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ČERVEN 2021

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

Omlouváme se všem návštěvníkům, ale z provozních 
důvodů bude v úterý 1. června 2021 zavřeno.
Děkujeme za pochopení.

Milí Slatiňáci,
vzhledem k nouzovému stavu a nařízením vlády ČR kvůli šíření ná-
kazy koronaviru jsme muzeum nemohli otevřít plánovaného 1. dubna 
2021, ale návštěvníci měli možnost navštívit velikonočně vyzdobený 
venkovní areál s herními prvky a zakoupit si suvenýry a drobné ob-
čerstvení ve „výdejním okénku“.
První návštěvníky jsme mohli přivítat až 3. května za dodržení zpřís-
něných hygienických opatření.
Letošní novinkou pro malé i velké návštěvníky je možnost vlastno-
ruční ražby mincí s motivem Švýcárny a znaku města Slatiňan, foto-
koutek a několik herních prvků v areálu i uvnitř muzea.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.
KONTAKT: tel. 469 315 134, 725 174 501, e-mail: svycarna@slati-
nany.cz, www.slatinany-svycarna.cz.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

POZVÁNKA NA ŠVÝCÁRNU

Uzavření knihovny a infocentra

Někdo ví, někdo se teprve dozví, ale je skutečností, že 1. července 
2021 bude datum, kdy byly před 50 lety Slatiňany povýšeny na měs-
to. Samozřejmě jsme na toto výročí nezapomněli, ale bohužel doba, 
kterou všichni prožíváme, není zrovna akcím tohoto rozměru naklo-
něná. Sice byly oslavy již od loňského roku plánovány, ale s ohledem 
na omezení se jejich termín posune a uskuteční se v komornějším 
stylu až po prázdninách. O všem budete včas informováni.

Renata Maryšková

A konečně jsme se dočkaly i my v infocentru, a hlav-
ně ti, kterým služby „íček“ od podzimu loňského roku 
chyběly. Přesně od 10. května jsme mohly přivítat 
první návštěvníky, a že jich bylo hned první den něko-
lik. Prakticky všichni měli zájem o nákup turistických 
vizitek a známek, někteří z nich si přišli i pro konkrét-

ní informaci ohledně otevírací doby zámku, Švýcárny a jeden mladík 
hledal cestu na Báru… a „velký hlad“ byl a ještě bude po turistic-
kých razítkách. I na letošní rok jsme si připravily kromě propagačních 
materiálů z našeho města a regionu Chrudimsko – Hlinecko i nové 
upomínkové předměty včetně nových pohlednic, leporel, zvonečků, 
záložek a dalších zajímavostí spojených s naším městem. Nechybí ani 
prázdninová soutěž, jež zabaví nejen děti, ale i dospělé, kterou je Sla-
tiňanský QUEST, a to již č. 5. Opět Vás provede po našich atraktivi-
tách, budete hledat záludné odpovědi na otázky, a pokud správně vy-
plníte kód do tajenky, u nás v íčku vás čeká odměna . Otevírací doba 
zatím zůstává stejná, jako tomu bylo v roce loňském bez omezení, a to 
pondělí–pátek, o „prázdninových“ víkendech rozšířená o sobotu a ne-
děli. V těchto dnech se naše dveře odemknou od 9–12 a 13–16 hodin. 
Více informací naleznete http://infocentru.slatinany.cz.

Renata Maryšková

50 let města Slatiňan

Infocentrum se otevřelo…

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 
ve dnech 8. a 9. října 2021.
V případě zájmu o funkci zapisovatelky okrskové volební komise 
v našem městě kontaktujte prosím p. Kolouchovou, tel 469 660 235.
Zapisovatelka je členkou okrskové volební komise. Samotné práci ve 
dnech voleb předchází školení zapisovatelek a předsedů okrskových vo-
lebních komisí. Datum školení bude včas sděleno. Volby probíhají 8. říj-
na od 8 do 22 hodin, 9. října od 8 do 14 hodin, poté následuje sčítání hlasů 
a odvezení výsledku Statistickému úřadu na předávací místo do Chrudi-
mi. Po odevzdání výsledků bez závad a předání materiálů na Městský 
úřad Slatiňan končí činnost volební komise ve dnech voleb.
Odměna za funkci zapisovatelky je 2 600,-Kč, pokud zůstane stejná 
jako v minulých volbách.

M. Kolouchová

Hledáme zapisovatelky k volbám
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 92. schůzi dne 26. 4. 2021:
  1.  Rada vybrala nájemníka rekonstruovaného bytu č. 11 v DPS. Ná-

jemník byl z pořadníku žadatelů a těch, kteří potvrdili aktuální 
zájem, nejvýše v pořadí.

  2.  Byla odmítnuta smlouva se společností Zásilkovna s.r.o. o zří-
zení automatického výdejního boxu. Důvodem byla neakcepta-
ce všech podmínek, které stanovila Rada na svém předchozím 
jednání. Nejproblematičtější byla smluvní pokuta při výpovědi 
smlouvy v prvním roce a to ve výši 10 000 Kč, jelikož nájemné 
činilo pouze 140 Kč/m2/rok.

  3.  Rada se zaobírala návrhem na obnovu výsadby v Třešňovce a vy-
tvoření zkušebních „svejlů“ na zadržení vody. Návrh byl schválen 
za předpokladu kladného stanoviska ze strany Agentury ochrany 
přírody, zejména k udržitelnosti projektu v rámci dotace, kterou 
město před pár lety získalo na její obnovu.

  4.  Došlo k uzavření smlouvu s 43. Výsadkovým praporem na využí-
vání objektu „Modely“. Smlouva do 1. 4. 2023 s možností před-
časného ukončení a s měsíční výpovědní lhůtou.

  5.  Rada schválila bezplatné zapůjčení Společenského domu Mateř-
ské škole od 4. 5. do 27. 6. (po dobu rekonstrukce budovy MŠ).

  6.  Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o výbě-
ru dodavatele malého dopravního automobilu pro JPO Slatiňany. 
Celkem ze 6 nabídek byla vybrána společnost Porsche Inter Auto 
CZ, spol. s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 1 118 127 Kč bez DPH.

  7.  Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto o vý-
běru zhotovitele opravy části chodníku v ulici 5. května ve Sla-
tiňanech. Celkem ze 7 nabídek byla vybrána společnost KARU 
INVESTMENT s. r. o. s nejnižší cenovou nabídkou 599 899 Kč 
bez DPH. Oprava chodníku systematicky navazuje na již oprave-
nou část v minulém roce dle dostupných zdrojů města.

  8.  Byly schváleny účetní závěrky příspěvkových organizací (ZŠ, 
MŠ, ŠJ, ZUŠ) za rok 2020.

  9.  Došlo k vyřazení neupotřebitelného majetku. Jednalo se převážně 
o starý nábytek (ročník 1996), obrazy (návrh na odprodej za cca 
1/4 pořizovací ceny), staré hračky MŠ (ročník 2001 a starší) 
a elektroniky (ročník 1999 a starší).

10.  Rada vzala na vědomí informaci o odstoupení společnosti CAD-
MIAprint s.r.o. a ATEX spol. s.r.o. z veřejné zakázky na akci s ná-
zvem „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“. 
Rozhodla o výběru následujícího dodavatele s nejnižší nabídko-
vou cenou STINTER CZ s.r.o. Nabídka za 953 304 Kč bez DPH. 

11.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 761 284 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 637 228 Kč) a ve výdajové části 
110 873 613 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– soudní poplatky za žaloby na pohledávky za dřevní hmotu, na-
výšené výdaje na městský byt, oprava nábytku na MěÚ, nein-
vestiční dotace z Úřadu práce, dotace na podporu činnosti JPO, 
čištění kontejnerů, čištění cesty ke kostelu.

