanční prostředky přijaté v rámci dotace 
v roce 2020 do roku 2021.

  6.  Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části pozemkové par-
cely č. 712/100 o výměře cca 208 m2 v k.ú. Slatiňany. Opětovná 
žádost společnosti Recycling – kovové odpady a.s. o odkup části 
pozemku u nádraží. Oproti předchozí žádosti se jednalo o menší 
část z parcely za účelem rozšíření administrativní budovy.

  7.  Starosta byl pověřen jednáním s NHK Kladruby o obdržené na-
bídce směny pozemků, které město potřebuje pro výsadbu stro-
mů v „Kaštance“. Pozemky, které žádá NHK považují zastupitelé 
za neadekvátní.

  8.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  bylo informováno o možnosti (nabídce) směny pozemků v k.ú. 

Škrovád (viz. bod 12 z 12. zasedání Zastupitelstva). Směna mož-
ná pouze za pozemky v blízkosti kompostárny.

◦  diskutovalo o možnosti vypracování znaleckých posudků od spo-
lečnosti KVB k námitkám týkající se územního plánu. Na zákla-
dě této diskuse byla Rada města pověřena zadáním zpracování 
kvalifikovaného odhadu rizik spojených s nevyhověním někte-
rých podaných námitek.

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý
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Vážení spoluobčané,
i přes plánovaný pokles příjmů rozpočtu 
města ze sdílených daní v důsledku pan-
demie byl Radou města sestaven rozpočet, 
ve kterém nedošlo k seškrtávání plánova-
ných investic. Udržení investiční dynamiky 
v rámci rozpočtu bylo docíleno jednak se-
škrtáním provozních výdajů, dále pak zapo-
jením přebytku hospodaření z minulých let 
a také získáním finančních zdrojů mimo roz-
počet města na některé investiční akce.
Na základě doporučení Rady města a následné-
ho schválení Zastupitelstvem byly rozpočtová-
ny na rok 2021 následující investiční akce:
•  Kompletní rekonstrukce elektroinstalace 

a změna otopného systému v MŠ.
•  Dokončení stavební realizace přístavby ZŠ 

včetně jejího vybavení z důvodu rozšíření 
kapacity.  
 Obě investiční akce budou spolufinancová-
ny z dotačních prostředků EU a SR.

•  Vybudování části chybějícího chodníku 
v ulici Švermova včetně kompletní obměny 
veřejného osvětlení.

•  Stavební úpravy části ulice Klášterní včetně 
nového VO tak, aby navázala na již prove-
denou dílčí realizaci v minulých letech.

•  Nový semafor vč. stavební úpravy přecho-
du na základě revizní zprávy a požadavku 
Policie ČR.

•  Pokračování v revitalizaci Kaštanky.
Zpracování projektových dokumentací 
v roce 2021:
•  Zpracování PD na rekonstrukci a moderni-

zaci plovárny s předpokládanou etapovitou 
realizací počínaje rokem 2022.

•  Zpracování PD na stavební úpravu ulice 
Tyršova včetně VO.

•  Zpracování studie revitalizace ploch na síd-
lišti mezi ulicemi Tyršova, Švermova 
a Družstevní.

•  Zpracování PD na rekonstrukci atletického 
oválu a přilehlých sportovišť na stadiónu.

Z přebytku hospodaření minulých let 
bude financována:
•  Stavební úprava kruhového objezdu (šišák) 

s předpokládanou realizací ve 2. čtvrtletí 2021.
•  Zpracování PD na stavební úpravy ulice 

Čechova včetně VO.
•  Dokončení PD na stavební úpravu části uli-

ce Medunova, aby navázala na již provede-
nou dílčí realizaci v minulých letech.

•  Dokončení PD na stavební úpravu parkovi-
ště u sportoviště Spartaku.

