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DUBEN 2021

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

Je březen, příjemný jarní měsíc, ale my si připomínáme, že je to již rok, 
kdy nám začalo zvláštní období, s kterým jsme neměli dosud zkušenost. 
Dobu, kterou právě prožíváme, bychom mohli nazvat „čas změn“. Mu-
síme reagovat na neustálé proměny, zvykat si na to, že co bylo běžné 
a obyčejné, nám nejvíce chybí. A to je i docházka do školy a mimoškol-
ní aktivity, mezi kterými je i návštěva výtvarného oboru v ZUŠce. 
Přestože se nemůžeme setkávat v naší třídě, potkáváme se každý tý-
den v on-line skupině a tímto způsobem „na dálku“ kreslíme, ma-
lujeme a tvoříme z papíru. Děti si také domů odnesly tašku plnou 
výtvarných potřeb, aby mohly pokračovat i v domácí izolaci ve své 
oblíbené zájmové činnosti a rozvoji své tvůrčí fantazie. V současné 
době tuto akci opět opakujeme a jsme moc rádi, že ji naši žáci využí-
vají. Doufáme a věříme, že aspoň tímto pomůžeme rodinným rozpo-
čtům, které jsou po roce pandemie většinou velice napjaté. Věřím, že 
nejpozději tímto školním rokem tato bezprecedentní situace skončí 
a budeme se v září opět setkávat osobně v „zušce“.
V prosinci jsme domalovali obrázky k společnému projektu Cyklo-
mapa – Chrudimsko dětem. Tato mapa bude podobná té, která je již 
několik let rozmístěná na území Slatiňan.
Bez šikovných dětí bychom tuto spolupráci nemohli realizovat. Chci 
proto i touto cestou poděkovat dětem za to, že vydržely pracovat 
i v těchto nestandardních podmínkách a jejich rodičům, kteří je v této 
činnosti podporují.

Věra Jandová, učitelka výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany

Výtvarný obor ZUŠ Slatiňany v době karantény

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:
Markéta Harasimová – Klinická smrt
Elizabeth Haran – Pod karmínovým nebem

Měsíc s pěknou knihou

Jak je všem jistě dobře známo, ve městě jsou během roku v provozu 
3 knihobudky, do kterých je možné jednak knihy donést, anebo naopak, 
pokud se některá z vystavených líbí, odnést si ji domů. Takže pokud 
máte doma třeba nějaké knížky, které tam již nemají své čtenáře, přines-
te je do knihobudky a umožněte jim ještě další „život“ v rukou jiných 
čtenářů… Pokud snad někdo ještě neví, první, menší se nachází na dět-
ském hřišti u základní školy, druhá na autobusové zastávce „Střed“ 
a třetí na plovárně (samozřejmě ta je přístupná pouze v době, kdy je plo-
várna otevřena veřejnosti). Předpokládáme, že v dubnu nás již navštíví 
příznivější počasí, více tepla a sluníčka, tak nebude nic bránit tomu, aby 
se jejich provoz opět po „zimním přestávce“ naplno spustil.

Renata Maryšková

Knihobudky opět v plném provozu
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala na 86. schůzi

dne 22. 2. 2021
  1.  Schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné 

soutěže na výběr dodavatele akce „Rozšíření kapacity ZŠ Slati-
ňany“ (dodávka vybavení interiéru). Předpokládaná hodnota ve-
řejné zakázky je 1 048 227 Kč bez DPH.

  2.  Rozhodla o výběru technických dozorů stavebníka, koordinátorů 
BOZP staveniště a autorský dozor na stavby města v roce 2021, 
jak stanovuje legislativa. Kruháč – MAXIS CZ s. r. o. (TDS), 
AZ OPTIMAL s.r.o. (BOZP), Ing. Radomír Válka (autorský do-
zor); TZB MŠ - Tedoz PP s. r. o. (TDS), PREPO – TEAM s. r. o. 
a Ing. Zdeněk Kocián (BOZP), Ing. Jiří Sokol (autorský dozor); 
Oprava ul 5. května - Milan Štěpánek (TDS).

  3.  V souvislosti s projednáním záměru Úprava veřejného prostran-
ství okolo náhonu u Kabeláčova mlýna ve Slatiňanech je nezbyt-
né právní ošetření vodního přítoku vody majitelem elektrárny 
u Podskály. Rada města schválila dohodu, která tento přítok za-
jišťuje. Jedná se o bezúplatnou dohodu. 

  4.  Bylo rozhodnuto o objednávce servisu a oprav veřejného osvět-
lení nad rámec Smlouvy o provádění servisních prací s Milanem 
Havlíkem.

  5.  Z důvodu nefunkčnosti digitální úřední desky (u úřadu, vedle 
vstupu do infocentra), jejíž oprava by byla nerentabilní, bylo 
ukončeno prodlužování její softwarové licence.

  6.  Uzavření Dodatku č. 1 k SOD s Realitní a stavební společností 
s.r.o., týkající se zakázky přístavby ZŠ. Dodatek řeší vícepráce 
v hodnotě 176 015 Kč bez DPH (úprava výtahové šachty, bourací 
práce, šlukování stěn šaten, podhledy, přepojení stávajících kabe-
lů, příprava pro osoušeče rukou, ...).

  7.  Schválila navýšení pronajaté části pozemkové parcely č. 307/1 
v kat. území Kunčí u chaty e.č. 70 dle nově zpracovaného zamě-
ření. Celková nově pronajatá plocha 212 m2 včetně plochy zasta-
vené chatou.

  8.  Schválila pronájem části pozemku p.č. 315 v k.ú. Škrovád za úče-
lem umístění včelínů o výměře 2×10 m2.

  9.  Došlo ke zrušení usnesení rady města související se zavedením 
finančních limitů ve Sběrném dvoře (viz níže v článku).

10.  Byly schváleny odpisové plány pro zřízené příspěvkové organi-
zace města na rok 2021 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

11.  Došlo ke schválení závazných ukazatelů pro zřízené příspěvkové 
organizace města na rok 2021 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

12.  Rada stanovila osobní příplatek ředitelce ŠJ v návaznosti na změ-
ny platových tarifů.

13.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém ná-
městí o půlročním prodloužení. 

14.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 73 206 463 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 31 314 249 Kč) a ve výdajové části 
102 980 813 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– vícepráce na přístavbě ZŠ, vratka na základě vypořádání kraj-
ských voleb.

15.  Rada města schválila specifikaci předmětu plnění pořízení zázna-
mového zařízení ve variantě drátového provedení s hlasovacím 
zařízením jako podklad pro přípravu výběrového řízení. Jedná se 
o dílčí část v rámci obdržené dotace jako součást projektu „Ote-
vřené a přitažlivé město Slatiňany“. 

16.  Došlo k uzavření smlouvy o dílo na akci: „Slatiňany – Kříže-
ní výtlaku kanalizace Kunčí“. Slouží s položením chráničky 
pro vedení kanalizace mezi Slatiňanami a Kunčím pod nově 
budovaným obchvatem, s cílem do budoucna ušetřit finanč-
ní prostředky rozpočtu města při budování kanalizace pro 
Kunčí.

17.  V různém Rada:
•  vzala na vědomí žádost ředitelky MŠ ohledně likvidace 40 ks 

starých garnyží.
•  schválila studii rekonstrukce plovárny (viz níže v článku).

