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SRPEN 2021

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

Vážení občané a příznivci našeho krásného města,
většině z Vás asi nemusím připomínat, ale kdyby náhodou někdo 
nevěděl, v letošním roce má naše město důvod k oslavám.
Dnes, 1. července 2021, je našemu městu oficiálně 50 let. 

V červnu roku 1971 se konalo v kulturním domě slavnostní ple-
nární zasedání národního výboru za velké účasti občanů. Do rukou 
tehdejšího předsedy národního výboru pana Jana Svatoně bylo ná-
městkem předsedy KNV Janem Pravdou předáno rozhodnutí, kte-
rým byla obec Slatiňany oficiálně od 1. července povýšena na město.

S ohledem na situaci týkající se nákazy koronavirem a všechna ta 
opatření, příkazy a zákazy se naše město rozhodlo oslavit toto výročí 
skromněji, a to tím, že připraví na září výstavu, která připomene 
důležité a zajímavé události, fotografie i dokumenty tohoto období. 
Zároveň bude při zahájení této výstavy slavnostně pokřtěna fotok-
niha obrázků z našeho města a bude také představeno nové logo.

K tomuto významnému datu vydalo město nádhernou publikaci 
Slatiňany – Čarokraj, kterou lze zakoupit za 200 Kč v našem info-
centru.

Slovo starosty MVDr. Ivana Jeníka

Opakovaně hledáme zapisovatelky okrskových volebních komisi 
k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou 
konat 8. a 9. října 2021. 
V případě zájmu o funkci zapisovatelky okrskové volební komise 
v našem městě kontaktujte prosím p. Kolouchovou, tel. 469 660 230.
Zapisovatelka je členkou okrskové volební komise. Volby probíhají 
8. října od 14 do 22 hodin, 9. října od 8 do 14 hodin., poté následuje 
sčítání hlasů a odvezení výsledků Statistickému úřadu na předáva-
cí místo do Chrudimi. Po odevzdání výsledků bez závad a předání 
materiálů na Městský úřad Slatiňany končí činnost volební komise 
ve dnech voleb.
Odměna za funkci zapisovatelky je 2 600 Kč, pokud zůstane stejná 
jako v minulých volbách.
V případě zájmu se prosím hlaste nejpozději do 15. srpna 2021.

M. Kolouchová

Všichni si přejeme, aby město ve kterém žijeme, pracujeme, navště-
vujeme zámek, park, Švýcárnu… bylo upravené, hezké, aby zde bylo 
pro všechny příjemné prostředí. 
Žijí v něm dva tábory občanů.
Ti, kteří neustále kritizují práci druhých, jsou ke svému okolí lhostej-
ní a ani nejmenší snahou nepřispějí pro dobro věci.
Druhá je skupina občanů (bohužel s menším počtem), kteří se snaží 
přispět ke zlepšení vzhledu města, alespoň tím, že si v pořádku udr-
žují okolí svého obydlí, své firmy, své chaty, tím, že se starají o ten 
kousek chodníku bezprostředně sousedící s jejich nemovitostí. Ne-
přidělávají práci druhým, neznečišťují své okolí, k ukládání odpadu 
využívají sběrné nádoby, kontejnery nebo sběrný dvůr a ne veřejné 
prostranství, příkopy apod. Těmto občanům patří naše poděkování, 
že nezanedbatelně přispívají ke snaze nás všech.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Vážení spoluobčané rád bych upozornil na jednu skutečnost. 
Ne se všemi informacemi, které jsou v článcích uvedeny se plně 
ztotožňuji. Proto prosím, pokud máte dotazy, obracejte se pří-
mo na autory článků a nechte si vysvětlit, co tím autor myslel. 
Většinou to je jeho subjektivní názor. Nejsem členem redakční 
rady, proto většinu článků a názorů čtu stejně jako každý občan 
až po vydání Ozvěn.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

Lhostejnost nebo snaha pomoci Hledáme zapisovatelky k volbám

Děkujeme touto cestou pracovnicím MěÚ Slatiňany za hezkou a dů-
stojnou oslavu naší diamantové svatby v rodinném kruhu, především 
paní matrikářce Osinkové, paní Fryšové a ostatním, kteří se podíleli 
na přípravě a hezkém uspořádání a na průběhu oslavy. Zároveň děku-
jeme paní Sychrovské za její milý zpěv a také malý upomínkový dárek
Přejeme všem zúčastněným v této nelehké době pevné zdraví a ještě 
jednou „DÍK“

Jan a Jaroslava Nežádalovi

Poděkování
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 97. schůzi dne 14. 6. 2021:
1.  Rada města diskutovala nad výší odměn ředitelům příspěvkových 

organizací. Z důvodů dopisu rodičů žáků 4. B ZŠ týkající se pro-
puštění paní učitelky Kalnické byl tento bod odložen.