•  Rekonstrukce 1 uvolněného bytu v DPS.
Závěrem lze konstatovat, že v letošním roce 
byl sice sestaven rozpočet deficitní, ale de-
ficit je tvořen dvěma investičními akcemi 
ve školství, které se musí předfinancovat, 
a až po jejich realizaci obdrží město na tyto 
akce dotační prostředky, čímž z velké části 
dojde k pokrytí deficitu rozpočtu. Také již 
nyní z některých soutěží vyplývá, že u inves-
tičních akcí bude nižší nabídková cena, než 
byla uvedena v rozpočtu. Lze tedy prediko-
vat, že na konci roku skončí výsledek hospo-
daření města vyrovnaně.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Ceník úhrad za úkony Pečovatelské služby Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala a schválila dne 5. října 2020 návrh nového ceníku služeb. 
Nově upravené ceny jsou v souladu s příslušnými právními předpisy – prováděcí předpis 
vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění k zákonu o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
Nový ceník pečovatelské služby nabývá platnosti 1. ledna 2021.
Úhrada za poskytovanou službu je stanovena podle skutečně spotřebovaného času nezbytné-
ho k zajištění daného úkonu. Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění 
úkonu, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí.

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

-  pomoc a podpora při podávání jídla a pití 120 Kč/ 1 hod.
-  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek 120 Kč/ 1 hod.
-  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru 120 Kč/ 1 hod.
- pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík 120 Kč/ 1 hod.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

-  pomoc při úkonech osobní hygieny 120 Kč/ 1 hod.
-  pomoc při základní péči o vlasy a nehty 120 Kč/ 1 hod.
-  pomoc při použití WC 120 Kč/ 1 hod.

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

-  pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití 120 Kč/ 1 hod.
-  dovoz nebo donáška jídla Slatiňany, Presy, Škrovád, Kunčí,
  Trpišov, Kochánovice 17 Kč /oběd
-  dovoz nebo donáška jídla Orel, Lukavice, Svídnice, Zaječice 20 Kč/ oběd

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

-  běžný úklid a údržba domácnosti 120 Kč/ 1 hod.
-  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti (sezónní úklid) 120 Kč/ 1 hod.
-  údržba domácích spotřebičů 120 Kč/ 1 hod.
-  donáška vody 120 Kč/ 1 hod.
-  topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva,
  údržba topných zařízení 120 Kč/ 1 hod.
-  běžné nákupy a pochůzky 120 Kč/ 1 hod.
-  velký nákup 115/ úkon
-  praní a žehlení osobního a ložního prádla 55 – 50 Kč/ 1 kg

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

-  doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,
  k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby
  a doprovázení zpět 120 Kč/ 1 hod.

Fakultativní služby

- doprava služebním vozidlem 8 Kč/ 1 km
- dohled nad léčebným režimem 120 Kč/ 1 hod.
- jednorázová miska na salát 1 Kč
- zapůjčení kompenzační pomůcky 10 Kč/ den

Klienti provádí platbu v hotovosti, prostřednictvím pověřeného pracovníka pečovatelské 
služby oproti stvrzence o platbě.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí DPS