•  pověřila MěÚ s přípravou zprávy týkající se výstavby zásobníku 
obilí ve Slatiňanech. Doporučila MěÚ získat pohledovou stu-
dii včetně 3D vizualizace zobrazení pánované stavby (viz níže 
v článku)

Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi
dne 8. 3. 2021

  1.  Došlo ke schválení roční dohody o provádění zálivek Technic-
kými službami Chrudim. Oproti loňské podobě byl aktualizován 
výčet zalévaných stromů a záhonů. Celková cena 20 zálivek se 
zvýšila z 66 400Kč na 79 600 Kč vč. DPH za rok. V případě tep-
lejšího léta smlouva stanovuje možnost dalších zálivek. Cena ka-
ždé další zálivky 3 980 Kč vč. DPH.

  2.  Byl schválen ceník plovárny pro rok 2020. Ceny zůstávají ve stej-
né výši jako v roce 2019 včetně permanentek. Byla reflektována 
připomínka z roku 2020 týkající se rodinného vstupného, které 
lze použít i pro rodiny s menším počtem dětí než tři.

  3.  Vzhledem k současnému nouzovému stavu Rada odložila určení 
ceníku vstupného a pronájmu pro interaktivní muzeum Švýcárna.

  4.  Vzhledem k současnému nouzovému stavu Rada odložila stano-
vení provozní doby pro interaktivní muzeum Švýcárna.

  5.  Rada města vzala na vědomí informaci o činnosti MěÚ v roce 
2020.

  6.  Byl určen termín konání 10. Městského plesu, a to sobota 29. 1. 
2022.

  7.  Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Modernizace TZB 
MŠ Slatiňany“ a následném rozhodnutí o vydání oznámení o vý-
běru zhotovitele, bylo schváleno uzavření smlouvy se zhotovite-
lem VIKTORSTAV s.r.o.

  8.  Na žádost občana Rada města schválila provést v části parcely 
č. 618/1 v k.ú. Slatiňany stavbu vodovodní a kanalizační přípoj-
ky, spolu se zřízením věcného břemene (cca 46 bm). 

  9.  Na žádost občana Rada města schválila provést v části parcely 
č. 663 v k.ú. Slatiňany rekonstrukci kanalizační přípojky, spolu se 
zřízením věcného břemene (cca 25 bm). 

10.  Rada vzala na vědomí zprávu o hospodaření v lesích 2020.
11.  Došlo k oznámení o termínu zápisu do MŠ. Zápis do MŠ se usku-

teční 11. 5. 2021.
12.  Rada se seznámila s výstavbou zásobníků obilí ve Škrovádu 

včetně malé posklizňové linky a stavebních úprav stávajícího 
skladu. Tento stavební záměr bude v pokračování řízení znovu 
posouzen. V řízení bude provedeno ohledání na místě spojené 
s ústním jednáním k projednání podaných námitek a zároveň 
bude stanovena nová lhůta pro podání námitek či připomínek 
(viz níže v článku).

13.  Byly schváleny účetní odpisové plány města na rok 2021.
14.  Rada města schválila umístění přechodového svítidla v ul. Seč-

ská, Slatiňany.
15.  V různém Rada:

•  doporučila MěÚ neuplatňovat penále za opožděnou úhradu 
městských poplatků, a to až do 31. 5.

•  pověřila MěÚ podat žádost o poskytnutí dotace na KrÚ Pk 
v rámci dotačního titulu „Podpora budování infrastruktury ces-
tovního ruchu v Pardubickém kraji“ na pořízení nových infor-
mačních tabulí a směrovek.

•  vzala na vědomí cenovou nabídku Ing. arch. Terezy Šmídové 
na vypracování studie obecních ploch v Trpišově. Rada města 
souhlasila s návrhem Osadního výboru Trpišov a přijala tuto na-
bídku.

•  projednala znění dopisu osadního výboru ohledně možnosti vy-
jádření se místních obyvatel k výše uvedené studii.

•  rozhodla zadat vypracování grafického návrhu brány a branky 
(původních vstupů) hřbitova Pavle Nelle Odehnalové (autorka 
nové vstupní brány) za účelem jejich obnovy.

•  diskutovala o použití technologie slané vody v dětském brouzda-
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lišti na plovárně, přičemž tuto technologii schválila (viz článek 
níže).

•  řešila možnosti použití nového přechodu a otevření nové hřbi-
tovní brány, bohužel do doby kolaudace ze strany MěÚ Chru-
dim, která by měla proběhnout ke konci března, otevření brány 
není možné.

•  se zabývala možností otevření dětského hřiště u jídelny, avšak 
kvůli splnění přísných hygienických podmínek to není reálně 
možné.

Rada města Slatiňany projednala na 87. schůzi
dne 8. 3. 2021

  1.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 73 206 463 Kč (do-

rovnáno financováním příjmů 31 644 249 Kč) a ve výdajové části 
103 310 813 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– dodatečné finanční krytí projektu „Otevřené a přitažlivé měs-
to“, programové vybavení spisový software.

  2.  V různém Rada:
◦  rozhodla v souladu s rozhodnutím vlády ČR provádět preventiv-

ní testování zaměstnanců MěÚ.
Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

V roce 2018 Národní hřebčín Kladruby n. Labem nechal vypracovat 
projektovou dokumentaci na vybudování baterie šesti sil ke stávají-
címu skladu s malou posklizňovou linkou v rámci svého zemědělské-
ho areálu ve Škrovádě a následně podal žádost o stavební povolení 
v rámci platného územního plánu. Po získání všech kladných sta-
novisek dotčených orgánů, tj. zejména Krajské hygienické stanice, 
hasičů, MěÚ Chrudim – úseku památkové péče a odboru životního 
prostředí bylo vydáno stavební povolení. 
Proti tomuto rozhodnutí bylo třemi účastníky řízení podáno odvolání 
zejména z obav z budoucích účinků navrženého provozu, ať se již 
jedná o prašnost, hlučnost, zvýšení dopravní zátěže či vzhledu stav-
by. Zároveň účastníci rozporovali vydaná závazná stanoviska výše 
uvedených dotčených orgánů. Vydaná závazná stanoviska byla ov-
šem v rámci odvolacího řízení posouzena příslušnými nadřízenými 
správními orgány a jejich platnost byla fakticky potvrzena. Avšak 
odvolací orgán rozšířil okruh účastníků řízení a vrátil tak rozhod-
nutí k novému projednání. Stavební úřad koncem února tak obdržel 
17 námitek od občanů.
Rada města na svém jednání dne 22. 2. 2021 přijala usnesení, kterým 
pověřila stavební úřad, aby mu na příští jednání Rady města připravil 
podrobnou zprávu týkající se výstavby zásobníků obilí ve Škrovádě. 
Zároveň v rámci podrobné diskuse na Radě byl přijat předložený ná-
vrh usnesení doporučit stavebnímu úřadu, aby získal od stavebníka 
pohledovou studii včetně 3D zobrazení plánované stavby s cílem zís-
kat lepší představu o začlenění stavby do stávající zástavby a krajiny. 
Následně na jednání Rady města dne 8. 3. 2021 byli radní podrobně 
seznámeni ze strany stavebního úřadu o procesu stavebního řízení 
a rozsahu stavebního záměru. Ve zprávě bylo Radě sděleno, že sta-
vební úřad plánuje, až to situace dovolí, provést ústní jednání přímo 
na místě s účastníky řízení za účelem projednání jejich podaných 
námitek a zároveň bude stanovena nová lhůta pro podání námitek 
a připomínek. Stavební záměr bude v pokračování řízení tak znovu 
posuzován. Město Slatiňany se ho bude aktivně účastnit a bude uplat-
ňovat námitky k ochraně zájmů města a zájmů občanů města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Vážení spoluobčané,
začátkem dubna budou zahájeny stavební práce na úpravě kruhového 
objezdu ve Slatiňanech. Předpokládaný termín realizace dokonče-
ní je nejpozději do 30. 6. 2021. Stavbu bude provádět firma Karu 
Investment, s.r.o., za provozu s dopravním označením upozorňující 
na stavbu a na sníženou rychlost průjezdu vozidel stavbou. Zhotovi-
tel byl vysoutěžen již v zimě loňského roku a stavební náklady akce 
činí 1 234 tis. Kč.
Důvodů pro úpravu kruhového objezdu je více. Jednak několikrát 
v roce dochází ze strany těžké dopravy k poškozování masivních 
žulových obrubníků kruhového objezdu, jejichž oprava stojí nemalé 
finanční prostředky. Zároveň šišák a prostor okolo patří díky absenci 
náměstí k jednomu ze středobodů města, který je ovšem dlouhodobě 
nevzhledný. Součástí realizace bude tak i následná výsadba nové ze-
leně jednak uvnitř šišáku, ale i v přilehlých ostrůvcích a okolí, čímž 
dojde ke zlepšení vzhledu města. 
Samotná stavební realizace bude spočívat v odstranění masivních 
žulových obrubníků a místo nich bude vytvořena plocha v určitém 
sklonu (viz podobně stavebně řešen kruhový objezd u „Tesca“ či 
u „Guláška“ v Chrudimi), dále bude provedena přeložka veřejného 
osvětlení více do středu kruhového objezdu s osazením novými lam-
pami s úsporným LED osvětlením. Ve středu šišáku bude stavebně 
upraven prostor, který bude sloužit k instalaci symbolu. O symbolu 
města Rada ještě nerozhodla, vzhledem ke složitosti jednání s Policií 
ČR ohledně možnosti použití a následného schválení materiálu, ze 
kterého bude moci být symbol vyroben. Určení materiálu tak rozhod-
ne o podobě symbolu. 
Na závěr mi dovolte Vás požádat o vstřícnost a trpělivost při prů-
jezdu rekonstruovaným kruhákem s danými dopravními omezeními 
související se stavbou. Děkuji.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Informace o stavebním záměru 
výstavby zásobníků obilí ve Škrovádě

