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KVĚTEN 2021

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

U příležitosti státního svátku Dne vítězství 8. května budou položeny ky-
tice k pomníkům padlých vojáků jako vzpomínka obětí 2. světové války.

Ivona Osinková

V pondělí  dne  7.  4.  2021  navštívil  Slatiňany  pan  senátor  Jan Tecl 
za  účelem  předání  1320 ks  respirátorů  z  dovezených  taiwanských 
výrobních  linek  do  České  republiky.  Tyto  respirátory  pak  předal 
na  radnici  za  účasti  pana  starosty MVDr.  Ivana  Jeníka  a místosta-
rosty  Ing.  Stanislava  Šťastného  paní  předsedkyni  Svazu  diabetiků 
Slatiňany Olze Slachové pro její členy. 
Tímto  děkujeme  panu  senátorovi Teclovi  za  přízeň,  kterou  věnuje 
městu Slatiňany a zároveň děkujeme paní předsedkyni Olze Slachové 
za  iniciativní přístup a za dosavadní spolupráci s radnicí. Dále pak 
za činnost, kterou vyvíjí ve prospěch Svazu diabetiků. Všem jejím 
členům přejeme hlavně pevné zdraví a mnoho sil. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Senátor Tecl ve Slatiňanech
předal respirátory z taiwanské linky

Státní svátek

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:
Lars Kepler – Zrcadlový muž
Nora Roberts – Pramen moci

Renata Maryšková

Měsíc s pěknou knihou

na setkání seniorů v klášteře na den 6. 5. 2021 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová - Schmoranzová

Pozvání

Ráda bych se s vámi podělila o to, abyste věděli, jakou máme bez-
va  předsedkyni.  Zatímco my  všichni  jsme  se  nemohli  zúčastňovat 
společných  aktivit,  naše Olga Slachová nezahálela. No  a  čím opět 
výjimečná byla? 
Elektronicky  se  spojila  s  Ing.  Petrou Marešovou,  asistentkou  pana 
Jana Tecla, který je senátorem pro obvod č. 44, tj. pro Chrudimsko. 
Pan Tecl  byl  v  podstatě  pověřen  „kurýrem“  daru. On měl  za  úkol 
zprostředkovat distribuci  respirátorů vyrobených na  tchajwanských 
linkách darovaných ČR po loňské návštěvě předsedy Senátu Miloše 
Vystrčila. Pan senátor schůzku přislíbil s tím, že přijede na Městský 
úřad do Slatiňan dne 7. dubna 2021 ve 13 hodin a doveze pro všech-
ny členy organizace po 6 ks respirátorů. Toto setkání se uskutečnilo 
symbolicky v Den světového zdraví. Světový den zdraví je globálním 
dnem povědomí  o  zdraví,  který  se  každoročně  slaví  7.  dubna  pod 
záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších spřízně-
ných organizací. V roce 1948 uspořádala WHO první světové zdra-
votnické shromáždění, které rozhodlo od roku 1950 oslavovat každo-
ročně 7. duben jako Světový den zdraví. 
Posezení bylo příjemné, a to i za účasti pana starosty Jeníka a pana 
místostarosty Šťastného. A protože to byla „slušná nadílka“ krabic, 

dokonce se pan místostarosta nabídl, že  je doveze k paní Slachové 
domů. Ta si s tím dala práci, krabičky rozdělila pro úsekáře, kteří je 
nám členům předali. A tak velký dík všem, kteří se na akci podíleli 
a snažili se nás tak uchránit před nepříjemnou nemocí. Poděkování 
patří Martinovi Ladírovi a jeho firmě, která tyto roušky věnovala Se-
nátu ČR. I v loňském roce jeho firma dala respirátory všem členům 
Svazu diabetiků ČR. 

Výbor Svazu diabetiků Slatiňany

Poděkování předsedkyni svazu diabetiků
od všech členů – Olgo, díky
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 89. schůzi dne 29. 3. 2021
  1.  Rada města schválila obsah zápisu kroniky města za rok 2019.
  2.  Došlo k navýšení cen vstupného a pronájmu Švýcárny. Zdražení 

v rozmezí 10 až 50 Kč se netýká skupinového vstupného pro ško-
ly a dětí do 4 let. 

  3.  Byla rozšířena provozní a otevírací doba Švýcárny – květen až 
srpen od 9 h do 18 h včetně víkendů, duben, září,  říjen od 9 h 
do 16 h (o víkendech do 17 h, kromě pondělí).

  4.  Rada města  rozhodla o vypsání veřejné zakázky malého  rozsa-
hu na zpracování projektové dokumentace pro povolení  stavby 
a projektové dokumentace pro provedení stavby na výměnu bazé-
nové technologie, stavební úpravy bazénů a části areálu plovárny 
ve Slatiňanech, včetně výkonu autorského dozoru“ s oslovením 
10 dodavatelů a uveřejněním na profilu zadavatele. Komise pro 
hodnocení nabídek ve složení: Ing. Štastný, Ing. Hoffman, Esse-
rová. Výběrové  řízení bude vyhlášeno až po projednání  rekon-
strukce plovárny Zastupitelstvem města včetně schválení převo-
du finančních prostředků na vyhotovení PD.

  5.  Na  základě  doporučení  hodnotící  komise,  bylo  rozhodnuto 
o  oznámení  o  výběru  dodavatele  na  akci  týkající  se  dodávky 
vybavení (do nové přístavby). Celkem z 14 nabídek byla vybrá-
na společnost CADMIAprint s.r.o. s nejnižší cenovou nabídkou 
698 945 Kč vč. DPH.

  6.  Byl schválen dodatek smlouvy o dílo na rekonstrukci bytu č. 11 
v DPS. Dodatek spojený s navýšením ceny z důvodu montáže no-
vého ventilátoru, nových elektrorozvodů a s tím spojené opravy 
povrchů stěn. Navýšení ceny o 18 463 Kč vč. DPH.

  7.  Došlo ke schválení smlouvy o poskytnutí účelové dotace v dotač-
ním řízení na podporu sociálních služeb. Pardubický kraj poskyt-
ne městu účelovou dotaci v maximální výši 475 000 Kč.

  8.  Rada schválila vypsání veřejné zakázky malého rozsahu na nákup 
nového hasičského automobilu pro JSDH. Na pořízení automo-
bilu poskytne Ministerstvo vnitra ČR dotaci ve výši 450 000 Kč 
a Pardubická kraj dotaci ve výši 300 000 Kč. Hodnotící komise 
ve složení: MVDr. Jeník, Bc. Rulík, Ing. Rašín.

  9.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na opravu  části  chodníku v  ul.  5  května ve Slatiňanech  (druhá 
část).  Komise  pro  hodnocení  nabídek  ve  složení:  Ing.  Štastný, 
Ing. Hoffman, Esserová.

