
1

ZÁŘÍ 2021

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

Milí prvňáčci, 
jako každý rok, tak i letos připravilo Město Slatiňany pro prvňáč-
ky dárky. Již druhým rokem se sekretariát starosty domlouvá přímo 
s třídními učiteli, aby výběr dárků byl co nejvíce využit při výuce. 
Věřím, že i tento rok budou mít prvňáčci z dárečků radost, a přeji 
dětem, aby školní docházka v tomto roce probíhala tak, jak má.
Přeji všem, kteří začínají vstupem do základní školy novou život-
ní etapu, aby se jim dařilo se vzdělávat a připravovat tak do dalšího 
života, aby pro ně škola byla zábavou a těšili se ze svých úspěchů.

MVDr. Ivan Jeník, starosta města

V červenci oslavila neuvěřitelných 100 let občanka Trpišova paní Ma-
rie Víšková. Za Městský úřad Slatiňany přejeme paní Víškové ještě 
jednou k tomuto krásnému jubileu hodně zdraví a spokojenosti do dal-
ších let. Děkujeme za příjemnou oslavu, kde jsme společně s panem 
starostou MVDr. Ivanem Jeníkem mohli naslouchat vyprávění osla-
venkyně, při kterém zavzpomínala na svůj osobní i pracovní život. 

I. Osinková a M. Kolouchová, odbor správní

Dárky pro prvňáčky

100 let
Vzhledem k tomu, že má Město Slatiňany zaveden vyhláškou 
č. 5/2019 místní poplatek za užívání veřejného prostranství, tento 
poplatek také vybírá. Vyhláška řeší nejrůznější umístění stavebního 
materiálu, skládek, lešení, provádění výkopových prací, umístění 
reklamních zařízení atd. Povinností každého občana je městskému 
úřadu takovéto užívání ohlásit, a to nejpozději 5 dní před jeho za-
hájením a poté i ukončení užívání. V praxi tomu ve většině případů 
musí předcházet vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání, 
které vydává stavební úřad, oddělení dopravy a životního prostředí. 
Toto povolení je zpoplatněno správním poplatkem dle délky doby, 
na kterou je povolení vydáno. Následně je za užívání vyměřen místní 
poplatek uvedený v úvodu. Velmi často se stává, že poplatník splní 
svoji povinnost danou vyhláškou až po výzvě správce poplatku. Není 
možné mít bez povolení vlastníka pozemku (města) umístěné zboží 
k prodeji, reklamní poutač, lešení, dřevo, písek atd. Jednak je tím 
omezen pohyb ostatních občanů po této komunikaci a zároveň do-
chází k porušení zmíněné vyhlášky města o místním poplatku za uží-
vání veřejného prostranství.

Hana Hanušová, odbor finanční

Od 20. srpna 2021 dochází ke změně přípravy rozhlasových relací 
městského rozhlasu. 
Dosud byly zprávy vysílány přímo z mluveného slova. Nyní budou 
předem nahrávány a pak v určeném čase spuštěno jejich vysílání 
do města. Současně jsou informace nahrány na webové stránky města 
Slatiňany, kde budou ukládány, a zvukový záznam si můžete přehrát 
ve vám vyhovujícím čase i zpětně.

M. Kolouchová, správní odbor

Omlouváme se všem návštěvníkům, 
ale z důvodu školení či příprav výstavy 
bude v knihovně a infocentru po celý 
den zavřeno, a to v následujících dnech:
pondělí 6., 13. a 20. září a stejně tak 
ve čtvrtek a pátek 9.–10. září 2021.