12.  V různém Rada:
◦  pověřila radního přípravou návrhu řešení režimu úložiště biolo-

gického odpadu.
◦  řešila posouzení poskytování služeb firmou VČELKA sociální 

služby o.p.s., o který město požádal Pardubický kraj. Rada nemoh-
la přijmout rozhodnutí, jelikož nedisponuje dostatečným množství 
informací o působení zmíněné společnosti na území města.

◦  diskutovala o možnosti otevření dětského hřiště u ŠJ v rámci pro-
ticovidových opatření.

◦  řešila informaci o skládce na soukromém pozemku ve Škrovádě 
a stanovení dalšího postupu.

Rada města Slatiňany projednala
na 93. schůzi dne 3. 5. 2021:

1.  Na základě doporučení hodnotící komise, bylo rozhodnuto o vý-
běru dodavatele na zpracování projektové dokumentace pro po-

volení stavby a projektové dokumentace pro provedení stavby 
na výměnu bazénové technologie, stavební úpravy bazénů a části 
areálu plovárny ve Slatiňanech včetně výkonu autorského dozor. 
Celkem z 10 oslovených dodavatelů a uveřejnění zakázky na pro-
filu zadavatele město obdrželo 2 nabídky. Byla vybrána společnost 
ATELIER 11 Hradec Králové, s.r.o. s nejnižší nabídkovou cenou 
1 095 000 Kč bez DPH.

2.  Na základě rozšíření projektu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 
na položení elektrického kabelu do země v lokalitě Škrovád (týka-
jící se zejména ulice Svatojánská), Rada města rozhodla o rozšíře-
ní přílože veřejné osvětlení ve stejném rozsahu (viz níže v článku).

3.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 776 284 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 637 228 Kč) a ve výdajové části 
110 873 613 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– neinvestiční dotace z Úřadu práce, vícepráce související s PD 
na VO Škrovád (viz bod 2).

4.  Rada se zabývala návrhem sadové úpravy kruhového objezdu. 
Vzhledem k tomu, že původní projekt počítal s výsadbou trvalek 
zjara, kterou nelze v rámci probíhající rekonstrukce a agrotechnic-
kým lhůtám dodržet, byla výsadba konzultována se zahradní archi-
tektkou. Bylo doporučeno provést po dokončení stavebních prací 
na „šišáku“ výsadbu letniček, které lépe připraví půdu pro podzimní 
výsadbu trvalek dle architektonického návrhu. Navrhovaná změna 
výsadby bude realizována Ing. Kindlovou. Jedná se o směs trvalek, 
okrasných trav a cibulovin, která kvete od jara do podzimu.

5.  Byla schválena dotace od Pardubického kraje ve výši 300 000 Kč 
na nákup vozidla pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Slati-
ňany.

6.  Na základě doporučení hodnotící komise bylo rozhodnuto o vý-
běru dodavatele na pořízení propagačního videa. Celkem z 20 na-
bídek byla vybrána společnost FiftyFifty kreativní agentura s.r.o. 
s nabídkou 96 500 Kč bez DPH. Financování zakázky bude finanč-
ně kryto z projektu Otevřené a přitažlivé město spolufinancované-
ho ze finančních prostředků EU.

7.  V různém Rada:
◦  vzala na vědomí přehled v minulosti zpracovaných, ale dosud ne-

realizovaných projektů. Některé z nich občané odmítli (viz např. 
projekt rekonstrukce prodejny Trpišov), další nejsou dosud rea-
lizované z důvodu např. nevyřešených majetkových záležitosti 
k pozemkům

◦  byla informována o přijetí darů pro MŠ.
◦  probírala možnosti svozu biologického odpadu.

Rada města Slatiňany projednala
na 94. schůzi dne 10. 5. 2021:

1.  Došlo k uzavření smlouvu s SDH Slatiňany na využívání objektu 
„Modely“. Smlouva na dobu neurčitou s možností výpovědi bez 
udání důvodů, s měsíční výpovědní lhůtou.

2.  Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového mís-
ta ve výši 10,- Kč/m2/rok a cenu za služby spojené s provozem, 
údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 44,- Kč/
m2/rok/hrobové místo, poskytování pronájmu hrobových míst 
na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2021.

3.  Nebylo vyhověno žádosti o poskytnutí finančního daru společnosti 
Zdravotní klaun, o.p.s.

4.  Byl schválen pronájem plochy u parkoviště u Hřebčína o výměře 
15 m2 – pronájem do konce září 2021. Podnikatel na pronajatém 
prostoru bude provozovat stánek se suvenýry.

5.  Došlo k uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby akce 
„Veřejné osvětlení a stavební úprav v ul. Klášterní a Švermova – 
1. část“. Část VO je vedena po pozemcích ve vlastnictví kláštera 
spadající pod kraj, který touto smlouvou povoluje zmíněnou stav-
bu a smluvně město zavazuje k obnovení do původního stavu.

  6.  Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby akce „Veřejné 
osvětlení v ul. Klášterní – 2. část“. Obdoba předchozího bodu.
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  7.  Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytování služeb technické 
podpory počítačové aplikace Spisová služba s firmou GEOVAP, 
spol. s r.o. Navýšení ročního poplatku o 16 335 Kč vč. DPH.

  8.  Uzavření smlouvy se spolkem Help tex z.s. o umístění kontejneru 
na textil (viz níže v článku).

  9.  Rada města schválila výkresy – Situace v katastrální mapě – 
1. část a Situace v katastrální mapě – 2. část na stavbu veřejného 
osvětlení ve Škrovádu – od návsi k mlýnu, ul. Svatojánská a roz-
hodla o dokončení projektové dokumentace (viz níže v článku).

10.  Rada vzala na vědomí výsledky hospodaření příspěvkových orga-
nizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za první čtvrtletí 2021.

11.  Byl schválen dodatek ke Smlouvě na zajištění svozu směsného 
komunálního odpadu s AVE odpadové hospodářství s.r.o., upra-
vující smlouvu v soulad s novým zákonem o odpadech (viz níže 
v článku).

12.  Rada města na základě vyjádření Spartaku a Atletického klubu 
schválila dokončení projekčních prací pro zpracování projektové 
dokumentace akce „Rekonstrukce atletického oválu a přilehlých 
sportovišť“ ve variantě 8+6 (počet drah v rovince + počet drah 
oválu). Tato varianta bude znamenat větší stavební úpravy, jelikož 
ovál po svém obvodu nemá atletických 400 m a tak bude muset 
dojít k posunu zábradlí a tedy i záboru části valu naproti tribuně.

13.  Došlo k projednání návrhu výkresu „Situace pozemní komunika-
ce na stavbu – Stavební úpravy ulice Čechova“, který bude ná-
sledně projednán s obyvateli ulice (viz níže v článku).

14.  Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o poskytování webových služeb 
mapového portálu technické mapy obce s firmou GEOVAP, spol. 

s r.o. Rozšíření přidává další pasportní vrstvu infrastruktury měs-
ta. Navýšení ročního poplatku o 10 164 Kč vč. DPH.

15.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 81 994 378 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 702 228 Kč) a ve výdajové části 
111 156 707 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– navýšené výdaje za uložení odpadu na skládkách, projekt do-
časného zajištění porušené opěrné stěny náhonu objektu Kabelá-
čova mlýna.

16.  V různém Rada:
◦  pověřila místostarostu informováním o stavu projektu „Kabeláčův 

mlýn“ prostřednictvím článku v Ozvěnách.
◦  byla seznámena s vizualizací obnovy původní a malé branky hřbi-

tova, přičemž k vizualizaci vznesla připomínky pro další zapra-
cování.

◦  řešila možnosti zajištění kompostárny a svozu biologického od-
padu. 