10.  Rada města zrušila schválení uzavření dodatku k smlouvě o dílo 
s Realitní  a  stavební  společností,  týkající  se  zakázky přístavby 
ZŠ.  Byla  objevena  součtová  chyba  zhotovitele  v  položkovém 
rozpočtu  za  více  a  méně  práce  v  původním  dodatku.  Chybná 
součtová cena byla v novém znění opravena.

11.  Rada  města  neschválila  výstavbu  studny  na  pozemku  u  chaty 
na Borku zejména z důvodu omezené možnosti likvidace splaš-
kových vod, kvůli kterým by následně bylo nutné budovat jímku.

12.  Rada města schválila provést v části parcely č. 399/2 v k.ú. Slati-
ňany stavbu kabelového vedení a elektrické přípojky, která bude 
vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného 
břemene (cca 4 bm).

13.  Bylo vyhověno žádosti o zapůjčení společenského sálu pro pří-
městský tábor divadelnímu spolku ACORD z.s. v termínu 16. až 
20. 8. 2021 – schválená cena 250 Kč/den.

14.  Na základě nového zákona o odpadech, který nově neukládá ob-
cím  povinnost  zpracovávat  plán  odpadového  hospodářství,  se 
Rada města  zaobírala  otázkou,  za  jakých  podmínek  tento  plán 
odpadového hospodářství zpracovávat. Bod byl odložen s žádostí 
o získání dalších informací.

15.  Byl schválen dodatek k nájemní smlouvě na byt na Starém ná-
městí o ročním prodloužení.

16.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 73 696 463 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 31 770 149 Kč) a ve výdajové části 
103 926 713 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 

– pořízení ukazatele rychlosti v Kunčí, obnova nátěru a oprava 
„Kočičího hrádku“.

17.  Rada města doporučila schválit program pro 14. zasedání Zastu-
pitelstva města naplánovaného na 7. 4. 2021.

18.  V různém Rada:
◦  rozhodla o předpokládaném termínu otevření plovárny, který sta-
novila na 4. 6. 2021. Termín bude případně upraven dle platných 
nařízení souvisejících s pandemickou situací.

◦  pověřila radní prověřením žádosti od společnosti VČELKA se-
nior care.

◦  schválila dočasnou demontáž sloupu a svítidla VO u Škrovád-
ského  nábřeží  z  důvodu  opravy  vodovodního  přivaděče  mezi 
vodojemem a Podlažicemi. Svítidlo bude demontováno po dobu 
cca 3 týdnů v dubnu tohoto roku.

◦  probírala podobu projektu  rekonstrukce ulice Čechova. Po do-
končení konceptu projektu bude uspořádáno veřejné seznámení 
občanů se situačním výkresem, kde budou moci obyvatelé ulice 
vznést připomínky, tak jak to bylo realizováno u jiných investič-
ních akcí. Zároveň bude situační výkres zveřejněn na webových 
stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Rada města Slatiňany projednala
na 90. schůzi dne 7. 4. 2021

  1.  Rada  města  schválila  poskytnutí  dotací  organizacím  v  rámci 
schváleného  limitu na  rok 2021. Kompletní výše poskytnutých 
dotací jsou k dispozici na webu města v přehledu usnesení.

  2.  Došlo k ukončení plnění smlouvy na tvorbu vyhodnocení plnění 
plánu odpadového hospodářství se společností ISES, s.r.o. s tím, 
že byl schválen upravený návrh další spolupráce.

  3.  V různém Rada:
◦  pověřila starostu podpisem kupní smlouvy se společností CAD-
MIAprint s.r.o. jako s dodavatelem na vybavení na ZŠ (do nové 
přístavby).

◦  schválila  čerpání  rezervního  fondu  ZŠ  v  maximální  výši 
40 000 Kč na pokrytí nákladů spojených s úpravou elektroinsta-
lace v rámci nové přístavby na ZŠ.

◦  řešila  požáry  a  nevhodný  odpad  na  kompostárně  (viz  článek 
níže).

◦  řešila rozbitý kontejner na hřbitově, který právě kvůli svému tech-
nickému stavu musel být bohužel před Velikonocemi odvezen.

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 14. zasedání dne 7. 4. 2021

  1.  Schválení programu 14. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo zrušilo vyhlášku o místním poplatku z pobytu (viz 

níže v článku).
  3.  Na základě podmínky pro získání dotace,  se Zastupitelstvo za-

vázalo dofinancování hasičského vozu ve výši až 1 300 000 Kč. 
Souvisí  s  89. Radou,  8  bod.  Současné  vozidlo  budou  využívat 
dobrovolní hasiči z Trpišova.

  4.  Byla schválena směna pozemků s Národním hřebčínem Kladruby 
nad Labem. Vzájemná směna pozemků zejména v oblasti mezi 
parkem a Švýcárnou, kdy obě strany získají ucelenější či strate-
gičtější pozemky pro jejich další činnost.

  5.  Zastupitelstvo  a  veřejnost  byla  seznámena  se  studií  rekonstrukci 
plovárny. Vedla  se  diskuze  zejména  ohledně  případného  posunu 
plotu a možností nerezové vany velkého bazénu (viz níže v článku). 

  6.  Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu v příjmové části 
81 568 284 Kč (dorovnáno financováním příjmů 30 298 328 Kč) 
a  ve  výdajové  části  110  326  713 Kč  (dorovnáno  financováním 
výdajů 1 539 900 Kč) – přijetí první části dotace z MMR na pří-
stavbu ZŠ, financování hasičského vozu a financování PD rekon-
strukce bazénu.

  7.  Zastupitelstvo města schválilo 1. část závěrečného účtu města – hos-
podaření příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za rok 2020.
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  8.  Byla  prominuta  pohledávka  za  bezesmluvní  užívání  pozemku 
p.č. 43 v k.ú. Slatiňany (plocha pod trafostanicí u Modely) Ná-
rodnímu památkovému ústavu. Historicky byla budova (trafosta-
nice) vybudovány pro potřeby zámku. Leží na pozemku města, 
a tak z ní městu náleží náhrada ve výši 20 488 Kč. Vzhledem k zá-
jmu města na demolici této budovy, která se neslučuje s estetikou 
prostředí, případnou rekonstrukcí Kabeláčova mlýna na kulturní 
a informační centrum, skutečnosti, že není využívána a kroky ko-
nané ze strany NPÚ vedoucí k demolici, byla náhrada prominuta 
v plné výši.

  9.  Zastupitelstvo přidělilo dotace z rozpočtu města nad kompetence 
Rady na rok 2021, a to ve výši 115 000 Kč, Sportovním klubům 
Spartak  Slatiňany,  z.s.  a  70  000 Kč  Tělocvičné  jednotě  Sokol 
Slatiňany, z.s. na nezbytný provoz a příp. nutné drobné opravy 
objektů. 

10.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  řešilo možnosti bezbariérovosti postranního vchodu (od parko-
viště) na hřbitov.