Investice a projekty v rozpočtu
města na rok 2021

Pečovatelská služba Slatiňany
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Ve svých devadesáti letech zemřel 9. 1. 2021 režisér František Filip. 
Jedná se o významnou osobnost českého filmu, mimo jiné reží-
roval v roce 1982 seriál Dobrá Voda podle scénáře Jiřího Huba-
če. Jeho převážná část byla natáčena ve Slatiňanech a blízkém 
okolí. Seriál vyprávěl o nádherných koních, o jejich chovu, ra-
dostech i strastech hlavních hrdinů. Seriálové role ztvárnili zná-
mí herci a herečky jako Petr Haničinec, Radoslav Brzobohatý, 
Ladislav Mrkvička, Ivana Andrlová, Iva Janžurová a mnoho dal-
ších, které není jistě nutné právě občanům a divákům ze Slatiňan 
připomínat. 
„V roce 2014 jsem měl tu čest prožít jeden den s panem režisérem 
Františkem Filipem a herci Ivanou Andrlovou a Rudolfem Jelínkem, 
být přítomen jejich vzpomínání na chvilky z natáčení, na některé 
tehdejší pracovníky hřebčína, kteří jim byli v mnohém nápomocni, 
vyslechnout některé historky, které natáčení provázely. Závěrem ná-
vštěvy jsem je provedl muzeem Švýcárna.“
Pan režisér dal Slatiňanům přednost před oslavami 40. výročí na-
táčení seriálu Chalupáři, které se konaly ve stejném termínu v obci 
Višňová u Příbrami.
Jeho kladný vztah ke Slatiňanům dokazuje i to, že při své návštěvě 
zanechal na Švýcárně originál scénáře seriálu Dobrá Voda i s jeho 
osobními poznámkami.
Z díla Františka Filipa si připomeňme seriály F. L. Věk, Chalupáři, 
Byl jednou jeden dům, Cirkus Humberto či filmy Utrpení mladého 
Boháčka, Ikarův pád, Nezralé maliny, a to je jen malá část všech jeho 
režijních snímků, kterých bylo celkem kolem šesti set. 
Pan režisér Filip byl pracovně činný do pokročilého věku, v zaslou-
ženém věku odešel a zanechal pro nás všechny velké „dědictví“.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Režisér seriálu Dobrá Voda zemřel
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Nenapíši asi nic nového, rok 2020 nebyl zrovna moc podařeným, byl 
plný nepříjemných rozhodnutí a nařízení, které se hlavně týkaly ko-
ronavirové pandemie. Takže jsme se i my zaměstnankyně v knihovně 
musely řídit vydanými nařízeními vlády České republiky. Jednou se 
zavřelo, jednou se omezil provoz, jindy se zase otevřelo. Nebylo to 
ani pro nás lehké období. Dezinfekční prostředky jsme používaly asi 
více jak tužky, musely jsme vytvořit nový prostor, kam jsme kni-
hy ukládaly do karantény, byly nám instalovány plastové přepážky 
a jako všichni ostatní i my si musely zakrýt ústa a nos rouškami. 
I tak jsme se snažily o to, abychom v rámci možností vyšly čtenářům 
vstříc, i když třeba s omezenou nabídkou, snad nebyl žádný čtenář, 
který by si neodnesl nějakou knížku domů.
Každoročně uvádíme v lednových Ozvěnách NEJ v knihovně, letos 
budou čísla lehce zkreslená, a to s ohledem na právě zmíněné uza-
vírky či částečné omezení, ale i tak si myslíme, že nám prošlo i přes 
všechna ta omezení knihovnou velké množství čtenářů, kteří si zapůj-
čili pěknou řádku knížek, což nás velice těší.

•  nejpilnější čtenářka si vypůjčila během 
roku 143 knih a časopisů

•  nejvíce čtenářů k nám přišlo v měsíci lednu, 
a to 443

•  za rok bylo vypůjčeno 
téměř 12 000 svazků knih a časopisů

•  registrační poplatek uhradilo za rok 342 
čtenářů

• knižní fond jsme obohatily o 454 nových knih

Nejčastěji vypůjčené knihy: Kanibal i Nine Elms, trilogie rodinné 
ságy Panský dům, Osmnáct, Šťastní lidé lidé mají snadný život
Nejčastěji vypůjčené časopisy: Burda, Vlasta, Náš útulný byt, Chatař 
chalupář

Nejčtenější autoři: Bryndza Robert, Jacobsová Anne, Harasimová 
Markéta, Agnès Martin-Lugand