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Jak jsme již v předchozích Ozvěnách informovali, nabyl od 1. ledna 
2021 účinnosti nový zákon o odpadech. Podle nové právní úpravy se 
nerozlišuje mezi tzv. živnostenským odpadem a komunálním odpa-
dem. Právnické a podnikající fyzické osoby mohou i nadále předávat 
svůj odpad do obecního systému pro nakládání s komunálním odpa-
dem, a to na základě písemné smlouvy s městem.
Předmětem smlouvy, kterou uzavírá město Slatiňany s podnikateli je 
nakládání s komunálním odpadem a odpady z obalů z papíru, plastů, 
skla a kovů. Podnikatel může využívat systém pouze pro komunál-
ní odpad vzniklý při jeho činnosti naplňující charakter komunálního 
odpadu § 11 odst. 2 písm. a) zákona o odpadech. Komunální odpad 
tak nezahrnuje odpad z výroby, zemědělství lesnictví, rybolovu, sep-
tiků, kanalizační sítě a čistíren odpadních vod, včetně kalů, vozidla 
na konci životnost a stavební a demoliční odpad. 
Pokud podnikatel nemá s obcí uzavřenou smlouvu o zapojení 
do obecního systému odpadového hospodářství, vztahují se na něj 
povinnosti původce odpadu vyplývající ze zákona o odpadech. Usta-
novení § 147 zákona o odpadech dává obecnímu úřadu oprávnění 
mj. kontrolovat, zda právnické a podnikající fyzické osoby využívají 
obecní systém pouze na základě písemné smlouvy s obcí a v souladu 
s ní a zároveň, zda tyto osoby mají zajištěno převzetí odpadu, kte-
rý samy nezpracují v souladu s tímto zákonem, osobou oprávněnou 
k převzetí daného druhu a kategorie odpadu.
Zde se městu otevírají možnosti, mimo jiné kontroly právnických a pod-
nikajících fyzických osob odkládajících odpad z podnikání do sběrného 
dvora coby občana, čímž dochází k navyšování plateb za sběrný dvůr, 
které se následně promítnou ve výši poplatku za odpad. 
Město se tedy může v rámci kontrolní činnosti obrátit písemně 
na podnikatele, aby prokázal, jakým způsobem nakládá s odpadem 
vzniklým při jeho činnosti s tím, že tato povinnost je zakotvena 
v § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech. Pokud podnikatel toto ne-
prokáže, může se dopustit přestupku podle § 118 odst. 1 písm. b) zá-
kona o odpadech, za což mu hrozí pokuta až do výše 1 000 000,- Kč. 
Městský úřad může také zahájit řízení o přestupku, viz § 123 odst. 1 
písm. f) zákona o odpadech. 

Bc. Martina Doležalová, odbor správní

Ukládání odpadu vyprodukovaného právnickými
a podnikajícími fyzickými osobami
do sběrného dvora ve Slatiňanech

Opakovaně žádáme ty, kteří zasílají příspěvky do Ozvěn Slatiňan, aby 
se snažili dodržovat datum uzávěrky našeho zpravodaje. Termín uzá-
věrky dalšího čísla je vždy uveden v Ozvěnách na zadní straně dole. 
Na příspěvky zaslané po uzávěrce nebude brán zřetel, pokud nebude 
výjimečně k opožděnému zaslání pádný důvod.
Děkujeme za pochopení.

M. Kolouchová, RR Ozvěn Slatiňan

Uzávěrka Ozvěn Slatiňan

Městský úřad Slatiňany uvítá všechny připomínky a podněty týkající 
se našeho města. Jejich řešení bude jednodušší, pokud takový pod-
nět bude jmenovitě podepsán. Na základě dopisu doručeného jako 
anonym, nelze někdy řešit problém bez dalšího vysvětlení, nebo bez 
vzájemné domluvy obou účastněných stran. Děkujeme za pochopení.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Připomínky, stížnosti a podněty NE ANONYMNĚ

Letní svoz komunálního odpadu
Od 21. týdne tohoto roku (resp. od 24. května) se přechází na let-
ní svoz komunálního odpadu. Týdenní svoz popelnic bude probíhat 
až do 5. září. Poté se vrátí do původní 14denní frekvence, svážet se 
bude opět v lichém týdnu. Frekvence svozu plastů a papíru od domu 
zůstává v 14denním cyklu, vždy v sudý pátek. Tato informace není 
změnou harmonogramu, který byl přílohou lednových Ozvěn.
Za každý výsyp popelnice město hradí 4 až 5 Kč + DPH (dle objemu). 
V případě, že nebudete mít popelnici plnou, či s obsahem, který by 
mohl v letních dnech zapáchat, můžete svoji popelnici nechat uklize-
nou, popelnice nebude prostřednictvím čipu započítána a ušetříte tak 
náklady městu.

Ing. Vít Steklý, radní

Kontejnery na textil
Jak jste si již určitě všimli, v odpadových hnízdech po městě se na-
cházejí kontejnery na textil. Bohužel tyto kontejnery většinou „pře-
tékají“ a není textil již kam dávat. Tyto kontejnery jsou spravovány 
společností Textileco a.s. a jsou městu nabízeny zdarma. Bohužel 
i přes opakované výzvy společnost není schopna aktivně řešit včas-
né vyvážení. Město nemá způsob, jak aktivně svoz vymáhat. Rada 
města se tedy touto problematikou zabývala a rozhodla o vyzkouše-
ní umístění několika kontejnerů, o které se bude starat konkurenční 
společnost Help tex z.s.. Kontejnery budou osazeny senzorem, kte-
rý společnost upozorní, že některý z kontejnerů je plný, a tak by se 
problémům mělo předcházet. Jedná se opět o bezplatnou službu vý-
měnou za textilní odpad. V případě, že se nová společnost osvědčí, 
Rada rozváže smluvní vztah s původní společností a uzavře smlouvu 
s novým dodavatelem.

Ing. Vít Steklý, radní
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PODAŘILO SE…
V uplynulých dnech se nám na DPS podařilo vymalovat obě spole-
čenské místnosti. Pan Hromádko a pan Dvořák si dali na malování 
opravdu záležet. Šikovné pány malíře ještě čeká bílení kuchyně. 
Souběžně s rekonstrukcí bytu č. 11 provedla firma KOMPLEX CR, 
s.r.o. Chrudim i sanační omítku v prádelně a opravila nám schodiště 
u obou vchodů do budovy.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Od listopadu 2020 procházely pracovnice pečovatelské služby kaž-
dé pondělí antigenním testováním na COVID-19. Díky důslednému 
dodržování všech vládních nařízení nikdo z pracovnic pečovatelské 
služby ani z obyvatel Domu s pečovatelskou službou COVIDEM-19 
neonemocněl. V současné době mají všechny pracovnice za sebou 
kompletní očkování. Pět obyvatel bylo naočkováno praktickou lékař-
kou. Díky velkému nedostatku vakcín u praktických lékařů pečova-
telky pomohly některým klientům pečovatelské služby s registrací 
do očkovacího centra a potřebné seniory do chrudimské nemocnice 
na očkování doprovodily.
Chtěla bych tímto poděkovat svým kolegyním za nadstandartní pra-
covní výkony, vstřícnost a trpělivost v době mimořádných opatření.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

V roce 2019 se Rada města usnesla na postupné přípravě projekto-
vých dokumentací tzv. „páteřních ulic“, jejíž stavebně technický stav 
je nevyhovující a jejich následné stavební realizaci v kontextu s do-
stupnými zdroji rozpočtu města a případné možnosti získání dotač-
ních prostředků. 