◦  bylo seznámeno se stavem přípravy nového územního plánu.
◦  upozorňovalo na problematiku  týkající se kompostárny, kterou 
využívají  občané  i  z  jiných měst  a vozí  tam odpad, který  tam 
nepatří.

◦  se dotazovalo na úpravy v parčíku J. Johna před budovou školy.
◦  bylo seznámeno s návrhy výboru pro životní prostředí ohledně 
možnosti dovýsadby stromů v Třešňovce.

Rada města Slatiňany projednala
na 91. schůzi dne 12. 4. 2021

  1.  Uzavření Dodatku  č.  2  k  smlouvě  o  dílo  s  Realitní  a  stavební 
společností s.r.o., týkající se zakázky přístavby ZŠ. Dodatek řeší 
vícepráce v hodnotě 300 800 Kč vč DPH (na základě žádosti ře-
ditele a konzultace s dodavatelem se jedná o nákup interaktivních 
tabulí a projektorů).

  2.  Rada schválila dodatek ke smlouvě o nájmu společenského domu 
s organizací ROBI Slatiňany. V souvislosti s připravovanou re-
konstrukcí  MŠ  bude  prostory  pronajímané  dětské  organizaci 
ROBI od 4. 5. 2021 do 27. 6. 2021 užívat MŠ. Nájemné za rok 
2021  bude  organizaci  ROBI  dodatkem  adekvátně  poníženo 
z 1 500,- Kč na 1 250,- Kč.

  3.  Na základě žádosti ČEZ Distribuce, a. s. byla schválena žádost 
o změnu způsobu kalkulace náhrady za zřízení věcného břemene 
související  s  pokládkou  elektrického kabelu nízkého napětí  dle 
ceníkových cen dle zákona 488/2020 Sb. Ceníková náhrada na-
výší cenu (v tomto případě) o 14 000 Kč oproti původní požado-
vané částce.

  4.  Rada města souhlasila s dodatkem ohledně úhrady fixních pro-
vozních  nákladů  ZŠ  pro  SK  Spartak  Slatiňany,  z.s.  týkající  se 
částečného pokrytí fixních nákladů na provoz sportovišť v době, 
kdy  školy  a  sportoviště  musí  být  uzavřené.  Jedná  se  o  částku 
16 000 Kč měsíčně. Dosavadní smlouva, kterou měla ZŠ se Spar-
takem takovou situaci neřešila.

  5.  Rada se zaobírala žádostí o finanční dar Lince bezpečí, z. s. Žá-
dosti nebylo vyhověno.

  6.  Bylo diskutováno o  záměru  společnosti Zásilkovna  s.r.o.  o vy-
budování automatického výdejního boxu na parcele č. 772 v k.ú. 
Slatiňany  (parkoviště  před  MěÚ).  Rada  stanovila  podmínky, 
za kterých bude ochotna smlouvu schválit.

  7.  Rada města schválila projektovou dokumentaci na stavební úpra-
vy části ulice Klášterní (úsek mezi ulicemi Tyršova a Švermova). 
Schválení  zanesených  úprav,  které  vznikly  v  průběhu  veřejného 
seznámení občanů se situačním výkresem stavebních úprav ulice. 
Projekt bude dokončen a následně zaslán k vyjádření dotčených or-
gánů a pak předán k řízení o stavební povolení na MěÚ Chrudim.

  8.  Došlo ke schválení žádosti o čerpání rezervního fondu MŠ ve výši 
92 682 Kč na pořízení nových koberců do 2 tříd. Dále bylo vyho-
věno žádosti o čerpání z rezervního fondu MŠ 104 931 Kč spolu 
se zapojením investičního fondu ve výši 105 221 Kč na poříze-

ní  nových  skříní  do  ložnic. Bylo  vyhověno  i  žádosti  o  čerpání 
prostředků z rezervního fondu ve výši 108 960 Kč a investičního 
fondu MŠ ve výši 42 011 Kč na pořízení nových šatních skříní.

  9.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 568 284 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 599 128 Kč) a ve výdajové části 
110 627 513 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– financování víceprací v rámci 2. dodatku k přístavbě ZŠ.

10.  V různém Rada:
◦  rozhodla o  refundování  poplatku  zaplacené ve Sběrném dvoře 
v rámci zrušeného limitu v termínu od 1. 1. 2021 do 24. 2. 2021. 
O postupu jak požádat o refundaci bude MěÚ informovat Sběrný 
dvůr.

◦  řešila žádost obchodníka, který by rád provozoval stánek se su-
venýry na parkovišti  u hřebčína. Rada  souhlasila  s  vyvěšením 
záměru.

◦  přizvala MgA. Ryzovou. Vedla se diskuse ohledně záměru pro-
vozování  občerstvení  (formou  pronájmu  jako  chráněné  dílny). 
Rada  souhlasila  s  možností  pořádání  kulturních  akcí,  avšak 
odmítla v  současné době provádění  stavebních úprav v objek-
tu Švýcárny  tak,  aby  zde mohlo být projednávané občerstvení 
(kavárna) provozováno.

◦  rozhodla na základě velkého cenového rozdílu mezi cenou nerez 
plaveckého bazénu a fóliového provedení (rozdíl až 12 mil. Kč 
vč. DPH) o zachování původního konceptu  fóliového povrchu 
bazénu (viz článek níže).

◦  diskutovala o dispozičním řešení atletické dráhy dle informace 
zpracovatele PD (problematika související s počtem drah zejmé-
na v cílové rovince a prostorových možnostech).

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval
Ing. Vít Steklý

Takovou  otázku  si  klademe  téměř  každý  týden,  když  pracovníci 
údržby města opakovaně uklízejí prostor a okolí kompostárny. Kdo 
na kompostárnu odkládá odpad  (stavební  suť, kamení, kovy, bio-
odpad v plastových pytlích atd.), který  tam nepatří?  Jsou  to  snad 
občané okolních obcí, kteří nemají příliš možností ukládání odpa-
du nebo nezodpovědní občané našeho města? Třídění odpadů má 
určitá pravidla, kterými je třeba se řídit, a nejinak je tomu i v pří-
padě  ukládání  odpadu  na  kompostárnu. Co  tedy  na  kompostárnu 
PATŘÍ? Je to čerstvě posečená tráva, listí, pořezy keřů a větve, pi-
liny,  hobliny,  kůra,  kuchyňské  zbytky  rostlinného  původu,  popel 
ze dřeva, ornice a výkopová zemina  (zemina bez kamenů!!!). Co 
na kompostárnu NEPATŘÍ? Nepatří  tam seno, shnilá  tráva, popel 
z  uhlí,  zbytky  živočišného  původu,  plast,  sklo,  kovy  a  další  ne-
kompostovatelné odpady, stavební odpady. Ukládání odpadu bude 
vždy o zodpovědném chování každého z nás. I zde platí, že dokud 
se nebudeme k veřejnému prostranství všichni chovat tak, jako se 
chováme ke svému majetku, budou veškerá případná opatření jen 
napravovat lehkomyslnost a nezodpovědnost některých spoluobča-
nů. Každý z nás svým způsobem života ovlivňuje životní prostředí 
a přírodu. Je smutné, že v 21. století se stále najdou tací, kteří nedo-
držují pořádek. Určitě se ale tímto chováním nenechme inspirovat, 
je lepší jít dobrým příkladem. Přece tu našim dětem nechceme ne-
chat jedno velké smetiště.