2.  Rada města vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení. Z celkového 
počtu 52 nesplněných usnesení jich je 9 z tohoto roku a dá se předpo-
kládat jejich splnění. Dále pak 43 starších, které jsou vázány na třetí 
strany, nebo z důvodu pandemie nebylo možné jejich splnění.

3.  Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Výměna rozvadě-
če ve Školní jídelně Slatiňany“ byly obdrženy 4 cenové nabíd-
ky. Hodnotící komise konstatovala, že nejnižší nabídkovou cenu 
ve výši 235 713 Kč bez DPH předložila společnost ERAMONT 
s. r. o. Bohužel zmíněná společnost od nabídky odstoupila. Další 
v pořadí byla společnost Calypso Group s. r. o. s nabídkou ve výši 
259 000 Kč bez DPH, která splnila i všechny podmínky zadávací 
dokumentace. Rada města rozhodla o vydání oznámení o výběru 
zhotovitele.

4.  Na základě výběrového řízení z předchozího bodu, bylo rozhod-
nuto o uvolnění 313 390 Kč z investičního fondu ŠJ na uvedenou 
akci.

5.  Bylo vyhověno majiteli chaty č. ev. 94 na Borku s žádostí o zvět-
šení pronajaté části pozemku parcely č. 307/1. Původní pronajatý 
pozemek cca 58 m2 bude navýšen na celkových cca 138 m2.

6.  Byla schválena výzva na zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem „Pořízení zvukově-hlasovacího záznamového zařízení“ 
(součást projektu „Otevřené a přitažlivé město“ spolufinancované-
ho z prostředků EU).

7.  Rada města schválila podobu návrhu loga (bude představeno 
na výstavě v září, viz níže v článku).

8.  Rada města doporučila schválit program pro 15. zasedání Zastupi-
telstva města naplánovaného na 23. 6. 2021.

9.  V různém Rada:
◦  byla informována o schůzce vedení ZŠ s rodiči, které bylo inicio-

váno Radou města s ohledem na zaslaný dopis rodičů žáků 4. B ZŠ.
◦  Schválila zapůjčení vozidla Renault SDH Slatiňany na dny 16. 7. 

a 24. 7. na odvoz materiálu pro zajištění tábora mladých hasičů.

Rada města Slatiňany projednala
na 98. schůzi dne 23. 6. 2021:

1.  Na žádost starosty Sboru dobrovolných hasičů Trpišov Rada města 
schválila použití volební místnosti a toalet spolu s odběrem elek-
trické energie v úřadovně Trpišov, a to na 26. 6. za účelem pořádání 
turnaje v nohejbalu a na 21.–22. 8. na posvícenecké setkání občanů.

2.  Rada schválila doporučení zastupitelstvu města návrh na rozšíření 
programu 15. zasedání zastupitelstva o zprávu „Závazek zastupi-
telstva pro rozpočet 2022“ (viz níže).

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 15. zasedání dne 23. 6. 2021

1.  Zastupitelstvo na základě doporučení Rady rozšířilo program 
15. zasedání.

2.  V žádosti ze dne 27. 4. 2021 žádá ředitel ZŠ o poskytnutí krátko-
dobé návratné finanční výpomoci ve výši 272 018,25 Kč na pokrytí 
neinvestičních nákladů v projektu „Odborná učebna pro přírodní 
vědy“. Projekt bude financován ex-post v rámci 11. výzvy MAS 
Chrudimsko a ZŠ jej dle platných předpisů nemůže financovat 
z rezervního fondu. Zastupitelstvo na základě této žádosti schváli-
lo přidělení krátkodobé návratné finanční výpomoci.

  3.  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zprávu o plnění usnesení. 
Z celkového počtu 28 nesplněných usnesení jsou 2 z tohoto roku, 
na kterých se aktivně pracuje. Dále pak 26 starších, které jsou 
vázány na třetí strany.

  4.  Vedla se diskuse o záměru prodeje bytové jednotky č. 5/525, ulice 
Tyršova. V této věci nebylo přijato žádné usnesení.