V rozpočtu na rok 2021 byly vyčleněny finanční prostředky na zho-
tovení PD na stavení úpravu ul. Čechova a následně Rada dle 
výsledků soutěže vybrala projektanta. Zhotovitel předložil Radě 
města návrh situačního výkresu stavební úpravy ulice a po zapra-
cování připomínek ze strany Rady byl návrh situačního výkresu 
dne 10. 5. Radou projednán. Hlavní koncept stavební úpravy ulice 
spočívá v:
•  kompletní rekonstrukci chodníků, které budou po obou stranách 

ulice, včetně jednotlivých vjezdů k RD, a to ze zámkové dlažby 
a zároveň v provedení nového povrchu silnice z asfaltu,

•  úsek mezi ulicemi Schmoranzova a Štěpánkova je navržen jako 
jednosměrný, aby dle platné legislativy umožnil podélné parkování 
s tím, že výjezd automobilů ze společnosti POKSPOL s. r. o. Slati-
ňany je umožněn do ulice Schmoranzova, aby průjezd automobilů 
společnosti zbytečně nezatěžoval obyvatele dané ulice,

•  u bytového domu je na pozemku p.p.č. 369/28 navrhováno vypro-
jektovat boční parkoviště pro osobní automobily,

•  ostatní úseky Čechovy ulice zůstávají obousměrné vždy s možností 
podélného parkování na jedné straně ulice. Daná šíře ulice dle plat-
né legislativy neumožňuje u obousměrného provozu mít podélná 
stání na obou stranách ulice,

•  počet parkovacích míst v celé délce ulice je 43 a 3 místa pro ZTP,
•  kontejnerové místo je posunuto, aby vyhovovalo rozhledovým po-

měrům,
•  v celé délce ulice je navržena zóna 30 km/h, která vyžaduje řešit 

křižovatky jako zvýšené dle platné legislativy.

Vážení spoluobčané,
návrh situačního výkresu včetně textové části je zveřejněn na webo-
vých stránkách města ve složce Výhledové projekty (http://www.
slatinany.cz/vyhledove_projekty.php). Případné Vaše připomínky 
a podněty zasílejte prosím na e-mail s.stastny@slatinany.cz, a to nej-
později do 15. 6. Děkuji.

Zároveň tento situační výkres bude přímo projednán s obyvateli 
ulice, kteří do svých schránek obdrží nákres s termínem veřejného 
seznámení, na kterém budou moci vznést své případné připomínky 
a náměty. 

Teprve následně po projednání s občany bude projektová dokumen-
tace dokončena a finální verze následně předložena Radě města 
ke schválení.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Pečovatelská služba informuje

Informace k rekonstrukci ulice Čechova

Informace k plánované rekonstrukci veřejného osvětlení Škrovád
V souvislosti se záměrem ČEZ provést v části Škrovádu přeložku 
vrchního elektrického vedení na zemní vedení bylo rozhodnuto vy-
užít výkopové práce v souvislosti s akcí ČEZ a naplánovat současně 
rekonstrukci veřejného osvětlení včetně nových LED svítidel, kte-
ré již nebudou vytvářet tzv. „světelný smog“. Zároveň bude výkop 
ČEZu použit také pro položení chráničky pro optický kabel.
Na základě zapracování připomínek občanů bylo Radou města ná-
sledně schváleno dokončení projektové dokumentace zahrnující 
první etapu rekonstrukce osvětlení a vedení optického kabelu, a to 
od návsi k Mlýnu Skály a dále od návsi přes část ulice Svatojánská až 
po ulici U Lesa včetně všech bočních komunikací. V současné době 
je dokončená dokumentace rozeslána k vyjádření dotčeným orgá-
nům. Dle sdělení ČEZ se předpokládá, že se tato etapa bude stavebně 

realizovat v I. polovině roku 2022. Situační výkres včetně stručné 
textové části je zveřejněn na webových stránkách města ve složce 
Výhledové projekty.
V současné době je zároveň připravována II. etapa záměru ČEZu 
provést přeložku vrchního elektrického vedení na zemní, a to po celé 
délce ulice Škrovádská vč. přilehlých ulic a části ulice Svatojánská. 
V souvislosti s touto etapou je nyní na základě rozhodnutí Rady pro-
jektantem zpracovávána projektová dokumentace rekonstrukce veřej-
ného osvětlení v této části včetně chráničky pro optický kabel, ke které 
se budou moci občané opět vyjádřit a případně ji připomínkovat, než 
bude dokončena. Po obdržení návrhu situačního výkresu bude zve-
řejněn na webových stránkách města ve složce Výhledové projekty.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Nepodařilo se…
Pravidelná rubrika Ozvěn Slatiňan nadále 
pokračuje. S velkou radostí bychom ji vy-
nechali a vice neopakovali. Bohužel trvá 
již dlouhou dobu, kdy má ve zpravodaji 
stále své místo. Její témata se stále opaku-

jí – ničení veřejného prostranství, ničení 
majetku města, bezohlednost, vandalis-
mus…
Doufáme, že i čtenáři Ozvěn, by si radě-
ji prohlíželi fotografie více lahodící jejich 

oku, než poškozené osvětlení, nepořádek 
okolo kontejnerů, posprejované zdi na ve-
řejných prostranstvích, rozježděný trávník 
apod.

Ing. Josef Prokš, tajemník

K pozvolnému návratu do „zušky“
Více než rok všichni bojujeme s korona-
virem. Snad již nyní nastává doba, kdy 
začínáme vítězit. V rámci rozvolňování 
a postupném přechodu naší společnosti 
do „normálního“ režimu, se konečně i děti 
vracejí do škol. Bohužel, opravdu velmi po-
zvolna. Od 12. dubna 2021 je „zuškám“ po-
voleno prezenční vyučování, zatím v rozsa-
hu 1 vyučující – 3 žáci. Kolektivní výuka 
není (nyní v půlce května) ještě prezenč-
ně povolena. Doufám, že se i tato situace 
v nejbližších dnech změní, na naše žáky se 
moc těšíme. Děkuji jim za trpělivost a vytr-
valost, jejich rodičům za podporu. Všem je 
nám jasné, že se tato situace již nesmí opa-
kovat, a jestli přece, nesmí to být již nikdy 
tak dlouhé. Věřím, že od nového školního 
roku se již na zuškách bude vyučovat běž-
ném režimu, i když je jasné, že budeme nu-
ceni i nadále dodržovat a plnit velice přísná 
hygienická pravidla.
 V současné době již probíhají přijímací říze-
ní do všech uměleckých oborů naší školy pro 
nové žáky. Rádi u nás přivítáme nové budou-
cí muzikanty, výtvarníky i tanečníky. Bližší 

informace získáte na internetových stránkách 
školy: www.zusslatinany.cz. 
 Pro naši školu je běžný standard uspořá-
dat, nebo se spolupodílet na 60–70 kul-
turních akcí, kde se prezentují naši žáci, 
nebo koncertují i učitelé školy. Vzhledem 
k situaci jsme více než rok neměli možnost 
uspořádat ani jedno žákovské vystoupení! 
Tuto bezprecedentní situaci se pokusíme 
zlomit ještě v tomto školním roce. V úterý 
15. 6. 2021 chceme od 17.00 hodin uspo-
řádat v zahradním altánu naší školy kon-
cert žáků, s názvem: Koncert žáků v altá-
nu, aneb …hrajeme dál! Doufám, že nám 
bude přát i počasí. V případě, že tomu tak 
nebude, tak se koncert posune o týden, tj. 
22. 6. 2021 ve stejnou hodinu. Jste všichni 
srdečně zváni, naši žáci se pečlivě připravu-
jí, váš potlesk jim dlouho chyběl. Budeme 
mít možnost si i prohlédnout malou výstav-
ku prací žáků výtvarného oboru – většinou 
dílka, na kterých děti pracovaly v době, kdy 
kvůli covidu nemohly docházet za svou paní 
učitelkou. 

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany
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Lidé se za této infekce před více než 
třemi sty lety obrátili o pomoc k nebeské-
mu lékaři, božské mystérii, prostřednictvím 
zázračného obrazu sv. Salvátora v chrá-
mu Nanebevzetí Panny Marie v Chrudi-
mi (obr. č. 1). Dnes je v chrámu umístě-
na na hlavním oltáři jeho kopie, originál 
je malován na dřevě a patří k významným 
církevním památkám. Je uložen v depozitá-
ři muzea, protože má značnou historickou 
cenu.

Jenom v Čechách si tzv. černá smrt 
vyžádala na tisíce lidských životů, v naší 
obci na ni zemřelo 77 osob, téměř polovina 
zdejšího obyvatelstva.

