
1

BŘEZEN 2021

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

Vážení spoluobčané,
minulý měsíc pokryla sněhová nadílka naše město a děti koneč-
ně mohly zakusit pravou zimu i ve Slatiňanech, ať již bobováním 
na Třešňovce či bruslením na zamrzlém rybníku v Kunčí. Ovšem 
sněhová pokrývka sebou nese i problémy s včasným odklizením či 
posypem desítky kilometrů dlouhých chodníků a silnic na katastru 
našeho města. I přes nasazení všech pracovníků údržby a dané tech-
niky nelze úklid všech chodníků a silnic prakticky zvládnout. O to 
více bych chtěl na tomto místě velmi poděkovat všem našim spo-
luobčanům a živnostníkům, kteří přesto, že jim to žádný zákon 
neukládá, uklízeli chodníky před svými domy a provozovnami. 
Pomoc pro město je to velmi výrazná. 

Také chci poděkovat naší JSDH Slatiňany, která v rámci tohoto poča-
sí musela vyjíždět k různým situacím.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

I náš dům s pečovatelskou službou zasypalo letos velké množství 
sněhu. S jeho úklidem pomáhal pečovatelkám p. Pavel Vellendorf, 
obyvatel DPS. Chceme mu touto cestou poděkovat za pomoc.

Pečovatelská služba Slatiňany

Poděkování občanůmPoděkování

Zveme vás do tanečních!
Taneční kurzy pro mládež budou probíhat ve slatiňanské sokolovně 
od 10. září každý pátek. Kurzy povede taneční mistr Pavel Stejskal 
společně s taneční partnerkou Mgr. Miroslavou Hrstkovou. Přihlášky 
budeme přijímat od března. Kurzovné za 12 lekcí a závěrečný vě-
neček činí 2000 Kč. Více informací na e-mailu tanecni.slatinany@
seznam.cz nebo na tel. 774 072 562.

TJ Sokol Slatiňany

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ty, kteří nám svůj 
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, 
a buď osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) 
tak kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbe-
ných titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Sandra Brown – Střemhlavý pád
Barbara Erskinová – Úkryt před světlem

Měsíc s pěknou knihou

Jak jste již byli informováni v lednových Ozvěnách, od 1. 1. 
2021 byl na Sběrném dvoře zaveden finanční limit. Rada měs-
ta však obdržela připomínky související se zavedením limitu. 
Celé řešení této situace je o to komplikovanější díky narych-
lo schválenému novému zákonu o odpadech, který parlament 
přijal 23. 12. 2020 s platností od 1. 1. 2021. Doposud k nové-
mu zákonu neexistují prováděcí předpisy či detailnější metodi-
ka. Postupně prověřujeme, zda jsou obecně závazné vyhlášky 
v souladu s tímto novým zákonem. Máme připravená variant-
ní řešení, která povedou k napravení obdržených připomínek 
k poskytování služeb sběrného dvora, nicméně ještě čekáme 
na chybějící prováděcí předpisy. Neradi bychom každý měsíc 
měnili dílčí části a udělali tak odpadový systém nepřehledný. 
O přijatých řešeních a úpravách dle platné legislativy vás bu-
deme informovat. 

Ing. Vít Steklý, radní

Sběrný dvůr
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 84. schůzi dne 27. 1. 2021:
  1.  Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek 

a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 
2020.

  2.  Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního 
fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kul-
turních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavate-
lem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města 
do uvolněné funkce (starosta).

  3.  Došlo ke zrušení dvou usnesení Rady města – usnesení o zříze-
ní sjezdu a zřízení věcného břemene (napojení kanalizace), které 
žadatelé sami stáhli.

  4.  Na základě výpůjčních reverzů, které dne 22. 6. 2012 byly uza-
vřeny s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, má město vy-
půjčeno sedm muzejních exponátů pro muzeum Švýcárna. Rada 
města schválila prodloužení této smlouvy do 1. 2. 2023. Jedná 
se o bezplatnou vypůjčku, kde se město zavazuje primárně tyto 
zapůjčené předměty pojistit. 

  5.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na re-
konstrukci bytu č. 11 v DPS Farská 765, Rada města vybrala jako 
dodavatele společnost Komplex CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou 
cenou ve výši 116 953 Kč bez DPH. 

  6.  Bylo schváleno uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci 
„Revitalizace a obnova aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa 
„od klapačky k vodárně“ uzavřenou s Michalem Kindlem. Doda-
tek prodlužuje termín dokončení o rok. Některé pozemky potřeb-
né pro realizaci jsou ve vlastnictví Národního hřebčínu Kladruby 
nad Labem s.p.o., se kterým se doposud nepodařilo vyjednat pře-
vod do vlastnictví města.

  7.  Došlo k uzavření smlouvy o pronajatí nebytových prostor v domě 
č.p. 21 ve Slatiňanech s Jaroslavem Víznerem. Nový nájemce 
bude prostory využívat zejména jako učebnu autoškoly.

  8.  Rada města uzavřela dohodu o udržování veřejného prostranství 
v Kunčí se Sborem dobrovolných hasičů Kunčí, za roční poplatek 
ve výši 12 000 Kč.

  9.  Rada vzala na vědomí zprávu o užívání Společenského domu. 
Spolu s tím schválila ponechání cen zapůjčení sálu v přízemí pro 
rok 2021 (cenové rozmezí od 350 Kč/h až po 70 Kč/den dle pova-
hy akce a ročního období – např. v topné sezóně vyšší náklady).

10.  Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Modernizace TZB 
MŠ Slatiňany“ bylo obdrženo 12 cenových nabídek. Hodno-
tící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu ve výši 
7 127 200 Kč předložila společnost VIKTORSTAV s.r.o., která 
splnila i všechny podmínky zadávací dokumentace. Rada města 
rozhodla o vydání oznámení o výběru zhotovitele.

11.  V různém Rada:
◦  doporučila připravit zrušovací vyhlášku o místním poplatku 

z pobytu. V současné pro soukromý sektor nelehké době se 
jedná o zbytečnou zátěž pro živnostníky podnikající v oblasti 
poskytování ubytování.

◦  pověřila MěÚ zasláním odpovědi na žádost střediska Migrace 
ADCH Praha o umístění klienta z Ukrajiny. V současné chvíli 
nejsou v DPS žádné volné kapacity. Kapacita DPS je primárně 
vyhrazena pro občany Slatiňan.

◦  pověřila MěÚ zasláním dopisu advokátní kanceláři KVB týkají-
cí se zpracování námitek k Územnímu plánu Slatiňan.

◦  projednala záměr MgA. Ivy Ryzové o možném využití Švýcár-
ny a doporučila ji pozvat na příští jednání Rady města.

◦  projednala znění dodatku smlouvy o vypořádání závazků 

ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem a Realitní a stavební 
společností s.r.o. v rámci přístavby ZŠ. Dodatek reaguje na upo-
zornění ze strany IROP ohledně uveřejnění informací týkající se 
podmínek dotačního titulu.

◦  souhlasila s odkupem soukromé kanalizační stoky za částku 
250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanaliza-
ce z místní části Kunčí.

Rada města Slatiňany projednala
na 85. schůzi dne 8. 2. 2021:

   •  Rada města se sešla s MgA. Ivou Ryzovou a společně diskutovala 
nad jejím nápadem vytvořit kavárnu v objektu stávajícího muzea 
Švýcárna.

  1.  Rada schválila Výroční zprávu za rok 2020 o činnosti města v ob-
lasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím – celkem 2 podané žádosti.

  2.  Schválila uzavření kupní smlouvy na kanalizaci za částku 
250 000 Kč za podmínky umožnění napojení budoucí kanalizace 
z místní části Kunčí.