  5.  Na základě účinnosti nového zákona o odpadech spolu s úpravou 
zákona o místních poplatcích Zastupitelstvo města musí do kon-
ce roku schválit novou Obecně závaznou vyhlášku o místním 
poplatku za komunální odpad. Zastupitelé rozhodli, že bude při-
pravena forma znění předložené vyhlášky stejná jako doposud. 
Schválení nové vyhlášky se dá očekávat na některém z podzim-
ních zasedání.

  6.  Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Slatiňany 
za rok 2020 a všechny doplňující finanční informace k závěreč-
nému účtu za rok 2020.

  7.  Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2020. Došlo 
k převodu výsledku hospodaření za rok 2020 ve schvalovacím 
řízení na účet nerozděleného zisku v celkové výši 22 276 160 Kč.

  8.  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu schváleného rozpočtu v pří-
jmové části 81 994 378 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
31 094 428 Kč) a ve výdajové části 111 548 907 Kč (dorovnáno 
financováním výdajů 1 539 900Kč) a vzalo na vědomí již usku-
tečněná rozpočtová opatření. Došlo k dorozpočtování financí 
na smlouvu zajištění dopravní obslužnosti s Pardubickým krajem 
(cyklobusy), krátkodobá finanční výpomoc ZŠ, vícepráce spoje-
né s úpravou kruhového objezdu.

  9.  Zastupitelstvo města schválilo, uvolněnému členu zastupitelstva 
(starostovi) poskytování příspěvků na stravování, na podporu 
zdravotních, kulturních a sportovních aktivit, na rekreaci a při 
významném životním výročí za stejných podmínek jako zaměst-
nancům obce.

10.  Zastupitelstvo města Slatiňany zrušilo usnesení ze dne 19. září 
2016. Záměr prodeje nebo směny pozemkové parcely. Pozemky 
měly být směněny s Lesy ČR. Ze znaleckého posudku vyplývá, že 
při této směně by město doplácelo 249 838 Kč, přestože pozemek 
p. č. 474/3 v k.ú. Slat. je celkem kvalitní asfaltová cesta. Naopak 
příjezdová cesta do Kochánovic p. č. 513 je nekvalitní, rozježdě-
ná cesta, která si vyžádá nemalé náklady na opravu a udržování.

11.  Byl schválen záměr směny pozemků p. č. 359 o výměře 369 m2 
a pozemku p. č. 389/5 o výměře 60 m2 vše v katastrálním území 
Škrovád za pozemek č. 306/2 o výměře 1118 m2 v katastrálním 
území Škrovád. Směňované pozemky z pohledu města nemají 
žádný význam, přičemž získaný pozemek může být do budoucna 
strategicky využit, jelikož hraničí s pozemkem kompostárny.

12.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi chaty č. ev. 49 v chatové 
lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).

13.  Zastupitelstvo města pověřilo starostu k jednání s Lesy ČR o kou-
pi části pozemkové parcely č. 604/1 v k. ú. Slatiňany o výměře 
cca 133 m2 a na něm umístěného „Kočičího hrádku“.

14.  Došlo ke schválení převodu kanalizace „Na Říšti“ do VaK Chru-
dim (formou vkladu, výměnou za akcie).

15.  Zastupitelstvo města zrušilo usnesení ze dne 7. dubna 2021 
o směně pozemků „Nového parku“ a schválilo novou směnu na-
vrženou Národním hřebčínem Kladruby nad Labem, který oproti 
původnímu návrhu ponechává pozemek části ostatní komunikace 
ve vlastnictví NHK.

16.  Nebyl neschválen záměr prodeje pozemků ve vlastnictví města 
Slatiňany v chatové oblasti „Borek“ v katastrálním území Kunčí.
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17.  Město získalo do vlastnictví soukromě vybudovanou kanaliza-
ci v k. ú. Škrovád. Vlastnictví kanalizace je pro město důležité, 
protože na ni bude připojena budoucí kanalizace z Kunčí. Jeli-
kož však město nemá koncesi na její provozování, Zastupitelstvo 
schválilo převod kanalizaci na VaK Chrudim.

18.  Zastupitelstvo města se zavázalo zahrnout do rozpočtu města 
Slatiňany pro rok 2022 částku 1 280 000 Kč na dokončení stav-
by nového veřejného osvětlení v části ul. Švermova. Stavba bude 
probíhat ve dvou etapách. V první etapě bude vybudován část chy-
bějícího chodníku a VO napojené na trafostanici v ulici Švermova. 
Druhá část bude obsahovat dobudování VO v části ulici Švermova 
s napojením na rozvod v ulici Klášterní v příštím roce. Akce musí 
souběžně probíhat s rekonstrukci VO v části ulice Klášterní.