Užívání veřejného prostranství

Hlášení městského rozhlasu

Uzavření knihovny a infocentra

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dob-
ré tipy a náměty na knihy, které si oblíbili, 
a které by doporučili k přečtení i ostatním. 
Ty, kteří nám svůj názor a odkaz na zajíma-
vou a poutavou knížku ještě nezaslali, pro-
síme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv 
učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Lednická Karin – Šikmý kostel č. 1, 2
Jakoubková Alena – Zdání a manžel vždycky klamou

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 101. schůzi dne 2. 8. 2021:
1.  Byl schválen dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci „Modernizace 

TZB MŠ Slatiňany“ týkající se snížení celkové ceny díla souvisící 
se změnami ohledně vytápění budovy. Snížení ceny o 183 Kč, kte-
ré je i kvůli dotaci nutné doložit schváleným dodatkem.

2.  Došlo ke schválení uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 
150 000 Kč od Pardubického kraje na výměnu a doplnění turistické-
ho informačního systému. Město se bude na realizaci podílet 30%.

3.  Rada schválila vybudování infrastruktury kabelového vedení NN 
a zřízení věcného břemene se společností ČEZ Distribuce, a. s. 
na pozemkové parcele č. 525/8 v kat. území Slatiňany.

4.  Schválení změny rozpočtu v příjmové části 83 359 614 Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 30 334 628 Kč) a ve výdajové části 
112 154 343 Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– příspěvek na zmírnění negativních dopadů pandemie COVID-19 
na daňové příjmy obce, dále neinvestiční dotace z ministerstva 
práce a sociálních věcí na vícenáklady a dopady epidemie CO-
VID-19 pro DPS.

5.  V různém Rada:
•  souhlasila s pozváním předsedy Osadního výboru Trpišova a paní 

Ing. Arch. Šmídové na příští zasedání Rady za účelem diskuze 
nad vytvořenou studií návrhu řešení prostoru náměstí.

•  neschválila poskytnutí finančního daru Oblastní charitě Pardubi-
ce. Dotace město poskytovalo na začátku roku, kde mimo jiné již 
byla žádost této charity.

•  schválila Smlouvu o vypořádání závazků ke smlouvě o dílo s fir-
mou VIKTORSTAV s.r.o. související s „Modernizací TZB MŠ 
Slatiňany“.

•  řešila situaci ohledně způsobu realizace stavby kruhového objez-
du, přičemž Rada trvá na zhotovení díla v souladu s projektovou 
dokumentací.

•  řešila stížnosti občanů na údržbu města týkající se zejména čisto-
ty města, úklidu chodníků, hřbitova a stříhání živých plotů.

Rada města Slatiňany projednala
na 102. schůzi dne 9. 8. 2021:

1.  Na žádost šéftrenéra dívčího volejbalového oddílu SKŠ ZŠ Mi-
kulova Rada města schválila využití plovárny mimo stanovenou 
otevírací dobu v termínu od 7. 8. do 29. 8. 2021. Vstupné zůstává 
v souladu s ceníkem.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Vážení občané, nastal čas, kdy je naší povinností sdělit Vám důležité 
upozornění týkající se provozu kompostárny ve Slatiňanech. 
Kompostárnu vybudovalo město Slatiňany v roce 2014 ve Škrovádu 
za seníkem jako malé zařízení sloužící ke kompostování biologic-
ky rozložitelných komunálních odpadů rostlinného původu. Provoz 
kompostárny je stanoven platným provozním řádem.
Uvedené odpady lze odkládat na vyznačenou plochu vedle kom-
postárny vždy v období od 1. dubna do 31. října. Patří sem pouze od-
pad vzniklý na území města Slatiňany a na území jeho místních částí. 
V současné době se situace v okolí kompostárny stává nezvladatelná. 
Odpad je sem vyvážen v množství, které neodpovídá kapacitě tohoto 
zařízení a je zde ukládán odpad, který sem nepatří.
Pro upřesnění uvádíme, že na kompostárnu patří: čerstvě poseče-
ná tráva, listí, pořezy keřů a větve, piliny, hobliny, kůra, kuchyňské 
zbytky rostlinného původu, popel ze dřeva, zemina bez kamenů. 
A toto ukládat na vyčleněná místa, ne vše dohromady, nedá se to 
potom zpracovat.
Naopak na kompostárnu v žádném případě nepatří: seno, shnilá 
tráva, pařezy, silné větve a kmeny stromů, popel z uhlí, zbytky živo-
čišného původu, plast, sklo, kovy a další nekompostovatelné odpady 
a stavební odpady.
Z výše uvedených důvodů žádáme důrazně občany a uživatele kom-
postárny, aby dodržovali podmínky provozním řádem kompostárny 
stanovené. Pokud mají občané možnost alespoň část odpadu kom-
postovat na vlastní zahradě, aby tak činili. 
Zřízení kompostárny bylo jedním z kroků, jak pomoci s likvidací 
vzniklého odpadu. Jen za dodržení určitých podmínek ze strany provo-
zovatele i ze strany uživatelů bude kompostárna sloužit svému účelu.