  3.  Došlo ke schválení převodu výše uvedené kanalizace do VaK Chru-
dim (formou vkladu, výměnou za akcie) v hodnotě 250 000 Kč.

  4.  Rada schválila uzavření smlouvy o zřízení služebnosti cesty 
k poz. parcelám o bezúplatném zřízení služebnosti inženýrské 
sítě a dohody o podmínkách provedení stavby na pozemkovou 
parcelu týkající se výše uváděné kanalizace.

  5.  Byla prodloužena smlouva o bezúplatném užívání nemovitých 
věcí s Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Konkrétně se 
jedná o pronájem zaplocených pozemků kolem Švýcárny našemu 
městu (zaplocené pozemky kolem Švýcárny vlastní výše uvedená 
organizace).

  6.  Rada vzala na vědomí inventarizaci a posouzení vybraných stro-
mů a uložila MěÚ postupovat dle navrženého postupu. Z uve-
deného průzkumu vyplynulo, že je nutné pokácet 17 ks dřevin 
do 1 roku a 10 ks dřevin do 3 let, u dalších dřevin je třeba provést 
odborné ošetření. Rada rozhodla o předání dokumentu Výboru 
pro životní prostředí.

  7.  Rada vzala na vědomí stavební záměr úpravy soukromého domu 
č.p. 37 ve Slatiňanech.

  8.  Bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy o podmínkách provedení 
stavby s Pardubickým krajem týkající se stavby „Veřejné osvět-
lení v ul. Švermova“. Při stavbě budou dotčeny pozemky DSS, 
přičemž Pardubický kraj pro schválení stanovil několik podmí-
nek – etapovitá rekonstrukce, tak aby nebyla dotčena všechna 
parkovací místa naráz, navrácení pozemků do původního stavu.

  9.  Rada vzala na vědomí informaci o připravované rekonstrukci (ka-
belizaci) distribuční sítě v rámci akce „Slatiňany, Škrovád-obnova 
kvn, DTS,knn“ kterou připravuje společnost ČEZ Distribuce, a. s., 
ke které se město plánuje připojit v rámci výstavby nového VO.

10.  Byla vzata na vědomí informace o stavu požární ochrany ve měs-
tě za rok 2020 (viz níže v článku).

11.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 72 947 300 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 31 121 709 Kč) a ve výdajové části 
102 529 109 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– odkup kanalizace (viz bod 2), platba SDH Kunčí za údržbu (viz 
bod 8 Rada 84.), opravu stolů ve velké zasedací místnosti radnice.

12.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Komunikační strategie a Vizuální identita města“, Rada 
města vybrala jako dodavatele společnost Prime Production Stu-
dio s.r.o. s nabídkovou cenou 153 460 Kč bez DPH. Dále byla 
jmenována koordinační pracovní skupina ve složení MVDr. Ivana 



3

Jeníka, Ing. Víta Steklého, Ing. Petra Kolka, Kamilu Picpauero-
vou, Renatu Maryškovou a Kateřinu Prachařovou, která bude ko-
munikovat s vybraným dodavatelem. Financování zakázky bude 
finančně kryto z dotačního titulu Otevřené a přitažlivé město.

13.  Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a po-
souzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu s ná-
zvem „Generel dopravy a parkování“, Rada města vybrala jako 
dodavatele koncepčního dokumentu společnost PRO CEDOP 
s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 375 000 Kč bez DPH. Finan-
cování zakázky bude finančně kryto z dotačního titulu Otevřené 
a přitažlivé město.

14.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu s názvem „Pořízení propagačního videa“ (součást projek-
tu „Otevřené a přitažlivé město“). Výsledkem bude propagační 
video města. Hodnotící komise – MVDr. Ivan Jeník, Ing. Stani-
slav Šťastný, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Jaroslav Bušta, Ing. Vít 
Steklý, Ing. Václav Hoffman, Renata Maryšková.

15.  V různém Rada:
•  pověřila Ing. Václava Hoffmana zastupováním pracovníků sta-

vebního úřadu po dobu trvání jejich nepřítomnosti.
•  byla informována, že Česká pošta chce zrušit sobotní provoz 

pobočky ve Slatiňanech. Rada města s touto změnou provozní 
doby a tímto omezením služby občanům města nesouhlasí.

•  po zapracování námětů a připomínek občanů schválila situační 
výkres na stavební úpravy ul. Klášterní a jeho předání projektan-
tovi k dokončení projektové dokumentace (viz níže v článku).

•  schválila katastrální situační výkres C.2.1. k územnímu rozhod-
nutí na stavbu odkanalizování místní části Kunčí.

•  pověřila MěÚ zjištěním možnosti umístění popelnice na kovy 
v ulici Družstevní.

•  byla seznámena s jednáním se Sběrným dvorem (viz níže 
v článku).

•  diskutovala o nakládání s bioodpady (viz níže v článku).
Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města vybrala společnost Sportprojekta Praha, s.r.o. na vy-
pracování projektové dokumentace rekonstrukce atletického oválu 
a přilehlých sportovišť. Po vyhotovení projektové dokumentace bude 
možné podat žádost o dotaci na Národní sportovní agenturu, která 
vypsala dotační titul, a lze získat až 70 % požadovaných finančních 
prostředků. Projektová dokumentace by měla být dokončena nejpoz-
ději v průběhu května 2021.
Důvodem rekonstrukce atletického oválu je zejména prašný škváro-
vý povrch, který je nevyhovující pro výuku tělesné výchovy žáků 
školy a do budoucna tak může vyvstat problém s hygienickými před-
pisy. Atletickou dráhu a přilehlá sportoviště též využívá zdejší atle-
tický oddíl Spartaku.
Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci 400 m dlouhého 
oválu o 6 drahách s cílovou osmidráhovou rovinkou s umělým vo-
dopropustným polyuretanovým povrchem a zároveň bude obsahovat 
rekonstrukci povrchu pro diskařský sektor a dohodiště pro vrh koulí. 
Celkové odhadované náklady na stavební realizaci činí 11 mil. Kč.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Na začátku roku byla ze strany projektanta odevzdána projektová 
dokumentace na vybudování chybějícího chodníku v části ulice 
Švermova včetně nového veřejného osvětlení. V současné době 
probíhá složitý proces povolení stavby a získání vyjádření dotče-
ných orgánů. Následně bude proveden Radou města výběr zhoto-
vitele s předpokladem stavební realizace v druhé polovině roku 
2021. Samotná stavební realizace je kryta schváleným rozpočtem 
na rok 2021.
V roce 2021 je též plánována stavební úprava části ulice Klášter-
ní s cílem navázat na již provedenou dílčí realizaci z roku 2018. 
Na základě seznámení občanů se situačním výkresem a vznese-
ných podnětů a připomínek, za které občanům děkuji, byl návrh 
upraven a následně odsouhlasen Radou města k jejímu projekční-
mu dokončení. Následně bude probíhat proces stavebního povole-
ní, kde příslušným povolovacím orgánem bude speciální stavební 
úřad v Chrudimi. Plánovaná úprava ulice je kryta schváleným roz-
počtem.
Informace k výše uvedeným akcím včetně situačních výkresů na-
leznete na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty 
(http://www.slatinany.cz/vyhledove_projekty.php).

