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 ■ UZAVŘENÍ KNIHOVNY 
A INFOCENTRA

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU 
KNIHOU

28. října 2021 vzpomeneme výročí vzniku samo-
statného československého státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou polo-
ženy kytice k pomníkům padlých jako vzpomínka 
obětem 1. světové války.

Ivona Osinková

Přístup imobilních občanů (např. vozíčkářů) 
na  místní hřbitov je umožněn zadní branou 
z  parkoviště u  fi rmy Kobit THZ CS s.r.o. . Klíče 
od zadní brány lze vyzvednout (rodinný přísluš-
ník) na Městském úřadě Slatiňany u pana Víška, 
tel 606 601 933.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

Jak jsme vás informovali v  minulých Ozvěnách 
Slatiňan, došlo ke změně přípravy rozhlasových 
relací městského rozhlasu. Z uvedeného důvodu 
vás žádáme, aby požadavky na hlášení byly pře-
dávány na Městský úřad osobně, mailem nebo 
telefonicky vždy do 9 hodin v den určený pro hlá-
šení (pondělí, středa, pátek).
Pokud se bude jednat o  hlášení mimořád-
né, bude samozřejmě zveřejněno bez ohledu 
na dobu požadavku.
Děkujeme za pochopení

M. Kolouchová

Děkuji touto cestou všem jednotlivcům i organi-
zacím, pracovníkům Městského úřadu Slatiňany 
za účast na přípravách oslav 50. výročí povýšení 
Slatiňan na město.
Rozsah oslav byl přizpůsoben celkové situaci 
vzniklé pandemií. O to více nebylo lehké oslavy 
zorganizovat, zabezpečit a realizovat.
Jsem přesvědčen, že přes veškerá úskalí se poda-
řilo důstojně oslavit výročí velkého zlomu v histo-
rii našeho města.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakoukoliv měrou, 
a vše odvedli do zdárného konce.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

 ■ STÁTNÍ SVÁTEK

 ■ PŘÍSTUP NA 
MÍSTNÍ HŘBITOV

 ■ POŽADAVKY NA 
HLÁŠENÍ MĚSTSKÉHO 
ROZHLASU

 ■ PODĚKOVÁNÍPODĚKOVÁNÍ
Čtenáři naší knihovny nám 
poskytují dobré tipy a  náměty 
na knihy, které si oblíbili,a které 
by doporučili k přečtení i ostat-
ním. Ty, kteří nám svůj názor a odkaz na zajíma-
vou a poutavou knížku ještě nezaslali, prosíme, 
aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo pro-
střednictvím 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.
Ivo Šulc –  František Schmoranz st. a rod Schmo-

ranzů ze Slatiňan
Tomáš Kubelka – Slatiňany – Čarokraj

Omlouváme se všem návštěvní-
kům, ale z  provozních důvodů 
bude v  knihovně a  infocentru 

po celý den zavřeno, a to v následujících dnech: 
6. října a 21. října 2021.

na setkání seniorů v klášteře na den 7. 10. 2021 
od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a  M. Kyselová 
– Schmoranzová

 ■ POZVÁNÍ

Hosté ze Slovenska s družební obce Likávka, na-
vštívili Slatiňany v čase oslav 50. let výročí pový-
šení na město.
Delegace hostů ve  složení Ing.  Marán Javorka, 
starosta obce Likávka, Jana Javorková, manželka 
starosty, Ing.  Michal Švento a  Marián Milečko, 
představitelé obce byli přivítání na území měs-
ta místostarostou Ing.  Stanislavem Šťastným. 
v  podvečer 17. září 2021, poté následovalo 
ubytování v  penzionu Bonet a  slavnostní veče-
ře v restauraci Monaco za přítomnosti starosty, 
místostarosty, tajemníka a zástupců rady města.
Druhý den návštěvy si slovenští přátelé prohlédli 
muzeum Švýcárna, Kočičí hrádek, kostel sv. Marti-
na a zámecký park, na přání hostů se uskutečnila 

i prohlídka zámku a Výstavy staré a aktuální Slatiňa-
ny. Navštívená místa sklidila obdiv hostů. Vše pro-
bíhalo za doprovodu představitelů našeho města, 
kteří poskytli informace o našich známých místech.
Dalším bodem společného programu byl koncert 
Formanů a Sejkorek v místní sokolovně, kterého 
se účastnil i europoslanec Tomáš Zdechovský.
Neděle 19. září byla posledním dnem návštěvy 
přátel ze Slovenska. Na programu byla prohlídka 
zrekonstruované Mateřské školy ve  Švermově 
ulici a  prezentace rekonstrukce Základní školy, 
účast na části soutěže O pohár města Slatińany 
dětí v požárním útoku., účast na slavnostní mši 
v kostele sv. Martina. Po slavnostním obědě ná-
sledovalo rozloučení a odjezd návštěvy z Likávky 

zpět na Slovensko.
Setkání, které probíhalo ve velice přátelském du-
chu, přineslo i výměnu spousty zkušeností, které 
přináší vedení obce.
Všichni zúčastnění nabyli dojmu, že Češi a Slová-
ci, k  sobě stále „nějak patří“, a  že jejich názory 
a zájmy jsou v mnohém totožné, nebo se ales-
poň značně podobají.
Velký dík patří také zástupci Sokola Slatiňany 
panu Miroslavu Lebduškovi, který je dlouho-
letým přítelem slovenských hostů a  podílel se 
nemalou měrou na  přípravě i  zdárném průbě-
hu návštěvy. Budeme se těšit na další příjemná 
a vstřícná setkání.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

zpět na Slovensko.

 ■ NÁVŠTĚVA ZÁSTUPCŮ PARTNERSKÉ OBCE LIKÁVKA ZE SLOVENSKA

Hosté ze Slovenska s družební obce Likávka, na-



03www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 10/2021

STALO SE

Pytle s odpadem odložené na zemi u kontejne-
ru a uložení biologického odpadu do kontejne-
ru pro směsný odpad v  chatové oblasti Borek, 
poničený plot u  „školičky“, nepatřičný odpad 
uložený na kompostárně ve Škrovádě, pytle se 
sutí odložené u lesa na Podhůře, krycí svinovací 
deska úložného prostoru automobilu odhozena 
do odpadkového koše v Jiráskově ulici, to je další 
výčet bezohledného a nepochopitelného chová-
ní nejen občanů města, ale i  jeho návštěvníků. 
Jak tyto „činy“ hyzdí naše město a  jeho okolí je 
znázorněno na fotografi ích.
Dalším nešvarem týkajícím se nepořádku v na-
šem městě je okolí kontejnerů na tříděný odpad, 
v poslední době převážně kontejnerů na odklá-
dání textilu. Textil odkládaný do kontejnerů je ur-
čen pro další použití, proto má zde být odkládán 
textil čistý, neponičený a uložený v obalu.
Jen těžko budou zamýšlenému účelu sloužit 
„hadry“ vysypané na hromadě na zemi, znečiš-
těné, pomačkané a promoklé. Okolí kontejnerů 
je uklízeno pracovníky údržby města vždy jeden-
krát týdně, nelze z časových důvodů toto prová-
dět denně.
V dnešní moderní době, kdy je bohužel celý svět 
zahlcen velkým množstvím odpadu ve  formě 
obalových materiálů, či jiných hmot, je velmi těž-
ké všechen tento odpad zpracovat.
Dokažme se nad tímto problémem zamyslet, 
neznečisťujme naše město a jeho okolí, buďme 
nápomocni při likvidaci odpadů, děláme to pro 
sebe.
Apeluji touto cestou na občany města Slatiňany, 
aby využívaly kontejnery umístěné na území na-
šeho města dle jejich určení na konkrétní odpad 

(sklo, plasty, papír, textil). Každotýdenní úklid 
ze strany pracovníků údržby města bude pak 
méně časově náročný a ušetřený čas lze využít 
na užitečnější práci. Nehyzděme své okolí, aniž 
by to bylo nutné, chovejme se k  němu citlivě 
a zodpovědně.
Komplikovaná rekonstrukce kruhové objezdu 
ve  Slatiňanech ještě neopravňuje nikoho z  na-
šich občanů ani návštěvníků města, aby si ze 
stavby odnášel pro své potřeby jakýkoliv materi-
ál, jak se tomu stalo v minulých dnech.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

 ■ NEPODAŘILO SE…
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RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 
30. 8. 2021 NA 103. SCHŮZI:
  1.  Rada se zabývala žádostí občana o odstraně-

ní stromu v Trpišově. Navrhla předat tuto žá-
dost k posouzení Osadnímu výboru Trpišov 
a Výboru pro životní prostředí.