Realizace stavební úpravy kruhového objezdu

Z důvodu omezení způsobených pandemickou situací nebude Měst-
ský úřad, na základě doporučení Rady města, po termínu splatnosti 
místního poplatku ze psa a za svoz komunálního odpadu, který je 
31. března 2021, uplatňovat až do 31. května 2021 sankce za pozdní 
úhrady. 
Při úhradě místních poplatků převodem na účet je nutné zadat celé 
číslo, které je vytištěno na složence a to včetně jeho předčíslí 19. 
Správné je tedy číslo 19-2223531/0100. Zároveň také uvést variabil-
ní symbol, který je rovněž na složence uveden. Správným zadáním 
těchto údajů usnadníte identifikaci Vaší platby a vyhnete se případné-
mu vymáhání nedoplatku. V případě, že poplatník nemá jinou mož-
nost, lze poplatek zaplatit hotově nebo kartou v pokladně Městského 
úřadu Slatiňany, v úřední dny pondělí a středa od 8 do 11 a od 12 
do 17 hodin.
Samozřejmostí zůstává, že máte-li nějaké pochybnosti s vyměřeným po-
platkem, můžete se vždy na Městský úřad – odbor finanční obrátit, ať již 
telefonicky nebo mailem. Kontakty jsou uvedeny na stránkách města.

Hana Hanušová, odbor finanční

Park Jaromíra Johna ve Slatiňanech tvoří významnou část našeho 
města, a proto si zaslouží také řádnou péči. Zástupci města se roz-
hodli provést v parku Jaromíra Johna takové úpravy, které povedou 
k jeho zkrášlení a zvelebení. V souvislosti s tím budou v průběhu 
měsíců březen, duben a květen 2021 probíhat v parku vegetační 
úpravy. Dojde k pokácení 12 ks poškozených, houbami a infekcemi 
napadených a proschlých stromů. Pařezy po pokácených stromech 
budou vyfrézovány a následně bude provedena výsadba 22 ks nových 
stromů. V rámci těchto vegetačních úprav budou vysazeny také nové 
vzrostlé keře, pokryvné keře a budou založeny trvalkové záhony. Při 
těchto pracích dojde rovněž k úpravě „palisádových“ záhonů před zá-
kladní školou. Stávající betonové palisády budou odstraněny, záhony 
budou sníženy na úroveň okolního terénu a osazeny novými dřevina-
mi. Věříme, že tyto úpravy proběhnou bez problémů a nově vysazené 
dřeviny, keře a trvalky zůstanou na svém místě a budou dlouho dělat 
radost nám všem.

Veronika Novotná, ŽP

Informace k placení místních poplatkůVegetační úpravy v parku 
Jaromíra Johna ve Slatiňanech
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Studie plánované rekonstrukce plovárny

Vážení spoluobčané,
v říjnových Ozvěnách byl zveřejněn záměr 
Rady města, jak dále postupovat ohledně re-
konstrukce plovárny, která je ve velmi špat-
ném stavebně-technickém stavu a v případě 
neprovedení rekonstrukce nejpozději do tří 
let bude muset být uzavřena. Chtěli jsme znát 
Váš názor, a proto jsme Vás tehdy požádali 
o vyplnění ankety. Anketu vyplnilo celkem 
484 respondentů, z nichž 70 % hlasovalo pro 
záměr Rady města etapovitě provést rekon-
strukci plovárny se zachováním velikosti 
plaveckého bazénu dle možností rozpočtu 
města bez zadlužení a bez přerušení provozu 
v letních měsících.
Na základě výsledků ankety Rada města od-
souhlasila vypracování studie s přihlédnu-
tím k věcným poznámkám a připomínkám 
občanů v rámci vyplněných anketních líst-
ků. V současné době je vyhotovena studie, 
kterou zpracovala firma Bazénservis, s.r.o. 
ve spolupráci s Ateliérem11, s.r.o., kteří mají 
v daném oboru velké zkušenosti a mají řadu 
úspěšných realizací za sebou. Studie bude 
součástí zadávací dokumentace pro soutěž 
na vypracování projektů pro povolení stavby 
a realizaci stavby.
Studie zahrnuje: 
a) Opravu plaveckého bazénu 
Velikost plaveckého bazénu bude zachována 
a nově bude rozdělen na 3 části, a to na část 
„rekreační“ s volným plaváním, na část 
„sportovní“ se čtyřmi plaveckými dráhami 
pro kondiční plavání, kdy jejich délka bude 
upravena na standardní 50 m dráhy a na část 
„zážitkovou“ s dvojskluzavkou, leknínovou 
dráhou a houpacím zálivem. Tato část má 
nejmenší vodní plochu, jedná se pouze o do-
plňkovou funkci koupaliště.