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám, kterými disponuje součas-
ná kompostárna (ztížená dostupnost, absence nepřetržité obsluhy, 
nevhodné zázemí, nízká kapacita a téměř nulová kontrola toho, co 
občané dováží), zvažuje Rada svoz bioodpadu dům od domu. Také 
v každoročním „Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodář-
ství“ od specializované firmy je pravidelně poukazováno na nedo-
statečné plnění cíle spojeného s likvidací biologicky rozložitelného 
odpadu. Na základě těchto skutečností se v roce 2019 Rada města 
rozhodla pravidelně přistavovat kontejner na bioodpad zejména v let-
ních měsících k Sokolovně. Plně odvážené kontejnery nám ukazují, 
že o tuto službu je mezi občany zájem.
Na základě výše uvedených skutečností a faktických problémů Rada 
města začala na přelomu roku diskusi o zavedení služby svozu biood-
padu dům od domu a následně jsem byl pověřen Radou zjistit infor-
mace a zkušenosti se svozem tohoto odpadu v jiných městech.
Společně s panem místostarostou Ing. Stanislavem Šťastným jsem 
navštívil města Choceň a Moravskou Třebovou. V obou měs-
tech nás velmi vřele přivítali místní starostové (Ing. Jan Ropek 
a Ing. Miloš Mička) spolu s osobou zodpovědnou za řízení odpado-
vého hospodářství. Poskytli nám velké množství informací ohled-
ně získání dotací na hnědé popelnice a jejich následnou distribuci 
občanům, dále jsme diskutovali o četnosti svozů v jednotlivých 
měsících, o statistikách svezeného objemu po měsících, správě 
komunitní kompostárny, či praktických zkušenostech, za což jim 
velmi děkujeme. 
V současné době zjišťujeme předpokládanou finanční náročnost. 
Nový zákon o odpadovém hospodářství, který vešel v platnost 
od 1. 1. 2021, zvyšuje skládkovací poplatek pro obce, které překročí 
průměrně 200 kg směsného komunálního odpadu za osobu ročně. 
Dle statistik lze kalkulovat s množstvím bio odpadu, který nyní končí 
v popelnicích. Za předpokladu získání dotačního titulu na pořízení 
popelnic na bioodpad, které by následně byly pronajaty nebo prodány 
občanům za symbolický poplatek, spočítáme, kolik lze na skládkova-
cím poplatku ušetřit, a tedy porovnáme, jak reálně tato služba zatíží 
městský rozpočet. 
Všechny potřebné informace budou po jejich získání postoupeny 
Výboru pro životní prostředí a Rada města následně rozhodne, zda 
bude chtít pro občany tuto služby zajistit vypsáním výběrového říze-
ní na dodavatele.
Otevíráme tedy diskusi nad touto službou a budeme rádi, pokud nám 
přispějete svým názorem do konce března na email M.Dolezalova@
slatinany.cz.

Ing. Vít Steklý, radní

Projekt rekonstrukce atletického oválu
a sportovišť

Projekt nového chodníku Švermova
a úprava ulice Klášterní

Svoz bioodpadu dům od domu
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Příspěvek na péči je poskytován osobám, které jsou z důvodu 
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislé na pomoci 
jiné fyzické osoby. Tímto příspěvkem se stát podílí na zajištění po-
moci, která může být poskytována prostřednictvím sociálních služeb 
nebo jiných forem pomoci při zvládání základních životních potřeb 
osob. Náklady na příspěvek na péči se hradí ze státního rozpočtu. 
Je to pouze příspěvek, nikoliv plná náhrada veškerých nákladů 
na péči.
Nárok na příspěvek má osoba, která z důvodu dlouhodobě nepříz-
nivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při 
zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm 
závislosti, pokud jí tuto pomoc poskytuje osoba blízká nebo asistent 
sociální péče nebo poskytovatel sociálních služeb.
Nárok na příspěvek má každá osoba starší jednoho roku, která potře-
buje pomoc jiné fyzické osoby.
Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat 
tyto základní životní potřeby:
mobilita,
orientace,
komunikace,
stravování,
oblékání a obouvání,
tělesná hygiena,
výkon fyziologické potřeby,
péče o zdraví,
osobní aktivity,
a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 
let).
Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:
1.      880 Kč (lehká závislost) 
2.      4 400 Kč (středně těžká závislost)
3. A)  8 800 Kč (těžká závislost – pokud osobě poskytuje pomoc po-

skytovatel pobytových sociálních služeb např. domov pro se-
niory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se 
zvláštním režimem, chráněné bydlení, hospic)

    B)  12 800 Kč (těžká závislost – v ostatních případech např. klient je 
ve svém přirozeném domácím prostředí a péči zajišťuje rodina 

ve spolupráci s pečovatelskou službou)
4. A)  13 200 Kč (úplná závislost – pokud osobě poskytuje pomoc 

poskytovatel pobytových sociálních služeb např. domov pro 
seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se 
zvláštním režimem, chráněné bydlení, hospic)

    B)  19 200 Kč (úplná závislost – v ostatních případech např. klient 
je ve svém přirozeném domácím prostředí a péči zajišťuje rodi-
na ve spolupráci s pečovatelskou službou) 

Řízení o příspěvku na péči se zahajuje na základě písemné žádosti 
podané na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních 
věcí. Žádosti jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských 
poboček Úřadu práce České republiky nebo na Portálu MPSV v sekci 
Formuláře.
Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu 
práce České republiky, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. 
V případě obyvatel Slatiňan je to Chrudim.
Po podání žádosti provede sociální pracovník úřadu práce sociální 
šetření. Následně je žádost zaslána příslušné okresní správě sociál-
ního zabezpečení. Při posuzování stupně závislosti vychází okresní 
správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby, z výsled-
ku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků 
funkčních vyšetření a z výsledků vlastního vyšetření posuzujícího 
lékaře.
Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá 
rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni 
závislosti či nikoliv.
Příspěvek na péči se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, 
za který náleží. Příspěvek se vyplácí převodem na platební účet ur-
čený příjemcem nebo poštovním poukazem.
Příspěvek náleží osobě, o kterou má být pečováno. Příspěvek se 
musí použít na úhradu péče.
Pracovníci Pečovatelské služby Slatiňany jsou schopni a ochotni po-
moci všem seniorům z našeho města, kteří potřebují pomoc se zajiš-
těním příspěvku na péči. Podrobnější informace poskytnou pracovni-
ce na telefonních číslech: 469 682 555, 721 101 332. 
Zdroj: http://www.mpsv.cz

Pečovatelská služba Slatiňany

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek 
ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 
2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se do-
končila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam 
žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o při-
dělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všich-
ni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili 
s podmínkami v nich uvedenými.
V prvních deseti letech existence bytových domů bylo pravidlem, že 
pokud si nájemce zajistil časem jiné bydlení a z bytu se odstěhoval, 
podal písemnou výpověď z bytu na adresu pronajímatele. Zástupce 
pronajímatele zkontroloval skutečný stav bytu, bez závad ho převzal 
a Rada města přidělila byt dalšímu z žadatelů.
Postupem času se situace začala měnit. Někteří nájemci se odstě-
hovali, ale nedali výpověď z nájmu bytu a byt pronajímateli nepře-
dali. Některé z těchto bytů zůstaly prázdné, v některých případech 
došlo k neoprávněnému pronajímání bytu třetí osobě. Na základě 
těchto zjištění byl pronajímatelem v roce 2013 vyhotoven dodatek 
k nájemní smlouvě, v němž je uvedeno: „Přenechat byt nebo jeho 
část do podnájmu třetí osobě je nájemce oprávněn pouze po před-
chozím písemném souhlasu pronajímatele. Porušení této povin-
nosti, tj podnájem bytu nebo jeho části bez písemného souhlasu 
pronajímatele, je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany 