Veronika Novotná

Proč máme neustále znečištěný prostor
a okolí kompostárny?

Město Slatiňany příjme do stálého pracovního poměru zahradníka.
Podmínkou je střední vzdělání s výučním listem v daném oboru.
Nástup možný od 1. 6. 2021 nebo dle dohody.
Pracovní náplň: péče o městkou zeleň, další práce týkající se údržby 
města.
Informace u p. tajemníka MěÚ – Ing. Josef Prokš, tel. 469 600 237.

Město Slatiňany příjme zahradníka
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PODAŘILO SE…
Byt č. 11 v Domě s pečovatelskou službou 
Slatiňany prošel kompletní rekonstrukcí
Protože  náš  dům  s  pečovatelskou  službou 
byl  postaven  již  v  roce  1987,  je  potřebné, 
aby majitel  tj. Město  Slatiňany  investovalo 
nemalé  částky  do  jeho  oprav.  Po  několika 
vydařených  akcích  (např.  stavba  plošiny, 
rekonstrukce  dvora  a  garáže  pro  služební 
automobil,  výstavba  bezbariérové  koupelny 
v 1. patře, výměna lina a nábytku ve spole-
čenských místnostech, zateplení objektu, vý-
měna oken a akumulačních kamen) se Město 
Slatiňany pustilo do stavebních úprav v by-
tech.
Jako první byl přebudován byt č. 11 v prv-
ním  patře  objektu.  Byla  posunuta  stávající 
příčka a tím zvětšeno sociální zařízení bytu. 

Díky  této  nové  dispozici mohl  být  nainsta-
lován  sprchový  kout.  Obyvatel  bytu  tudíž 
bude mít naprosté soukromí a nemusí využí-
vat společnou koupelnu. Proběhla i výměna 
vodovodní  instalace,  elektrorozvodů,  svíti-
del, podlahových krytin, veškerých obkladů 
a  dlažby.  Byla  zakoupena  nová  kuchyňská 
linka a skříň.
Zahájení  stavebních  prací:  1.  března  2021, 
předání  rekonstruovaného  bytu:  16.  dubna 
2021
Rekonstrukci, na základě výběrového řízení, 
provedla firma Komplex CR s.r.o., Chrudim. 
Projektantem přestavby byl Tery Art Michal 
Tereska. Město Slatiňany investovalo do re-
konstrukce celkem 167 237,43 Kč.
Bytová  jednotka  bude  předána  novému  ná-

jemci 1. května 2021.
Město  Slatiňany  má  v  plánu  v  budoucnu 
tímto  způsobem  přebudovat  i  ostatní  byty 
v domě. 
Chceme  touto  cestou  poděkovat  i  obyva-
telům  DPS  za  trpělivost  během  stavebních 
úprav. Hluk a nepořádek v budově byl  sice 
nepříjemný,  ale  výsledek  rekonstrukce  se 
všem obyvatelům velice líbil.
Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí DPS
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NEPODAŘILO SE…
Situace týkající se černých skládek a veške-
rého nepořádku na veřejných prostranstvích 
našeho  města,  okolo  kontejnerů  na  tříděný 
odpad apod. se stává neúnosná. Její vážnos-
tí se zabývala na svém jednání i Rada města 
Slatiňany.  Pokud  je  zjištěn  pachatel  černé 
skládky,  je  věc  předána  POLICII  ČR  pro 
spáchání přestupku.
Město má snahu co nejvíce zjednodušit ob-
čanům ukládání biologického odpadu, proto 
byla  zřízena  kompostárna.  Přesto  se  stále 
více  šíří  „zlozvyk“  zakládat  černé  skládky 
a  porušovat  pravidla  ukládání  odpadu 
na kompostárnu.

Nelze opomenout, že odstraňování takových 
nešvarů  zabírá nemalou část  pracovní doby 
zaměstnanců údržby města, kteří by tento čas 
mohli věnovat jiným prospěšným činnostem.
Další  přiložené  fotografie  ukazují  na  cílené 
ničení majetku, které zasahuje nejen do čin-
nosti  pracovníků  údržby  města,  ale  také 
do  rozpočtu  města.  Poničené  odpadkové 
koše v počtu 3 ks se pořídí za 1 700 Kč, což 
není  zanedbatelná částka. Rovněž  tak úmy-
slně poškozenou nástěnku, nelze opravit, ale 
nutno pořídit celou novou desku.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Dne 7. 4. 2021 byla projednávána Zastupitel-
stvem města předložená studie rekonstrukce 
plovárny. Celkový koncept uspořádání a ře-
šení  rekonstrukce  plovárny  se  zachováním 
velkého bazénu s rozdělením na 3 zóny, kde 
je  většinově  preferováno  rekreační  a  kon-
diční  plavání  doplněné  o  zážitkovou  zónu 
a vybudování nového dětského brouzdaliště 
s vodními prvky bylo většinově kladně hod-
noceno.

Největší  diskuse  se  vedla  ohledně možnos-
ti  posunu  plotu  směrem  do  areálu  plovár-
ny  za  účelem  možnosti  zřízení  podélného 
parkovacího  stání  z  důvodu  nedostatku 
parkovacích  míst,  odlehčení  okolních  ulic 
automobily  návštěvníků  a  s  cílem  zvýšit 
bezpečnost  cyklistů  a  chodců  pohybujících 
se po komunikaci. Kromě argumentů někte-
rých zastupitelů proti zabrání části vnitřního 
prostoru plovárny, také panovala obava, zda 
po  posunu  plotu  zbyde mezi  ním  a  krajem 
bazénu  nedostatečný  prostor  pro  lehátka 
a  kolemjdoucí.  Ovšem  navrhovaný  posun 
plotu ve studii je jednoznačně odvislý od za-

chování  dostatečného  prostoru  pro  lehát-
ka a kolemjdoucí,  a  to v  šíři 7,8 m. Prostor 
mezi plotem a krajem bazénu bude ovlivněn 
i změnou šíře bazénu na 24 m oproti  stáva-
jící  šířce,  což  je dáno  stavebními úpravami 
v  souvislosti  s  přibetonováním  stěn  bazénu 
a instalací přelivných žlabů po obvodu celé-
ho bazénu dle hygienických norem.