b) Nové dětské brouzdaliště
Vzhledem k velmi špatnému stavebnímu 
stavu betonového skeletu je lepší variantou 
vybudování nového brouzdaliště max. 40 cm 
hlubokého, které bude vybaveno vodními 
hracími prvky pro malé děti – skluzavkou 
z nakloněné roviny, stříkající rybou, kyblíky 
a další skluzavkou. V dětském brouzdališti 
je uvažováno s technologií slané vody šetrné 
k pokožce malých dětí a se solárním ohře-
vem. Povrch brouzdaliště bude opatřen bazé-
novou fólií, která nebude kluzká.
c) Technologický objekt
Současné požadavky hygienických norem 
kladou vysoké nároky na úpravu a filtraci 
vody v bazénech, a proto v rámci rekon-
strukce musí být kompletně obměněna ba-
zénová technologie včetně stavebních úprav 
bazénů na tzv. přelivový. Z těchto důvodu 
je nezbytné vybudovat nový technologický 
objekt, který bude umístěn v blízkosti obou 
bazénů tak, aby rozvody byly co nejkrat-

ší. Jedná se o objekt s jedním podzemním 
a nadzemním podlažím s plochou střechou, 
na kterou budou umístěny soláry pro ohřev 
dětského brouzdaliště. Strojovna technolo-
gie (filtry, dávkování chemie) bude umístěna 
v nadzemní části objektu a v podzemní části 
budou umístěny akumulační nádrže, které 
slouží k zachycení vody při kolísání hladiny 
bazénů a dále čerpadla cirkulace. V techno-
logickém objektu bude z prostoru dětského 
brouzdaliště přístupná pohotovostní dětská 
WC pro chlapce a dívky s přebalovacím pul-
tem. Z boku objektu bude moci být případně 
umístěn stánek s občerstvením.
d) Venkovní sprchy
Stávající zděný a zastřešený objekt sprch 
bude zbourán a nahrazen venkovními spr-
chami s integrovaným solárním ohřevem. 
Sprchy budou napojeny na rozvod pitné 
vody a odkanalizovány.
e) Oplocení
Ve studii je uvažováno s novým oplocením 



5

Co nám představují přiložené fotografie?
„Dětinskou zábavou“ se zřejmě bavil kolem-
jdoucí okolo informační tabule pod Mona-
cem.
Skutečnost v nás vzbuzuje domněnku, že při 
vycházce do přírody si přečetl uvedenou in-
formační tabuli a s myšlenkou „mám to pře-
čtené, ostatní nemusí“, vytáhl kapesní nožík 
a o naplnění své myšlenky se postaral.
Další 3 fotografie dokládají již téměř „tradiční“ 
nepořádek okolo kontejnerů na tříděný odpad, 

který až na výjimky najdeme u všech „hnízd“ 
v našem městě a bohužel i místních částech.
„Pod svícnem, je největší tma“. Tohoto rčení 
se zřejmě držel, neznámý „pachatel“, když 
nakládal na svoje tažné zařízení dřevo, ze 
stromů pokácených Městem Slatiňany u ryb-
níku v Kunčí. Dřevo z pokácených stromů 
v majetku města Slatiňany může být odebrá-
no po domluvě s referentkou ŽP MěÚ Slati-
ňany, paní Veronikou Novotnou. Ta pak dle 
množství dřeva určí cenu na základě ceníku 

schváleného Radou města Slatiňany. Stano-
venou cenu odběratel zaplatí na účet Města 
Slatiňany nebo v pokladně MěÚ. V uvede-
ném případě, se bohužel „zákazník“ nepři-
hlásil a platba za dřevo provedena nebyla.
Poslední fotka nám ukazuje, jak i malé děti se 
dokážou postarat o „práci“ naší údržby, která 
by čas mohla využít na jiném místě ve měs-
tě. Také doma děti hází odpadky na podlahu 
namísto odpadkového koše?

Ing. Josef Prokš, tajemník

Nepodařilo se…

do ulice Škrovádské nábřeží, kdy stávající 
nevzhledný plot bude nahrazen novým plo-
tem výšky cca 180–200 cm, posunutým o cca 
3,5 m směrem do areálu. Tím se vytvoří od-
stup od stávající komunikace, který bude vy-
užit na podélné parkování a bezpečný pohyb 
pěších. Vizuálně se nebude jednat o holou 
betonovou stěnu, ale bude obohacena o ně-
které zajímavé prvky (zeleň, doplňující ma-
teriály apod.).

Součástí řešení není stávající vstupní objekt 
včetně parkovací plochy, což bude součástí 
samostatné dokumentace v rámci další etapy 
řešení plaveckého areálu v kontextu s do-
stupnými finančními zdroji.

Předpokládaný harmonogram akce:
Předpokládané dokončení všech projekto-
vých dokumentací je plánováno nejpozději 
do února 2022. Následně bude vybrán zho-
tovitel stavby s tím, že I. etapa realizace je 
plánována na počátek záři 2022. Bude ob-
sahovat výstavbu technologického objek-
tu s částí trubních rozvodů pro plavecký 
bazén, jako přípravu pro 2. etapu a vybu-
dování dětského brouzdaliště. Druhá etapa 
stavby je naplánována na září 2023 a bude 
obsahovat rekonstrukci plaveckého bazé-
nu, novou dlažbu, sprchy a nové oplocení. 
Vše je plánováno tak, aby nebyla, pokud 

možno, přerušena letní sezóna

Předběžný propočet nákladů realizace:
Předběžný rozpočet nákladů realizace na obě 
etapy jsou 50 mil. Kč bez DPH s tím, že velmi 
významnou část z této částky tvoří vybudová-
ní technologického objektu s pořízením nové 
bazénové technologie.

Projednání návrhu studie na Zastupitelstvu
Vzhledem k pandemické situaci bohužel ne-
lze provést veřejné seznámení s touto studií, 
kde byste mohli pokládat dotazy. Avšak ná-

vrh studie včetně rozpočtového opatření se 
bude projednávat na Zastupitelstva města 
dne 7. 4. 2021, které začíná v 16 h v ob-
řadním sále radnice, jehož se může zúčastnit 
i veřejnost. Můžete na něm vznést případné 
dotazy a vyjádřit svůj názor. Zároveň bude 
studie s podrobnou průvodní zprávou včetně 
příslušných vizualizací zveřejněna na webo-
vých stránkách města ve složce Výhledové 
projekty (http://www.slatinany.cz/vyhledo-
va_projekty.php). Případně mě můžete kon-
taktovat na e-mail: s.stastny@slatinany.cz.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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V letošním roce a v těch následujících nás 
čeká mnoho změn především v souvislosti 
s nově schváleným zákonem o odpadech. 
Některé, např. čipovaní popelnic nebo svoz 
odpadů plastů dům od domu, byly již reali-
zovány. Další změnou měly být nastavené 
limity ve sběrném dvoře. Důvodem pro za-
vedení bylo zamezení odkládání odpadu, 
který nepocházel z domácností, ale z výroby 
a podnikání. Například ve Slatiňanech v roce 
2020 odvezla jedna rodina na Slatiňanský 
sběrný dvůr 3,3 tun skla (pro představu cca 
9 141 ks prázdných lahví od piva) a 1,96 tun 
objemného odpadu. Jiná rodina zase zvládla 
ve stejném roce vyprodukovat 1,92 tun dřeva 
a 2,65 tun objemného odpadu.
Tímto chováním dochází k růstu plateb měs-
ta za služby sběrného dvora, kterou následně 
zaplatíme všichni občané města ve zvýšeném 
poplatku za komunální odpad, jehož součas-
ná stanovená výše je i tak dotována z roz-
počtu města. Lze pochopit, že jednou za čas 
mají najednou některé rodiny např. při vykli-
zení půdy starého domu zvýšenou produkci 
odpadu, s čímž nastavený rozpočet i počítá. 
Nicméně nelze akceptovat zneužívání této 
služby tím, že někteří vozí do sběrného dvora 
nadměrné množství odpadu každoročně, což 