pronajímatele.“ Dodatky k NS s uvedeným textem podepsalo všech 
60 nájemců. Někteří se bohužel tímto dodatkem neřídí a byty dále 
pronajímají.
Výše uvedené dokazuje i skutečnost, že poslední byt byl přidělen 
do užívání novému nájemci naposledy v roce 2013. Samozřejmě je 
známo (vzhledem k velikosti našeho města, jednáním s úřadem či 
stavebním úřadem), že někteří si již zajistili jiné bydlení a z bytu se 
odstěhovali.
V roce 2018 byla pronajímatelem provedena kontrola užívání bytů 
na místě samém, tj. v bytových domech na Starém náměstí, čp. 822–
825, 832–835. V některých případech bylo shledáno užívání třetí 
osobou, některé byty byly neobývané, jak bylo doloženo svědectvím 
sousedů.
I přes veškerou snahu pronajímatele Města Slatiňany – osobní jed-
nání s konkrétními nájemci, jim zasílanou korespondencí, upozor-
ňováním na platný dodatek NS z roku 2013 – se nepodařilo zabránit 
neoprávněnému pronajímání bytů třetí osobě.
Asi postupem času všichni tehdy uspokojení žadatelé, nynější nájem-
ci, zapomněli na svou snahu získat byt do užívání a důležitost vyřešit 
svou tehdejší bytovou situaci. Je smutné, že jim město Slatiňany po-
mohlo vyřešit bytovou situaci a oni teď nechtějí pomoci řešit bytovou 
situaci potřebných. Seznam žadatelů na byt je stále početný…

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Příspěvek na péči

Byt vrátit, či nevrátit pronajímateli…
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Následující fotky představují další známky vandalismu v našem měs-
tě. Objekt bývalé Modely, který je majetkem města Slatiňany se často 
stává cílem právě vandalů. Záměrem Města Slatiňany je v budoucnu 
budovu zrekonstruovat a užívat jako kulturní centrum. V současné 
době bohužel je její stav neuspokojivý a hlavně v tomto prostředí 
nevzhledný. Proč toto ještě zhoršovat?

Ing. Josef Prokš, tajemník

Nepodařilo se…

Zpráva výjezdové jednotky hasičů Města Slatiňany za rok 2020
I přes ztížené pracovní podmínky v důsledku pandemie onemocnění 
COVID-19 vyjela naše jednotka v roce 2020 na žádost KOPIS (kraj-
ské operační a informační středisko) celkem k 83 výjezdům. Je to 
o 14 výjezdů méně než v roce 2019, což je hlavně vidět na snížení 
počtu dopravních nehod z loňských 30 na 19. Dále jsme se zúčastnili 
25 požárů a 34 technických pomocí. Ačkoliv bylo dopravních nehod 
méně, byly některé dosti tragické např. dopravní nehoda 2 osobních 
automobilů s vyproštěním 8 zraněných osob u obce Nasavrky, těžká 
dopravní nehoda dvou dodávek za obcí Orel nebo nehoda 2 osob-
ních automobilů ve Slatiňanech na silnici I/37. U požárů především 
rodinného domu Sobětuchy (sklep), požár kompostárny ve Slatiňa-
nech, les u Rabštejnské Lhoty, vypalování trávy a porostu ve Škrová-
dě, Bítovanech aj. Nesmím opomenout především požáry osobních 
a nákladních vozidel, kterých přibývá. Z technických pomocí to byla 
hlavně likvidace následků po přívalovém dešti v Heřmanově Městci 
(evakuace domova důchodců) a okolních obcí s následným čerpá-
ním vody. Na to navazuje odstranění nebezpečných stromů a větví, 
likvidace obtížného hmyzu, otevírání domovních dveří a hlavně po-
moc ZZS. Jedná se o transport pacienta do vozidla ZZS nebo použití 

AED (automatická externí defibrilace – poskytnutí první pomoci zra-
něnému). Na tuto činnost navazuje celoroční školení jak teoretické, 
tak hlavně praktické, i když nebylo v takové míře jako v předešlých 
letech. Hlavně jsme stihli celodenní školení první předlékařské po-
moci a praktického výcviku v objektu bývalé Modely. Dále jsme se 
zúčastnili a školili ve spolupráci se ZZS Pardubického kraje na chru-
dimském letišti při vyprošťování osob z havarovaných vozidel s ná-
sledným poskytnutím první pomoci zraněným osobám. Tato akce 
byla velice zdařilá a posloužila k prohloubení vzájemné spolupráce 
u zásahu. Dále naše jednotka prováděla činnosti pro Město Slatiňany 
a spol. organizace, hlavně kácení stromů a dřevin, požární asisten-
ce při společných akcích. Co se týče materiálního zabezpečení, tak 
se nám ve spolupráci s Městem Slatiňany podařilo získat tři dotace 
na zabezpečení akceschopnosti jednotky – hlavně na pořízení nového 
vyprošťovacího zařízení pro zásahy u DN. A co se nepodařilo v roce 
2019, se podařilo loni a to, že nám byla schválena dotace od MV 
a doufáme i od Pardubického kraje na pořízení malého dopravního 
automobilu.

Velitel JSDH Slatiňany Bc. Rulík František
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Jen autor článku jich napsal více než deset, z nichž první dva 
byly otištěny na podzim roku 1992. Týkaly se regotizace kostela 
sv. Martina za účelem jeho rozšíření. Tehdy 77 letý kmet F. Schmo-
ranz st. ochotně zpracoval plánky pro tento účel, což pokládal 
za projev přízně ke knížeti Auerspergovi, patronu kostela. Završil 
tím celoživotní úspěšnou podnikatelskou činnost stavitele a konzer-
vátora.

O rodině Schmoranzů referovalo do místního tisku více autorů, 
např. T. Kořínek psal o Janu Schmoranzovi, který byl povoláním 
rovněž architekt, působící v obci.

Motivace k napsání tohoto článku o rodu Schmoranzů byl 
příspěvek docenta Bastla do Chrudimských vlastivědných listů 
č. 6 z roku 2000 o G. Schmoranzovi, v jehož závěru poznamenal 

svůj dojem, který citujeme: „Škoda, že Slatiňany na členy rodi-
ny Schmoranzovy, kteří pro město tolik vykonali, pozapomněly 
a zůstávají jejich odkazu dlužny.“

Byl to přirozeně osobní názor dc. Bastla (zemřel 20. 12. 2013) 
a úsudek necháme na čtenářích, protože články na toto téma jsou 
v Ozvěnách velmi časté. Vydání monografie o rodu Schmoranzů 
v loňském roce rozšířilo povědomí o této rodině.

V souladu s výtkou dc. Bastla pisatel doporučil připomenout 
Schmoranzovy pamětní deskou a odhalit ji na venkovní fasádě 
domu čp. 21, v němž podnikal nestor rodu, a to k příležitosti 100. 
výročí od jeho úmrtí, tj. 4. 4. 2002. Text návrhu byl uveden na obr. 
č. 1 včetně doprovodného komentáře. S jeho obsahem byla sezná-
mena Rada MěÚ.

Pamětní deska (obr. č. 2) byla však instalována ve vestibulu radni-
ce, protože dle vyjádření místostarosty P. Šotty bylo toto místo důstoj-
nější pro daný akt, na rozdíl od domku čp. 21 na hlavní křižovatce.