Po  diskusi  bylo  většinově  přijato  usnese-
ní  o  ponechání  možnosti  posunu  plotu  dle 
studie.  Tato  možnost  bude  následně  detail-
ně rozpracována v projektové dokumentaci. 
Avšak zda nakonec bude plot skutečně posu-
nut, a případně o kolik, bude záviset na vy-
jádření všech dotčených orgánů, diskusí nad 
projektovou  dokumentací  a  následném  de-
finitivním  rozhodnutí. Také  parkování  bude 
řešeno  koncepčně  v  další  navazující  studii 
včetně vstupního objektu plovárny  i v kon-
textu s plánovaným parkovištěm u sportovišť 
Spartaku. Je uvažováno o zmenšení součas-
ného  zastavěného  prostoru  plovárny  vstup-
ním objektem s cílem rozšířit volnou plochu 
a zeleň uvnitř areálu plovárny.

Další  diskutovanou  záležitostí  bylo,  zda 
velký  plavecký  bazén  bude  v  navrhova-
ném povrchu z  fólie  či v nerez provedení. 
Po diskusi zastupitelů bylo přijato usnesení, 
kdy zastupitelé pověřili Radu města zajiště-
ním cenového odhadu provedení nerez ba-
zénu. V následně zaslaném odhadu od pro-
jektanta  bylo  uvedeno,  že  cenový  rozdíl 
rekonstrukce  bazénu  s  povrchem v  nerezu 
oproti fólii činí až 12 mil. Kč vč. DPH a lze 
také  předpokládat  značný  růst  cen  nerezu 
v následujícím období. Na základě velkého 
cenového rozdílu v kontextu s dalšími při-
pravovanými velkými  investičními akcemi 
města (např. kanalizace Kunčí, rekonstruk-
ce sportovišť, ulic, chodníků, VO atd.) a ne-
možností  čerpat  na  rekonstrukci  plovárny 
dotační prostředky, které nejsou a nebudou 
vypsány, Rada města rozhodla o tom, že ba-
zén bude mít povrh z fólie. Předpokládaná 
životnost fólie dle projektanta by měla být 
při  použití  nových  technologií  minimálně 
dvacet let.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Informace z projednání studie rekonstrukce plovárny Zastupitelstvem
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Dne 1. ledna 2021 nabyl účinnosti nový zákon o odpadech [1], 
který byl přijat v návaznosti na právní předpisy Evropské unie 
z tzv. balíčku oběhového hospodářství [2]. Nový zákon o odpa-
dech obsahuje oproti předchozí právní úpravě [3] hned několik 
významných změn, které se dotknou nejen běžných občanů, ale 
především podnikatelů a obcí.

Povinnosti původců odpadu
Nový zákon o odpadech přináší řadu nových povinností pro původ-
ce odpadu. Kromě toho některé stávající povinnosti dále rozšiřuje či 
zpřesňuje. Například osoby provádějící odstranění stavby jsou nově 
povinny nejen předat odpady do zařízení k tomu určenému, obchod-
níku s odpady nebo do obecního systému, ale musí také se stavebními 
a demoličními odpady nakládat tak, aby byla zajištěna nejvyšší mož-
ná míra jejich opětovného použití a recyklace.[4] V opačném případě 
se vystavují nebezpečí sankce.

Nakládání s nezákonně soustředěným odpadem (tzv. černé skládky)
Nový zákon o odpadech výslovně reguluje problematiku tzv. černých 
skládek.[5] Předně se zdůrazňuje povinnost vlastníka odpadu předat 
nezákonně  soustředěný  odpad  do  zařízení  pro  nakládání  s  odpady. 
Vlastník pozemku, na němž se objeví tzv. černá skládka, má v oka-
mžiku,  kdy  se  o  existenci  černé  skládky dozví,  povinnost  o  tomto 
informovat obecní úřad. Není-li znám vlastník odpadu, obecní úřad 
vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho od-
klizení.  Pokud  vlastník  pozemku  odpad  neodklidí,  ač  k  tomu  byl 
vyzván, obecní úřad má nově prostředky ke zjednání nápravy  (mj. 
i oprávnění vstoupit na dotčený pozemek a odklidit tento odpad).[6]
Tyto pravidla se vztahují na všechny černé skládky, a to bez ohledu 
na  jejich velikost  (neboť dle zákonodárce „i malé množství nebez-
pečných odpadů může výrazně ohrozit životní prostředí“).[7]

Změna právní úpravy poplatku za komunální odpad
Poplatky za účast v obecním systému nakládání s komunálním od-
padem jsou nově upraveny pouze v zákoně o místních poplatcích.[8] 
Obce však mohou až do konce roku 2021 vybírat poplatek za komu-
nální  odpad  podle  dosud  zavedených  pravidel,  přičemž  nejpozději 
31.  12.  2021  pozbydou  platnosti  stávající  obecně  závazné  vyhláš-
ky  těchto  obcí,  na  základě  kterých  byl  poplatek  zaveden.[9] Obce 
tak budou muset nejpozději s účinností od 1. 1. 2022 přijmout nové 
obecně závazné vyhlášky, které budou v souladu s novým zákonem 
o odpadech.

Zvyšování poplatku za ukládání odpadu na skládku
Nový zákon o odpadech zavádí odlišnou výši poplatku u všech 5 ka-
tegorií odpadů  (odpady využitelné, zbytkové, nebezpečné, vybrané 
technologické a sanační).[10] Počínaje rokem 2021 je sazba poplat-
ku za ukládání odpadu na skládku u vybraných druhů odpadu pravi-
delně navyšována, a to až do roku 2030. Roční zvyšování sazby se 
dotýká využitelných a zbytkových odpadů (např. využitelný odpad 
do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500,- Kč, v roce 2021 
bude zpoplatněn částkou 800,- Kč a v roce 2029 částkou 1 850,- Kč 
za jednu tunu takového odpadu uloženého na skládku). Oproti dosa-
vadní právní úpravě naopak došlo ke snížení poplatku za skládkování 
nebezpečných odpadů (zrušení tzv. rizikové složky poplatku).

Zákaz skládkování od roku 2030
Od  roku 2030 bude platit  zákaz  skládkování využitelného odpadu.
[11] Tento zákaz  se bude vztahovat na  (i) odpady o  stanovené vý-
hřevnosti, (ii) odpady překračující limitní hodnotu parametru biolo-
gické  stability  a  (iii)  recyklovatelné  odpady  (jinými  slovy,  odpady 
které je možné energeticky využít, biologicky rozložit a recyklovat).