v konečném důsledku zaplatíme všichni.
Jak se ukázalo, zavedení limitů sice zame-
zilo odkládání firemního odpadu, ale nebylo 
pro občany komfortní, a především nemělo 
oporu u nově přijatého zákona o odpadech. 
Z tohoto důvodu muselo být zavedení limi-
tů v únoru 2021 zrušeno. Tato problematika 
by měla být vyřešena v rámci nové obecně 
závazné vyhlášky k systému odpadového 
hospodářství, která musí být i v souvislosti 
s novým zákonem o odpadech v letošním 
roce zpracována a bude účinná od 1. 1. 2022. 
Zastupitelstvo tak na svém zasedání bude 
řešit otázku koncepce této vyhlášky. V před-
chozích letech se vedla diskuse zejména nad 
výší ročního poplatku za osobu a případnými 
úlevami. Nový zákon nyní umožňuje spra-
vedlivější model nastavení platby za reálně 
vyprodukované množství odpadu. Jedna 
z variant řešení je to, že by složenka za od-
pad nebyla na počet osob v domácnosti, ale 
na danou nemovitost, a to dle počtu reálných 
výsypů popelnic a velikosti popelnice včet-
ně množství odpadu uloženého na Sběrném 
dvoře. I tato varianta nese určitá úskalí. Za-
stupitelstvo bude diskutovat o budoucí kon-
cepci, zda ponechá současnou podobu, či zda 
bude poplatek stanoven na nemovitost dle re-

álného množství, zda dojde či nedojde k jeho 
navýšení, a jak bude daná změna administ-
rativně náročná (např. požadování průkazu 
původu odpadu u nadměrného množství).
O připravovaných a realizovaných změnách 
vás budeme průběžně informovat.

Ing. Vít Steklý, radní

Celková produkce komunálního odpadu 
na jednoho obyvatele našeho města a rok či-
nila v roce 2020 cca 336 kg, v roce 2019 cca 
358 kg, v roce 2018 cca 348 kg a v roce 2017 
to bylo cca 330 kg na obyvatele. 
V roce 2020 došlo ke snížení o cca 22 kg od-
padu na 1 obyvatele oproti roku 2019. I cel-
ková roční produkce komunálního odpadu se 
oproti minulým letům snížila. Největší podíl 

(zhruba 50 %) našeho odpadu, který končí 
na skládce, je stále z popelnic. 
Z tabulky je patrný pokles všech komodit 
odpadu, vyjma nárůstu plastu. Lze před-
pokládat, že za těmito čísly stojí zavedení 
nové služby svozu plastu od domu. Služba 
v roce 2020 od svého květnového zahájení 
svezla celkem 1 210 pytlů, což je objem cca 
132 žlutých kontejnerů na plasty. Na pokrytí 

takového objemu by ve městě muselo při-
být dalších zhruba 5 nových kontejnerů (při 
konstantním rozložení a týdenním výsypu). 
Do služby se zapojilo celkem 265 domác-
ností (celkový počet adres je zhruba 1 536). 
Rekordmanem se stala domácnost, která 
odevzdala 51 plných pytlů. 

Ing. Vít Steklý, radní
Bc. Martina Doležalová, odbor správní

 Produkce Produkce Produkce Produkce Produkce
Druh odpadu za rok 2016 za rok 2017 za rok 2018 za rok 2019 za rok 2020

 (v t) (v t) (v t) (v t) (v t) 
směsný komunální odpad z popelnic 969,97 710,84 742,14 721,92 700,12
ekologický sběr odpadu     
- papír 68,679 66,526 76,534 77,924 67,438
- sklo 47,624 55,913 53,910 75,186 60,05
- plasty 43,395 55,602 50,411 70,747 75,75
- nápojové kartony 1,624 1,362 1,181 1,096 1,012
- kovy 86,125 125,177 119,983 98,951 109,955
nebezpečné složky odpadu 3,4013 6,924 2,428 4,014 6,17

biologicky rozložitelný odpad 167,58 178,86 178,960 178,266 167,452
(odpad ze sběrného dvora,
hřbitova a kompostárny)
uliční smetky, nerozložitelný odpad, 125,365 173,182 220,273 259,121 230,987
pneumatiky,textilní materiály 
objemný odpad a další odpady

CELKEM 1513,7633 1374,386 1445,82 1487,225 1 418,934

Změny v roce 2021 v oblasti odpadového hospodářství obce

Statistiky produkce odpadu v roce 2020
(v porovnání s lety 2016–2019)
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„Dopravní“ kvíz 
Je tu duben měsíc bezpečnosti, co takhle nám vyplnit nenáročný kvíz ?

Co máte udělat s kolem u téhle značky?
   Jednoznačně sesednout a dál pokračovat pěšky.
   I dál můžete pokračovat na kole – jen s větší opatrností.
   Kolo musíte nechat na místě.

Jak se jmenuje tahle značka?
   Dej přednost v jízdě.
   Zákaz zastavení.
   Hlavní silnice.

Kdo se může pohybovat po cestě označené touto značkou?
   Jen ti, co se vedou za ruce.
   Jen tatínci s holčičkami.
   Všichni chodci.

Co znamená značka s nápisem STOP?
   Že je to skvělé místo pro stopaře.
    Je červená, takže jde o varování – tady rozhodně Nezastavuj.
   U téhle značky musíte úplně zastavit.

Co nám říká tahle dopravní značka?
   Tohle je super místo na skákání panáka.
   Vstup jen v klobouku! 
   Je to místo, kde můžeš bezpečné přejít silnici.

Co zakazuje tahle dopravní značka?
   Úplně všechno, do takové silnice nesmíte ani pěšky.
   Za tuhle značku nesmí auta a motorky, kola tam vjet mohou.
   Za tuhle značku nesmí nic, co jede, tedy ani cyklista.

Tato dopravní značka znamená?
   Pozor, jezdci na zvířeti na vozovce.
   Dej přednost jezdci na zvířeti.
   Stezka pro jezdce na zvířeti.

Co znamená číslo v kulaté značce s červeným okrajem?
   Zákaz vstupu lidí, kterým je více než třicet let.
   Počet kilometrů do cíle.
   Ukazuje nejvyšší povolenou rychlost.

Pokud chci bezpečně přejít silnici, počkám až se na semaforu rozsvítí
   Červená.
   Zelená. 
   Obě barvy.

Co značí tato dopravní značka?
   Že bude dnes slunečno.
   Hlavní silnice.
   Vedlejší silnice.

Správně vyplněný kvíz přines na zkontrolování k nám do VÝDEJNÍHO OKÉNKA 
do knihovny, a to do 23. dubna a odneseš si malou odměnu .
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Zde jsou nejčastější otázky, kte-
ré jsou pokládány v souvislosti 
s Pardubickým podnikatelským 

inkubátorem a jeho službami. Organizace pracuje pro území celého 
Pardubického kraje. Aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým 
krajem a městem Pardubice.