Články na téma rodiny Schmoranzů v Ozvěnách evokují vzpomínky
na věhlasného stavitele a jeho neméně úspěšné potomky

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Žijeme v době, kterou jsme si před rokem nedokázali představit 
ani v nejhorším snu. Jeden malý vir nám obrátil životy naruby. Při-
pravil nás o společenské kontakty, někomu práci vzal, někomu ji 
zcela změnil, někomu ji výrazně přidělal. Zatímco v první jarní vlně 
pandemie se národ semknul a pod dojmem obrázků z Itálie byli lidé 
vystrašení a disciplinovaní, zavládla velká solidarita, v druhé vlně 
Covid 19 rozdělil společnost na několik skupin. Kupodivu čísla, 
která na jaře budila strach jsme na podzim přijímali se stoickým 
klidem. 
Jistě všichni sledujeme čísla nově pozitivně testovaných s nadějí. Ale 
k poklesu nedochází. Proč???
Vím, že jsme všichni unavení s délky trvání omezení, i já, ale s vel-
kým zklamáním píšu svůj pocit, že je to naše chování, co brání po-
klesu nemocných. 
Na Novinkách na Seznamu vyšel výsledek výzkumu, který potvrzuje 
mé pocity. 

Podle výsledků studie, kterou ve středu 9. 2. 2021 představili zástup-
ci České lékařské společnosti, Světové zdravotní organizace (WHO), 
MZ a dalších institucí, se 46 procent dotázaných v průzkumu přizna-
lo, že nezůstávají doma, ani když mají příznaky koronaviru.
Průzkum potvrdil, že česká společnost je v postojích ke covidu-19 
rozdělená. Část lidí upřednostňuje individualistický přístup, část se 
více řídí ohledy na druhé.
Svědčí o tom např, výsledek ankety – 40 procent dotázaných souhla-
silo s názorem, že většina opatření proti šíření viru zbytečně omezuje 
jejich osobní svobodu, 43 procent s tímto názorem nesouhlasí.
Ale co je osobní svoboda? Moje osobní svoboda totiž končí tam, kde 
je omezena nebo ohrožena tvoje osobní svoboda!!! 
Jsem lékařka v ambulanci a denně poslouchám od svých pacientů 
prožité příběhy s názvem Covid 19, často velmi smutné. Bohužel 
o lež nejde, jak tvrdí konspirační teorie, to by jistě vysvětlili všichni 
přetížení zdravotníci, pacienti po těžkém průběhu infekce nebo po-
zůstalí po lidech předčasně zemřelých s koronavirem. 
Jsme hrdá na to, že pracuji v oboru, který za posledních 50 let pro-
dloužil život mým pacientům o 15–20 let. Mnoho lidí namítá, že 
s Covidem zemřeli pacienti s nemocí třeba právě s cukrovkou, ale 
tento pacient by s cukrovkou při dnešních možnostech léčby diabetu 
nezemřel v 55 letech, ale až v 75 letech nebo déle.
Proč jsem se ale odhodlala napsat tento článek?
Nebudu tu rozepisovat chyby vlády, hlavně neschopnost opatření 
řádně vysvětlit, a nejen pouze zakazovat, ale mám pocit, že nejvíce 
v celé pandemii selhala všechna média, která nevysvětlují nic, jen 
se honí za senzacemi. Ale vysvětlení, jak se chovat v případě one-
mocnění nebo rizikového kontaktu, jsem nikde neslyšela. Všichni jen 
operují trasováním hygieny, ale to absolutně nefunguje nebo funguje 
pozdě. 
Uvedu běžnou modelovou situaci z našeho života. 
Manželka večer v pondělí dostane teploty 37,0 st. C, bolí ji hlava. 
Zůstane doma. Manžel v úterý vyrazí do zaměstnání. Manželka má 
v úterý stále potíže, zavolá praktickému lékaři v lepším případě už 
v úterý, většinou však ve středu. Praktický lékař ji dá do systému 
na testování Covid 19, po objednání jde na testy ve čtvrtek. Mezi 
tím manžel stále chodí do práce, protože manželka přece není oficiál-
ně pozitivní. Ve čtvrtek večer přijde manželce potvrzení o pozitivitě 
testu. 
Manžel v pátek zůstane doma, většinou proto, že již má také potíže. 
Ale infekční je pacient již 24–48 před prvními projevy. Takže man-
žel během středy a čtvrtka nakazil v zaměstnání další kolegy, které 
nakazit nemusel. (kdo z nich bude mít lehký průběh a kdo skončí 
na ventilátoru a oddělení ARO, nejde předpovědět)
Ve výše uvedené situaci by manžel neměl chodit do práce, anebo 
se chovat velmi obezřetně, protože již je potenciálně infekční, do-
kud není vyloučena u manželky pozitivita testu. 
Co je důležité – informovat včas lidi, s kterými jsme byli v kontak-
tu, aby byli ostražití. Inkubační doba je cca 5–10 dní. Nikdo nebude 
chtít, aby všichni zůstali v karanténě, ale pokud budou s vědomím 
zvýšeného rizika důsledně dodržovat 3xR (rouška, ruce, rozestup), 
nenavštíví babičku nebo narozeninový večírek bez roušek, omezí 
další šíření viru. 
Prosím, v případě onemocnění v rodině omezte do výsledku ne-
gativních testů kontakty s jinými lidmi, pokud jste pozitivně tes-
tovaní, informujte sami všechny své kontakty co nejdříve, aby 
zvýšili ostražitost na dobu 10 dnů od kontaktu s Vámi – respirá-
tor opravdu funguje. 
Snad nám jaro přinese proočkování!
A je to na každém z nás, zda budeme prodlužovat stav, kdy děti ne-
mohou do škol, senioři jsou izolovaní od svých blízkých, zdravotníci 
v nemocnicích vyčerpaní ….
Jsem velmi ráda, že většina lidí má průběh mírný, ale je nutné si uvě-
domit, že jiný člověk, kterého nakazím, nemusí mít mírný průběh 
a co více může i … 
Přeji všem lidem hodně zdraví a hodně zodpovědnosti. 

MUDr. Miroslava Hudcová

Slavnostní odhalení desky z obr. č. 2 se konalo za účasti potom-
ků stavitele, hejtmana Pardubického kraje, radních z téhož kraje M. 
Rýdla a O. Kudrnáče, představitelů města a dalších hostů.

Na obr. č. 3 je zachycena starostka města M. Málková při krát-
kém projevu před odhalením desky, kterou na obr. č. 4 zviditelnil 
pravnuk stavitele Vladimír Schmoranz.

Její umístění na radnici nebylo však z hlediska turistického 
ruchu šťastné, protože zůstává před veřejností skryta. Při návštěvě 
města se turisté ptají na další informace.o slavném staviteli. Součas-
ně byla 4. 4. 2002 otevřena na radnici v obřadní místnosti výstava 
pod názvem Rod Schmoranzů – mozaika z dějin rodu, a to do 24. 4. 
2002. Byla připravena ve spolupráci s Okresním archivem v Chrudi-
mi a jako průvodce kolem vystavených exponátů sloužila brožovaná 
publikace od I. Šulce (obr. č. 5).

Ing. Milan Vorel, foto infocentrum

Příběh  Covid 19

Obr. č. 5
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Příběh   krásné Vilemíny
Auerspergové patřili mezi nejstarší a nejurozenější rody Habsbur-
ské monarchie. V českých zemích téměř dvě stě let od poloviny 
l8. století byli jedním z nejváženějších a nejbohatších šlechtických 
rodů. Císařským diplomem z roku l746 povýšil František I. Jana 
Adama Auersperga a jeho prvorozené potomstvo do knížecího sta-
vu. Nedostatek majetku knížete Jana Adama byl v témže roce zho-
jen jeho sňatkem s dvorní dámou Marie Terezie, dědičkou českých 
panství Nasavrky, Žleby a Tupadly, hraběnkou Marií Kateřinou ze 
Schonfeldu. 