Přeživší lidé se pak na základě dopo-
ručení chrudimského děkana Samuela 
Hataše, tlumočícího obci žal a lítost nad 
zmařenými životy, shromáždili v kostele 
sv. Martina (3. 10. 1680) k pobožnosti. 
V pokoře vzývali Boha prostřednictvím 
fiktivního obrazu Spasitele, aby je ušetřil 
morové nákazy.

Děkan Hataše poskytl tak naději i souse-
dům ve Slatiňanech, neboť město Chrudim 
bylo dosud ušetřeno této nákazy díky obrazu 
Salvátora, umožňující věřícím jeho kontakt 
s Bohem a především víru v jeho nadpři-
rozenou světskou moc zastavit další smrt 
způsobenou morem.

Traumatizovaní prosebníci byli vrou-
cí modlitbou k Bohu skutečně vyslyšení 
a od výše uvedeného dne další vesničané 
moru nepodlehli, sice zemřely další dvě 
osoby staršího věku, nikoli na mor, a ti, kteří 
byli morem nakaženi, se uzdravili. Osadníci 
učinili slib, že budou putovat do Chrudimi 
a před obrazem nejsvětějšího Spasitele se 
budou zpovídat ze svých hříchů a přijmou 
svátost.

Jak si naši předkové předsevzali, tak 
i vykonali, uvědomivší si holou existenci 
svého života. V neděli 23. 2. 1681 se ubíralo 
procesí ze Slatiňan do Chrudimi v čele se 

zámeckým pánem J. Puchartem s chotí, slu-
žebnictvem a poddanými k vykonání pobož-
nosti a za své osvobození od moru Bohu 
poděkovat skrz jeho zázračný obraz.

Na věčnou paměť této božské iluze 
slatiňanští darovali votivní obraz, který je 
umístěn v předsíni sakristie chrudimského 
chrámu. Zachycuje oltář, nad nímž je mezi 
hořícími svícemi obraz sv. Salvátora a před 
ním je děkan Hataše při mši, udělujícím pří-
tomným hostii. Po levé straně je kostlivec, 
onen mor představující.

Popsaný obraz namaloval Samuel 
Andrez v roce 1681 a téhož roku ho předal 
rytíř Puchart do chrámu v Chrudimi.

Týž držitel Slatiňan nechal postavit 
morový sloup, datovaný 6. 2. 1683, jak je 
uvedeno v latinském textu na podstavci 
sloupu. Vidíme jej na obr. č. 2 a 3 a blíže si 
ho popíšeme. Podrobnosti byly publikovány 
v Ozvěnách již v září 1992.

Na vysokém dříku sloupu s korintskou 

hlavicí je umístěna pískovcová socha sv. 
Spasitele v životní velikosti se svatozáří 
kolem hlavy. Pravou rukou žehná obci, aby 
ji chránil před neštěstím či jinou nehodou, 
v levé svírá v dlani říšské jablko s křížem, 
symbolizující vládu nad světem. Morový 
sloup byl původně umístěn proti dnešní 
budově MěÚ, v roce 1997 byl přemístěn 
pod kostel, kde se nacházel zrušený hřbitov. 
Jeho restaurování se realizovalo po očištění 
povrchu nátěrem hydrofobního prostředku. 
Poslední renovace památky se uskutečnila 
v červenci 2019. Podíleli se na ní akade-
mičti sochaři K. Krátký a S. Malý. Město 
jim za práci zaplatilo 170 tisíc Kč. Moro-
vý sloup je zařazen mezi kulturní památky 
města jako č. 984.

Řešení současné pandemie koronavi-
ru, které si ve světovém měřítku vyžádalo 
již miliony zemřelých, spočívá na vědec-
kých základech pokroku ve zdravotnictví. 
V současné době je v Česku 30 tisíc obětí 
tohoto viru, v našem městě jsou to jednot-
livci a počty nakažených klesají, na tom se 
hlavně podílí vakcinace, nošení respirátorů 
a testování.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Epidemie moru ve druhé polovině 17. století si v naší obci vyžádala oběti na životech

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Čtenáři naší knihovny 
nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které 
si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostat-
ním. Ty, kteří nám svůj názor a odkaz na za-
jímavou a poutavou knížku ještě nezaslali, 
prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@
slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My bude-
me mít větší množství výběru oblíbených ti-
tulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách 
některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Moyesová, Joo – Jako hvězdy v temné noci
Keleová Táňa – Julinčina pekárna

Renata Maryšková

Měsíc s pěknou knihou

Chcete být informování o důležitých událos-
tech ve Slatiňanech a okolí přímo do vašeho 
telefonu nebo počítače pomocí SMS zpráv, 
e-mailů nebo pomocí aplikace pro chytré 
telefony? Je to jednoduché. Zaregistrujte se 
zdarma na www.slatinany.mobilnirozhlas.cz 
nebo se stavte v informačním centru nebo 
v knihovně a vyplňte potřebný formulář.

Ing. Jiří Pešek

Mobilní Rozhlas

na setkání seniorů v klášteře na den 10. 6. 
2021 od 15 hodin.

Srdečně zvou řádové sestry
 a M. Kyselová - Schmoranzová

Pozvání
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Výsledky dotazníkového šetření – Strategický plán rozvoje města Slatiňany

Otevřené a přitažlivé město Slatiňany
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014399

Vážení spoluobčané,
předkládám Vám výsledky dotazníkového šetření, který byl vypracován v rámci Pracovní skupiny pro hospodářství a infrastrukturu v rámci 
projektu Otevřené a přitažlivé město. Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, jak jste spokojení s kvalitou života v našem městě, kde poci-
ťujete největší problémy a jaké investiční záměry považujete za prioritní. 
Dotazník vyplnilo celkem 280 respondentů, z nichž 269 bylo občanů města Slatiňan a 11 občanů bydlící mimo město. Možnost elektro-
nického vyplnění využilo 221 z Vás a 59 z Vás vyplnilo dotazník v tištěné podobě. Velmi děkuji Vám všem, kteří jste poměrně rozsáhlému 
dotazníku věnovali čas na jeho vyplnění. Vaše hodnocení, názory a připomínky jsou pro nás důležité a využijeme je v rámci správy a rozvoje 
našeho města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Dopravní infrastruktura  Priorita

Dostupnost a rozsah hromadné dopravy  2,05

Stav veřejného osvětlení  2,49

Parkování ve městě  2,84

Bezpečnost silničního provozu pro chodce  3,22

Stav chodníků a místních komunikací  3,32

Bezpečnost silničního provozu pro cyklisty  3,65

Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně

Respondenti nejlépe hodnotili dostupnost a rozsah hromadné dopravy, nejhůře stav chodníků a místních komunikací a bezpečnost silničního 
provozu pro cyklisty. Tento názor se pak potvrdil i v oblasti stanovení priorit investičních záměrů města, kdy z dotazníkového šetření vyšla 
jako priorita č. 1 rekonstrukce a oprava chodníků a priorita č. 2 budování infrastruktury pro cyklisty.

Nejčastější odpovědi, „Co příp. konkrétně zlepšit v rámci dopravní infrastruktury“, byly následující:
•  zlepšit špatný stav chodníků a komunikací (např. ul. Tyršova, Čechova, ul. T.G.M., Palackého, 5. května, chodníky u bytových domů v síd-

lišti), dobudovat chodník Švermova,
•  více přechodů pro chodce zejména chybějící přechod u Bonetu, dále v ul. Vítězství, ul. Sečská
•  výměna veřejného osvětlení, které nevytváří tzv. „světelný smog“ 

Školství, sport, kultura, volnočasové aktivity  Priorita

Kvalita a vybavení MŠ  1,83

Kvalita a vybavení ZŠ  2,13

Nabídka možností sportovního vyžití pro děti  2,58

Nabídka možností sportovního vyžití pro dospělé  2,70

Kvalita a vybavení sportovišť  2,88

Množství a kvalita dětských hřišť  2,98

Pestrost/četnost kulturního vyžití ve městě  3,06

Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně

Nejlépe respondenti hodnotili kvalitu a vybavení školství, ať již MŠ či ZŠ. Nejhůře hodnotili množství a kvalitu dětských hřišť a pestrost 
s četností kulturního využití ve městě.