Milí Slatiňáci,
vzhledem k nouzovému stavu a nařízení vlády ČR kvůli šíření náka-
zy koronaviru jsme nemohli muzeum v plánovaném termínu 3. dubna 
otevřít, a to byla Švýcárna již připravena na přivítání svátků jara ve-
likonoční prodejní a tvořivou výstavou.
První návštěvníky jsme přivítali až 11. května za dodržení zpřísně-
ných hygienických opatření. 
Největší letošní novinkou bylo rozšíření otvírací doby – duben: so-
bota–neděle 9.00–16.00 h., září–říjen: pondělí–neděle 9.00–16.00 h., 
květen–srpen: 9.00–18.00 h. 
V magické místnosti vznikla další nová nástěnná malba od kreslí-
ře Mgr. Libora Škrlíka s interaktivními prvky a plastická malba – 
modlitba koně. Malí návštěvníci si zkusili poskládat nové obří pu-
zzle s motivem kladrubského koně, vyzkoušet drobné herní prvky 
například stájovou lékárničku pro veterináře, anebo nakrmit koníky 
novými pochoutkami.
Díky koronavirové situaci, která neumožnila lidem tolik cestovat 
do zahraničí, nám stoupla návštěvnost především v měsících červe-
nec (3 802 osob) a srpen ( 4 197 osob).
Od 11. října vláda ČR opět nařídila nouzový stav, přesto jsme věři-
li, že se situace zlepší a budeme moci přivítat návštěvníky alespoň 
na tradiční adventní čtvrtky. Měli jsme zajištěnou prodejní výsta-
vu ručně zdobených českých ozdob z Horního Bradla, malování 
perníčků, výstavu včelích produktů a tvořivé dílničky. Bohužel se 
naše přání nesplnilo a muzeum zůstalo do konce roku uzavřeno. 
Pro „kolemjdoucí“ jsme alespoň vánočně vyzdobili venkovní areál 
Švýcárny.
Muzeum navštívilo 10 940 návštěvníků. 
Hodně zdraví a pohody v novém roce přeje za muzeum Švýcárna.

Stanislava Jedličková

ŠVÝCÁRNA – ohlédnutí za sezonou v roce 2020

Informace z knihovny

Sportovec roku se odkládá

KULTURA ve městě

Vyhlášení tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020 okresu 
Chrudim, kterou organizuje Sportovní unie Chrudimska, se kvůli pa-
nujícím opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 neuskuteč-
ní v původním termínu a odkládá se až na 24. března 2021.
Pandemie koronaviru a přísná opatření, která v současné době ne-
dovolují sportování ani shromažďování většího počtu lidí, přidělala 
starosti organizátorům této ankety. Sportovní unie Chrudimska měla 
původně nejlepší jednotlivce, mládežníky, kolektivy a další kategorie 
dekorovat ve středu 10. února t. r. v Kulturním klubu ve Skutči, ale 
tento termín je pochopitelně vzhledem k panujícím protiepidemic-
kým opatřením momentálně zapovězený. 
Výkonný výbor Sportovní unie Chrudimska však sportovce z Chru-
dimska nechce ochudit o slavnostní ceremoniál a dohodl se ve spo-
lupráci se všemi zainteresovanými na posunutí termínu na středu 
24. března 2021.
Organizátoři mají pro případ trvajících protiepidemických opatření 
nachystáno ONLINE vyhlášení, které bude možné sledovat na you-
tube nebo webu www.nejuspesnejsisportovecroku.cz.
„V této chvíli samozřejmě nemůžeme předjímat, jaká bude v Česku 
na konci března epidemická situace. Přejeme si, abychom mohli slav-
nostní večer uspořádat tak, jak jsme byli po léta zvyklí, tedy před pl-
ným sálem, ale v případě, že se akce bude muset odehrát bez diváků, 
vyhlášení by se uskutečnilo online a zúčastnili by se jej pouze ocenění 
sportovci a ti, kteří je budou dekorovat,“ informoval Vojtěch Čižin-
ský, předseda Sportovní unie Chrudimska
„Podrobnosti budou včas upřesněny podle momentální situace proti-
epidemického systému PES,“ doplnil šéf sportu na Chrudimsku. 
Připomeňme, že vítězství v anketě z roku 2019 obhajuje atletka Bar-
bora Tichá z klubu Atletika Chrudim. Mezi kolektivy naposledy zví-
tězilo družstvo fotbalistů MFK Chrudim.

Jak bylo zmíněno již v článku výše, situace ohledně pandemie se 
vyvíjí a nikdo z nás nedokáže odhadnout jakým směrem. Takže i kul-
tura a kulturní akce jsou aktuálně zcela zataveny a jejich případná 
organizace a uskutečnění se bude odvíjet od toho, jaká opatření bude-
me muset dodržovat. Takže budeme věřit, že omezení nebudou trvat 
dlouho a my vás budeme moci pozvat „za kulturou“, a vrátíme se 
do „normálního“ života plny zdraví a pohody.