19.  V různém Zastupitelstvo města:
◦  bylo seznámeno se zápisem Finančního výboru, Kontrolního vý-

boru, Výboru pro životní prostředí a Výboru pro územní pláno-
vání.

◦  řešilo stav kontejnerů na textil – padla zde informace z článku 
červnových Ozvěn.

◦  na základě vystoupení rodiče žáka 4. B ZŠ bylo seznámeno s ob-
sahem dopisu adresované Radě města a celou situací ohledně 
otázek spojených s ukončením pracovněprávního vztahu paní 
učitelky Kalnické.

Rada města Slatiňany projednala
na 99. schůzi dne 28. 6. 2021:

  1.  Bylo rozhodnuto o uzavření Dodatku č. 1 kupní smlouvy na akci 
„Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany – dodávka vybavení“. Dodatek 
snižuje množství dodaného vybavení, než bylo původně soutěže-
no. Konečná cena dodávky je tak o 19 834 Kč vč DPH nižší. Změ-
na byla zapříčiněna především nárůstem počtu žáků v období mezi 
vznikem projektu vnitřního vybavení budovy a realizací stavby. 
Pro tyto žáky bylo nutné určité vybavení již opatřit, a tak došlo 
ke snížení počtu některých položek – např. šatních skříněk atd.

  2.  Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvko-
vých organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných 
pracovních úkolů za II. pololetí. Při rozdělování bylo hodnoceno 
zvládnutí organizace v rámci pandemie a investičních akcí v jed-
notlivých příspěvkových organizacích.

  3.  Na základě požadavku společnosti Recycling – kovové odpady 
a.s., společnost žádala o navýšení jednotkových cen u objemného 
odpadu, plastu a pesticidů s odvoláním na navýšení poplatků díky 
novému zákonu o odpadech. Požadavek odkazoval na článek 
společné smlouvy, který umožňuje navýšení o výše zákonných 
poplatků. Rada tedy schválila dodatek č. 1 k Smlouvě na zajištění 
provozu sběrného dvora. Předpokládané navýšení rozpočtu o cca 
47 000 Kč vč DPH do konce roku 2021.

  4.  Rada města na žádost ředitelky schválila čerpání investičního 
fondu MŠ ve výši 76 084 Kč. Za tyto finanční prostředky by měly 
být pořízeny nové vchodové dveře do budovy.

  5.  Byl uzavřen dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb po-
věřence pro ochranu osobních údajů s firmou Advokátní kance-
lář Vlček & Partners s.r.o. Zákon vyžaduje jmenování konkrétní 
osoby, která na žádost advokátní kanceláře byla z personálních 
důvodů dodatkem změněna.

  6.  Došlo ke stanovení prodejní cenu knihy „Slatiňany čarokraj“ 
na 200 Kč za kus (viz níže v článku).

  7.  Na základě výzvy veřejné zakázky na akci „Nové veřejné osvětle-
ní a část nového chodníku v ul. Švermova“ byly obdrženy 4 ceno-
vé nabídky. Hodnotící komise konstatovala, že jedna společnost 
nesplnila požadovaná kritéria a doporučila její vyloučení. Další 

nejnižší nabídkovou cenou ve výši 4 750 120 Kč bez DPH před-
ložila společnost MIROS Pardubice a. s., která splnila i všechny 
podmínky zadávací dokumentace. Rada města rozhodla o vydání 
oznámení o výběru zhotovitele.

  8.  Došlo k vyřazení a prodeji neupotřebitelného majetku. Jedná se 
převážně o drobný hmotný majetek z devadesátých let zejména 
starý nábytek.

  9.  Na základě žádosti s odůvodněním (nelehká životní situace) byla 
prominuta smluvní pokuta za pozdní úhradu závazku za prodej 
dřeva. Smluvní pokuta byla prominuta v plné výši (18 290 Kč).

10.  Na základě žádosti ředitelky MŠ, byla udělena výjimka z počtu 
dětí v Mateřské škole (v jedné třídě z 24 na 28, v ostatních z 24 
na 26).

11.  Byla zjištěna nevhodná formulace článku soutěžené smlouvy 
u veřejné zakázka malého rozsahu s názvem „Pořízení zvukově-
-hlasovacího záznamového zařízení“. Vzhledem k tomu, že se ne-
stihla soutěž vypsat, byla soutěž zrušena, přičemž Rada schválila 
vypsání upraveného znění.