Můžete nám krátce představit, co jste za firmu?
Jsme INKUBÁTOR, ale mimina nejsou naším zájmem. Celý název 
je Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Sídlíme v Par-
dubicích a naším úkolem je pomáhat podnikatelům v kterékoli fázi 
jejich podnikání. 
To znamená, že nepodnikatelé už nemusí číst dál?
Čtěte dál všichni. Třeba mezi čtenáři je několik zaměstnanců, které to 
v současné práci nebaví a chtěli by začít podnikat. Zajímavé to může 
být i pro šikovné studenty, kteří již v době studia chtějí začít pracovat 
„na svém“.
Co tedy nabízíte těm, kteří něco umí, chtěli by to zkusit uplatnit 
jako podnikání, ale neví jak na to?
Při této otázce mne napadá takový příklad: Nějaká žena dovede péct 
úžasné trubičky, všichni to chválí a ona neví, zda by se tím mohla 
uživit. A láká ji to. Tak podobným lidem nabízíme AKADEMII ZA-
ČÍNAJÍCÍHO PODNIKÁNÍ.
To zní vznešeně, ovšem nevím, zda najde tato žena odvahu se při-
hlásit.
Odvahu může najít každý. Covid nám v tomto případě nahrává 
na smeč. Zájemce nemusí ani opustit svůj dům a může se vzdělávat. 
Jedná se o sérii online přednášek od zkušených lektorů z praxe. Po-
kud nebudou mít zájemci čas poslouchat přednášku „na živo“, tak si 
ji mohou vyslechnout ze záznamu. 
Co když jsem váhavý střelec a nechci hned tolik času věnovat 
školením před začátkem podnikání, je i jiná možnost?
Ano, zájemce o podnikání může u nás v inkubátoru v Domě techni-
ky, kde P-PINK sídlí, absolvovat pohovor o svém záměru. Dojde tak 
k odpovědi, zda je reálné začít nakládat se svým nápadem. Kontakto-
vat nás: info@p-pink.cz.
Co nabízíte již zavedeným podnikatelům?
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, „PODNI-
KÁNÍ od A do Z“. Přednášky budou probíhat online každé 3. úterý 
v měsíci napříč rokem 2021 vždy od 9:00 hodin. Témata například: 
podnikatelský plán, finance, komunikace, právo, marketing offline, 
pojištění, měkké dovednosti, obchod a mar-
keting online.
Přihlásit se mohou na adresu https://docs.
google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVl-
btAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na jejich 
e-mail zašleme informace k probíhajícím 
akcím. (Odkaz viz. rovněž QR kód.) Odkazy 
na již proběhlé přednášky rovněž zájemcům 
rádi zašleme.
Máte pro existující podnikatele nějaký takzvaný „špíček“?
Ano, dva programy s názvem „odPINKni se“ a „PINKubační pro-
gram“. Oba jsou určeny pro intenzivní, komplexní a dlouhodobější 
systematickou práci s konkrétním projektem, kde výsledkem je pro-
sperující firma.
Informací je spousta, ale co když potřebuji s někým z P-PINK 
mluvit, zeptat se, než se přihlásím na jakýkoli webinář a podob-
ně. Nebo když potřebuji něco jiného kolem podnikání?
Pokud potřebujete poradit, co je pro vás vhodné a jaká nabídka akcí 
běží, nebo hledáte kontakt na nás, tak sledujte naše stránky p-pink.
cz a náš FB P-PINK Nabízíme i další služby jako například sdílené 
kanceláře, virtuální sídlo firmy atd.
Nic není zadarmo, kolik korun zájemci o služby P-PINK zaplatí?
P-PINK je organizace, která pracuje pro území celého kraje. Naše 
aktivity jsou hrazeny z valné části Pardubickým krajem a městem 

Pardubice. Oba partneři směřují k tomu, aby kraj vzkvétal i co se 
týče rozvoje podnikatelského prostředí. Většina našich služeb je 
zdarma. Některé služby jsou zpoplatněné, ovšem za velmi přívětivé 
ceny. Inkubátor poskytuje v místě svého sídla podnikatelům placené 
zázemí formou sdílených kanceláří (coworking). Dále má k dispozici 
pro jakoukoli organizaci jednorázový či opakovaný pronájem jednací 
místnosti a konferenční místnosti. Podnikatelským subjektům nabízí-
me také zřízení virtuálního sídla firmy na adrese P-PINK.
Mezi námi jsou i podnikatelé, kteří pomoc nepotřebují, ale rádi 
by své zkušenosti předávali dál, mohou se na vás obrátit?
Ano, stále hledáme další odborníky, mentory a zkušené podnikatele. 
Ty pak zapojujeme do našich aktivit a mohou tak předávat dál své 
získané zkušenosti.

Mr. Hana Štěpánová,
projektová manažerka pro rozvij spolupráce se vzdělávacími institu-

cemi a obcemi na území Pardubického kraje

PODNIKÁTE, či PLÁNUJETE PODNIKAT? Nabízíme pomocnou ruku
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Jste-li na tom podobně 
jako 90% lidí v dnešní 
době, určitě trávíte znač-
nou část svého dne u po-
čítače. A asi i na internetu. 
Máte některé své oblíbe-
né stránky, chodíte na Fa-
cobook atd. Pokud máte 
ale hodně zájmů a chcete 
sledovat více webů, může 
nastat problém – nebude-
te vše stíhat.
Naštěstí existují řešení. 
Sledování facebookové 

stránky, odebírání e-mailových novinek anebo dosti rozšířená, ale 
přitom ne moc známá funkce RSS (je to zkratka, jež by šla přeložit 
jako „zestručněný přehled“), kterou se vám zde pokusím přiblížit.

Co umí RSS?
Pomocí tzv. RSS čteček totiž můžete být rychle informováni o novin-
kách na mnoha (třeba desítkách) webových stránek. Během chvilky 
se dozvíte se o nových článcích, videích, komentářích či reportech 
na sledovaných stránkách, aniž byste museli každou otevírat a prodí-
rat se staršími informacemi, nabídkami, reklamami a grafikami.
RSS čtečka kontroluje weby v nastavených intervalech (třeba co dvě 
hodiny). A pokud objeví novou informaci, upozorní na to. RSS čteč-
ky zobrazují pouze titulky a anotace (začátky nebo souhrny) článků. 
Kliknutím na odkaz si pak otevřete pouze požadované články na je-
jich webu.
Tento způsob procházení stránek je rychlý, protože nestahuje rekla-
my, ilustrační obrázky ani videa, které dnes zabírají klidně tisíckrát 
víc datového toku a výpočetního výkonu, než samotný obsah.
Tak lze například sledovat více zpravodajských webů, aniž by bylo 
nutné je jednotlivě procházet. Různé portály i noviny totiž upřed-
nostňují svůj pohled a pro pravdivější názor je dobré nahlížet témata 

z více pohledů.
Ve Slatiňanech funkci RSS na svých webech poskytují Junák, Papr-
sek, Sejkorky, slatinak.cz, ŘK farnost, Švýcárna, ZUŠ, Bonet nebo 
navstevnik.cz (kam infocentrum zadává turistické aktuality). Jiné 
weby tu funkci mají vypnutou (např. mateřská škola). Z informač-
ních serverů z našeho okolí třeba chrudimskenoviny.cz, Chrudim-
ský Deník, idnes pro Pardubický kraj, novinychrudim.cz, seznam.cz 
a další.
RSS čtečky jsou součástí e-mailových programů, internetových 
prohlížečů anebo jako samostatné programy do počítače či aplikace 
do mobilu

Přidání webu do čtečky
Každé čtečce je nutné nějak sdělit, které weby a co na nich má sle-
dovat.
Do čtečky přidáte odkaz na váš web (tzv. RSS kanál) přes odkaz 
„RSS“, „RSS odběr“, „RSS kanál“, „RSS export“ nebo nějak podob-
ně na dotyčném webu. Nevidíte-li ho, zkuste hledat „rss“ pomocí Ctr-
l+F. Pokud žádné RSS na stránce není, ještě lze zkusit těsně za adresu 
webu (za .cz) přidat /feed nebo /rss. Pokud ani to nefunguje, pak tuto 
funkci nemá web povolenou nebo aktivní. Někdy pomůže požádat 
správce webu.
Způsob přidání RSS kanálu do čtečky se liší od čtečky, prohlížeče 
a operačního systému: V některých internetových prohlížečích sta-
čí na RSS kanál kliknout a sám se přidá do čtečky, anebo je třeba 
přetáhnout nebo zkopírovat adresu schovanou za odkazem a vložit 
do čtečky. Nejspolehlivější je zkopírování adresy odkazu na RSS ka-
nál z webu (přes pravé tlačítko myši – zkopírovat odkaz) a vložit 
do RSS čtečky (pravé tlačítko – vložit), to umí každá čtečka, akorát 
to není tak pohodlné.