  2.  Rada se seznámila se stavebním záměrem 
v  Sečské ulici, který je v  souladu s  platným 
územním plánem. Diskutovala zejména 
o  problematice návrhu maximální míry za-
stavění, které je určeno územním plánem. 
Znamená to, že budoucí majitelé těchto 
domů nebudou moci již přistavět další do-
plňkové stavby (např. pergolu, bazén atd). 
Na základě předchozích jednání prodejce se 
stavebním úřadem, bylo ze strany prodejce 
přislíbeno, že budou budoucí kupující o této 
skutečnosti informovat s tím, aby se přede-
šlo budoucím zbytečným sporům se staveb-
ním úřadem.

  3.  Byl schválen bezplatný převod radiostanic 
od Hasičského záchranného sboru Pardubic-
kého kraje (budou využívány SDH).

  4.  S  účinností od  1. 9. 2021 byl schválen bez-
platný vstup na plovárnu pro žáky ZŠ (v rámci 
školní výuky).

  5.  Byl vyhlášen Dotační program pro poskytová-
ní dotací z rozpočtu města pro rok 2022 (viz 
níže v článku).

  6.  Došlo ke  schválení výkresu stavební úpravy 
ulice Čechova. Nyní bude výkres předán pro-
jektantovi k dokončení projektové dokumen-
tace (viz níže v článku).

  7.  Byly schváleny situační výkresy na  rekon-
strukci atletického oválu (6 + 8) spolu se 
sektory. Následně bude projektová doku-
mentace ze strany zhotovitele dokončena 
a předána. (viz níže v článku).

  8.  Rada schválila dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
na  stavbu chodníku a  veřejného osvětlení 
v  ul. Švermova. V  Dodatku č. 1 je prodlou-
žen termín dokončení stavby, a to nejpozději 
do  20. 11. 2021. Prodloužení je o  1  měsíc 
z důvodu posunutí termínu zahájení stavby. 
Důvodem posunutí termínu dokončení stav-
by bylo získání právního stanoviska k vylou-
čení účastníka výběrového řízení.

  9.  Bylo schváleno hospodaření příspěvkových 
organizací za 1–6/2021.

10.  Na základě žádosti ředitelky ŠJ Slatiňany byl 
schválen upravený odpisový plán budovy ŠJ 
z  důvodu investice do  výměny elektrického 
rozvaděče.

11.  Rada města schválila čerpání investičního 
fondu ŠJ ve výši 241 274 Kč na výměnu regu-
lace u vzduchotechniky.

12.  Schválení věcného břemene na  inženýrské 
sítě (kanalizace a vodovod) na pozemcích p. 
č. 335/1 a p. č. 396 v kat. území Škrovád.

13.  Smlouvy o zřízení věcného břemene ve pro-
spěch města pro stavbu veřejného osvětlení 
v k. ú. Škrovád. Jedná se o pozemky, které ne-
jsou ve vlastnictví města, avšak vede po nich 
veřejná komunikace, kde chce město spolu 

s  pokládkou elektrického vedení do  země 
přiložit veřejné osvětlení.

14.  Rada rozhodla o přemístění hnízda separo-
vaného sběru z ulice Čechova do ulice Huso-
va ke garážím. Stávající umístění hnízda v uli-
ci Čechova neodpovídá platným dopravním 
předpisům. Na přilehlé křižovatce nejsou do-
drženy rozhledové poměry, do nich zasahuje 
umístění kontejnerů.

15.  Schválení uzavření aktualizované smlouvy 
o  zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
se společností ELEKTROWIN a. s. Jedná se 
o společnost zahrnutou v kolektivním systé-
mu zajišťující zpětný odběr elektrozařízení 
ve sběrném dvoře.

16.  Na žádost nájemce bylo rozhodnuto o uza-
vření dodatku č. 2 k  Pachtovní smlouvě 
č.  362/2016. Nájemce žádal prodloužení 
osmi pozemků o dalších pět let.

17.  Došlo k přidělení individuální fi nanční dotace 
ve výši 2000 Kč a pohárů pro CK Pardubice (cy-
klistický závodu na Monaku dne 19. 9. 2021).

18.  Jednalo se o  dodatku k  nájemní smlouvě 
na byt v č. 1, 1 + 2, v domě čp. 825, Na Starém 
náměstí o  prodloužení pronájmu bezbarié-
rového bytu. Současný nájemce není tělesně 
postižený, avšak město neeviduje žádného 
tělesně postiženého žadatele, bylo schváleno 
prodloužení o jeden rok.

19.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové čás-
ti 83  695  314 Kč (dorovnáno fi nancováním 
příjmů 30  498  928 Kč) a  ve  výdajové části 
112 654 343 Kč (dorovnáno fi nancováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – pořízení nového zaříze-
ní pro provozování místního rozhlasu, nové 
branky na  hřbitově, organizace výběrového 
řízení na dodavatele elektřiny.

20.  Rada města schválila novou vizuální identitu 
města (viz. níže v článku).

21.  V různém Rada:
•  řešila žádost na přidělení individuální fi nanč-

ní dotace na  pořádání festivalu Slatiňanský 
vrabčák 2021. Byla schválena dotace ve výši 
8 000 Kč.

•  rozhodla o ukončení provozu plovárny k 6. 9. 
2021.

•  projednala informaci o  neoprávněném uží-
vání městského bytu na  Starém náměstí 
a  předala věc k  posouzení právní kanceláří 
KVB.

•  schválila výpověď smlouvy ze dne 1. 2. 2016 
o pronájmu občerstvení na plovárně.

•  se zaobírala údržbou města.
•  byla za přítomnosti předsedy Osadního vý-

boru Trpišov a paní architekty Šmídové se-
známena se studií revitalizace prostoru návsi 
v Trpišově. Bylo rozhodnuto o předání studie 
Osadnímu výboru a Výboru pro životní pro-
středí k projednání a následně budou obča-
né Trpišova se studií seznámeni.

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 
1. 9. 2021 NA 104. SCHŮZI:
  1.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 

části 83  695  314 Kč (dorovnáno fi nancová-
ním příjmů 30 710 728 Kč) a ve výdajové části 
112  866  143 Kč (dorovnáno fi nancováním 
výdajů 1 539 900 Kč) – oprava sesuté opěrné 
stěny u Kabeláčova mlýna, propagační před-
měty v rámci projektu „Otevřené a přívětivé 
město“.

RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA DNE 
13. 9. 2021 NA 105. SCHŮZI:
  1.  Rada schválila bezplatné poskytnutí zázemí 

v  muzeu Švýcárna na  akci „Den za  obnovu 
lesa“, který se bude konat 16. 10. 2021.

  2.  Na základě žádosti společnosti ČEZ Distribu-
ce, a. s., Rada schválila výměnu sloupů ven-
kovního vedení VN na p.č. 534/18 a p.č. 695/4 
v kat území Slatiňany.

   3.  Bylo vyhověno žádosti o bezplatné zapůjčení 
společenského sálu Národopisnému soubo-
ru Formani Slatiňany za účelem zázemí pro 
účinkující na  17. vánočním pořadu, který 
proběhne 18. 12. 2021 v sokolovně.