Ing. Josef Prokš, tajemník

V měsíci srpnu v jedné z ulic místní části Škrovád byl uskutečněn pro 
mnohé z nás „nepochopitelný čin“. 
Obyvateli této lokality bylo nahlášeno na Městský úřad Slatiňany, 
že zde nesvítí veřejné osvětlení. Na místo byl vyslán pracovník – 
elektrikář údržby města. Při kontrole zařízení veřejného osvětle-
ní bylo zjištěno, že se nejedná o poruchu elektrického vedení, ani 
poruchu samotných osvětlovacích zařízení. S velkým podivem byl 
objeven jiný problém a to ten, že si neznámý pachatel dal tu práci 
a na 35 sloupech veřejného osvětlení vyšrouboval pojistky. Tento po-
stup musel pro pachatele způsobit jistě i časovou náročnost. Tento čin 
se několikrát opakoval v menším rozsahu.
Na závěr snad lze jen konstatovat, oč se vlastně ze strany pachatele 
jednalo? Jednalo se o bezohlednost, ohrožení bezpečí občanů, po-
mstu či trestný čin? Toto ani nazvat nelze…

Ing. Josef Prokš, tajemník

Komplikovaný provoz kompostárny

Jak nazvat tento čin?

Stříbrné svatby
Žádáme manželské páry, které v roce 2021 oslaví jubileum 25 let man-
želství tzv. STŘÍBRNOU SVATBU, a měly by zájem toto krásné výročí 
oslavit s ostatními páry v obřadní síni na MěÚ Slatiňany (oslava se plánuje 
na listopad nebo prosinec), aby se přihlásily do 30. 9. 2021 na e-mailovou 
adresu: i.osinkova@slatinany.cz nebo na telefonním čísle 469 660 230. 
Tato akce se uskuteční při přihlášení min. 4 manželských párů.