12.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 82 075 081 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 31 150 828 Kč) a ve výdajové části 
111 686 010 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– nákup pozemku v Kunčí (z důvodu budování kanalizace), dar 
na odstranění následků živelné katastrofy na jižní Moravě, fi-
nanční příspěvek od Ministerstva zemědělství na zpracování les-
ního hospodářského plánu.

13.  Rada schválila poskytnutí finančního daru ve výši 20 000 Kč měs-
tysi Moravská Nová Ves, na zmírnění následků přírodní katastro-
fy (tornádo) v červnu 2021.

14.  Na základě žádosti ředitelky MŠ, bylo schváleno čerpání inves-
tičního fondu MŠ ve výši 81 675 Kč za účelem financování prací 
souvisejících s novou výmalbou prostor.

15.  V různém Rada:
◦  schválila zvýhodněné vstupné za 20 Kč na plovárnu pro SK Spar-

tak v době konání volejbalového turnaje (10. 7.).
◦  vyhověla žádosti na zapůjčení jídelny v DPS od 31. 7. do 31. 12. 

na cvičení jógy.
◦  vzala na vědomí odpověď obce Likávka na pozvání na oslavy 

50. Výročí jmenování města Slatiňany.
◦  byla informována o přihlášení jednotky SDH Slatiňany na pomoc 

Moravě při odklízení škod po tornádu.
◦  řešila připomínky občanů týkající se občerstvení na plovárně. 

Rada vyzvala provozovatelku k nápravě, ke zlepšení poskytova-
ných služeb a zajištění dostatečné otevírací doby.

◦  řešila možnost přistavení dalších kontejnerů na biologický odpad.
◦  schválila návrh vzhledu boční branky hřbitova.
◦  řešila stav prací na kruhovém objezdu (viz níže článek).
◦  jednala o koncepci údržby města s cílem zlepšení práce.

Rada města Slatiňany projednala
na 100. schůzi dne 7. 7. 2021:

  1.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 82 599 110 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 858 409 Kč) a ve výdajové části 
111 917 620 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) 
– obdržení třetí zálohové části dotace z Ministerstva práce a so-
ciálních věcí na projekt „Otevřené a přitažlivé město Slatiňany“.

  2.  V různém Rada:
◦  jmenovala Martu Kolouchovou do pracovní skupiny související 

s přípravou nové vizuální identity města

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý
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Vážení spoluobčané,
někteří z Vás včetně mě s velkou nelibostí 
pozorujete pomalý a rozpačitý postup sta-
vebních prací na našem kruhovém objezdu, 
kterou provádí firma KARU INVESTMENT 
s.r.o. z Pardubic. Firma byla vybrána soutě-
ží, do které se mohl přihlásit kdokoliv, kdo 
splnil základní kritéria. Dle zákona se sou-
těží na nejnižší nabídkovou cenu, což má 
i mnohá úskalí, zejména u menších firem. 
Výběr firmy byl následně potvrzen Radou 
města. Na základě uzavřené smlouvy o dílo 
a ve znění schváleného dodatku měla být 
stavba dokončena nejpozději do 7. 6. 2021.
Při pravidelných kontrolních dnech firma ter-
míny dokončení neustále měnila a následně 
je stejně nebyla schopna dodržet. Hlavní pří-
činou bylo, že si nebyla schopna včas zajistit 
potřebný stavební materiál, a to zejména žu-
lové obruby, bez kterých nelze následně pro-

vádět další navazující stavební práce. Firmě 
tedy od 7. 6. 2021 tak pravidelně denně nabí-
há smluvní pokuta, kterou město bude v plné 
výši uplatňovat. 
Na kontrolním dni 22.7. jsme se shodli 
s technickým dozorem a po konzultaci s pro-
jektantem, že zhotovení žulových obrub 
kolem kruháku je v rozporu s projektovou 
dokumentací. Požadujeme předělání díla 
do stavu esteticky a funkčně vyhovujícího. 
Dle našeho stanoviska takto špatně prove-
dené oblouky z obrub odmítáme akceptovat 
a převzít. 
Cílem rekonstrukce kruhového objezdu ne-
bylo jen zlepšení jeho funkčnosti, kdy stá-
vající vysoké obruby bez patřičného nájezdu 
byly neustále poškozovány těžkou nákladní 
dopravou a město muselo každoročně vy-
nakládat nemalé prostředky na jejich opra-
vu, ale neméně důležitá je i jeho estetická 