  4.  Rada vyhověla žádosti o  založení keřového 
záhonu na  pozemku města parc. č. 511/1 
v kat. území Trpišov.

  5.  Byla schválena smlouva o  přijetí příspěvku 
ve  výši 15  800 Kč na  projekt výsadby 30 ks 
stromů v  Třešňovce od  Nadace Partnerství. 
Dojde k výměně uschlých třešní.

  6.  Rada souhlasila zadat vypracování koncepční 
studie na akci „Stavební úpravy ulice Tyršo-
va, Slatiňany“ společnosti HIGHWAY DESIGN, 
s.r.o. za částku 145 000 Kč bez DPH. (viz. níže 
v článku)

  7.  Rada města schválila čerpání investičního 
fondu MŠ ve na pořízení skříní do ložnic.

  8.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové části 
84  046  314 Kč (dorovnáno fi nancováním 
příjmů 30  784  728 Kč) a  ve  výdajové části 
113 291 143 Kč (dorovnáno fi nancováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – navýšené výdaje opravy 
hřbitovní stěny, přijetí dotace na obnovu turi-
stických informačních cedulí.

  9.  Vzhledem k  tomu, že ZŠ obdrží schválenou 
fi nanční podporu z  výzvy „Zvýšení kvality 
vzdělávání na ZŠ“, se zpožděním, ředitel ZŠ 
žádá o použití části neinvestičního příspěvku 
zřizovatele na fi nancování školního psycho-
loga. Jakmile fi nance obdrží, budou vráceny 
zpět.

10.  Rada města doporučila schválit program pro 
16. zasedání Zastupitelstva města napláno-
vaného na 22. 9. 2021.

11.  V různém Rada:
•  vzala na vědomí vyhlášení ředitelského volna 

na ZŠ a to ve dnech 27. 9. 2021, 29. 6. 2022 
a 30. 6. 2022.

•  udělila souhlas na základě žádost ředitele ZŠ 
s realizací projektu Šablony III.

•  na  základě žádosti ředitelky MŠ schválila 
udělení výjimky z počtu dětí z 26 na 27 v Ky-
tičkové třídě pro rok 2021/2022.

•  se seznámila se zápisy z Osadního výboru Tr-
pišov a Kunčí, včetně investičních požadavků 

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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a  souhlasila, že některé budou zařazeny 
do  připravovaného rozpočtu města a  dále 
do investičního výhledu města na následující 
léta.

•  souhlasila s  poskytnutím vozidla Renault 
ve  dnech 18. až 19. 9. k  zabezpečení 20. 

ročníku dětské pohárové soutěže v  požár-
ním útoku pořádané SDH Slatiňany.

•  byla seznámena s  vypracovanou 3D studií 
Výstavby zásobníku obilí ve Škrovádu v are-
álu Hřebčína Kladruby a  konstatovala její 
nedostatečnost. Rozhodla tak o  pověření 

MěÚ kontaktovat Agenturu ochrany přírody 
a krajiny o stanovisko ve věci plánované vý-
stavby v kontextu bezprostředního soused-
ství chráněného území Krajinné památkové 
zóny Slatiňansko-Slavicko.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

schválená usnesením Rady města Slatiňany 
č. 1336/103/2021/RMS dne 30. srpna 2021

MĚSTO SLATIŇANY 
Městský úřad Slatiňany,
T. G. Masaryka 36,
538 21 Slatiňany

pro přidělování fi nančních dotací města Sla-
tiňany organizacím, které mají sídlo na území 
města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, orga-
nizacím, které sídlo na území města Slatiňany 
nemají, ale jejichž činnost úzce s městem Slati-
ňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé 
bydliště na území města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací 
z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-
počtů v platném znění, ze zákona č. 320/2001 
Sb., o  fi nanční kontrole v  platném znění 
a upravují postup pro rozhodování o dotacích 
Města Slatiňany organizacím a osobám, kte-
ré mají sídlo na území města Slatiňany a měs-
to samo je nezřizuje, ale má zájem na  jejich 
existenci a prosperitě. 

2.  Zdroje dotací jsou závislé na fi nančních mož-
nostech města. Celkovou výši fi nančních 
prostředků určených na  dotace schvaluje 
Zastupitelstvo města Slatiňany v rámci schva-
lování rozpočtu na  příslušný kalendářní rok. 
Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje 
Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není 
nárokové.

3.  Žadatelé o fi nanční dotaci nesmí mít k městu 
Slatiňany nevypořádané fi nanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových 
nákladů a nákladů na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formu-
láři, který je k dispozici na webových stránkách 
města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo v pí-
semné formě přímo na Městském úřadu Slati-
ňany, odbor správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup od 3. září 
2021 do 28. února 2022.

Podmínky poskytnutí fi nanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků 

pro rok 2022 je 500.000,- Kč. Přesný objem 
bude znám po schválení rozpočtu na rok 2022 

•  maximální výše dotace není stanovena a bude 
se odvíjet od  objemu fi nančních prostředků 
a počtu podaných žádostí. 

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadate-
lům bude počet členů v  organizaci žadatele 
a společenský přínos pro město Slatiňany.

•  od  1. prosince 2021 do  28. února 2022 po-
dávají žadatelé žádost o  přidělení dotace 
na  předepsaném formuláři na  odbor správní 
spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti 
za uplynulý kalendářní rok.

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdr-
žela i v roce 2021, je podmínkou přiznání nové 
dotace předložení vyúčtování původní dotace 
do 15. prosince 2021. Vyúčtování se předkládá 
na odbor správní Městského úřadu Slatiňany.

•  odbor správní připraví materiály na  jednání 
Rady města.

•  Rada města schválí rozdělení dotací do 31. břez-
na 2022.

•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva 
o poskytnutí dotace z rozpočtu města Slatiňa-
ny“ .

•  Rada města může poskytnutí dotace jednotlivé-
mu žadateli zrušit, pokud žadatel nevrátí Městu 
jím podepsanou smlouvu o poskytnutí dotace 
v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel 

do 15. 12. 2022 dle účelu, na který byla přiděle-
na – toto vyúčtování následně podléhá fi nanč-
ní veřejnosprávní kontrole ve  smyslu zákona 
č. 320/2001 Sb., o  fi nanční kontrole a  dalších 
vnitřních předpisů Města Slatiňany a  zákona 
č. 563/1991Sb., o  účetnictví, ve  znění pozděj-
ších předpisů. Kontrolu provede odbor správní 
a v případě pověření zastupitelstvem i kontrolní 
výbor zastupitelstva (podle § 118 zák.128/2000 
Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrá-
tit zpět městu Slatiňany nejpozději do  15. 12. 
2022.

•  fi nanční dotace nesmí být použita na  úhradu 
mzdových nákladů a nákladů na občerstvení.

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. 
nepředloží vyúčtování v řádném termínu, před-
loží vyúčtování neúplné nebo s  chybami), ne-
bude mu přidělena dotace na  následující rok 
a poskytnuté fi nanční prostředky bude město 
Slatiňany vymáhat zpět.

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na  www.slatinany.cz, 
včetně formuláře žádosti o  grant. V  písemné 

podobě je lze získat na správním odboru měst-
ského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i  formulář 
„Žádost o dotaci na rok 2022 z rozpočtu města 
Slatiňany“.

Dotační témata

  1.  Podpora rozvoje občanské společnosti
-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových 

kampaní podporujících zdraví. 
  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů

-  podpora vzdělávacích a zážitkových preven-
tivních programů pro děti i dospělé.

  3. Kulturní aktivity
-  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících 

město Slatiňany. 
  4. Sportovní aktivity

-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně 
organizovanou i neorganizovanou veřejnost.

-  dotace na  tradiční a  významné sportovní 
akce.