Ivona Osinková, odbor správní
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Dne 16. 8. 2021 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka velké in-
vestiční akce spočívající v kompletní rekonstrukci rozvodů elektro-
instalace, otopné soustavy včetně pořízení nových světel, radiátorů, 
klimatizačních jednotek, vzduchotechniky do školní jídelny a změ-
ně způsobu vytápění prostřednictvím tepelných čerpadel. Následně 
bude probíhat zkušební provoz včetně hlukového měření pro hygie-
nickou stanici s případnou realizací nutných úprav jako podmínkou 
udělení kolaudačního souhlasu.
Cílem investiční akce bylo jednak odstranění nevyhovujícího stavu 
rozvodů elektroinstalace a otopné soustavy, ale také významně snížit 
energetickou náročnost budovy a tím ušetřit do budoucna provozní 
prostředky rozpočtu města. Přidanou hodnotou modernizace jsou též 
nově vymalované prostory školky, zvelebené třídy, které jsou různě 
barevně odlišené a sladěné. Do dvou tříd byly též pořízeny nové ko-
berce.
Rozsahem stavebních prací se jednalo o velkou investiční akci, kte-
rá se musela zrealizovat během velmi krátké doby s cílem omezit 
co nejméně provoz školky a zároveň včas akci dokončit před začát-
kem nového školního roku. Zhotovitel stavby VIKTORSTAV, s.r.o. 
z Chrudimi přistoupil k plnění zakázky velmi zodpovědně a v průbě-
hu stavby dobře spolupracoval jak s městem, tak se školkou. Bohužel 
ne každá firma přistupuje k zakázce takto ukázkově a je schopna do-
končit dílo včas, pravým opakem jsou potíže se zhotovitelem rekon-
strukce kruhového objezdu. 
Celkové náklady modernizace činily celkem 8,7 mil. Kč a jsou spo-
lufinancovány ze získané dotace. Akce musela být dle pravidel po-
skytnutí dotace předfinancována z vlastních zdrojů města, což město 
realizovalo ze své finanční rezervy vytvořené v minulých letech.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se na této investič-
ní akci podíleli, v prvé řadě zhotoviteli stavby, zaměstnancům MěÚ, 
paní ředitelce a dalším zaměstnancům MŠ a technickému dozoru. 
Zároveň děkuji rodičům dětí za vstřícnost a pochopení v rámci ome-
zení provozu školky a zástupcům Sokola za propůjčení náhradního 
prostoru. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Vážení spoluobčané,
v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město financovaného z pro-
středků EU, jehož řízením jsem pověřen, se mimo jiné natáčí pro-
pagační video města Slatiňan. Zakázku realizuje FiftyFifty kreativ-
ní agentura s.r.o. z Hradce Králové. Natáčet se začalo již v průběhu 
května, a to na Třešňovce, aby byly zachyceny kvetoucí stromy. Ná-
sledně kameramani v průběhu léta zamířili na mnohá vybraná zají-
mavá místa našeho města a jeho malebného okolí. Točilo se na zám-
ku, v parku, hřebčíně, u Švýcárny, Kočičím hrádku po jeho opravě, 
hlásce Chlumu, podél řeky Chrudimky, u škrovádskýh skal a na dal-
ších zajímavých místech. Video je připravováno i v kontextu s novou 
vizuální identitou města.
Ukončení natáčení a vyhotovení finální podoby videa je naplánováno 
na 13. 9., kdy by Vám mělo být představeno na slavnostním zahájení 
oslav 50 let města Slatiňan společně s novou vizuální identitou města 
včetně loga, a to od 17.00 h ve Společenském domě, Tyršova 287. 
Věříme, že klimatické podmínky (sluníčko) dovolí dotočit chybějící 
záběry a video bude moci být včas dokončeno. Budeme potěšeni, 
když přijmete naše pozvání.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Velká investiční akce v MŠ dokončena

Propagační video Slatiňan

na setkání seniorů v klášteře na den 9. 9. 2021 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová – Schmoranzová

Pozvání
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Velké poděkování posíláme zástupcům dobrovolných hasičů z Tr-
pišova, kteří přišli poblahopřát našemu tatínkovi, dědovi Jirkovi, 
k osmdesátým narozeninám. Společné posezení v přátelském duchu 
přineslo do srdce našeho dědy veselou náladu a vzpomínky na staré 
časy a úsměvné historky ho vrátily do doby jeho mládí.
Zástupci hasičů Trpišov, kteří nás navštívili, pan Jaroslav Věchet, 
Michal Pospíšil a Josef Kolář jsou příkladnými členy sboru, kteří 
po dlouhá léta společně s ostatními hasiči tvoří kamarádský celek, 
který stmeluje občany Trpišova, a ve svém volném čase po dlouhá 
léta udržují spousty společenských tradic.
Takže, milí hasiči z Trpišova, jsme rádi, že Vás tady máme a děku-
jeme!
Rodina Hajzlova z Trpišova 