stránka. Kruhový objezd patří k jednomu ze 
středobodů našeho města a zástupcům měs-
ta velmi záleží na tom, aby toto místo bylo 
pěkně zrekonstruované, upravené a osaze-
né novou zelení. Chceme zdařilé, kvalitní 
rekonstrukce a to takové, jako je například 
nová fasáda a okna na budově ZŠ či nová 
hřbitovní brána.
Požadavek na předělání díla, současný nedo-
statek stavebních materiálů, špatná a nedo-
statečná komunikace a spor stavební firmy 
s naším technickým dozorem, projektantem 
a městem celou stavbu bohužel velmi zdržu-
je a do budoucna ještě zdrží. Nicméně na vý-
sledek rekonstrukce se budeme dívat desítky 
let a bude to vizitka našeho města. Z tohoto 
důvodu nelze slevovat z kvalitativních ani 
estetických požadavků na provádění díla. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Trable se zhotovitelem rekonstrukce kruháku

Odmítnuté provedení žulových obrub

Celodenní program zaměřený hlavně na prezentaci obuvnického 
a kamenického řemesla můžete navštívit 21. srpna 2021 od 9 do 17 
hodin v Městském muzeu ve Skutči. Za verpánek usedne mistr švec, 
který vás seznámí se vším, co bylo a je potřeba k výrobě obuvi. Pak 
můžete absolvovat prohlídku kamenické expozice, kde se bude lámat 
žula a štípat dlažební kostky. V provozu bude svážná, lanovka i stro-
je jako dlabačka či beranovka. Mohutné setrvačníky roztočí několik 
stabilních motorů, které bývaly v lomech hojně používány. Roztope-
ná výheň, kovadlina a buchar – to vše při své práci použije zkušený 
kovář. 
Mezi prohlídkami nastane i chvíle klidu, kdy Loutkové divadlo Koz-
lík představí dětem svoje nastudování pohádky O Červené Karkulce. 
V rámci vstupného budete moci navštívit i další expozice muzea – 
např. byt hudebního skladatele V. Nováka a malou galerii s výstavou 
fotografií z přírody Skutečska, nebo výstavu představující sbírku sta-
rožitností Josefa Večeřílka, někdejší pozoruhodné osobnosti města. 
Děti potěší škola netradičního šněrování, žulové piškvorky či tvůrčí 
dílnička u ševce. 
V areálu muzea bude také několik stánků – např. s přírodními mýdly 
a šampony od Mýdlárny Š.IVA (vyráběné tradiční metodou za stude-
na), drátovanými šperky, medovinou a medovými specialitami (med 
s čokoládou, se zázvorem, s propolisem, s pylem). Na závěr dne pro-

běhne slosování vstupenek o zážitkový let na motorovém kluzáku 
L-13 SE Vivat. 
Podrobnosti a časový rozvrh akce sledujte na webu: muzeum.skutec.cz.

Řemeslná sobota ve Skutči



5

I. etapa rekonstrukce přivaděče VSVČ (Vodárenské Soustavy Vý-
chodní Čechy) mezi zdroji v Podlažicích a vodojemem ve Slatiňa-
nech se pomalu blíží ke svému závěru. Po několika již zprovozně-
ných úsecích (od čerpací stanice v Podlažicích k obci Orel) probíhá 
v těchto týdnech rekonstrukce přivaděče u Slatiňan. 
Do stávajícího ocelového potrubí je pomocí hydraulických strojů 
vtahován plastový svařenec o průměru 500 mm. Způsob zatažení je 
patrný z obrázků pořízených na stavbě. 
Působením tažných sil dochází k protažení nového potrubí a zmen-
šení jeho původního průměru, to umožňuje zatažení tohoto potrubí 

do původního ocelového. Po uvolnění tažných sil má nové plastové 
potrubí tendenci k návratu do původního tvaru a těsně se „přimkne“ 
ke stávajícímu potrubí. Jedná se o zcela unikátní technologii prová-
dění rekonstrukce vodovodního potrubí, která jeho životnost pro-
dlouží o mnoho desítek let. 
Poslední část potrubí bude během 29. týdne zatažena v úseku mezi 
Motorestem Bonet a nábřežím Chrudimky (u ulice Škrovádské ná-
břeží), následně budou jednotlivé části potrubí zataženého v daném 
úseku propojeny a zkušebně „otlakovány“. Poté budou startovací 
a cílové jámy zasypány. Rekonstrukce posledního úseku I. etapy 
(od Škrovádského nábřeží, přes Chrudimku, k vodojemu Slatiňany) 
byla již také zahájena přípravnými pracemi. Plné zprovoznění přiva-
děče z Podlažic do Slatiňan předpokládáme nejpozději v září 2021 
a dokončení celého díla (tedy včetně rekonstrukce „vzdušníkových“ 
a „kalníkových“ šachet) do října 2021. 