Po krátkém manželství se třiceti čtyřletý ovdovělý kníže Jan Adam 
Auersperg r. l755 oženil podruhé s krásnou sedmnáctiletou Vilemí-
nou z Neippergu (1738–1776), pozdější milenkou císaře Františka I., 
manžela Marie Terezie. Společenské zvyklosti doby svědčily mimo-
manželským svazkům vídeňské aristokracie s tím, že status milenky 
se odvíjel od společenského postavení a bohatství milence. Marie 
Terezie, schopná a rázná panovnice, byla v pozdějších letech společ-
ného manželství s manželovými četnými nevěrami (mj. i s hraběn-
kou Taroucaou a s dvorní dámou Marianne) smířena. A Vilemína si 
nemohla přát respektovanějšího milence – císaře Svaté říše římské, 
velkovévodu toskánského a pro svůj nesporný talent v podnikání a fi-
nančnictví i jednoho z nejbohatších mužů Evropy. Krásné a milované 
Vilemíně, ve Vídni nazývané „la belle princesse,“ císař koupil dům 
v blízkosti laxenburského zámku, financoval její potřeby i nákladnou 
zálibu – karetní hry. Když František I. v srpnu l765 v Insbrucku ze-
mřel, Marie Terezie plačící Vilemíně před celým dvorem vyjádřila 
soustrast slovy „ má milá, obě jsme utrpěly nesmírnou ztrátu“ a dala 
ji vyplatit částku 200 tisíc zlatých, Vilemíně darovanou císařem den 
před jeho smrtí.

Vilemína z Auerspergu přežila Františka I. zhruba o deset let. Když 
bezdětná v r. 1776 ve Vídni zemřela, stal se Jan Adam Auersperg 
ve čtyřiapadesáti letech podruhé vdovcem, v té době /po úmrtí po-
tomků z prvního manželství/ bezdětným a další manželství již neu-
zavřel. Dál sloužil císařskému dvoru, úspěšně se věnoval správě své-
ho majetku, mj. přestavěl sídelní zámky ve Slatiňanech a Žlebech, 
zakoupil výstavný palác ve Vídni. Ze Slatiňan vybudoval pohodlné 
letní sídlo a vzkvétající panství, lukavické doly přeměnil ve výnos-
nou první chemickou továrnu v Čechách. Jednu z důlních šachet po-
jmenoval po manželce Vilemíně. Zemřel ve Vídni r. 1795, jeho tělo 
bylo uloženo po boku kněžny Vilemíny v kryptě farního kostela Na-
rození Panny Marie ve Žlebech, kterou ještě za jejího života nechal 
vyzdobit nádherným náhrobkem s reliéfem svým a milované Vile-
míny. Celý rozsáhlý majetek odkázal svému synovci knížeti Karlovi 
z Auerspergu.

Když sedmačtyřicetiletá Marie Terezie po téměř třicetiletém manžel-
ství s Františkem Štěpánem obdařeném 16 potomky ovdověla, dala 
si ostříhat své dlouhé vlasy, na znamení smutku začala nosit vdovský 
čepeček a černý šat, šperky rozdala dětem – ponechala si jen perly 
jako symboly slz. Opustila místnosti, v nichž s manželem žila, pře-
stěhovala se do místností potažených černým sametem - vdovského 
apartmánu vídeňského Hofburgu. K pocitu osamělosti této schopné 
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Minimálně všem čtenářům byla známá skutečnost, že byla knihovna 
na základě nařízení vlády ČR od začátku roku do 15. února zce-
la uzavřena. Bohužel od začátku roku nebylo možné ani využívat 
tzv. „výdejní okénko“. Jediný povolený způsob jak dostat knihy 
ke svým čtenářům byla možnost předávat si knihy „bezkontaktně“, 
ale to ať jsme vymýšlely, jak jsme vymýšlely, nepřišly jsme na to, 
jak vyřešit. V regionu Chrudimsko – Hlinecko tuto možnost zpro-
středkovala pro své čtenáře pouze knihovna Chrudim, která má pod-
mínky a hlavně prostory, které využila a splnila tak podmínku „bez-
kontaktního“ předávání knížek. Od 16. února je opět zase všechno 
jinak a my mohly, i když omezeně knihovnu v rámci „výdejního“ 
okénka otevřít .
A co se dělo za uzamčenými dveřmi? Musíme říct, že všechno zlé je 
na něco dobré. I tady je mnoho práce, která se během běžného a nijak 
neomezeného provozu v knihovně nestíhá nebo odkládá. Například 
knihy opravujeme či jim dáváme nový „kabát“, poškozené či zasta-
ralé z fondu vyřazujeme, na druhé straně trávíme čas nad vyhledá-
váním knížek nových, které obohatí náš knižní fond. Jedná se o kla-

sickou beletrii, další dílovky oblíbených ság či detektivních románů, 
ale jde třeba i povinnou četbu pro děti a studenty, dětskou literaturu 
nebo časopisy. Nemálo práce je ve skladech, čas trávíme i přípravou 
materiálů či zboží do IC…
Jednou z naplánovaných a povinných aktivit měla být na podzim 
revize knižního fondu. Jelikož je třeba minimálně na 2 týdny uza-
vřít naše prostory, podzimní datum se vybírá hlavně i s přihlédnutím 
k tomu, že je po turistické sezóně a návštěvníky uzavření tolik neo-
mezí. S ohledem na aktuální situaci byla inventura přesunuta na únor, 
a tudíž to čtenáře, až se naše dveře opět odemknou, již na podzim 
nijak neomezí. Inventuru máme za sebou, a tak jsme velice rády, že 
jakmile to bylo možné jsme otevřely.
Věříme, že snad nebude omezení dlouho trvat a život nás všech se 
vrátí do zaběhnutých kolejí…  
Moc se na vás všechny těšíme a věříme, že i vy, kteří jste nás ještě 
nenavštívili, už pokukujete po „našich“ oknech , takže brzo na vi-
děnou v naší knihovně!

Vaše knihovnice

A tak jde čas v knihovně….

panovnice, mj. matky císaře Svaté říše římské, české a uherské krá-
lovny a rakouské velkovévodkyně, se tři roky po manželově úmrtí 
připojilo trpké poznání. Dozvěděla se, že měl nemanželskou dceru 
právě s krásnou Vilemínou Auerspergovou, kterou se dlouho neúspěš-
ně snažila vzdálit z jeho blízkosti. Dívka dostala jméno Julienne de 
Schonen, vyrostla ve vysokou štíhlou krásku a než zvěděla pravdu 
o svém původu, měla císaře za hodného strýčka, který ji navštěvoval. 
Marie Terezie se vůči ní zachovala velice tvrdě: nařídila její deportaci 
na holandské hranice a ponechání osudu s 50 zlatými v kapse. Dívka 
zemřela u cizích lidí poznamenaná těžkým duševním otřesem.

V lese na jih od Nasavrk stojí pomníček s křížem a letopočtem l776, 
který nechal postavit kníže Auersperg jako poděkování osudu za zá-

chranu své Vilémíny, jež tam zabloudila, a ve větvích dubu osamoce-
ná a plná strachu musela strávit noc.

Pověstnou krásu kněžny Vilemíny Auerspergové dosud připomínají 
její zachované portréty.

JUDr. Hana Mikanová
Prameny:
Jaroslav Bušta, Michal Konečný, Radek Ryšavý: „Zámek Slatiňany“ 
– NPU Sychrov 2015, Stanislava Jarolímková: „Co v učebnicích ne-
bývá“ – Motto 2005,
Jan Stejskal: „Pověsti a příběhy z Chrudimska a Nasavrcka“ – Obec 
Nasavrky 2006
Fotografie: V. Auerspergová, kříž u Nasavrk
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Z činnosti spolku Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.  za rok 2020
V roce 2020 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 285 členy v de-
seti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. V této 
zprávě informujeme pouze o výraznějších akcích střediska a jeho 
oddílů. 