Velké díky Hasičům z Trpišova

80 let od založení atletiky ve Slatiňanech
Atletický klub dává na vědomí, že atletika ve Slatiňanech byla za-
ložena v roce 1941 a letos tak oslaví své 80. narozeniny. Všichni 
současní i bývalí členové klubu jsou na tyto oslavy zváni.
Dne 11. září můžete přijít na stadion, kde se od 10 hodin uskuteční 
domácí atletický mítink. Závodit bude především slatiňanská mládež, 
ale jednotlivé disciplíny jsou otevřeny všem věkovým kategoriím. 
Zvláštností mítinku bude skutečnost, že se jedná o jediné atletické 
závody na škváře v rámci celé republiky a patrně i Evropy.
Společenská část oslav se uskuteční 25. září od 16 hodin v restauraci 
Monaco, tak si udělejte příjemnou procházku.

z.j.

Vilemínina stezka
Je jen kousíček od „klapačky“, a pokud se rozhodnete projít tuto stez-
ku, můžete si cestu zpříjemnit na 5ti zastaveních u panelů s obrázky, 
vyhnete se tak provozu na silnici a na konci cesty si můžete odpoči-
nout na oblíbeném místě, kde sedával i Jaroslav Vrchlický. Právě tam 
se můžete zasnít, a pokud vám přijdou na mysl třeba nějaké verše či 
složíte nějakou básničku, neváhejte se s ní stavit v íčku, odměna vás 
nemine .
A tak učinil i 10ti letý Tobiáš z Prahy, který zde byl s babičkou na vý-
letě a po přečtení výzvy v posezení ho hned rýmy napadly. Stavil se 
u nás v íčku, básničku nám nahlas zarecitoval a odnesl samozřejmě 
malou pozornost.

Hej, tam dole v hřebčíně, řeknu koni své hyjé, pak ho do vozu 
zapřáhnu, a na vyjížďku vytáhnu.

Když se můj kůň poleká, levým okem zamrká, vždycky když ho 
pobídnu, seno mu tím nabídnu.

Pak do stájí zajedu, s jiným koněm pojedu, zapřáhnu ho do saní, 
a pojedu za ním.

Když za ním dojedu, hned se za ním rozběhnu, udidlo mu nandám 
a koni ji zadám.

Pak když jsou hříbátka, ta malá rošťátka, lísku jim načešu, hřívu jim 
rozčešu.

A když nám dorostou, tatínkovi přerostou, závod když vyhrají, 
všichni je líbají.
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slatinakovo téma na září
Hospic je zařízení nebo služba pečující o nevyléčitelně nemocné 
osoby. Taková péče se nazývá paliativní. Po revoluci vzniklo v zemi 
několik lůžkových a jeden takový funguje přes 10 let i v Chrudimi 
u Ploché dráhy. Existuje však také domácí, čili mobilní hospic, který 
umožňuje poskytování této péče v domácím prostření. Podle průzku-
mu agentury StemMark si většina lidí přeje zemřít doma mezi svými 
blízkými, ale podaří se to jen asi 20 %.
Hospic Chrudim sice nabízí paliativní ambulanci, ale už ne domácí 
hospicovou péči. Mobilní hospic v našem městě poskytuje holická 
pobočka Oblastní charity Pardubice, která mobilní hospicové služby 
nabízí od počátku svého vzniku, tedy již skoro 30 let. Služby posky-
tuje pacientům, kterým jejich ošetřující lékař hospicovou péči dopo-
ručil a kterým je rodina schopna a ochotna zajistit celodenní péči.
Hospicová péče je narozdíl od Domácí zdravotní péče k dispozici 
i mimo běžnou pracovní dobu podle aktuální potřeby pacienta. Kro-
mě sestřiček ho mohou navštívit podle potřeby i lékaři v čele se spe-
cialistou v oboru paliatrie, dále pak psychosociální pracovník a du-
chovní, který v případě potřeby nabízí podporu i pozůstalým.
Charita se snaží poskytovat hospicovou péči pro pacienty bezplatně. 
Zdravotní pojišťovny hradí služby z 3/4, zbytek pokrývají granty a růz-
né dárcovské výzvy (sbírkové konto, část výtěžku Tříkrálové sbírky, vý-
těžek benefičních koncertů, benefiční akce Adventní věnce pro domácí 
hospic, výtěžek Charitního plesu a další). Platí se jen za případné zapůj-
čení kompenzačních pomůcek a využití dalších zpoplatněných služeb 
Oblastní charity Pardubice nebo Charity Chrudim, které spolu spolupra-
cují. Sociální pracovník může pomoci s vyřízením příspěvku od státu.
Paliativní péče se věnuje prevenci a úlevě od bolesti a dalším problé-
mům v rovině tělesné, duševní i duchovní. Je obvykle poskytovaná 
týmem, ve kterém jsou lékaři, psychologové, psychosociální pracov-
ník, duchovní, sociální pracovník, paliativní sestry. Tým mobilního 