Nejčastější odpovědi na otázku, „Co byste konkrétně zlepšili či co chybí“, byly následující:
•  chybí více hřišť pro děti, chybí hřiště pro dospívající mládež, chybí veřejné hřiště pro předškolkové děti, workoutové hřiště, (hřiště chybí 

např. na sídlišti, Škrovád, Trpišov).
•  zlepšit a rekonstruovat sportoviště Spartaku, špatný stav haly včetně zázemí a atletické dráhy
•  pořádat více městských kulturních akcí, kulturních akcí a vyžití pro děti, koncerty.
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Správa města, údržba, služby  Priorita

Dostupnost a kvalita zdravotní péče  1,98

Komunikace MěÚ s občany  2,30

Vstřícnost a odbornost pracovníků MěÚ  2,36

Dostupnost a kvalita služeb pro potřebné a seniory  2,37

Kvalita správy hřbitova  2,58

Vybavení města městským mobiliářem (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, výzdoba  2,90

Čistota ulic a komunikací  2,91

Péče o veřejnou zeleň  2,93

Pozn.: hodnoty jako známky ve škole 1 – výborně až 5 – nedostatečně

Respondenti nejlépe hodnotili zdravotní péči a komunikaci MěÚ s občany. Naopak nejhůře dopadlo vybavení města městským mobiliářem, 
čistota ulic a komunikací a péče o veřejnou zeleň.
Na otázku, co konkrétně zlepšit byly nejčastější odpovědi:
•  zlepšit mobiliář ve městě, více odpadkových košů, laviček, více zeleně a květinové výzdoby,
•  zlepšit práci údržby, zejména péče o zeleň, čistota ulic a komunikací, autobusových zastávek,
•  lepší péče o hřbitov

Investiční záměry města  Priorita

Rekonstrukce či oprava chodníků  2,13

Budování infrastruktury pro cyklisty  2,32

Podpora převodu sportovišť Spartaku do vlastnictví města s cílem jejich postupné obnovy  2,36

Rekonstrukce či vybudování dětských hřišť  2,36

Rekonstrukce plovárny  2,37

Rekonstrukce či oprava místních komunikací  2,43

Vybudování vlastního městského sběrného dvora  2,49

Propojení Slatiňan a Orle cyklopěší trasou  2,65

Rekonstrukce Kabeláčova mlýna na knihovnu, infocentrum a společenské prostory  2,82

Řešení veřejných prostranství sídlišť  2,87

Vybudování či rekonstrukce veřejného osvětlení  2,88

Obnova autobusových zastávek   2,89

Vybudování parkoviště u nádraží  3,03

Vybudování parkoviště před Sokolovnou  3,23

Pozn.: Nejvyšší priorita má známku 1, nejnižší priorita má známku 5

Mezi hlavní investiční priority občané označili zejména rekonstrukci a opravy chodníků, budování infrastruktury pro cyklisty, převod Spar-
taku a s tím související obnova sportovišť, vybudování dětských hřišť a rekonstrukci plovárny. Nejmenší prioritu dali vybudování parkoviště 
u nádraží a před Sokolovnou.

Mezi jiné investiční priority se nejčastěji objevily:
•  zlepšit prostředí a zvýšit kapacitu kompostárny včetně opravy příjezdové cesty
•  podpora výstavby městských bytů a rodinné výstavby, investice do městského mobiliáře města

Na otázku „Čím jsou podle Vás Slatiňany zajímavé a případně v čem by se mohlo naše město inspirovat“ odpověděli nejčastěji respondenti, 
že město je zajímavé zámkem, parkem, hřebčínem, okolní přírodou, chovem koní, Švýcárnou, Kočičím hrádkem, Škrovádskými skalami, 
okolím řeky Chrudimky.

Poslední otázka v dotazníku zjišťovala, zda existuje nějaké místo ve Slatiňanech nebo okolí, které je zajímavé, ale zároveň zanedbané a za-
sloužilo by si rozvoj. Občané uvedli zejména budovu sokolovny a její okolí, nevzhledná místa pro kontejnery na tříděný odpad, park před 
školou, náves v Trpišově a Škrovádě, náhon a okolí Kabeláčova mlýna, Třešňovka a její cesta a odpočinkové zóny, zarostlý rybníček u nádra-
ží, zanedbané koryto řeky Chrudimky.
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Kniha o výstavbě Sečské přehrady
v prodeji na IC

Nová kniha s názvem Seč 1920–1936, s podtitulem „Výstavba 
jedné přehrady“ od Libora Adámka vám na 240 stranách zodpo-
ví mnoho otázek týkajících se stavby. Kniha vychází z dochovaných 
archivních materiálů a velmi podrobným způsobem mapuje přípravu 
stavby a její samotnou realizaci, včetně přidružených staveb, nerea-
lizovaných projektů a třeba i změn oproti projektové dokumentaci či 
finanční stránku celého projektu. 
Naše infocentrum nabízí její prodej za 320,- Kč. Neváhejte, přijďte 
do knihy nahlédnout a obohaťte si rodinnou knihovničku o krásnou 
knížku z našeho okolí.

Renata Maryšková
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Rekonstrukce MŠ Švermova
Od pondělí 10. 5. započala rekonstrukce naší mateřské školy, konkrét-
ně jedné z budov, kde je umístěna Kytičková, Motýlková a Sluníčko-
vá třída. Ve druhé budově, která zahrnuje Pohádkovou a Písničkovou 
třídu a kuchyni s jídelnou, započne rekonstrukce 7. 6. 2021. Cílem 
rekonstrukce je realizace nového vytápění, vzduchotechniky, výměna 
elektroinstalace, rozvodu dat, wifi a zabezpečovacího systému. 
Začátku rekonstrukce předcházelo třídění a balení výukových pomů-
cek a vybavení školy, včetně jejich stěhování do skladovacích prostor 
v Sokolovně a s ohledem na jejich množství i do vlastních prostor 
zaměstnanců školy. Veškerý nábytek jsme pečlivě obalili, aby nedo-
šlo během rekonstrukce k jeho poškození. Vytvořili jsme náhradní 
prostory pro tři třídy, a to pro Sluníčkovou třídu v Sokolovně, pro 
Kytičkovou a Motýlkovou třídu ve Společenském domě v hlavní 
místnosti a klubovně Robíků. Ač prostory nenabízejí plně komfort, 

který jsme měli v prostorách školky, dětem se v náhradních třídách 
líbí a naopak si změnu pochvalují. Na stravování aktuálně docházíme 
do jídelny MŠ. Pohádková a Písničková třída budou v červnu umís-
těny v družině při ZŠ Slatiňany a naše paní kuchařky budou vařit 
ve školní jídelně, kam budeme s dětmi během měsíců červen–srpen 
docházet na stravování.
Ráda bych tímto poděkovala všem, kteří se na realizaci a průběhu 
rekonstrukce školky jakýmkoliv způsobem podíleli a podílejí. Zři-
zovateli školy a zaměstnancům stavebního úřadu děkuji za přípravu 
a zrealizování samotné rekonstrukce, zaměstnancům Městského úřa-
du za přípravu prostor ve Společenském domě, zaměstnancům údrž-

by a dobrovolným hasičům SDH Slatiňany za pomoc při stěhování 
a převážení věcí do náhradních prostor, Tělovýchovné jednotě So-
kol, organizaci Robi Slatiňany a p. řediteli Mandysovi ze ZŠ za po-
skytnutí prostor pro umístění tříd, včetně jejich vyklizení a přípravy 
na naše nastěhování. Velký dík patří také pí. ředitelce Bergerové ze 
ŠJ za propůjčení prostor školní jídelny k přípravě jídel, ale i stravo-
vání všech našich dětí včetně zaměstnanců, a také rodičům našich 
dětí, kteří nám pomáhali zabezpečit nábytek ve třídách. V neposlední 
řadě velmi děkuji zaměstnancům školy, kteří ke své práci přistupují 
svědomitě a aktivně.
Věřím, že rekonstrukci zvládneme i v této nelehké covidové době. 
Když máte kolem sebe tolik skvělých lidí, nemůže to dopadnout jinak. 
Ještě jednou Vám všem velké díky. 