-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportov-
ních zařízení, která nejsou v majetku města 
a významně se podílejí svoji činností na roz-
víjení sportovních aktivit obyvatel města 
Slatiňany.

  5. Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životní-

ho prostředí ve městě.
  6.  Spolková činnost dětí, mládeže 

a dospělých
-  celoroční činnost zájmových, kulturních 

a  společenských klubů, spolků a  sdružení, 
které vyvíjejí aktivitu směřující k  obohacení 
kulturního, společenského a sportovního ži-
vota ve městě.

  7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců, majících 

trvalé bydliště na území města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou 

zřizovány městem Slatiňany, ale svou 
činností se podílejí na  kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na  území 
města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost 
úzce s městem Slatiňany souvisí.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

 ■ DOTAČNÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ 
Z ROZPOČTU MĚSTA SLATIŇANY PRO ROK 2022
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•  Rekonstrukce Švermovy ulice 
Na konci srpna byla zahájena očekávaná stav-
ba vybudování části chybějícího chodníku a ve-
řejného osvětlení od penzionu Bonet směrem 
k  ulici Palackého. Stavbu provádí společnost 
MIROS Pardubice, a.s. Plánované dokončení 
stavby je stanoveno do listopadu 2021, harmo-
nogram akce je prozatím plněn. Účelem stavby 
je zvýšení bezpečnosti pěších a cyklistů na této 
frekventované ulici. 
Prosím dbejte v této lokalitě zvýšené pozornos-
ti při procházení a projíždění z důvodu bezpeč-
nosti. Zároveň děkuji za pochopení občanům, 
kterých se stavba podél ulice bezprostředně 
dotýká.

•  Rekonstrukce kruháku 
Vzhledem požadavku města na  předělání 
díla zejména vnějších obrub do  stavu este-
ticky a  funkčně vyhovujícího byly stavební 
práce ze strany zhotovitele přerušeny z dů-
vodu čekání na  dodávku nového stavební-
ho materiálu – žuly. Vnější oblouky budou 
muset být vybourány a  nahrazeny novými, 
takto špatně provedené dílo město odmítá 
akceptovat a převzít. Zároveň zhotoviteli ka-
ždý den nabíhá smluvní penále. Po dokonče-
ní díla by mělo na  podzim dojít k  vysázení 
plánované zeleně dle konceptu zahradní 
architektky. 

•  Oprava chodníku v části ulice 
5. května Akce navazuje na  přechozí etapu 
opravy chodníku v této ulici s plánovaným ter-
mínem ukončení do konce září. 

Zároveň jsou projekčně zpracovávány další 

investiční záměry města pro následující roky, jed-
ná se zejména o:
•  Zpracování PD na stavební úpravu ulice Če-

chova 
Po projednání s občany dané ulice se pokraču-
je na projekčních pracích s plánovaným termí-
nem dokončení dokumentace počátkem roku 
2022. Po  dokončení PD bude následně akce 
zařazena do plánu investic města a budou hle-
dány možnosti jejího fi nancování včetně získání 
dotačního titulu.

•  Zpracování PD ulice Medunova 
V současné době se dokončuje projektová do-
kumentace parkovacích míst v  části ulice Me-
dunova včetně rekonstrukce veřejného osvět-
lení, která navazuje na  již realizované etapy. 
Následně bude předložena na  jednání Rady 
města. V  rámci disponibilních zdrojů budou 
hledány možnosti fi nancování akce v  návrhu 
rozpočtu na rok 2022.

•  Zpracování PD stavební úpravy ulice Kláš-
terní 
Po  projednání s  občany a  Radou města byla 
dokumentace dokončena a  podána žádost 
o  stavební povolení na  MěÚ Chrudim, odbor 
dopravy. Akce navazuje na již realizovanou část 
ulice v roce 2018. V rámci disponibilních zdro-
jů budou hledány možnosti fi nancování akce 
v návrhu rozpočtu na rok 2022.

•  Zpracování PD rekonstrukce atletického 
oválu 
Projektová dokumentace dokončena včet-
ně položkového rozpočtu. V  současné době 
jsou zajišťovány vyjádření dotčených orgánů 

za účelem podání žádosti o stavební povolení 
jako podmínka pro podání žádosti o  dotační 
titul. 

•  Zpracování PD rekonstrukce plovárny 
V  současné době se zpracovává projektová 
dokumentace dle schválené studie Zastupitel-
stvem města pro stavební povolení s plánova-
ným termínem odevzdání do konce listopadu 
2021. Následně bude zpracovávána dokumen-
tace pro provedení stavby včetně položkového 
rozpočtu s  plánovaným termínem odevzdání 
do konce února 2022. Stavebně technický stav 
bazénů a jejich technologie je špatný a realizo-
vat rekonstrukci plovárny je nezbytné v násle-
dujících letech 2022 a 2023, jinak dojde k jejímu 
uzavření.

•  Zpracování studie stavebních úprav ulice 
Tyršova 
Rada města schválila zhotovení studie, která 
bude sloužit jako podklad pro zadání vypraco-
vání projektové dokumentace a  zároveň jako 
podklad pro jednání s  občany o  stavebních 
úpravách včetně jednání s  dotčenými orgá-
ny, zejména odborem dopravy MěÚ Chrudim 
a Policií ČR.

•  Vybudování chybějícího chodníku Škrovád 
Jedná se o  vybudování chybějícího chodníku 
ve Škrovádě od křižovatky T směrem ke křížku 
včetně nového veřejného osvětlení. V současné 
době je zpracovávána projektové dokumenta-
ce, která bude v první polovině října projedná-
na s občany dotčeného území. Následně bude 
PD dokončena a předána Radě ke schválení. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 ■ INVESTICE MĚSTA II. POLOLETÍ 2021 A PLÁNOVANÝ VÝHLED
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Pan starosta, MVDr. Ivan Jeník ji zahájil v pondělí 
13. září v 17 hodin ve Společenském domě a je 
výstavou fotografi í a materiálů k 50. výročí vzniku 
města. V  krátkosti přiblížil příchozím odpolední 
program a zároveň pozval přítomné na další akce 
spojené s oslavami výročí města, mimo jiné napří-
klad na výstavu o architektu Františku Schmoran-
zovi st., která proběhla na  Švýcárně. Pozornost 
hned v  jejím začátku věnovali příchozí Ondrovi 
Sejkorovi, který zahrál na  violoncello a  během 
programu zpěvem či hrou na  fl étnu atmosféru 
ozvláštnily žákyně místní ZUŠky za  doprovodu 
paní učitelky Sychrovské a Hrubé. Pan místosta-
rosta Ing.  Stanislav Šťastný uvedl a  představil 
fi rmu, která vytvořila pro naše město nové logo, 

a radní Vít Steklý doplnil další informace k  jeho 
tvorbě. To prezentovala fi rma Prime Produktion 
Studio, s. r. o. Hradec Králové. Následně přítom-
ní zhlédli i  kratičké video, které bude propago-
vat naše město. Pro Slatiňany ho natočila fi rma 
FiftyFifty kreativní agentura s.r.o., Hradec Králové 
a přibližuje krásy našeho města. Součástí progra-
mu bylo i představení autora a fotografa vzniklé 
knihy Slatińany – Čarokraj, Tomáše Kubelky, který 
se krátce představil a ochotně zájemcům knížku, 
která byla na místě k prodeji podepisoval. 
Tímto ještě jednou pan starosta děkuje všem, 
kteří se na  přípravě a  realizaci celé výstavy 
účastnili.