Zimní akce
Zimní výcvikový kurz pro skauty a skautky v Krkonoších

O pololetních prázdninách vyrazily oddíly skautů a skautek tradičně 
do Krkonoš. Díky dlouholeté spolupráci našeho střediska se školou 
ve Svobodě nad Úpou jsme mohli pobývat v jejích prostorách a vyrá-
žet odtud do hor. V pátek jsme se rozdělili na skupinu běžkařů, snow-
boarďáků a sjezdařů. Každá skupina si užila celodenní výcvik pod 
vedením našich kvalifikovaných instruktorů. V sobotu jsme všichni 
ve třech skupinách vyrazili na celodenní běžkařskou túru po hřebe-
nech. V neděli jsme se vypravili na pěší průzkum do okolí Svobo-
dy spojený s pozorováním přírody a hrami. V podvečer probíhaly 
vzdělávací a zábavné programy. Tentokrát nás trochu trápily sněhové 
podmínky. Sněhu bylo i na hřebenech málo a vzhledem k oblevě byl 
výrazně rozmoklý.

Soustředění v Jizerských horách

O jarních prázdninách organizujeme již řadu let zimní soustředění 
v Jizerských horách pro rodiny s dětmi. V rámci rodinného skautin-
gu tak putujeme na běžkách po horách, učíme děti sjezdu, společně 
se po večerech zabýváme důležitými tématy našeho světa. Tak jsme 
strávili opět týden v Desné.

Zimní expedice „Iglú“
V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let 
průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkou-
máváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti, národní parky a další 
zajímavá místa. Koncem února jsme se vydali do Jizerek, kde jsme 

na běžkách projeli oblíbené trasy a následně bivakovali v iglú neda-
leko Černého dolu. 

Pandemie
V březnu však vypukla pandemie koronaviru, byl zaveden lockdown 
a následně přerušena „prezenční“ skautská činnost. Činnost dětí se 
tak přesunula na dálku přes počítač, dospělí se aktivně angažovali 
ve veřejně prospěšných činnostech. Někteří šili roušky, další je roz-
váželi důchodcům po městě nebo zajišťovali rozvoz nákupů. 
Když se v květnu mohla obnovit činnost s dětmi, ihned jsme roz-
jeli činnost družin a oddílů, schůzky i výpravy. Ve velkém napětí 
jsme očekávali, zda a za jakých podmínek budou moci proběhnout 
tábory. 

Akce pro veřejnost, tradice
V lednu jsme osmi skupinami koledníků podpořili Tříkrálovou sbír-
ku.
V březnu nemohl díky pandemii proběhnout 18. skautský ples, přes-
tože byl připraven.
V dubnu nemohly proběhnout tradiční Čarodějnice pro veřejnost. 
Pokračovali jsme v obnovování dvou starých sadů. Všechny strom-
ky U Křížku jsme ostříhali a na podzim vyměnili několik uschlých 
stromků.
V prosinci jsme za přísných hygienických pravidel organizovali dvě 
skupiny Mikuláše, čertů a andělů a navštívili řadu domácností. 
Koncem prosince jsme rozdávali Betlémské světýlko. Akce byla 
ovlivněna pandemií, tedy opět s rozestupy, tentokrát bez divadla 
a většího shromáždění lidí. 
Mezinárodní akce Intercamp se kvůli pandemii nekonala. 

Větší výpravy a akce oddílů
2. oddíl skautek podnikl oddílovou výpravu za kulturou do Hradce 
Králové do interaktivního muzea divadla Drak či výpravu do Pod-
líšťan spojenou s pomocí s venčením pejsků v útulku.
3. oddíl podniknul velkou expediční výpravu na Malou Skálu spo-
jenou s putováním po skalních labyrintech a vodáckou akcí skau-
tčat na Jizeře. Dále oddíl podniknul řadu menších výprav (Nasavrky 
s putováním po Keltské stezce, prosetínské lomy a jejich průzkum, 
rozhledna Bára…)

Tábory
O prázdninách jsme nakonec přes všechny problémy spojené 
s pandemií pořádali pět táborů. Tábor vlčat a skautů vedli Patrik 
Půlpán s Přemkem Jandou a probíhal na Valdově u Nové Paky. 
Děti prožily táborovou hru na téma 3. oddíl vlčat a skautčat 
tábořil na novém tábořišti u Lukavice, vedl ho Danek Vycho-
dil ml. a tématem táborové hry byl Hraničářův učeň. Děvčata 
(skautky i světlušky) tábořili v Šiškovicích a jejich tématem 
byl Hobit. Tábor vedly Tereza Koberová a Jitka Melicharová. 
Oddíl Pentagramus tábořil rovněž v Šiškovicích. Tábor vedl 
Michal Kočař. Klub rodinného skautingu Makom se vypravil 
do Novohradských hor. Oldskauti „Vontové“ tábořili tradičně 
na Březinách. 

Údržba a rozvoj základny v Šiškovicích
V roce 2020 jsme pokračovali v údržbě o rozvoji základny v Šiško-
vicích. Pořídili jsme botník a šatnu do staré chaty. Na základně pro-
běhly dvě velké brigády (předtáborová a podzimní) s hojnou účastí 
členstva a několik menších údržbářských akcí. 
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Organizace Veselá věda pořádá i letos příměstské tábory. 
Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří 
rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnujeme se 
jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, 
biologie i fyziky. 

A co nás čeká letos? 
•  4 dny plné bádání, pozorování a pokusů:
•  zkoumání vody ve všech podobách – Co voda dovede? Umí lámat 

světlo? Pohánět motory?
•  vzduch kam se podíváš – Co, jak a proč se díky vzduchu pohybuje?
•  kdo by nerad dobroty – Je vaření nuda nebo alchymie?
•  příroda kolem nás – Kdo žije a co roste za humny? Co umí rostliny 

a co se vědci naučili od zvířat?
•  plus 1 celodenní prázdninový výlet

Kde: Klubovna „U tří smrčků“ Chrudim, U Stadionu 709 
Kdy: 12.–16. 7. 2021 a 23.–27. 8. 2021

Více informací na webových stránkách www.veselaveda.cz, kde na-
jdete i on-line přihlášku v naší táborové registraci. 
Máte-li ve svém okolí děti, nebo rodiče dětí, které rády objevují a ex-
perimentují, budeme vděční za šíření informace. 
Další informace:
Tábor se koná od pondělí do pátku, od 8.00 do 16.00. Je zajištěn teplý 
oběd, svačina a pitný režim. Součástí programu je celodenní výlet.
Cena tábora 2000 Kč týden. Je možné hlásit se na jednotlivé dny.

Příměstské táboryVzdělávání

Součástí naší činnosti je důkladná příprava vedoucích na práci s dětmi. 
K tomu slouží vzdělávací systém Junáka, který je v případě některých 
zkoušek garantován MŠMT. Vzdělávání vedoucích má tři stupně. Rád-
covský kurz připravuje mladého člověka na vedení družiny, tedy sku-
piny 6–8 dětí (tedy části oddílu). Čekatelská a vůdcovská zkouška při-
pravují na roli vedoucího oddílu a tábora. Jedná se o náročnou zkoušku 
z mnoha oborů (pedagogika, metodika, bezpečnost, zdravověda…). 
Zkoušce zpravidla předchází desetidenní kurz. V roce 2019 složilo 9 
členů čekatelskou zkoušku a jedna členka vůdcovskou zkoušku.
Jeden činovník dále úspěšně absolvoval instruktorskou lesní školu, 
jeden lesní školu.