[12] Tento postup je tak odrazem tzv. hierarchie odpadového hospo-
dářství, v rámci které je skládkování až posledním možným způso-
bem nakládání s odpady.[13]
Oddělené soustřeďování recyklovatelných složek komunálního 
odpadu
Obce mají  nově  povinnost  určit místa  pro  oddělené  soustřeďování 
recyklovatelných  složek  komunálního  odpadu  (tzn.  nebezpečného 
odpadu,  papíru,  plastů,  skla,  kovů,  biologického  odpadu,  jedlých 
olejů a  tuků a od 1. 1. 2025  rovněž  textilu).[14] Obce  jsou povin-
ny zajistit, aby odděleně soustřeďované složky komunálního odpadu 
tvořily v letech 2025–2029 alespoň 60 %, v letech 2030–2034 ales-
poň 65 % a od roku 2035 alespoň 70 % z celkového množství komu-
nálních odpadů, kterých je v daném roce obec původcem.[15] Aby 
obce mohly tyto cíle splnit, budou muset zajistit vytřídění podstatně 
většího množství  jednotlivých složek komunálních odpadů než do-
posud. Obce se budou muset zaměřit zejména na důkladné vytřídění 
bioodpadů (přičemž bez důkladného třídění v této oblasti nebude dle 
zákonodárce možné plnění cílů dosáhnout).[16]

Třídící slevy
Ačkoliv došlo nabytím účinnosti nového zákona o odpadech k na-
výšení  poplatků  za  ukládání  odpadů  na  skládky,  obce  však  mají 
za  splnění  zákonem  stanovených  předpokladů  nárok  na  tzv.  třídící 
slevu.[17] Až do konce roku 2029 (tj. do doby, než začne platit zákaz 
skládkování využitelného odpadu) tak mohou obce ukládat využitel-
ný komunální odpad na skládku za sníženou sazbu. Zákon nicméně 
stanoví maximální množství takového odpadu, který lze za sníženou 
sazbu uložit na skládku.

Živnostenský odpad
Předně  uvádíme,  že  nová  právní  úprava  již  nerozlišuje  mezi  tzv. 
živnostenským  odpadem  (tedy  odpad  vyprodukovaný  právnickými 
a  podnikajícími  fyzickými  osobami)  a  komunálním odpadem. Tito 
původci odpadu však mohou i nadále předávat svůj odpad do obec-
ního systému pro nakládání s komunálním odpadem, a to na základě 
písemné smlouvy s obcí.[18] Pokud tedy obec umožní zapojení těch-
to osob do svého obecního systému, bude muset v obecně závazné 
vyhlášce, kterou je nastaven obecní systém, stanovit určité minimální 
náležitosti pro jejich účast.[19]

Obchodování s odpady
Jedním ze způsobů nakládání s odpady je také obchodování s odpady.
[20] Podle nového zákona o odpadech může s odpady obchodovat 
právnická nebo podnikající fyzická osoba, která provádí nákup a pro-
dej odpadů na vlastní odpovědnost a která zároveň pro tuto činnost 
získá povolení od krajského úřadu.[21] Nově tak dochází k rozšíření 
okruhu osob, které mohou obchodovat s odpady, neboť podle před-
chozí právní úpravy mohl s odpady obchodovat pouze provozovatel 
zařízení.

Zprostředkování nakládání s odpady
Nový zákon o odpadech dále upravuje tzv. zprostředkování nakládání 
s odpady. Zprostředkovatel bude moci uzavřít (i) smlouvu s původ-
cem odpadu, ve které původce zmocní zprostředkovatele k tomu, aby 
jeho jménem zajistil předání odpadu do zařízení určeného pro naklá-
dání s odpady, a (ii) smlouvu s provozovatelem zařízení, na jejímž 
základě provozovatel přijme odpady od klientů zprostředkovatele (tj. 
původců  odpadů)  do  takového  zařízení.  Zásadní  rozdíl mezi  zpro-
středkovatelem a obchodníkem spočívá v tom, že zprostředkovatel se 
převzetím odpadu nestává jeho vlastníkem, zatímco obchodník ano.
[22] Tato skutečnost má zásadní vliv na určení toho, kdo nese povin-
nosti spojené s takovým odpadem.

Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn
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Závěr
Nový  zákon  o  odpadech  přináší  celou  řadu  změn,  přičemž mnohé 
z nich se soustředí na cíl realizovat tzv. hierarchii odpadového hos-
podářství (tj. pravidlo, že skládkování či jiné formy odstranění odpa-
du  jsou až posledním, nejméně preferovaným způsobem nakládání 
s  odpadem).  Výše  uvedený  přehled  vybraných  změn  přitom  není 
ani zdaleka úplný. Popsání některých komplexnějších změn by však 
překračovalo rámec tohoto článku. Zejména subjektům, které se za-
bývají odpadovým hospodářstvím nebo patří mezi velké producenty 
odpadů, proto doporučujeme seznámit se s novým zákonem o odpa-
dech podrobněji.

Zdroj: 
Mgr. Michal Pálinkás, partner
Mgr. Jakub Adámek, advokát
Mgr. Jan Forejt, advokátní koncipient
Mgr. Michal Gola, LL.M., advokátní koncipient
Mgr. Jan Lexa, advokátní koncipient

ŘANDA HAVEL LEGAL advokátní kancelář s.r.o.

[1]  Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „nový zákon o od-
padech“).

[2] Jedná se o následující předpisy Evropské unie:
1.  Směrnice č. 2018/849, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vo-
zidlech s ukončenou životností, 2006/66/ES o bateriích a aku-
mulátorech a odpadních bateriích a  akumulátorech a 2012/19/
EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních;

2.  Směrnice  č.  2018/850,  kterou  se  mění  směrnice  1999/31/ES 
o skládkách odpadů;

3.  Směrnice  č.  2018/851,  kterou  se  mění  směrnice  2008/98/ES 
o odpadech;

4.  Směrnice č. 2018/852, kterou se mění směrnice 94/62/ES o oba-
lech a obalových odpadech.

[3] Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[4] Ust. § 15 odst. 2 písm. b) a f) nového zákona o odpadech.
[5]  Tedy situace, kdy je odpad nezákonně soustředěn mimo zařízení 

určené k nakládání s odpady a není možné dohledat osobu, která 
je za tento odpad odpovědná. – Srov. § 14 nového zákona o od-
padech.

[6] Srov. § 14 odst. 5 a odst. 6 nového zákona o odpadech.
[7] Srov. důvodovou zprávu k § 14 nového zákona o odpadech.
[8]  Ust. § 10d a násl. zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů.
[9] Ust. § 156 odst. 3 nového zákona o odpadech.
[10] Srov. ust. § 107 nového zákona o odpadech a jeho přílohu č. 9.
[11]  Termín byl posunut z původně plánovaného zákazu skládkování 

od roku 2024.
[12] Ust. § 40 odst. 1 nového zákona o odpadech.
[13] Ust. § 3 odst. 2 nového zákona o odpadech.
[14] Ust. § 59 odst. 2 nového zákona o odpadech.
[15] Ust. § 59 odst. 3 nového zákona o odpadech.
[16] Srov. důvodovou zprávu k § 59 nového zákona o odpadech.
[17] Ust. § 157 nového zákona o odpadech.
[18] Ust. § 62 odst. 2 nového zákona o odpadech.
[19] Ust. § 59 odst. 5 písm. c) nového zákona o odpadech.
[20] Ust. 11 odst. 1 písm. c) nového zákona o odpadech.
[21]  Srov. ust. § 11 odst. 1 písm. p) a § 26 odst. 1 nového zákona 

o odpadech.
[22] Srov. ust. § 44 odst. 2 a § 45 odst. 3 nového zákona o odpadech.