hospice poskytuje péči srovnatelnou s péčí v nemocnici i u kompli-
kovaných případů. V domácím prostředí je schopen zajistit péči o pa-
cienta odborně i technicky včetně infuzní pumpy, dávkovače morfia, 
oxygenátoru, polohovací postele a dalších pomůcek. Lékaři jezdí 
např. s ultrazvukem provést punkci ascitu, hrudní punkci a hrudní 
drenáž, kvůli kterým by jinak pacient musel do nemocnice, a v těž-
kých stavech by to byla pro pacienta velká zátěž, či neřešitelná kom-
plikace. Specializované paliativní zdravotní sestry jsou k dispozici 
pacientovi a rodině 24 hodin denně na telefonu i osobně.
Rodinám pečujícím o své blízké doma, které si potřebují na čas odlehčit 
od náročné péče například v době dovolené, nabízí pardubická Charita 
pro klienty z celého kraje služby tří středisek odlehčovacích služeb: 
ambulantního v Mikulovicích (všední dny od 7 do 17 hodin) a poby-
tových v Třebosicích a Pardubicích (7 dní v týdnu, 24 hodin denně).
Pracovníci hospicové služby a paliativní ambulance se snaží stále 
zlepšovat své služby a sledují vývoj jinde, proto např. organizují Pa-
liativní den Holice za účasti předních odborníků. Charita Pardubice 
úzce spolupracuje s Chartou Chrudim jak profesně, tak i duchovně: 
společně už poněkolikáté např. organizují pouť za nemocné, trpící 
a umírající do Luže, tentokrát 2. října 2021.
Ve středověku se „hospic“ nazývalo zařízení pro odpočinek poutní-
ků. Dnes nabízí úlevu poutníkům do bran věčnosti či aspoň do vzpo-
mínek blízkých.

Robert Koblížek, slatinak.cz

Domácí hospic

se koná v pátek 24. září 2021 od 14 hodin v restauraci U Zámku 
ve Slatiňanech.
Žádám Vás o spolupráci při kontaktování ostatních spolužáků.

Marie Kyselová – Schmoranzová

Setkání absolventů



6

MŠ MOMO informuje
Rok 2021 se přehoupl do své druhé poloviny. Prázdniny se pomalu 
a jistě loučí a nastane čas podzimní. V červnu jsme v Mateřské škole 
Děvčátka Momo využili prostředí zámeckého parku a rozloučili se 
zde s předškoláky. Byla to pro nás další nová zkušenost otevřeného 
prostoru, pikniku na dece. Škoda jen, že počasí k nám nebylo vlíd-
nější. Ale i to má svá kouzla. Ve školce již rok intenzivně pracu-
jeme na projektu „Zahrada v podzámčí“, který je součástí podpory 
z programu Přírodní zahrady a je spolufinancován Státním fondem 
životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního 
prostředí. Fázi příprav a návrhů máme již za sebou a tak jsme se 
směle mohli vrhnout na jeho realizaci. Půjdete-li na procházku oko-
lo zámku, na horní zahrádce je již k vidění velká informační tabule 
s nákresem zahrady a její budoucí podoby. Velký dík patří rodičům, 
kteří při červencové brigádě vyvezli starý písek z pískoviště, roze-
brali vyvýšené záhony a zrušili starý kompost. Pomohli tak připravit 