Středisko v srpnu pořádalo vzdělávací třídenní putování po Jesení-
kách pro rádce a rádkyně, kterého se zúčastnilo 18 účastníků. Dále 
středisko pořádalo zdravotnický kurz pro zdravotníky zotavovacích 
akcí akreditovaný MŠMT, pod vedením lékaře, kterého se zúčastnilo 
20 členů organizace ze všech koutů republiky, z toho 4 členové na-
šeho střediska.

Řada členů střediska se také zapojuje do vzdělávání činovníků a či-
novnic na celorepublikové úrovni za branami našeho střediska.

Zmínili jsme pouze větší akce střediska či oddílů. Kromě toho si každý 
oddíl pořádal své vlastní schůzky, výpravy a akce. Pravidlem je, že ka-
ždý dětský oddíl organizuje týdenní schůzky a jednou za měsíc jedno-
denní či vícedenní výpravy. Tedy, pokud do toho nezasáhne lockdown. 

Středisko Junáka Slatiňany se snaží nabízet pestrou činnost pro 
všechny věkové kategorie, která má cílený přesah ke vztahům a hod-
notám. Nemáme žádné placené funkcionáře, všichni činovníci vyko-
návají své úkoly bezplatně. I touto cestou jim děkuji za jejich aktivní 
a smysluplnou práci. 

Za středisko Junáka
 Daniel Vychodil, Ája Valovičová, Patrik Půlpán a Jan Malý

Soukromá inzerce

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
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Ski Fanatic v době korona – rozhovor s Martinem Dostálem
(výtah z rozhovoru na webu)
Soukromé lyžařské a sportovní školy jsou patrně jedny z organizací 
nejvíce postižených opatřeními proti šíření koronaviru: nemají zaru-
čený příjem jako státní organizace, nemohou své produkty prodávat 
přes e-shop ani přes okénko, či je provozovat on-line. Zeptal jsem 
se proto jednatele firmy Ski Fanatic Martina Dostála, jak se jim daří 
přečkat tuhle dobu.

Kolik máte nyní aktivních pracovníků, kolik by jich bylo při nor-
málním provozu a jak se živí ti ostatní? 
V současné chvíli máme 5 pracovníků. Při normálním provozu by-
chom jich v tomto období měli cca 70 . Na stálé zaměstnance čerpá-
me program Antivirus. Ostatní, kteří spolupracují sezónně, jsou bez 
práce nebo si našli něco jiného.

Vaše škola má sídlo ve Ždírci (podle rejstříku), kancelář v Hlin-
sku (podle webu). Ale začínal jste ve Slatiňanech, že? Jak ten 
nápad na vznik školy vůbec přišel? 
Ano, pocházím ze Slatiňan, mám zde rodiče, prarodiče, příbuzné a je 
to mé rodné město, ke kterému mám velmi osobní vztah. Ski Fanatic 
vznikl jako lyžařská škola v rozvíjejícím se Skiareálu Hlinsko, kde vy-
učovalo 6 samostatných instruktorů lyžování a snowboardingu. Spo-
lečně jsme se rozhodli, že z toho uděláme fungující lyžařskou školu.

Provozujete sám nějaké sporty více než rekreačně? 
Ano, aktivně jsem hrál fotbal a prošel jsem mládežnickými týmy AFK 
Chrudim a FC Vysočina Jihlava. Do dospělého fotbalu jsem se vrátil 
do Chrudimi, odkud jsem měl možnost jít do Olomouce, ale dal jsem 
přednost  studiu  a  práci,  a  tak  jsem  se  vrátil  do  rodných  Slatiňan. 
Tam jsem 8 let hrál aktivně za místní A tým, u toho studoval, praco-
val u  táty ve firmě, rok  jsem učil na Základní škole v Pardubicích, 
budoval Ski Fanatic a věnoval jsem se jako trenér a lektor alpskému 
lyžování.
Po přestěhování do Ždírce jsem se snažil, v tu chvíli už jen koníč-
ka, skloubit s prací, ale do  toho přišla  ještě rodina, a  tak muselo 
něco  stranou.  Kvůli  času  jsem  tedy  skončil  s  aktivním  fotbalem. 
V současné chvíli se věnuji lektorské činnosti v alpském lyžování. 
Působím jako vedoucí lektorského sboru a metodické komise ČSLŠ 
(Českého svazu lyžařských škol) a člen metodické komise INTER-
SKI ČR.

Stále jsou lyžařské kurzy pro mateřské a základní školy těžištěm 
vašich aktivit, anebo je postupně nahradily další?
Lyžařské kurzy, ať už pro školy nebo formou veřejné výuky, jsou stále 
těžištěm, ale letní aktivity a školy v přírodě jsou také velmi vyhledá-
vané u našich klientů. Pokud zvládneme  toto  těžké období,  s kurzy 
pro školy a školky rozhodně počítáme. Ze strany škol i rodičů je velký 
zájem a každoročně spolupracujeme s více než 80 školami, převážně 
v Pardubickém kraji a na Vysočině.

Lyžařskou školu máte jen v Hlinsku anebo rozšiřujete aktivity 
i na další lyžařská centra a další města mimo náš region? Jak jste 
se vypořádávali s tamní konkurencí? 
Prozatím jen v Hlinsku, ale v současné době jednáme o rozšíření našich 
služeb do Orlických hor. Chceme opět posunout naše služby a uspoko-

jit i náročnější klientelu, v čemž by nám větší středisko určitě pomohlo.

Pokud vím, jsou nyní zavřeny vleky a hotely, ale třeba individu-
ální výuku byste teoreticky mohli provozovat, když si do kopce 
vyšlapeme pěšky. Nebo ani to nelze?
Se zkvalitňováním služeb rostou i nároky klientů, kteří chtějí vše rych-
le a efektivně. Nedokážu odhadnout poptávku takové služby, ale my-
slím, že by nebyla vysoká a náklady na provoz sjezdovky (rolbování, 
atd.) by byly neúměrné vzhledem k zisku.
Další vaší aktivitou, se kterou spolupracujete i s naší základní 
školou, jsou školy v přírodě.
Pedagogům  nabízíme  aktivní  i  pasivní  účast  na  programu  a  jeho 
tvorbě.  Naše  spolupráce  je  založena  na  vzájemném  propojování 
a předávání si postřehů, zkušeností, nových přístupů a způsobů vý-
chovy a vzdělávání. Je na škole a jejím vedením, jakou formu spolu-
práce zvolí a jak hodně se do programu zapojí. Mohou s námi aktivně 
program vést nebo jen aktivně vyhodnocovat vztahy, postavení, role 
a rozhodování žáků v určitých situacích při různých aktivitách.

Máte můj obdiv v tom, do jakého spektra se snažíte služby roz-
šiřovat. In-line kurzy pro děti, školení pro instruktory. Zaregis-
troval jsem také pokus o pořádání teambuildingových akcí pro 
firmy, ale na webu Ski Fanatic je teď nevidím … už je neděláte?
Teambuildingy děláme a chceme se  jim do budoucna věnovat více. 
Máme na ně dobré reference  a v současné době připravujeme pro-
gramy pro novou sezónu. V tuto chvíli je, vzhledem k situaci, nepro-
pagujeme a na webu k nim je jen stručná informace. Jakmile budeme 
mít programy připravené, určitě je na našem webu najdete.

V květnových Ozvěnách jste celkem podrobně popisoval Váš dal-
ší nový záměr a to Kempy na Seči, které měly loni mít premiéru.
Ano, minulý rok proběhl pilotní projekt a letos jdeme cestou méně ter-
mínů s větší kapacitou, kterou nám areál již umožňuje. Navíc máme 
vypsané programové bloky a celkově jsme původní myšlenku posunu-
li ještě o kus dál.
Děkuji za rozhovor a držím palce.

R. Koblížek. www.slatinak.cz