Článek byl původně publikován na serveru epravo.cz.

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.

Oprava kontejneru ze hřbitova
Dne 16. března byl z místního hřbitova odvezen kontejner na hřbi-
tovní odpad na plánovanou opravu. S Technickými službami města 
Chrudim bylo domluveno přistavení náhradního kontejneru po dobu 
opravy. V průběhu opravy 31.  března však  technické  služby  jejich 
kontejner potřebovaly a bez upozornění Města Slatiňany ho odvezli, 
proto nebylo možné ihned reagovat. Po zjištění byl na místo v co nej-
kratší možné době dovezen kontejner o objemu 1 100 litrů. 
12. dubna byl původní opravený kontejner umístěn opět na hřbitově. 
V rámci opravy bylo plánováno jeho natření ve vnitřní části. Proto 
bylo nutné, aby se po nějaký čas  ještě nepoužíval, aby mohl řádně 
před nátěrem vyschnout. Kontejner byl z toho důvodu označen bez-
pečnostní páskou a nápisem nevhazujte odpad a nadále byl k dispo-
zici kontejner náhradní. Bohužel požadavek nebyl ze strany návštěv-
níků hřbitova respektován. V současné době (v závislosti na počasí) 
byl měl být kontejner již plně funkční.
V  souvislosti  s  tím,  chceme  upozornit  občany,  že  tento  kontejner 
slouží k odkládání pouze hřbitovního odpadu po jeho vytřídění.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Zrušení místního poplatku z pobytu
Zastupitelstvo  města  zrušilo  místní  poplatek  z  pobytu  s  účinností 
od 1. 5. 2021 Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplat-
ku z pobytu. Vzhledem k tomu, že příjem do rozpočtu města nebyl 
nikterak výrazný,  a dále  s úmyslem odstranit  administrativní  zátěž 
poskytovatelům ubytování  spojenou  s  výběrem a  evidenční  povin-
ností, doporučila Rada města Zastupitelstvu vyhlášku upravující ten-
to poplatek zrušit. Měsíc duben je posledním obdobím r. 2021, kdy 
byl tento poplatek vybírán.

Hana Hanušová, odbor finanční

Svoz tříděného odpadu službou
„dům od domu“

Vzhledem ke stále přetrvávající pandemické situaci, kdy je asi nej-
větší možnou ochranou samoizolace, se stala nutnost cesty na úřad 
pouze kvůli pytlům na plastový odpad poněkud nadbytečná. Je patr-
né, že pytle na plastový odpad nejsou ničím speciálním, pouze mají 
patřičnou tloušťku, tak aby nehrozilo jejich protržení. Tyto pytle je 
možné zakoupit v běžném obchodě, kde nakupujeme například potra-
viny. Na základě těchto skutečností se Rada města rozhodla od začát-
ku dubna 2021 povolit i alternativní pytle, než ty, které lze obdržet 
na MěÚ.  Jedinou podmínkou  je,  že vlastní pytle musí být  jedno-
barevné, minimálně 40 mikronů silné a 120 l velké. Na  tyto pyt-
le využijte známku, která Vám byla doručena spolu se složenkou 
na úhradu poplatku za komunální odpad. Po ukončení režimu dle 
pandemického zákona, bude Rada města diskutovat, zda bude mož-
nost vlastních pytlů ponechána. Možnost získat pytle na MěÚ nadále 
zůstává ve stejné podobě jako doposud.

Také bych rád připomněl, že od 5. 4. 2021 lze odevzdávat papíro-
vý odpad označený identifikační známkou, např. v papírových taš-
kách, které jsou dnes běžně dostupné při nákupu v supermarketech, 
v krabicích, nebo v důkladně svázaných balících o hmotnosti cca 
5 kg. Tento odpad je svážen od vašeho domu vždy ve stejný den jako 
odpad plastový. Plasty, či papír můžete nechat svézt na sobě nezávis-
le, tedy není zapotřebí mít sesbírané obě komodity.

Ing. Vít Steklý, radní
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Jméno spisovatele Jaromíra Johna bylo literárním pseudonymem 
Bohumila Markalouse (1882–1952). Začal jej používat už za I. svě-
tové války,  v  níž  začal  publikovat  své prvotiny  (povídky). Křestní 
jméno převzal po svém mladším bratrovi, který v této válce padl.

Šipkou na obr. č.3 jsou na čelní desce náhrobku uvedena jména 
zemřelých  rodiny Markalousů.  Pod  Johnovým původním  jménem 
Markalous  je drobnějším písmem uvedenou povolání univerzitního 
profesora PhDr.  a  u  pseudonymu  John  spisovatel  s  datem naroze-
ní  a  skonu. Následuje  pak  jeho  žena Gizela  (†1958)  a  syn Evžen 
(†1971).

V  souladu  s  titulkem článku byla  rodina Markalousů  zařazena 
k  tzv.  instituci  hrobů  zcela  opuštěných,  které  převzalo Pardubice 
do své péče. Byl to vstřícný krok ze strany města, protože se jednalo 
o  hroby  významných  osobností  (rodin),  které měly  být  uchovány 
pro další generace, hlásící se k odkazu práce po nich zanechaných.

Ke  stavu  hrobu Markalousových  se  vyjádřil  primátor  Pardu-
bic Charvát,  který  konstatoval,  že  byl  již  v  tak  špatném  stavu,  že 
potřeboval  naléhavě opravu  (obr.  č.  1).  Protože  jeho obnova by  si 
vyžádala  restaurování  celé  náhrobní  desky,  což  by  bylo  finančně 
a časově náročné, bylo rozhodnuto zadat a realizovat nový pomník. 
Náklady na jeho pořízení si vyžádaly částku 200 tisíc Kč a vše bylo 
hotovo v polovině minulého roku (obr. č. 2).

Ještě se vracíme do studijních let Jaromíra Johna, tehdy B. Mar-
kalouse,  protože  jeho  rodina  včele  s Václavem Markalousem, 
středoškolským profesorem na gymnáziu v Chrudimi patřila k pri-
vilegované měšťácké elitě města. Když v  roce 1887 ovdověl, bylo 
synovi  5  let  a  jeho výchova  resp.  vzdělání  spočívalo  na  jeho bed-
rech. Otec jej vedl, jaké obory má na univerzitě studovat, aby byly 
vhodné pro jeho budoucí povolání učitele.