Renata Maryšková

 ■ VÝSTAVA K 50. VÝROČÍ VZNIKU MĚSTA

 ■ AKCE NA ŘÍJEN 2021

DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Pá, so 1.–2. 10. 2021 (9.00–18.00 h.) Výstava hub Společenský dům

Čt 14. 10. 2021 (od 19.00 h.) Laskavý večer Společenský dům

So 16. 10. 2021 (od 10.00 h.) Den za obnovu lesa Lesy ČR

Út 19. 10. 2021 (od 19.00 h.) Cestovatelský večer Společenský dům

AKCE NA ŘÍJEN 2021
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V září 2021 měl proběhnout již 45. ročník poháro-
vé soutěže v požárním útoku o Putovním pohár 
Města Slatiňany a Memoriál Františka Rulíka st. 
v kategorii mužů a žen. Pandemická situace, kte-
rá naše životy ovlivňuje více než rok, bohužel čím 
dál více ovlivňuje i pořádání soutěží, včetně té, 
pořádané naším Sborem dobrovolných hasičů 
Slatiňany. Vzhledem k velmi malé až téměř nulo-
vé nahlášené účasti na tomto ročníku pohárové 

soutěže se vedení Sboru dobrovolných hasičů 
Slatiňany rozhodlo soutěž pro kategorie mužů 
a žen v  letošním roce neuspořádat. Věříme, že 
příští rok bude pro tyto akce příznivější a bude-
me se moci potkat buď při oslavách 140. výročí 
založení Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany 
nebo v září na dalším ročníku pohárové soutěže. 

Lukáš Jandík, starosta SDH Slatiňany

 ■ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA SLATIŇANY 
A MEMORIÁL FRANTIŠKA RULÍKA

Lesy České republiky, s. p., chystají na  sobotu 
16.  10. 2021 v  rámci celorepublikové akce Sá-
zíme lesy nové generace další Den za obnovu 
lesa. Sázet můžete na  13 lokalitách v  celé ČR. 
Jednou z  nich jsou lesy nad muzeem Švýcárna 
ve Slatiňanech. Kůrovec a vítr se nevyhýbají ani 
této oblasti. Proto zveme všechny, malé i velké, 
aby v  tento den přišli v  co nejhojnějším počtu 
a přiložili ruku k dílu. Čekají na vás lokality pro 
sázení stromků nebo úklid klestu. Lesníci budou 
mít připravené nářadí a  sazenice. Věříme, že 
společně vysadíme nový les pro XXII. století, les 
pro další generace, naše vnuky a pravnuky. 
Máme připravený pestrý program přímo v  lese 
určený pro všechny členy rodiny. Např. lesní 
pedagogiku pro nejmenší, lesnickou stezku 
s ukázkami různých činností spojených s hospo-
dařením v lese, počínaje měřením ležícího dříví 
a  stojících stromů, ukázkami práce s  koňským 
potahem, traktorem či vyvážečkou dřeva, hou-
bařskou poradnou, atd. Absolvováním lesnické 
stezky a vysaním stromlu získají děti Odznak ma-
lého lesníka. Vyzkoušet si sázení může samozřej-
mě každý návštěvník akce. Těšit se můžete také 
na  harvestorový trenažer a  knihobudku, k  dis-
pozici bude stánek s  občerstvením a  možností 
opékání buřtů. Na vaše dotazy o lese a lesnictví 
ochotně odpoví lesníci v Infostánku.
Autem lze přijet na  parkoviště ve  Slatiňanech 
proti zámku a  odtud je to už jen 800 m pěšky 
na  místo konání nad Švýcárnou. Akce bude 
probíhat od 10 hodin do 16 hodin. Můžete tedy 
přijet či přijít během celého dne, dopoledne i od-
poledne, mezi desátou ranní a patnáctou odpo-
lední. Nezapomeňte na pevnou obuv a vhodné 
oblečení, protože v  lese pracujeme za každého 
počasí. A těm, kteří se chtějí zapojit do zalesnění, 
doporučujeme vzít si s sebou pracovní rukavice.
Podrobné informace o akci „Den za obnovu lesa, 
den který nás spojí“, lze získat také na speciální 
webové stránce www.sazimelesynovegenerace.cz, 
webových stránkách Lesů České republiky, s.p. 
(www.lesycr.cz) nebo na facebooku. Počet zájem-
ců o sázení je omezen v jednotlivých hodinových 
intervalech. 
Přijďte! Den za obnovu lesa nás zase spojí!

 ■ SÁZÍME LESY 
NOVÉ GENERACE

V sobotu 21. srpna se v parku slavilo. Důvodů 
by se asi našlo více, ale zmíním dva nejdůleži-
tější. Jednak se konal první Velký jezdecký den 
v  rámci oslav 75 let chovu starokladrubského 
vraníka ve Slatiňanech, i když ve skutečnosti je 

to ji let 76 . Konal se v novém prostředí zre-
konstruované haly a kolbiště vč. zázemí a záro-
veň bylo vyzdviženo 50. výročí povýšení Slatiňan 
na město. Starokladrubští koně byli předvedeni 
v  zápřeži i  pod sedlem. Slavnostního zahájení 

se zúčastnil mimo jiné ředitel hřebčína Kladru-
by nad Labem Ing.  Jiří Machek, starosta města 
Slatiňan MVDr. Ivan Jeník, místopředsedkyně Se-
nátu Miluše Horská, člen Senátu Parlamentu ČR 
Petr Šillar, poslanec Parlamentu Marek Výborný 
a další hosté...
Nádherné počasí bylo po celý den, a tak nebyla 
nouze o diváky, kteří zaplnili nejen nové tribuny, 
ale i okolí kolbiště a obdivovali všechny ukázky. 
Nechybělo samozřejmě občerstvení či nabídka 
materiálů týkajících se koní. V areálu byl i stánek, 
kde bylo možné zakoupit novou knihu Slatiňany 
– Čarokraj.

 ■ JEZDECKÝ DEN SE VYDAŘIL

SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU 
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K předcházející poslední úpravě parku došlo před 
14 lety a měla spíše technický ráz. Dle návrhu archi-
tekta M. Stejskala se zrealizovala tak, aby park vyu-
žívalo více občanů za účelem krátkodobé relaxace. 
Kvůli tomu byl osazen větším počtem pevných 
laviček a nových bidlových posedů pro teenagery, 

z  čehož vyplynula potřeba rozšířit průchozí ces-
ty parkem. K meteorologické stanici z roku 1958 
od stavitele G. Schmoranze přibylo i pítko.
Letošní úprava parku skončí na podzim dovýsad-
bou cibulovin do záhonů. Zadání na úpravu par-
ku se týkalo rozšíření parkové zeleně výsadbou 
dalších 22 stromů v souladu se zbývajícími druhy 
dřevin, založením květinových záhonů a vysaze-
ním keřů.
Rozmístění zmíněných záhonů bylo zpravidla 
situováno při okraji cest, více známých ze zámec-
kých parků jako rabato.
Ještě před vlastní úpravou parku v letošním roce 
bylo odstraněno 12 starších vzrostlých stro-
mů, napadených houbou na  kmeni a  částečně 
i  v  koruně. Došlo tak k  výraznému prosvětlení 

v daném místě parku, což je nejvíce patrno při 
jeho okrajové části, za  třemi betonovými ram-
pami pro skateboard, umístěných na  asfaltové 
ploše před školou.
Zvláštní péče byla věnována výsadbě 4 stromů 
na  širokém chodníku u  budovy školy. Každý 
z  nich je umístěn na  záhonku ohraničeném 
betonovými dílci, který je vysypán kamenným 
štěrkem, v  němž jsou vsazeny okrasné keříky 
levandule.

Z vysazených stromků jmenujeme tyto okrasné 
druhy např. prunus, buk, magnolie, liliovník, ji-
nan, platan, sakura a jedle. Z keřů je to rododen-
dron, bobkovišeň a tavolník.
Nové ozelení parku se stane reprezentační oz-
dobou města, umístěném na  frekventovaném 
místě u hlavní komunikace. Záleží na nás všech, 
abychom si jej tak udrželi do budoucna.
Připomenutí půlstoletí od povýšení obce na měs-
to je toho výzvou i pro příští pokolení. Stav parku 
dokumentujeme několika snímky č. 1, 2, 3, 4. Za-
chycuje výše popsanou výsadbu stromů v areálu 
parku a  před školou, založení nových květino-
vých záhonů a keřů.