R. Koblížek – slatinak.cz

RSS: Nenechte si vybírat informace, sledujte své weby přímo
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V sobotu 20. února náhle zemřel M. Alexa ve věku 73 let. 
Po čtyři desetiletí patřil k nejaktivnějším členům KRBu, který orga-
nizuje běžecké závody v okolí Chrudimi, z nichž nejvíce počtem 
po lesních stezkách v okolí Monaka na Podhůře.

Alexa se v životě věnoval sportu, konkrétně fotbalu, cyklistice 
a běhání jako amatér, v kulturní oblasti pak kreslení a loutkařině, 
v jehož divadle působil jak výtvarník při dekoraci scének a vytváře-
ní nových marionet.

Nezastupitelná byla účast Alexy při Malých cenách Monaka 
(MCM), běžeckých okruzích o délce 10 km, které se konají každý 
měsíc. Podílel se na vydávání informačního měsíčníku pro běžce 
pod názvem Mistrovství Monaka (MM), do něhož psal výsledný čas 
běžců po kategoriích, dále texty doplněné ilustracemi.

Alexa své veselé obrázky, motivované duchem a situačním 
vtipem humoristy vystavoval v Chrudimi na třech místech. První 
výstava se uskutečnila ve Vodních zdrojích (2003), další v Muzeu 
loutkářských kultur (2005) a poslední v Divadle Karle Pippicha 
(2012) k příležitosti životního jubilea vystavovatele (65 let). Ta 

byla také nejobsažnější, neboť vedle obrázků, ukázal loutky, kulisy 
a další artefakty ze svého ateliéru. Obdobná výstava na stejné téma 
se konala ve Slatiňanech (Společenský dům) v dubnu 2021. Na pou-
tačích byla prezentována pozvánkou na Alexovy veselé obrázky se 
svou sportovní postavou a věrným psem i kočkou. Foto z výstavy je 
na obr. č. 2.

Kreslené obrázky Alexových postav, zachycující účastníky při 
sportovním zápolení nebo jiné aktivitě s dějem vždy pojatým leg-
račně se záměrem pobavit, vydal autor knižně pod názvem Běžný 
humor, do níž napsal předmluvu běžecký veterán Jiří Soukup 
z Hradce Králové. Lze jen litovat, že všechny obrázky do ní zahrnu-
té jsou černobílé, neboť mu chyběl sponzor ke krytí nákladů na její 
vydání (obr. č. 3).

Město Chrudim ocenilo významné osobnosti za rok 2011, mezi 

nimiž byl i M. Alexa, reprezentující oblast kultury a sportu. Jejich 
foto zveřejnil Chrudimský deník 4. 5. 2012.

Míra Alexa byl životním optimistou, a to vyjádřil prostřednic-

Chrudimský klub rekreačních běžců (KRB) želí ztrátu místopředsedy Miroslava Alexy
(obr. č. 1)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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tvím humoru vloženého do obrázků svých pitoreskních postav, 
zejména sportovních. Jedna z nich se často opakovala jako vzpo-

mínka na dobu jeho aktivního běhání. Byl to právě upachtěný 
krosový běžec pádící tryskem k cíli, překonávající na trati domnělé 
skryté nástrahy (obr. č. 4).

Míru jsem osobně poznal jako přítele velmi milého a usměvavé-
ho s pozitivním vztahem k životu. Byl činorodou osobností čerpající 
z rozmanitostí života kolem nás, karikující jeho skutečnou realitu 
z té lepší stránky. Přestože byl Chrudimák, měl ve Slatiňanech řadu 
dobrých přátel nejen mezi běžci. Jeho výstava ve Společenském 
domě byla hojně navštívena a kresleným humorem si získal srdce 
obyvatel našeho města.

Výše uváděný krbácký tisk MM, který Alexa připravoval jako 
statistiku KRBu, hodnotil výkony běžců a ti nejlepší se stali středem 
pozornosti. Výjimečně proto přetiskujeme část tisku MM spolu 
s karikaturou autora článku, běžce, který se začlenil mezi vytrvalce 
po odběhnutí 90 kol MCM, tedy celkem 900 km. Toto sdělení bylo 
otištěno v tisku MCM u příležitosti 196. ceny 6. listopadu 2005 
(obr. č. 5).

Klub rekreačních běžců ztratil pracovitého činovníka, který však 
bude žít v našich vzpomínkách.

Ing. Milan Vorel, foto infocentrumObr. č. 5

Vážení přátelé
Zastavme se ve shonu života a zavzpomínejme na to, jak vznikal před 
30 lety Svaz diabetiků ve Slatiňanech. Je to jako mávnutím kouzelné-
ho proutku, kdy jsme oslavili 25. výročí vzniku SD.
Dne 9. 4. 1991 byla oficiálně založena, jako první v okrese Chru-
dim, naše organizace – Svaz diabetiků ve Slatiňanech. Na ustavující 
schůzi byl přijat program pod heslem, „Pohybem za zdravím, dietou 
proti diabetu“ a přihlášením se k cílům a úkolům ústředí. Na ustavu-
jící schůzi byl zvolen výbor ve složení: Kolková M. – předsedkyně, 
Gabrišová E. – hospodářka, Procházková J. – soc. referent, Roztoči-
lová L. – revizor.
Naší první akcí, a to již 11. června 1991, bylo uskutečnění besedy pro 
naše členy. Přednášejícím byl MUDr. Tuhý, který hovořil o cukrovce 
a jejím léčení. Dále se ujala slova JUDr. Mikanová, která informova-
la členy o tom, jaké sociální výhody mohou lidé čerpat, pokud one-
mocní diabetem. Přednášející si přišlo poslechnout 41 členů.
Dne 23. září 1991 přijal opět naše pozvání MUDr. Tuhý a tentokrát 
si pro nás připravil přednášku o stravování diabetiků a dodržování 
zásad diety. I na této přednášce byla vysoká účast, a to 40 členů.
Téhož roku, a to 30. listopadu, se naše členky p. Gabrišová a Pro-
cházková zúčastnily prvního sjezdu v Praze.
V prosinci, a to dne 7. 12., jsme uskutečnili první společný zájezd 
do Hlinska na vánoční výstavu betlémů. V tu dobu se na zájezd 
jelo skříňovou Avií pro 15 členů. Výlet se mohl uskutečnit díky 
pomoci JZD Lukavice. Ještě dne 11. prosince byla společná ná-