Ivo Doskočil, ředitel společnosti 
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Tisková zpráva (21. 7. 2021) – Končí I. etapa rekonstrukce přivaděče

Nepodařilo se…
Občan, kterému nevyhovovalo bílé osvětlení vymyslel „zlepšo-
vák“, jak z něho udělat osvětlení modré. To se událo ve Škro-
vádě.

Kam s ním…? To je jednoduché, „zamyslel se“ občan a nefunkč-
ní sporák vyvezl k lesu (odbočka z ulice Sečské na Podhůře).

Ing, Josef Prokš, tajemník MěÚ
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Pasování
Jako každý rok tak i letos proběhlo Pasování místních a orelských 
prvňáčků na čtenáře. Oproti předešlým rokům se akce konala až 
v červnu, přesně na den dětí, tedy 1. 6. 2021, a taktéž místo bylo 
zvoleno tak, aby se splňovala všechna vládní nařízení týkající se ná-
kazy koronavirem, a tak se pasovalo u jezírka v zámecké zahradě. 
Tam zavítala návštěva v podobě knížete Auersperga, rytíře krásného 

slova Petra a princezny Kristýny, jejíž úlohou bylo mimo jiné i prá-
vě pasování a předání šerp i dárečků těm nejmenším. Vyšlo ten den 
krásné počasí, nádherné prostředí parku i příjemná atmosféra, to vše 
napovídalo tomu, že se akce vydařila a děti včetně jejich rodičů si 
jistě tento den budou dlouho pamatovat.



7

Exkluzivními barevnými snímky je 
prezentován současný stav tohoto hrádku 
po renovaci. Z obrázků je patrno, že obvo-
dové zdivo filigránského hradu s vížka-
mi kopíruje výstupek křemencové skalky, 
na němž je situován.

Patří mezi vyhledávané turistické cíle 
v okolí města, zejména rodin s dětmi, připo-
mínající jim vysněné pohádkové království, 
v němž si hrají a ztékají jej přes hradby.

Tolik krátce úvodem, protože se ještě 
vracíme k předchozímu článku autora 
z dubna 2013. Jeho obsahem bylo sděle-
ní o poškození hrádku způsobené vandaly, 
které šetřila i policie, dokumentované fotem 
ochozu věže. Radnice v květnu 2012 vypsala 
veřejnou sbírku ke krytí nákladů potřebných 
na opravy. Jako zajímavost lze připome-
nout, že do sbírky přispěl nemalou částkou 
Johannes Auersperg, prasynovec majitele 
zámku F. J. Auersperga (1856–1938). Ten 

navštívil zámek právě v den konání benefič-
ního koncertu pro stejný účel. Celkem bylo 
shromážděno pro opravu Kočičího hrádku 
téměř 50 000 Kč a firmě Pluto s.r.o. zapla-
ceno necelých 30 000 Kč za jeho opravu, 
zbývající peníze byly použity k pořízení 
laviček, směrových a informačních tabulí 
umístěných u vodárny, Švýcárny a přímo 
před hrádkem.

Výše uvedený článek v Ozvěnách byl 
ilustrován čtyřmi obrázky, jeden z nich 
znovu přetiskujeme, protože pochází 
od kreslíře a humoristy M. Alexy, jehož 
nekrolog otiskly Ozvěny v dubnu 2021. 
Byla to vzpomínka na všestranného člověka, 
který si jako Chrudimák oblíbil zdejší příro-
du nejen jako příznivec běžeckého sportu. 
Alexův obrázek č. 4 vidíme poprvé v barvě. 
V Ozvěnách v roce 2013 byl tento obrázek 
ještě černobílý.

Z řady článků autora o Kočičím hrádků 
musíme informovat o jeho jubileu – 100 let 

existence v roce 2000. Nalézal se v době 
svého vzniku v oplocené části obory Slavi-
ce, o čemž informovaly Chrudimské vlas-
tivědné listy č. 1. roč. 9, 2000. Autorem 
plánku minihrádku byl nepochybně archi-
tekt a novogotik František Schmoranz, který 
dopracoval do konečné podoby návrh kněž-
ny Vilemíny Auerspergové (1857–1909) 
za účelem pobavení knížecích potomků.