Ing. Milan Vorel, Veronika Novotná
foto Jan Drášil

 ■ PARK JAROMÍRA JOHNA PŘED ŠKOLOU BYL LETOS ZVELEBEN 
VÝSADBOU OKRASNÝCH STROMŮ, KVĚTINOVÝCH ZÁHONŮ A KEŘŮ

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Pijácké písně
Po delší pauze se opět uskuteční Laskavý večer. 
Ve čtvrtek 14. října přijede do Společenského 
domu oblíbená dvojíce Přemysl Rut a Markéta 
Potužáková, aby nám u piana zazpívala písně, 
tentokrát pijácké. Nálada v sále tak jistě nebude 
pochmurná. Přijďte se tedy pobavit a užít si umě-
leckého zážitku. Začátek pořadu i  vstupné jsou 
obvyklé – v 19 hodin a 60 korun.

z. j.

 ■ POZVÁNKA NA
178. LASKAVÝ VEČER
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Značky, jejich barvy a loga nás provází každý den. 
Je jich tolik! A jsou všude! Na produktech, oble-
čení, přístrojích, v obchodech. My jako uživatelé 
a konzumenti to už moc nevnímáme, ale prová-
zí nás to každý den a možná i  každou minutu. 
Představujte si se mnou – krém Nivea, krabička 
čaje Pickwick, který si vaříte po ránu, značka va-
šeho vozu, barva linkového autobusu, kterým 
jezdíváte, vývěsní štít vaší oblíbené restaurace, 
obal sladké čokoládové tyčinky, kterou si rádi 
kupujete jentak na zub, značka oblečení, parfé-
mu, nebo balení piva. Jistě si zřetelně vybavujete 
barvy těchto produktů, jejich visačky a loga. Loga 
a barvy značek nám pomáhají rozeznat a rychle 
najít náš oblíbený produkt mezi ostatními.
V dnešní uspěchané době plné ukřičených, ne-
vkusných nebo nevhodných reklam je nesmírně 
důležité, aby stabilní instituce vyčnívaly svou 
vizuální hodnotou nad vším tím balastem. Aby 
loga institucí byla silná, rozpoznatelná a unikátní.
Rada města se rozhodla, že podpoří úroveň ko-
munikace, jeho prezentaci a  propagaci tím, že 
takovou silnou a  reprezentativní značku, resp. 
logo, nechá vyrobit i pro Slatiňany. Chtěla znač-
ku, která bude stálá, unikátní a přesto bude vyja-
dřovat charakter města. Značku, která bude mít 
své základy právě zde – v tom, co nás ve Slatiňa-
nech obklopuje a na jakých základech město sto-
jí. Značku, na kterou mohou být obyvatelé město 
hrdí a kterou vždy rozpoznají.
V novém typografi ckém logu naleznete symbol 
koně, se kterým je město silně historicky spjato. 
Barva pískovce, pevný stavební prvek, stavební 

kámen, na  kterém město historicky vyrostlo. 
V názvu Slatiňany je z písmen „ti“ vytvořena si-
luetu starokladrubského vraníka s opratí, totož-
nou s  tou, kterou nalezneme i  na  heraldickém 
znaku města. Zároveň samotné spojení písmen 
„ti“ nám vytváří hravou slabiku, která je dále vy-
užívána jako zájmeno na  grafi ckých výstupech. 

Jako například: Slatiňany ti přináší nové logo, 
nebo Slatiňany ti rozzáří den, Slatiňany ti přiros-
tou srdci. 
Městský znak nás i nadále bude provázet přede-
vším na ofi ciálních úředních dokumentech. Nové 
logo, identitu města uvidíte zejména na propa-
gačních materiálech, v nových Ozvěnách, připra-
vovaných webových stránkách, či propagačním 
videu.
Nová vizuální identita je fi nancována z projektu 
„Otevřené a  přitažlivé město“, na  které získalo 
město fi nanční prostředky z Evropské unie. Vizu-
ální identita (logo, komunikační strategie, vizitky, 
propagační předměty, přání, ...) byla vysoutěže-
na za 153 460 Kč bez DPH. Díky 10% spoluúčasti, 
nová grafi ka má přímý dopad do letošního roz-
počtu v celkové výši pouhých 15 346 Kč + DPH.

Ing. Vít Steklý, radní
Martin Kocián, Barbora Teplanová – 

Prime Production Studio s.r.o.

 ■ NOVÁ VIZUÁLNÍ IDENTITA MĚSTA SLATIŇANY

Značky, jejich barvy a loga nás provází každý den. kámen, na  kterém město historicky vyrostlo. 
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V  pondělí odpoledne byla ve  Společenském 
domě slavnostně zahájena výstava 50 let města 
Slatiňany vernisáží. Po  úvodním slovu starosty 
Ivana Jeníka vystoupil místostarosta Stanislav 
Šťastný, který představil následující program. 
Vernisáž hudebně doprovázely žákyně ZUŠ zpě-
vem a  hrou na  fl étnu a  dále Ondřej Sejkora 
na basu.

Výstava fotografi í
Výstavu s mnoha zajímavými autentickými foto-
grafi emi a výpisky z kronik za posledních 50 let 
připravily pracovnice městské knihovny Renata 
Maryšková a Žaneta Kacafírková. Jednotlivé pa-
nely jsou rozděleny tématicky – např. výstavba, 
návštěvy a  dopisy významných osobností, vý-
stavba, živelné události apod.

Nová identita města
Radní Vít Steklý (vedoucí pracovní skupiny, kte-
rá se jí zabývala) spolu s tvůrci ze společnosti Pri-
me Production Studio s.r.o. z Hradce Králové 
novou tzv. identitu města, což je něco jako logo, 
či značka našeho města. Tvoří ji specifi cký druh 
písma (font) a barvy. Identita bude použita pro 
tvorbu vizitek pracovníků města, propagačních 
předmětů a materiálů, vzhledu připravovaných 
webových stránek města a  zpravodaje města 
Ozvěny. Identita by měla pomoci k  profesio-
nálnějšímu projevu vedení města a  je hrazena 
v rámci projektu Otevřené a přitažlivé město 
Slatiňany.

Autogramiáda fotoknihy Čarokraj
Fotograf Tomáš Kubelka z Javorného u Horního 
Bradla podepisoval svou knihu Slatiňany Čaro-
kraj, která obsahuje kolem 60ti uměleckých foto-
grafi í ze Slatiňan a okolí. Typická pro autora jsou 
neobvyklá nasvícení scén. Kniha byla vydána 
autorovým nakladatelstvím Čarokraj1 na  účet 
města.
Původní záměr města byl vydat knihu zachycu-
jící historické události a  vzpomínky pamětníků. 
Tento záměr byl nakonec opuštěn, zejména 
kvůli nižším vyčleněným prostředkům v rozpoč-
tu a  kovidu, který by komplikoval její přípravu 
a  včasné vydání. Starosta pak oslovil autora 
s  myšlenkou fotoknihy o  Slatiňanech podobné 
jeho předchozí knize Čarokraj.
V  jiném článku autor vysvětluje, že v knize jsou 
fotografi e z  různých fází dne i  roku. Některé 
snímky využívají čarokrajovou metodu, jiné jsou 
spíše dokumentární, ke  slovu se dostal také 
dron. Jde hlavně o místa a atmosféru, která se 
v průběhu dne i roku může lišit. Slatiňany vnímá 
jako bránu do  Železných hor, jako krajinu čer-
ných koní a částečně i jeho dětství.
Knihu pojal po způsobu procházky od informač-
ního centra, kde kromě tradičních zastávek, jako 
jsou hřebčín, zámek, kostel nebo třeba Švýcárna, 
nevynechal ani Vrchlického návrší nebo Kochá-
novické rybníky či bývalý evangelický hřbitov 
v Kunčí. Na knize pracoval přibližně rok.
Kniha Čarokraj Slatiňany je k dostání v městské 
knihovně za 200 Kč.