vštěva na výstavě keramiky a fotografií, která se konala v zámku 
ve Slatiňanech.
Organizaci až do r. 2004, tj. 13 let, vedla p. Kolková, která z jejího 
čela odcházela ze zdravotních důvodů. Poté se funkce předsedky-
ně ujala p. Slachová, která je její předsedkyní dodnes. V té době 
již naše organizace měla 117 členů. V roce 2020 jsme měli 197 
členů, a k 1. 1. 2021, již máme 212 členů. Patříme mezi největší 
organizace v rámci Pardubického kraje. Do našeho kraje spadají 
ještě organizace Pardubice 1 … se 41 členy, Pardubice 2 … 31 čle-
nů, Žamberk … 30 členů, Ústí nad Orlicí … 24 členů a Lanškroun 
s 24 členy.
O naší činnosti si vedeme svojí podrobnou kroniku. Od založení or-
ganizace ji vedl p. Kolek, poté pokračovala p. Blažková a nyní p. Půl-
pánová.
Nejen naši organizaci, ale nás všechny, omezila pandemie. My přesto 
však nezahálíme. Připravujeme výstavu kronik a veškeré dokumen-
tace o naší činnosti od doby založení.
V rámci České republiky pracuje celkem 57 pobočných spolků s po-
čtem kolem 4 000. Naše „slatiňanská organizace“ se svým počtem 
členů se může srovnávat s největšími spolky. Např. se spolky jako je 
Písek, Tábor, Plzeň, které mají kolem 200 členů.
O své činnosti také pravidelně informujeme v Ozvěnách Slatiňan 
a často i v časopisu DiaStyl. Věříme, že po pandemii coronaviru na-
bereme síly a činnost se opět rozběhne.

Na článku se podílely p. Slachová, Půlpánová a Blažková

Také to cítíte? Vzduch voní jinak, svěže, lehce, ptáčkové rozehrávají 
své ranní koncerty a pokračují celodenním hašteřením a popichová-
ním. V zahradách vykukuje jarní květena.
Čas je jako stvořený pro zahradní a venkovní aktivity. Školka je již 
téměř měsíc utichlá.
Nejsou slyšet zpěvy, básničky, povídání našich malých školkáč-
ků. Ale i přesto se u nás mnoho děje. Školkové tety – paní učitel-
ky opět připravují výukové a tvořící materiály pro děti na dálku. 
Nahrávají písničky, cvičení a každý týden pohádku s vlastnoručně 
vyrobenými loutkami. Děti školce chybí a víme, že školka chybí 
jim. Na sklonku loňského roku jsme vás informovali, že se chys-
tá úprava blízkého okolí školky, konkrétně zahrady. Školka poda-
la žádost o podporu z programu „Přírodní zahrady“ vyhlášenou 
Státním fondem životního prostředí ČR. Náš projekt nese název 
Zahrada v podzámčí. Jak již z názvu vyplývá projekt se soustředí 

na přeměnu zahrady u mateřské školy, která je v těsném soused-
ství Státního zámku Slatiňany. Kolem zahrady prochází většina 
návštěvníků zámku a její zvýšená estetická hodnota po vhodně 
provedených úpravách může velmi výrazně podtrhnout již stáva-
jící genia loci tohoto krásného místa. Stávající jednoduchá zahra-
da s nahodilým uspořádáním několika prvků bude přebudována 
na zahradu atraktivnější, lépe využitelnou pro venkovní aktivity 
dětí a bližší přírodě. Kruhové uspořádání záhonů kolem ústředního 
stromu, opěrná stěna pro růže i vinná réva navozují pocit zámecké 
zahrady. Celkový navržený koncept souzní se sousedním zámkem 
a jeho zahradou. Prostřednictvím Ozvěn vás budeme informovat 
o realizaci projektu a nabídneme i fotodokumentaci pro představu, 
jak se záměr daří naplňovat.
Přejeme všem krásné jarním sluníčkem zalité dny.

Olga Chlápková, MŠ MOMO

30 let Svazu diabetiků ve Slatiňanech

„Jaro klepe na vrátka… probouzí se zahrádka!“
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Činnost sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech v období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Hasičský sbor působí ve městě nepřetržitě od svého založení v roce 
1882. V uplynulém období měl celkem 87 členů, z toho 40 mužů, 
22 žen a 25 mladých hasičů. 
Práce sboru je vždy zhodnocena za uplynulé období a zároveň i vyty-
čena na příští rok výroční valnou hromadou. Práce sboru je řízena vý-
borem a ten stanovuje v ročním plánu schůze a činnost. V uplynulém 
roce proběhlo 8 schůzí výboru, 3 členské schůze, z nichž 1 výroční 
a 1 schůze okrsku. 
Rok 2020 byl nejen pro náš sbor, ale pro nás všechny, zvláštní, zkrát-
ka jiný než ten předchozí. Vlivem nemoci COVID-19 došlo k vyhlá-
šení mnoha mimořádných opatření, která nás provázela celým rokem 
a která podstatně ovlivnila také činnost našeho sboru. I přesto všech-
no se našemu sboru podařilo uspořádat dlouholeté tradiční akce, kte-
ré k našemu sboru už prostě patří a jsou naší součástí.
V měsíci červenci proběhl tábor mladých hasičů, tradičně konaný na ryb-
níku Řeka u Krucemburku. Příprava a průběh této akce dala vedoucím 
našich mladých hasičů tentokrát velice zabrat, jelikož nejistota možnosti 
pořádaní tábora a neobvykle přísné hygienické podmínky byly velkou 
dávkou starostí. Tábor se nakonec povedlo uskutečnit a všichni jeho 
účastníci se shodli, že se jednalo o nejzdařilejší tábor za poslední roky.
Dále se nám podařilo, uspořádat 44. ročník Poháru Města Slatiňany 
v požárním útoku, který se konal 12. 9. 2020 na místním stadionu. 
Této soutěže se zúčastnilo 8 družstev mužů a 8 družstev žen. Týden 
na to 20. 9. 2020 na témže místě proběhl 19. ročník dětského Pohá-
ru Města Slatiňany v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo celkem 
30 družstev dětí, z toho 15 družstev starších žáků a 15 družstev mlad-
ších žáků. Po této soutěži přišla přísnější mimořádná opatření a tato 
soutěž tak byla poslední soutěží, kterou se v okrese Chrudim podařilo 

uspořádat. Obě naše zmiňované soutěže provázelo krásné slunečné 
počasí, a i proto jsme je hodnotili jako velice zdařilé. Pravdou je, že 
především účast na soutěži dospělých nebyla taková, na jakou jsme 
zvyklí, nicméně tradici v konání jedné z nejstarších soutěží v našem 
kraji, a dost možná i naší zemi, se nám podařilo udržet.
V uplynulém roce jsme toho sice nestihli tolik, kolik bychom si přáli, 
ale za uskutečnění všech zmiňovaných akcí patří velký dík členům 
sboru a zejména pak vedoucím mladých hasičů, kteří to nevzdali a tá-
bor pro naše malé následovníky uspořádali i v současné situaci.
Velké poděkování patří také našemu městu a jeho finanční podpoře 
a dále Ing. Romanu Línkovi, náměstkovi hejtmana Pardubického kra-
je, který nás finančně podpořil, a rovněž tak napomohl ke konání obou 
našich soutěží. Jen díky těmto dvěma velkým podporovatelům bylo 
možné naše zmiňované akce uskutečnit. V neposlední řadě patří velký 
dík všem našim sponzorům a podporovatelům z řad různým firem 
a soukromých osob. Tolik k činnosti našeho sboru za uplynulý rok.
Na závěr přeji všem pevné zdraví a také aby byl rok 2021 lepší a naše 
životy se alespoň trochu mohly vrátit „k normálu“. 

Lukáš Jandík, starosta SDH Slatiňany

Soukromá inzerce

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz.