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Zámek Slatiňany v červnu 2021

Milí obyvatelé Slatiňan, tímto bych Vás rád pozval do zdejšího 
krásného zámku i zahrady, které budou v červnu otevřeny od úterý 
do neděle od 10:00 do 17:00 hodin. V 17 hodin je poslední vstup 
do zahrady, kde můžete setrvat až do 18:30, kdy se zahrada uzamyká. 
Ceny vstupného zůstávají stejné jako v loňském roce. Termín ote-
vření vnitřních expozic zámku je nám zatím v tuto chvíli (14. 5.) 
neznámý, ale pevně věřím, že brzy už bude možné interiéry navštívit. 
Během půlročního uzavření jsme čas využili k dalším rekonstrukcím 
a změnám, které jistě oceníte. Namátkou například nové lavičky, vy-
sazené stromy a keře, dubové květináče na palmy, vymalované inte-
riéry, vrácené další původní předměty, které byly po válce odvezeny 
ze zámku pryč, upravené prohlídkové okruhy a mnoho dalšího. Čas 
strávený v zámecké zahradě si můžete ukrátit i hrou s názvem „Po-
zdravy z cest“. V zahradě naleznete 18 pohlednic z 18 evropských 
zemí, které v letech 1899 až 1902 dostala od příbuzných a přátel prin-
cezna Charlotta z Auerspergu. Projdete jednotlivá zákoutí zahrady, 
poznáte členy rodiny Auerspergů, vyzkoušíte si své zeměpisné zna-
losti a vyluštíte tajenku. Správné odpovědi naleznete na posledním 
zastavení. Doufáme, že bude bavit nejen děti 10+, ale i dospěláky. 
PS: tužku s sebou, hrací kartu naleznete na internetových stránkách 
zámku a můžete si ji doma vytisknout. 
Hezké jarní a snad i brzy letní dny přeje za zámek 

Jaroslav Bušta, kastelán



11

Díl první
Ano, přiznávám, že mně trochu vadí proni-
kání cizích slov do češtiny. Ale chápu, že je 
to úděl jazyků malých národů a my holt malý 
národ jsme. Kdysi dávno to byla latina a řeč-
tina, pak hlavně němčina, za první republiky 
jsme přejímali především z francouzštiny 
a v posledních desetiletích to je masívně ang-
ličtina. Některé výrazy u nás zdomácněly na-
tolik, že jejich cizí původ už nikdo nevnímá. 
Vzhledem k rychlému vývoji zejména počí-
tačové techniky mnohdy český výraz pro ně-
jakou součást nebo činnost prostě nemáme, 
a tak nám nezbývá, než přijmout a používat 
cizí slovo. Ale v řadě případů je to zbytečné, 
někdy až hloupé.
Kdyby se dělal nějaký průzkum, která slova 
jsou nejpoužívanější, určitě by v popředí bylo 
slovo aplikace. Běžné je zejména ve zdra-
votnictví. Tam se léky většinou nepodávají, 
ale aplikují. Zdravotnictví si však odjakživa 
na cizí slova potrpělo, a tak nám to už ani 
nepřijde. V posledních letech toto slovo ale 
dramaticky proniklo i do oblasti, které říká-
me IT. U počítačů a mobilních telefonů je to 
aplikace za aplikací. Mimochodem IT. Těm, 
pro které je práce s informačními technologi-
emi povoláním se říká mazlivě po americku 
ajťáci, i když by se jim klidně mohlo po čes-
ku říkat itáci. Stejně jako sms (esemeska) by 
klidně mohla být ktz (kátezetka). No jo, já 
vím, jsem trapnej. 
Pokud jde o svět počítačů, je dnes hodně 
frekventovaný název jedné nové zločinecké 
profese. Jistě už víte, že píši o hackerech. 
Hacker je šikula, který umí s počítačem více 
než většina ostatních, a umí tyto své schop-
nosti využít k tomu, aby se naboural do cizí-
ho počítače a tím dotyčnému způsobil ško-
du. Dříve by kvůli podobnému efektu musel 
vypálit celý barák s tisíci lity papíru. Dnes 
si sedí doma, popíjí kafíčko a kliká myší. Vy-
mýšlet český název pro tyto šikuly se zatím 
nikdo nepokusil. Vidíte, a celkem nechtěně 
jsem narazil na tak běžné slovíčko jako je 
klikání. Za mého mládí bylo pouze kliková-
ní. To už ale většina klikajících nezná.
V návaznosti na ty hackery zmíním ještě dva 
nepěkné výrazy nepěkného chování. Hoax 
a fake news. To první slovo by se dalo vol-
ně přeložit asi jako podvod. Většina z vás se 
jistě setkala s různými lživými e-maily, kte-
ré někdo hromadně rozesílá a jiný je hloupě 
přeposílá dál. Ale proč tomu říkat podvod, 
když hoax je tak malebné slovíčko, že. Vý-
raz fake news by šel jednoduše přeložit jako 
falešné zprávy, ale je-li to řečeno cizácky, 
většině to asi zní zajímavěji.
Jsou však slova mnohem horší. Za jedno 
z nejodpornějších považuji dnes velice mód-
ní a silně nadužívané slovo narativ, resp. 
narativní. To je slovo s tak komplikovaným 
výkladem, že mu rozumí jen velice úzká 
skupina intelektuálů. Zato ho používá hoj-
ně. Zřejmě si myslí, že jejich text tak působí 

odborněji. Snad by se to slovo dalo přeložit 
jako komunikace autora s publikem, narativ-
ní se nejčastěji překládá jako vyprávěcí. Ov-
šem někdy se objevuje v místech nečekaných 
a nepatřičných. A prakticky bez výjimky zce-
la zbytečně.
Další dva výrazy jsou tak masívně užívány, 
že je mladší generace už považuje za nedíl-
nou součást češtiny.
Je to slovíčko selfie. Každý ví, že jde o fo-
cení mobilem sebe sama. To osoba natáhne 
ruku s mobilem, někdy dokonce prodlouže-
nou o tyč, zašklebí se, vyfotí a hned se jde 
na sociální sítě pochlubit svou krásou, py-
ramidou v pozadí, známou osobností vedle, 
nebo plným talířem před sebou. A pak už jen 
čeká na komentáře „přátel“. Tedy komen-
táře, čeká na pochvaly a slova obdivu. A ty 
samozřejmě přicházejí. Slováci mají pro sel-
fie nádherný výraz. Říkají mu svojka. Dělají 
to samé, ale vymysleli si pro to aspoň slovo 
ve své mateřštině.
Jestliže dělání „selfíček“ je trochu (často 
ale hodně) projevem narcismu, co pak říci 
na další činnosti, dnes už dokonce lukrativní 
profesi. Jmenuje se youtuber. To je v prin-
cipu stejné, akorát, že youtuber se nefotí, 
nýbrž natáčí kamerou. Sám sebe natáčí a pak 
ukazuje světu jak je vtipný, zábavný, chyt-
rý, moudrý, vzdělaný a zdatný. Zdá-li se to 
někomu trapné a ještě více narcistické, tak 
jiným to může vydělávat slušné peníze a při-
nést značnou popularitu. Nejlepší youtubeři 
patří dnes už mezi celebrity. Brr, to jsem na-
razil na další odporné slovo. I když nevím, 
jestli by mi bylo tak odporné, kdybych sám 
celebritou byl. 
V pomyslném žebříčku nejodpornějších slov 
bych hodně vysoko dal názvy profesí fun-
drainsing manager, často dokonce komicky 
psané s druhou polovinou foneticky mana-
žer, a v poslední době jako kometa vyletivší 
slovo influencer.
Podívejme se nejprve na profesi fundrainsing 
manager. Co takový fundraiser (tak se zkrá-
ceně označuje) dělá? Pokud to nevíte, vůbec 
se za to nestyďte, takových je většina. Asi 
to není ani příliš jednotné, ale hlavně shání 
peníze pro nějakou organizaci. Takového 
pracovníka měly firmy vždycky, ale teprve 
v posledním asi desetiletí se jim říká takto 
„vznešeně“. Ale proč? Jiné cizí slovo man-
ager (ale stále častěji manažer) má dnes tak 
široký výklad, že už bylo načase z něj nějaké 
činnosti oddělit. Vždyť třeba v drogerii mne 
obsluhovala ne prodavačka, ale manažerka 
prodeje (měla to na vizitce)! Tak je logické, 
že ten, co shání nějaké zdroje, si musí říkat 
jinak. Referent má pro mnoho lidí hanlivý 
význam, neb za socialismu byli referenti všu-
de a na všechno, zdrojař zní divně, finanč-
ník má zase jiný význam, tak než se snažit 
vymyslet něco českého, převzali jsme raději 
líbezného fundraisera.
No a ta druhá profese – influencer. To je asi 