místa pro nové realizace. V současné chvíli jsou již hotové mlatové 
cesty na dolní zahrádce, je odstraněn asfaltový podklad, který zde byl 
na části zahrádky, stojí základ pro venkovní pícku na chléb. Již máme 
vybrány herní prvky, které doplní ty stávající. Postupujeme malými 
krůčky, ale s o to větší radostí z každého detailu, který se povede. 
V přiložené fotodokumentaci můžete naši radost sdílet s námi.

Olga Chlápková
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K povýšení obce Slatiňan na město 
došlo na základě rozhodnutí rady KNV 
v Hradci Králové 2. 4. 1971.

Ve stejném roce byla k městu připojena 
samostatná obec Trpišov, předtím v roce 
1960 obce Škrovád a Kunčí. Počet obyvatel 
města k 31. 12. 1971 včetně přilehlých obcí 
činil 3807 osob, z čehož bylo 45% mužské-
ho pohlaví.

Dvacáté výročí města připomněly Ozvě-
ny v květnu 1991. Článek obsahoval chro-
nologický přehled nově vystavených objek-
tů, přístaveb, adaptací, rekonstrukcí apod. 
za dané období 1971–91.

Z toho výčtu je zřejmě evidentní, že 
došlo bezpochyby ke zlepšení života oby-
vatel, namátkově jmenujeme nákupní stře-
disko, vodovodní řad, výstavbu bytovek, 
kabeláž elektrického vedení, dům s pečo-
vatelskou službou, realizované vždy v akci 
Z či svépomocí, organizované městem 
výzvou pomoci brigád občanů. Pro každé 
volební období byly naplánovány potřebné 
akce MěNV s hlavním cílem pokračovat 
ve výstavbě infrastruktury města.

Závěr uvedeného článku vyzníval opti-
misticky a citujeme z něj: Slatiňany by se 
měly v budoucnu zařadit mezi zdravá a čistá 
letoviska s čilým obchodním a turistickým 
ruchem, aby k tomu malým dílem přispěli 
i občané dle svých možností. Pověst města 
je odvislá pouze na nás všech, neboť tady 
žijeme a pracujeme.

O slavnostním aktu povýšení obce 
na město obsáhle informovaly Ozvěny z květ-
na 1971. V kulturním domě se 2. 4. 1971 
konalo plenární zasedání MNV, na němž 
předal náměstek předsedy Východočeské-
ho KNV Pravda rozhodnutí rady o povýšení 
obce na město a čestné uznání za soutěž mezi 
obcemi do rukou předsedy Josefa Svatoně.

Mezi čestnými hosty byli také zástupci 
Sovětské armády včetně čestného občana 
Slatiňan lékaře plk. N. I. Kobjakova (toto 
občanství obdržel 8. 8. 1970). Na obr. č. 1 
jej vidíme s manželkou, na obr. č. 2 při pro-
jevu.

Ostatní účastníky uvádíme jmenovitě 
pouze z piety, protože ani jeden z nich už 
nežije. Pamětníci poznávají učitele Bibena 
(tlumočníka), předsedu MěNV Josefa Svato-
ně, předsedu MěV KSČ Teznera a poslance 
MUDr. Fryče člena VčKNV v Hradci Krá-
lové.

Oficiální znak (obr. č. 3) a prapor (obr. 
č. 4), byl městu předán postupně a s velkým 
zpožděním.

Znak byl městu předán 7. 5. 1996 před-
sedou parlamentu Poslanecké sněmovny ČR 
M. Uhdem.