Na univerzitě  v  Innsbrucku  studium v  roce 1903 ukončil. Učil 
pak  na  středních  školách  v  Praze  (1905–7),  v Kolíně  (1907–10) 
a v Hradci Králové (1910–14).

Na obr. č. 4 je foto B. Markalouse jako profesora dívčího lycea 
a gymnázia v Hradci Králové r. 1912.

Korektní  vztahy mezi  synem Bohumilem  a  otcem Václavem 
Markalousem vzaly za své poté, co mu představil budoucí nevěstu, 
kterou  on  kategoricky  odmítl  a měl  se  s  ní  ihned  rozejít. Byla  to 
chudá židovka Gizela Hrbenská, dcera lékaře z Kolína. Předstírala, 
že  je  vysokoškolačka,  ale měla  pouze  základní  vzdělání,  což  bylo 
pro jeho otce zcela nepřijatelné. Nakonec ke sňatku přeci jen došlo, 
protože otec Václav Markalous náhle  zemřel v  roce 1905 ve věku 
58  let.  Z manželství  se  do  roka  narodil  syn Evžen,  vystudovaný 
lékař (obr. č 5).

Pardubický magistrát financoval nové osazení  hrobu Markalousovy rodiny
na hřbitově v Pardubičkách (obr. č. 2 a 3)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4



9

Manželé Markalousovi od počátku I. světové války spolu nežili, 
svazek byl pouze formální až do smrti Johna v roce 1952. Ona sama 
zemřela v  roce 1958  (75  let) a protože s ním nebyla  rozvedena,  je 
na hrobě rodiny připsána jako Gizela Markalousová (obr. č. 3).

O  Johnovi  napsal  autor  článku  několik  vzpomínek,  které  se 
týkaly jeho přechodného pobytu ve Slatiňanech v letech 1938–1946 
u  jeho  sestřenice B. Krčmářové,  industriální  učitelky.  Je  v  nich 
výčet  jeho  literární  tvorby,  ze  které  připomínáme  román Moudrý 
Engelbert z roku 1940, za nějž dostal národní cenu.

Na  vile  v Tyršově  ulici  č.p.  411  je  umístěna  pamětní  deska 
a v loňském roce byl v parčíku před školou po něm nazvaném umís-
těn poutač,  věnovaný  spisovateli  Johnovi,  o  čemž blíže  referovaly 
Ozvěny v září 2020

Ing. Milan Vorel
foto archiv a PhDr. Jiří Kotyk, Ph.D.

Taneční obor ZUŠ
Letošní  rok  sice  tanci  jako  i  ostatním  kolektivním  aktivitám  příliš 
nepřeje, přesto taneční obor na naší ZUŠ nezahálí. 
Tanec přináší radost nejen ze samotného pohybu, ale i ze společného 
setkávání  a  tančení  v  kolektivu,  jak  jsme mohli  poznat  v  prosinci 
při dočasném rozvolnění, kdy děti tančily s dvojnásobnou radostí a 
nadšením.
Po Novém roce jsme ale byli nuceni opět se vrátit k distanční výuce a 
tančení jen přes obrazovku počítače. Distanční výuka nemůže nahra-
dit výuku na tanečním sále, kde je dostatek prostoru a kde můžeme 
vytvářet společné choreografie, ale zatím nám nic jiného nezbývá. 
Ve videonahrávkách, které pro jednotlivé skupiny natáčíme v taneč-
ním sále, se snažíme udržet naše žáky v dobré kondici a opakujeme 
zažité vazby, taneční variace, sestavy. Nechybí samozřejmě ani kon-
diční cvičení, posilování a protahování, taneční technika klasického 
a současného tance.
Se staršími žákyněmi tvoříme a trénujeme také nové taneční sestavy, 
zatím individuálně, které pak budeme moci využít a začlenit do cho-
reografií budoucích, až budeme opět společně na sále. 
Naší největší motivací  a vrcholem vždy bylo  taneční vystoupení v 
divadle. Na to se s dětmi každý rok nejvíc těšíme, na atmosféru, která 
se nedá ničím nahradit. Vloni jsme tyto chvíle sice nemohli zažít, i 
když choreografie i kostýmy byly připravené, ale to nás neodradilo 
od další práce. Věříme, že se na divadelní prkna brzy vrátíme a bude-
me moci všichni znovu prožívat radost z krásy estetického pohybu a 
nadšení mladých tanečnic a tanečníků. 
Velké poděkování a obdiv patří všem žákyním a studentkám, které 
tento letošní náročný způsob výuky zvládají, snaží se o vlastní tvorbu 
a neztrácejí chuť trénovat a tančit ve svých domovech, kde se musí 
přizpůsobit prostorovým podmínkám. Rovněž děkujeme všem rodi-
čům, kteří  podporují  své děti  v  jejich  snažení. Děkujeme za  jejich 
trpělivost a sounáležitost. 
Přejeme všem stálé zdraví a těšíme se na dobu, kdy se opět budeme 
moci setkávat v našem krásném tanečním sále tváří v tvář.

Jiřina Doušová a Iveta Lepori-Paličková
učitelky tanečního oboru ZUŠ Slatiňany

Obr. č. 5
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Koně – Slatiňany,
to je jasné spojení, co takhle trošku prověřit vaše znalosti o tomto nádherném plemenu – 

starokladrubských vraníků, které s námi ve Slatiňanech již tolik let pobývá?

1/ Co je pro toto plemeno typické?
• čtyři nohy
• dlouhý ocas
• klabonos

2/ Jak dlouho je březí klisna (v očekávání), než se narodí malé hříbátko?
• měsíc
• 6 měsíců
• 11 měsíců

3/ Kolik váží narozené hříbátko?
• 5 - 10 kg
• 20 – 40 kg
• 45 – 60 kg

4/ Jaké barvy se narodí hříbě, ze kterého vyroste dospělý bělouš?
• tmavé
• bílé
• strakaté

5/ Kolik asi vypije hříbě denně mléka?
• žádné 
• do 5ti l
• do 15ti l 

6/ Ve Slatiňanech se z větší části chovají?
• bělouši
• vraníci
• hnědáci

7/ Na co se nejčastěji využívají Starokladrubští koně?
• stahování dřeva z lesa
• jako koně kočároví
• jako chovní koně

8/ Vedení Hřebčína ve Slatiňanech se nachází v
• Praze
• Kladrubech nad Labem
• Lysé nad Labem

9/ Jaké je správné vybavení výstroje pro koně?
• sedlo, uzda, poddečka
• sedlo, vodítko, poddečka
• sedlo, udidlo, boty

10/ Kolika let se přibližně dožívá kladrubský kůň?
• 15 let
• 25 let
• 30 let

Správné odpovědi označ a přines na vyhodnocení k nám do knihovny do 21. 5. 2021
Odměna tě nemine
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