Renata Maryšková
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Dle titulku článku se jedná o novou publikaci připomenutou 
v lednových Ozvěnách. Její název je František Schmoranz st. a rod 
Schmoranzů ze Slatiňan a opakujeme ho proto, že ji napsal početný 
tým autorů, jmenovitě J. Šulc, J. Uhlík, K. Uhlíková, M. Němeček, 
T. Kořínek, V. Schmoranzová a D. Novotný.

Kniha je napsána jako retrospektiva práce stavitele F. Schmoran-
ze včetně potomků. Z obsahu knihy se zračí pocta rodu, v profesním 
životě se individuálně vždy dobře uplatňujících. Pro studenty histo-
rie architektury je vítanou příručkou, protože má po stránce odborné 
kvalitní úroveň.

F. Schmoranz st. předal svůj výjimečný umělecký talent 
v genech i svým dětem. Z nich si blíže představíme potomka Gusta-
va Schmoranze (1858–1930), který se narodil jeho matce Františce 
Schmoranzové (1823–1868) jako deváté dítě. Podobiznu vidíme 
na obr. č. 1, bylo mu 50 let.

C h r u d i m s k ý 
literární historik 
doc. M. Bastl se 
v Chrudimských 
vlastivědných lis-
tech (CHVL) v č. 
z roku 2000 zabý-
val osudy členů 
S c h m o r a n z o v y 
rod iny.  Č lánek 
měl titulek Gus-
t av  Schmoranz 
z významné slati-
ňanské stavitelské 
a umělecké rodiny. 
Ten si zaslouží více 
pozornosti proto, 
že jako penzista 
se vrátil do rodné 
obce z Prahy, kde 
působil 22 let jako 
ředitel Národního 

divadla (ND). Tato funkce byla pro něj nejnáročnější v jeho kariéře.
O divadlo se zajímal již od svého mládí a články na toto téma 

přispíval do několika časopisů např. Lumíru, Času a Zlaté Prahy. 
Společnost Národního divadla jej jmenovala ředitelem pro jeho 
schopnosti (předtím působil jako profesor na Umělecko průmyslo-
vé škole v Praze) v květnu roku 1900 a jím zůstal do dubna 1922. 
V ND se angažoval také jako režisér a výtvarník (scénograf).

Okolnosti nesnadné manažerské práce ředitele Schmoranze 
popisuje výše uvedená publikace a článek doc. Bastla v CHVL. 
Této práce se zhostil s noblesou, neboť komunikace s předními 
osobnostmi této scény nebyla často jednoduchá. Výsledkem byla 
vždy shoda nad uměleckým hereckým projevem účinkujících 
a skvělá představení oceněná diváky.

V ND je uložena busta ředitele G. Schmoranze, i těch, kteří byli 
před ním i po něm. Po vítězném únoru 1948 byla však odstraněna 
a uložena do depozitáře. Až teprve 18. 11. 2008 byla opět odhalena 
za přítomnosti ředitele ND O. Černého a žijících příslušníků rodu 
Schmoranzů. (obr. č 2). O odklizení busty se měl postarat tehdejší 
ministr školství Zdeněk Nejedlý, který s ním měl kdysi nějaký spor.

Jako penzista G. Schmoranz nezahálel a zúčastňoval se veřej-
ného života v obci. Byl členem obecního zastupitelstva a Čtenářské 
besedy. Jako režisér pomáhal ochotníkům při koncepci představení. 
Po večerech psal paměti o předním českém herci E. Vojanovi, které 
nedokončil pro náhlou smrt v 72 letech (21. 11. 1930).

Na snímku č. 3 je zachycen Fr. Sekanina při projevu před 
odhalením pamětní desky Jaroslavu Vrchlickému, zcela vpravo je 
G. Schmoranz (viz šipka), který z ní pak sejmul roušku.

Na fotu č. 4 je ona deska, resp. reliéf Vrchlického umístěný 
na návrší, které nese od 2. 5. 1926 jeho jméno.

Ing. Milan Vorel, foto archiv a citovaná kniha

Biografie rozrodu Schmoranzů tvoří zkrácenou verzi životopisu nestora rodu a jeho pokračovatelů v dětech

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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