Autorem tohoto návrhu byl ak. malíř 
J. Škopek z Jaroměře. V horní části ve stří-
brném poli je černý kůň (vraník) ve skoku 
se zlatým uzděním, před ním je červená 
bosovaná zídka, s cimbuřím, které značí 
šlechtický rod Auerspergů, který vlast-
nil zdejší zámek až do roku 1942, v němž 
zemřel poslední příslušník rodu po meči. 
Do roku 1996 se však používal znak, který 
nebyl schválen, protože neodpovídal heral-
dickým pravidlům, ale byl účelově využit 
k propagaci např. jako odznak od roku 1967 
(obr. č. 5).

Prapor města je druhý oficiální sym-
bol města a jeho návrh pochází od grafika 
S. Valáška z Heřmanova Městce. V jeho 
horní a spodní části jsou červené klíny, mezi 

nimi je v bílém poli vraník ve skoku se 
zlatým uzděním. Heraldický podvýbor Par-
lamentu ČR na něm neshledal žádné pochy-
bení, takže jej její předseda M. Zeman 18. 6. 
1998 předal zástupcům města Slatiňan.

Pozvánka na slavnostní vernisáž výstavy 
50 let města Slatiňan (13. září v 17 hod.) je 
přílohou Ozvěn a bude také veřejně vyvěše-
na po městě.

Výstava se koná ve Společenském domě 
v týdnu od 14. do 19. září vždy od 8 do 18 
hodin. Zahájí ji krátkým projevem starosta 
MVDr. I. Jeník, následuje pak volná pro-
hlídka fotodokumentace na panelech, před-
stavení nového loga města a autogramiáda 
publikace s názvem Slatiňany – Čarokraj 
od Tomáše Kubelky, vydané v tomto roce.

Autoři článku jménem vedení města 
v čele se starostou MVDr. I. Jeníkem zvou 
občany na tuto výstavu, dokumentující jeho 
rozmach za poslední půlstoletí. Slatiňany 
rozkvetly do krásy, o čemž podává svě-
dectví nejen místní zpravodaj Ozvěny, ale 
sami občané jsou svědkem této proměny. 
Návštěvníci města a okolí, kteří si naše 
město oblíbili, to jen objektivně potvrzují, 
a rádi se sem vždy vracejí.

Oslavy jsou bohužel také poznamenány 
pandemií koronaviru a platí proto přechodná 
opatření proti jeho šíření mezi obyvatel-
stvem.

Ing. Milan Vorel, Renata Maryšková
foto archiv města

Slatiňany obdržely statut města před padesáti lety

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Dětský folkorní soubor Sejkorky

Pod vedením Mgr. Stáni Sejkorové zahá-
jí soubor nový školní rok prvním setkáním 
v sokolovně 3. září 2021.
Nejmladší 13.45–14.45 –  přiveďte děti  

na 13.30 
Střední – 14.50–16.00
Nejstarší od 16.00–18.00
Muzika – 15.30–18.00 

Bližší informace na tel. 777 989 176,
S. Sejkorová

Sokol Slatiňany oznamuje:
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4. 9. 2021 10.00 hodin
15. ročník Monackého Maratonu
4., 18. a 25. 9.2021 15.00–18.00 hodin
Hrané prohlídky na zámku Slatiňany
Od 11. 9. do 19. 9. 2021
Výstava na Švýcárně při příležitosti 50 let povýšení Slatiňan 
na město – architekt František Schmoranz starší
11. 9. 2021 7.00–16.00 hodin
Místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů
V areálu ZO ČSCHO
13. 9.–19. 9. 2021
Výstava 50 let od vzniku města Slatiňany
Společenský dům
19. 9. 2021 7.00–15.00 hodin
Rybářské závody o pohár starosty města
Rybník Návesní v Kunčí
25. 9. 2021
80 let atletiky ve Slatiňanech
restaurace Monaco
26. 9. 2021 17.00 hodin
Koncert Emmy Hubáčkové Ave Maria
kostel sv. Martina
1. 10.–2. 10. 2021
Výstava hub
Společenský dům

M. Kolouchová. správní odbor

Kulturní, společenské a sportovní akce 
v měsíci září, říjen 2021