Představení propagačního videa
Jako zlatý hřeb večera bylo promítnuta 3 minu-
tová varianta propagačního videa. K dispozici je 
také kratší verze pro použití na sociálních sítích, 
která vznikla sestřihem této delší.
Video uvedl místostarosta jako předseda pra-
covní skupiny, která přípravu videa připravo-
vala spolu s  kreativní agenturou Fiftyfi fty 
(shodou okolností také z Hradce Králové). Video 
bylo také vytvořeno v rámci projektu Otevřené 
a  přitažlivé město Slatiňany dotovaného Ev-
ropskou unií. Z  téhož projektu bude pořízeno 
ještě nahrávací zařízení pro zastupitelstvo, 
koncepční dokumenty pro rozvoj ulic, turistic-
kých ruch a nové webové stránky.
Místostarosta zdůraznil, že video i  nová identita 
byly díky dotaci pořízeny velmi levně – ve srovnání 
např. se sousedním městem.
Dále upřesnil, že „Video kombinuje dvě dějové lin-
ky – rodinu na výletě a motiv koně, který je s na-
ším městem neodlučitelně spjatý. Mnoho záběrů je 
pořízeno z dronu, což dodává spotu jistou lehkost 
a přirozený nadhled. Natáčet se začalo v průběhu 
května, kdy krásně rozkvetla Třešňovka a  konči-
lo se na konci léta. Cílem videa je zviditelnit naše 
město a  přilákat sem návštěvníky, kteří nebudou 
Slatiňanami pouze projíždět, ale kteří se tu zasta-
ví a  budou využívat nabízené služby. Propagační 
spot je zároveň sladěn již s novou vizuální identitou 
města“.

R. Koblížek; slatinak.cz

Konečně po dlouhé době se mohl uskutečnit zá-
jezd svazu diabetiků do Vysokých Tater.
Všichni jsme se těšili na společné zážitky a atmo-
sféru slovenských hor. Autobus pana Matějky 
nás bezpečně a  pohodlně dovezl s  malými za-
stávkami na občerstvení a protažení. Cílem naší 
cesty byl hotel Tatranec, který se nacházel přímo 
pod Lomnickým štítem. Ubytování bylo předem 
naplánované, a tak vše proběhlo bez problémů. 
Po dobrém obědě jsme se ve skupinkách vydali 
do  blízkého okolí na  průzkum (les, louky, prů-
zračný potůček). Hned druhý den nás autobus 
dovezl Tatranské Lomnice, kde jsme si prohlédli 
krásné městečko a jeho okolí. Došli jsme i k ho-
telu Morava, kde byl natočen fi lm Anděl na ho-
rách. Prošli jsme se parky a byli jsme ještě blíž 
Lomnickému štítu.
Po  obědě nás autobus dovezl do  Kežmaroku, 
kde jsme navštívili několik krásných kostelů a vi-
děli jsme upravené domy a  ulice. Také zámek 
i  jeho nádvoří působilo majestátně. Samozřej-
mě nás také zlákalo posezení venku na kávičku 
a něco mlsného.
Třetí den nás čekala Levoča, starodávné městeč-
ko, které představuje ucelený soubor kulturně-
-historických památek. Těžištěm starobylé Le-
voče je rozlehlé obdélníkové náměstí. Stojí zde 

římskokatolický farní kostel sv. Jakuba ze 14. sto-
letí, který patří mezi nejvýznamnější stavby 
na Slovensku, které jsme samozřejmě navštívili. 
Viděli jsme interiér kostela, který je jedinečným 
museem středověkého sakrálního umění. Zaujal 
nás dřevěný oltář sv. Jakuba s výškou 18,6 m. nej-
vyšší svého druhu na světě i je zhotoven z lipo-
vého dřeva v letech 1507–1517. I ostatní budovy 
a stavby Levoče upoutali naši pozornost. Odpo-
ledne byl výlet na chodník korunami stromů. Vy-
jeli jsme lanovkou z Tatranské Lomnice na vrch 
1,080 m. n. v. odkud byl výhled na úžasnou kra-
jinu množství rostlin a bylin (hořec, světlík lékař-
ský a.j ). Lomnický štít 2634 m n. v. zdolala sku-
pina odvážlivců naší skupiny a odměnou jim byl 

úžasný výhled. Čtvrtý den jsme jeli do Smokovce 
do  národního parku a  lanovkou na  Hrebenok 
1240 m. n. m.
Opět jsme se kochali krásou Tater a okolí. Zdatní 
jedinci za vedení Fandy Holického se vydali pěš-
ky do Smokovce. Ostatní sjeli lanovkou dolů. Od-
poledne byla prohlídka Smokovce a okolí. Pátý 
den se konal celodenní výlet vlakem na Štrbské 
pleso 1,340 m. n. m. Procházeli jsme pohodlnou 
cestou a  celé pleso obešli a  potěšili se krásou 
Tatranských vrcholů a slunného počasí. Poslední 
den při cestě domů jsme se zastavili kolibě Sa-
lač u Rožumberoka, kde byl nákup pečiva a do-
mácích ovčích sýrů a produktů. V dobré náladě 
jsme mířili do Čech a domů. Musím konstatovat, 
že bez odpovědné a obětavé práce naší Olinky 
Slachové-organizátorky zájezdu, by to nebylo 
pro nás tak pohodové. Patří jí velké poděková-
ní a přání zdraví a sil do její záslužné práce. Bez 
„objednaného“ nádherného a slunečného poča-
sí po celou dobu našeho zájezdu, by to nebylo 
takové. Velký dík i všem 50 účastníkům zájezdu, 
za náladu během celého pobytu. Vrátili jsme se 
plni energie a dobré nálady a dojmů, které bu-
deme ještě dlouho pociťovat. Díky nám všem 
a hlavně Olince Slachové.

Zapsala Marta Korečková

 ■ PŘI OTEVŘENÍ VÝSTAVY 50 LET SLATIŇAN BYLY PŘEDSTAVENY 
NOVÁ „ZNAČKA“ A PROPAGAČNÍ VIDEO MĚSTA

 ■ VÝLET DIABETIKŮ NA SLOVENSKO

římskokatolický farní kostel sv. Jakuba ze 14. sto-římskokatolický farní kostel sv. Jakuba ze 14. sto-
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Ozvěny INZERCE

Ahoj, 

 chcete mít stabilní zdravou váhu, zpevněné tělo a nezažívat emoční propady?   

Pojďte do toho se mnou. 

Jmenuji se Mirka a budu se Vám věnovat při lekcích jógy a čchi-kungu.  

Lekce budou každý pátek dopoledne, ať jste v kondici na víkend s rodinou. 

Začínáme 15.října 2021 v 8:30-9:30 ččhi-kungem, kdy zažijete pocit stability, 
uvolnění a energie. Ráno se krásně nastartujete na celý den a to s minimálním 
vynaložením energie, v tom je kouzlo ččhi-kungu. 

Od 10:00-11:00 bude jóga-dáme si základy a postupně se budeme 
zdokonalovat. Pěkně v klidu a na pohodu, žádný spěch-vnitřní síla a klid, v tom 
je naše síla-příroda taky nespěchá, na nic netlačí a přitom všechno stihne. 

No a kde to tedy bude? 

V nádherném tanečním sále v Základní umělecké škole ve Slatiňanech. 

Od 15.října, každý pátek 8:30-9:30 a od 10:00-11:00. 

Cena za lekci při pravidelném chození: 90 Kč/ lekce 

Jednorázové vstupné: 120 Kč/lekce 

A kdo je ta Mirka? 

Jsem výživová poradkyně, certifikovaná lektorka jógy pro veřejnost, vedení 
firem a jejich zaměstnance, vedu individuální lekce jógy i ččhi-kungu. 