Kočičí hrádek sestává z hradební zdi 
s cimbuřím, do níž jsou včleněny válcové 
a hranolové věže, jejichž vzhled je přizdo-
bený pseudorenesančními doplňky. Hlavní 
věž, umístěná na nejvyšším místě skalky, je 
otevřená, zatímco vstupní gotická branka je 
dole (obr. č. 1) umožňuje vstup dětí do mini-
areálu hrádku.

Romanticky založené kněžně Vilemíně 
se záměr vytvořit iluzi hradu k pobavení 
zámeckých dětí velice zdařil. V něm si rády 
hrály na pohádkové bytosti zašlých dob, aby 
své touhy a sny naplnily ke své obrazotvor-
nosti v odpolední kratochvíli. Ona svým 
nápadem viděla poněkud dále, nadčasově, 
neboť netušila, že udělá radost dalším gene-
racím lidské drobotiny, především pak té 
neurozené, přičemž jejich upřímný smích 
a úsměv je nejlepší vizitkou z návštěvy 
této zábavné atrakce okrajového lesoparku 
města.

V letošním roce na konci května byl 
Kočičí hrádek opraven stejnou firmou jako 
v roce 2013, byly vyspraveny drobné trh-
linky na povrchu omítek a obnoven nátěr 
v požadovaných odstínech. Městu byla fak-
turována cena za tuto práci 82 300 Kč.

Město Slatiňany objekt dlouhodo-
bě udržuje, přestože je součástí nemovité 
památky zámek pod rejstříkovým číslem 
14856/6-980 v ústředním seznamu kultur-
ních památek ČR.

Ing. Milan Vorel, foto Eva Esserová

Kočičí hrádek se opět skví novotou fasádních barev, jimiž byl celý objekt zrestaurován
(obr. č. 1, 2 a 3)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Vandalství nebo bezohlednost?

Atletický klub Slatiňany

Asi bezohlednost.
V sobotu 10. 7. 2021 mě čekalo při návratu 
domů nemilé překvapení. Stromek z obrázku 
jsem zasadil loni na jaře. Letos se mu mimo-
řádně dařilo. Myslel jsem, že stran péče jsme 
už z nejhoršího venku. 
Stromky a keře v Neumannově ulici vysazuji 
se záměrem oměkčit pohled na kontejnery 
na odpad a na tovární haly Novplasty sou-
sedící s ulicí.
Podle směru a intenzity nárazu a vyvráce-
ných opěrných a ochranných kolíků sou-
dím na auto, které při otáčení asi nacouvalo 
na zelený pás.
Pokud se někomu jeví příhoda jako banál-
ní, připomínám, že když stromek nepřežije, 
je ztracena práce několika lidí v uplynulých 
čtyřech letech. Dva roky práce ve školce, 
potom stromek koupit, dovézt, vykopat 
jámu, přivézt zem, zasadit, zatlouct opěr-
né a ochranné kolíky, zalévat a upravovat 
korunku. Nyní i pokus o záchranu. Morál-
ní škodu považuju za závažnější než škodu 
materiální.

MUDr. Josef Tuhý,
Neumannova 699, Slatiňany

Atletický klub Slatiňany – rozpis tréninků pro školní rok 2021/2022
Atletická mini přípravka (vhodné pro věkové rozmezí 6–8 let)

Pondělí 16.00–17.30 hod.     Mgr. Petra Moučková, mobil: 602 108 620, Mgr. Eva Waldhauserová
Těšíme se s Vámi i Vašimi dětmi na viděnou na ukázkové hodině ve dnech 13. září a 20. září na stadionu nebo v hale.
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22., 28. a 29. srpna od 15 do 18 hodin
Hrané prohlídky na zámku ve Slatiňanech

11. září od 7 do 16 hodin Areál ZO ČSCH
Místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů

26. září 2021 v 17 hodin  Kostel sv. Martina Slatiňany
Emma Hubáčková – Koncert Ave Maria

Více informací o uvedených akcích najdete na otištěných plakátcích.
M. Kolouchová

Kulturní a společenské akce
v měsíci srpnu a září 2021

na setkání seniorů v klášteře na den 12. 8. 2021 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová – Schmoranzová.

Pozvání

Vzpomínáme

Dne 28. srpna vzpomeneme 
20 let od úmrtí pana Jana So-
botky ze Slatiňan. Kdo jste ho 
znali a měli rádi, věnujte mu 
s námi tichou vzpomínku.

Stále nemohou zapomenout 
manželka Jaroslava a děti s ro-
dinami