nečerstvější novina v našem slovníku. Vězte, 
že je to člověk, který prostřednictvím sociál-
ních sítí ovlivňuje názory jiných lidí. Takže, 
když budu chtít, aby si lidi o mně mysleli, 
že jsem krásný a inteligentní, stačí si najmout 
influencera, a on to zařídí. Že krásný ani in-
teligentní nejsem, je zcela vedlejší. Já si ho 
asi najímat nebudu, ale třeba politická strana 
může takto získávat voliče, nebo ministerstvo 
prostřednictvím influencera přesvědčí lid, že 
dělá správnou politiku, firmy mohou tímto 
způsobem ovlivnit chování na trhu, zpěváček 
úrovně okresního přeboru se může díky influ-
encerům stát mediální hvězdou apod.
A když už jsme u těch firem, napadá mne dal-
ší krásný termín. Dnes je velmi moderní, že 
firma pošle partičku svých manažerů na ja-
kýsi dýchánek, kde se mají vyjasnit některé 
kompetence, vztahy a také stmelit kolektiv. 
A víte, jak se těmto kurzům říká? To jsou, 
prosím, teambuildingy. Někdy je to psáno 
i jako dvě slova – team building. Cílem těch-
to akcí je zvýšit výkonnost týmu. Nádhera, 
že. Nemusím jistě zdůrazňovat, že team-
buildingy se nedělají pro dělníky, zdravotní 
sestry, pošťáky nebo vědce. To je záležitost 
téměř výhradně manažerská.
Pokračování příště.

zdeněk jirásek

O NOVÝCH SLOVECH

Kalendář kulturních akcí
červen 2021 – zámek Slatiňany

6. 6. 2021
RODINNÉ ODPOLEDNE U AUER-
SPERGŮ V ZÁMECKÉ ZAHRADĚ
Odpoledne s hrami a dobou zábavou v zá-
mecké zahradě.
12. a 13. 6. 2021
VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
Komentované exkurze zámeckou zahradou 
i běžně nepřístupnými skleníky s programem 
pro děti.
19. a 20. 6. 2021
HRANÉ PROHLÍDKY PRO RODINY 
S DĚTMI
Netradičně zámeckými interiéry o osu-
dech knížecí rodiny s divadelním spolkem 
ACORD.
20. 6. 2021
POKROK NEZASTAVÍŠ!
Speciální prohlídky běžně nepřístupných 
částí zámku.
26. a 27. 6. 2021
HRANÉ PROHLÍDKY PRO RODINY 
S DĚTMI
Netradičně zámeckými interiéry o osu-
dech knížecí rodiny s divadelním spolkem 
ACORD.

Konání kulturních akcí je závislé na platném 
nařízení vlády a pandemické situaci. Aktuál-
ní informace naleznete na webových strán-
kách zámku www.zamek-slatinany.cz. Online 
prodej vstupenek bude spuštěn, až nám bude 
umožněno otevřít interiéry zámku.
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Přijměte pozvání na nedělní odpoledne 6. června do zámecké zahra-
dy ve Slatiňanech. Společně se přesuneme do dávné doby přelomu 
19. a 20. století, kdy zámek obývala knížecí rodina Franze Josefa 
Auersperga a jeho ženy Vilemíny, kteří se svými pěti dětmi rádi trá-
vili čas na zdejším útulném a moderním letním sídle. Přijďte a zažijte 
společně s nimi a jejich služebnictvem odpoledne plné her a dobové 
zábavy. Kromě pana knížete, kněžny a jejich urozených dětí pozná-
te například učitelku kresby, literatury, dramatických umění, květi-
nářku, komorné, dvorní dámy, rodinného učitele pana Baumgartena, 
francouzskou vychovatelku Saillet, syna pana myslivce a přítomen 
bude i podkoní se svým synem a s klisnou Tarou. Na závěr se mohou 
děti svézt kočárem s koňským dvojspřežím u hřebčína. Malebnost zá-
mecké zahrady bude dokreslovat po celé odpoledne živá hudba a ne-
bude chybět ani občerstvení. Na tuto akci nelze uplatnit permanentky 
do zámecké zahrady, neboť se jedná o kulturní akci, jak je uvedeno 
v podmínkách užití permanentky.
Těší se na vás zámek Slatiňany a slatiňanský divadelní spolek Acord, z.s.

Iva Ryzová

Zámek Nasavrky
29. 6. – 5. 9. 2021
Výstava fotografií „Toulky krajinou ticha Libor Blažek“
Více informací o uvedených akcích naleznete na otištěných plakát-
cích v tomto zpravodaji.

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.
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S novým zákonem o odpadech vzrostla sazba poplatku za ukládání odpadu na skládku. V dalších letech bude tento poplatek pravidelně navy-
šován (např. využitelný odpad do konce roku 2020 byl zpoplatněn částkou 500 Kč).

 Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku
za ukládání 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 a dále

využitelných odpadů
v Kč za 1 tunu 800 900 1000 1250 1500 1600 1700 1800 1850 1850

Nový zákon obcím dává za splnění zákonem stanovených předpokladů nárok na tzv. třídicí slevu. Výpočet pro rok 2021 při uplatnění 100 % 
a počtu obyvatel k 1. 1. 2020 je následující:
4217 (počet obyvatel) × 0,2 (množství odpadu na obyvatele pro rok 2021) = 843,4 t (celkové množství odpadu pro rok 2021, na které bude 
uplatněna třídicí sleva)
V loňském roce bylo celkové množství komunálního odpadu 700.12 t. Svojí produkcí odpadu tak dosáhneme na třídicí slevu s rezervou 143 t. 
Bohužel koeficient 0,2 se v dalších letech bude snižovat (zpřísňovat). 

Rok 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Maximální množství
odpadu na obyvatele 0,2 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12
v tunách

V případě, že se nám nepodaří produkci odpadu nadále redukovat, o třídící slevu na konci roku 2024 přijdeme. Díky třídící slevě se tak sou-
časná cena navýšila pouze o 45 Kč + DPH za tunu (tzv. rekultivační poplatek). Pokud ovšem o třídící slevu přijdeme, doplatek bude 345 Kč + 
DPH (a v roce 2029 až 1 395 Kč + DPH). Při takových částkách se náklady na likvidaci komunálního odpadu násobně zvýší a je otázkou, čím 
se zastupitelé rozhodnou tyto náklady kompenzovat, zda přistoupí k navyšování poplatku za komunální odpad, který dle současné legislativy 
může být až 1 200 Kč na osobu, nebo budou hledat úspory jinde.

Při řádném třídění a využití prostředků, které město nabízí, věřím, že lze produkci i nadále snižovat, a tak se vyhnout navyšování poplatku.
Ing. Vít Steklý, radní

Poplatek za ukládání odpadu na skládku