Mám ráda lidi, smích, radost, lehkost života a ani životní lekce se mi nevyhýbají. 

Kontaktujte mě na tel.: 731 449 711, nebo sms a zarezervujte si svoje místo. 
Kapacita sálu je omezená. 

Přihlášky formou sms prosím nejpozději do 10.října. 

Moc se těším, jak si cvičení spolu užijeme. 

Krásné dny 

Miroslava Kopová 

Lektor jógy pro vedení firem a zaměstnance, skupinové a individuální jógy a 
čchi-kungu, výživová poradkyně pro firmu Naturhouse. 
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CVIČENÍ PRO DÍVKY V SOKOLOVNĚ SLATIŇANY 

Opět cvičíme v sokolovně ve Slatiňanech, přidejte se k nám! 
Je Ti 10 a více? Ráda se hýbeš, chceš se naučit něco nového? Zacvičit si při hudbě, protáhnout si tělo a naučit se správně 

posilovat? Přidej se k nám, jsme děvčata od 10 let, baví nás pohyb a ráda se potkáváme.  

 

Úterý 18.00-19.00  Aerobic (aerobní sestava, posilování a strečink) 
 

Začínáme již od úterý 5. 10. 2021 – tak se k nám hned přidej ;-) a přijď si to vyzkoušet 

 

Bližší informace na tel. 773 294 445, b.imramovska@seznam.cz 

Přijď si s námi zacvičit, těšíme se na Tebe! 

 

 

 

CVIČENÍ VE SPORTOVNÍ HALE SLATIŇANY 

Začínáme, pojďte se k nám přidat. 
Chceš si dát do těla v příjemné společnosti stejně naladěných lidí? Zacvičit si v rytmu hudby? Zapojit při posilování celé 

tělo a zpevnit ho? Protáhnout se po celém dni a díky hormonům štěstí (endorfinům) se vrátit domů s úsměvem na tváři? 

Udělej si čas jen sama pro sebe a vyraz za námi. Tělo se zapotí, hlava si odpočine a zůstane jen dobrý pocit ;-). 

 

Pondělí 18.00-19.00  Step-aerobic (aerobní sestava na bedýnkách, posilování a strečink) 

Středa 18.00-19.00  Kruhový trénink (aerobní sestava na zahřátí, posilování a strečink) 

Středa 19.00-20.00  Cvičení zaměřené na posilování a protahování s využitím velkých gymnastických míčů a dalších 
posilovacích pomůcek (určeno pro všechny, kteří chtějí posílit a zpevnit svoje tělo) 

 

Ukázkové hodiny proběhnou 4. 10. a 6. 10. 2021  

 

Bližší informace na tel. 773 294 445, b.imramovska@seznam.cz 

Přijďte si s námi zacvičit, těšíme se na Vás!  
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V sobotu 11. září 2021 se na chovatelském areá-
lu Základní organizace Českého svazu chovatelů, 
z.s. Slatiňany uskutečnila tradiční zářijová místní 
výstava králíků, drůbeže, holubů a  exotického 
ptactva. Termínem konání výstavy jsme se trefi li 
do velmi významného období roku, kdy byly po-
řádány i další akce při příležitosti 50 let povýšení 
Slatiňan na  město. Zároveň jsme potěšeni, že 
jsme vůbec mohli uspořádat tuto výstavu, jeli-
kož se naše letošní květnová výstava opětovně 
nemohla konat z důvodu nepříznivé epidemiolo-
gické situace v ČR. Tak jako v předchozích letech 
byly prezentovány výsledky chovatelské činnosti 
nejen našich chovatelů, kteří předvedli různá ple-
mena a barevné rázy chovaných králíků, drůbe-
že, holubů i exotického ptactva. Jako každoročně 
proběhla v  jednotlivých odbornostech soutěž 
o putovní „Pohár starosty města Slatiňan“. Tato 
soutěž byla vypsána pro členy naší organizace. 
Pro nejlépe hodnocená zvířata či jejich kolekce 
byly připraveny poháry. V odbornosti králíci po-
hár starosty získala Slánská Zdeňka na  angory 
bílé červenooké, v odbornosti drůbež pohár ob-
držela Kulhánková Zuzana za hedvábničky černé 
a v odbornosti holubů pak pohár starosty dostal 

Jelínek Bohumil za  moravské pštrosy červené. 
Slavnostního předávání se zúčastnila i představi-
telka města, paní Marie Málková. 
Součástí zářijové chovatelské výstavy byla i ukáz-
ka králičího hopu, tombola a nechyběl ani prodej 
chovných zvířat. 
Dovolte nám také touto cestou poděkovat všem, 
kteří nám pomohli a  neustále nám pomáha-
jí ke  zdárnému konání výstav. Zejména našim 
členům, kteří pomáhají zvládat úkoly související 
s přípravou a uspořádáním výstav, vystavovate-
lům, kteří obesílají naše výstavy, zůstávají nám 
věrni a pravidelně se k nám vracejí, aby zde vy-
stavili a předvedli svá zvířata. Poděkování patří 
také návštěvníkům za hojnou účast na výstavě, 
a  v  neposlední řádě sponzorům, jakož i  městu 
Slatiňany, za jejich přízeň.
Budeme velice rádi, pokud navštívíte i  naše 
webové stránky www.zocschslatinany.cz, kde 
jsou k dispozici např. fotografi e z našich výstav, 
akcí našeho spolku, ale hlavně informace o naší 
organizaci.
Těšíme se na  shledání při konání dalších akcí. 
Snad se budeme moci setkat např. při pále-
ní čarodějnic koncem dubna nebo při příštích 

výstavách v roce 2022, které se budou snad ko-
nat v květnu a září. Na setkání a další spolupráci 
se těší chovatelé ze ZO ČSCH Slatiňany.

 ■ SLATIŇANSKÁ CHOVATELSKÁ VÝSTAVA

Společné foto oceněných chovatelů s předsedou or-
ganizace a představitelkou města Slatiňany

Pohled do areálu na vystavená zvířata

 ■ LETNÍ SOUTĚŽ
S ČESKOU TELEVIZÍ

Naše informační centrum 
bylo již po  třetí vybráno 
do  soutěže s  Českou tele-
vizí Déčko, letos pod ná-
zvem „Zachraň nečas“. 

Vzhledem k atraktivnosti našich míst se dostalo 
na  přední příčky v  návštěvnosti. Z  341 zajíma-
vých míst z celé ČR, které byly do akce zapojeny, 
se naše město umístilo v první desítce a my jsme 
potěšeny, že se můžeme pochlubit tímto výsled-
kem a  zároveň i  tím, že je o  návštěvu našeho 
města i jeho okolí velký zájem.

Spolek Altus pořádá již tradiční mykologickou 
vycházku, a to v neděli 3. října. V doprovodu zku-
šených mykologů Pavla Brůžka a Václava Kobery 
vyrazíme do lesů na Podhůře. Sbírat a především 
určovat budeme všechny nalezené druhy hub. 
Ty jedlé si každý může odnést domů, takže ko-
šíky určitě s sebou. Mluvit se bude i o jedovatých 
houbách a  možných záměnách, nezapomene 

na další zdravotní problémy, které mohou někte-
ré druhy hub způsobit. Sraz je v 9.00 h. u vodár-
ny na Monaku, kde se dá i parkovat. Délka trvání 
2–3 hodiny. Koná se díky fi nanční Pardubického 
kraje. Další informace na tel. 723 004 397 nebo 
gutzer@centrum.cz.

Naďa Gutzerová

 ■ MYKOLOGICKÁ VYCHÁZKA 
DO LESŮ NA PODHŮŘE

Koupím gramofonové desky do své archivní 
sbírky.
Nesbírám vážnou hudbu, lidovky ani dechovky.
Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz

 ■ SOUKROMÁ 
INZERCE


