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 ■ MĚSÍC S PĚKNOU 
KNIHOU

Za  chybně zveřejněné logo Slatiňan v  říj-
nových Ozvěnách. Konkrétně se jednalo 
o článek „Nová vizuální identita města Sla-
tiňany“, kdy u popisků loga vypadlo písme-
no „S“ ve slově starokladrubský, při grafi c-
ké úpravě.

Redakční rada Ozvěn

Dne 11. 11. 2021 v 11.00 hodin bude u pří-
ležitosti Dne válečných veteránů položena 
kytice u pomníku v parčíku v ulici Vrchlic-
kého. Zveme občany Slatiňan, aby se přišli 
zúčastnit této vzpomínkové akce.

I. Osinková, OS

V  současné době trápí nejen obyvatele 
sídliště u  Bonetu časté výpadky veřejné-
ho osvětlení. Někdy zhasne vše, jindy jen 
část, jedna ze tří fází. Stalo se tak po výmě-
ně trafostanice na sídlišti, kdy musel být 
přemístěn i rozvaděč veřejného osvětlení. 
Opětovné zapojení neproběhlo tak, jak 
bylo původně nainstalováno, a zřejmě byl 
někde narušen kabel mezi jednotlivými 
lampami. Závada se projevuje po několi-
ka hodinách svícení, proto její zjištění není 
úplně jednoduché. Na jejím odstranění in-
tenzivně pracuje fi rma Elektro Havlík.

Miloš Víšek, vedoucí údržby města

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňa-
nech byli dne 16. října 2021 radní města 
Marií Málkovou slavnostně přivítání do ži-
vota a společenství našeho města tito noví 
občánci: Harsa Karel, Holík Petr, Kučera 
Jáchym, Mikula Jan, Nosil Milan a  No-
sil Martin. Na  této malé slavnosti svým 

vystoupením potěšily žačky ze Základní 
umělecké školy Slatiňany za  hudebního 
doprovodu učitelek Jany Sychrovské a  Ji-
řiny Hrubé. Malým občánkům i  jejich nej-
bližším přejeme do dalších let hodně štěstí, 
zdraví a radosti.

Ivona Osinková

 ■ OMLOUVÁME SE…

 ■ DEN VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ

 ■ INFORMACE K 
VÝPADKŮM VEŘEJNÉHO 
OSVĚTLENÍ NA SÍDLIŠTI 
ULICE TYRŠOVA

 ■ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňa- vystoupením potěšily žačky ze Základní vystoupením potěšily žačky ze Základní 

Čtenáři naší knihovny nám 
poskytují dobré tipy a námě-
ty na knihy, které si oblíbili, 
a které by doporučili k pře-
čtení i ostatním. Ty, kteří nám svůj názor 
a odkaz na zajímavou a poutavou knížku 
ještě nezaslali, prosíme, aby si našli chvi-
ličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 
e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdyko-
liv učinili. My budeme mít větší množství 
výběru oblíbených titulů mezi vámi čte-
náři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Alena Jakoubková – Když ptáčka lapají, 
manželé mu zpívají
Karel Cubeca – Muž, který nevrhá stín

Renata Maryšková

na setkání seniorů v klášteře na den 11. 11. 
2021 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová 
– Schmoranzová

 ■ POZVÁNÍ

 ■ NOVÉ KONTEJNERY NA SBĚR 
ODĚVŮ, OBUVI A HRAČEK
U  obchodního střediska v  ulici Vítězství 
a  před sokolovnou v  ulici Tyršova jsou 
nově umístěny šedé kontejnery charitativ-
ně ekologického spolku Helptex.
Do těchto kontejnerů lze ukládat čisté a ne-
poškozené oděvy, obuv a hračky. Vše za-
balené např. v igelitových pytlích. Uvedené 
komodity vhazujte přímo do  kontejneru. 

V případě, že je kontejner již plný, vyčkejte 
do jeho vyprázdnění nebo textil odevzdej-
te do sběrného dvora.
Textil neodkládejte mimo určený kontej-
ner, tím dochází k jeho znehodnocení a na-
rušuje čistotu našeho města.

M. Doležalová, OS
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Opět tu máme naší „oblíbenou“ rubriku, 
kterou bychom tak rádi vynechali, ale bo-
hužel, ještě nenadešel ten správný čas, kdy 
si všichni budeme vážit společného majet-
ku, věcí, které jsou nám ku prospěchu, věcí, 
které zkrášlují naše okolí a  jsou užitečné. 
Mimochodem lavička na návrší Vrchlické-
ho byla opravena v roce 2018 před oslava-
mi 100 let vzniku ČSR.
Níže uvedené fotografi e nepotřebují velké-
ho komentáře. Znázorňují stále se opaku-
jící vandalismus, ničení věcí na  veřejných 
prostranstvích a  nyní i  vytváření soukro-
mého parkoviště, na místě, které není k to-
muto účelu určené ani označené. 

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ POJĎME TO NAPRAVIT…

Vážení spoluobčané,
v srpnových Ozvěnách jsem psal o potížích, 
které máme se zhotovitelem rekonstruk-
ce kruhového objezdu. Jednalo se jednak 
o velmi pomalý postup prací, který si zho-
tovitel mimo jiné způsobil i tím, že si včas 
nezajistil potřebný stavební materiál. Záro-
veň však provedení vnějších žulových ob-
rub bylo esteticky i funkčně nevyhovující. 

Shodli jsme se s  projektantem a  technic-
kým dozorem, že takto provedené dílo 
nepřevezmeme, a  budeme požadovat 
předělání díla s tím, že stávající obruby bu-
dou vybourány a nově provedeny. Na při-
ložených fotografi ích je vidět, že se vyplatí 
důsledně trvat na kvalitě díla a neslevovat 
z  požadavků, ačkoliv to znamená zdlou-
havá a  náročná jednání se zhotovitelem 
a  zdržení stavby. Nicméně na  výsledek 
vzhledu rekonstrukce kruháku se budeme 
dívat desítky let a je to zároveň vizitka na-
šeho města.

Doufám, že zhotovitel již nejpozději 
do  konce října dílo dokončí, a  následně 
dojde k osázení kruhového objezdu trval-
kami dle architektonické studie a  na  jaře 
se budeme těšit, až zeleň rozkvete. Záro-
veň s osázením kruhového objezdu dojde 
k úpravě a vysázení nové zeleně u přileh-
lých zelených ploch. 

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

 ■ PŘEDĚLÁVANÝ „KRUHÁK“
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Rada města Slatiňany projednala
na 106. schůzi dne 20. 9. 2021

  1.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 17. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 6. 10. 2021.

  2.  V různém Rada:
•  schválila doporučení Zastupitelstvu 

města návrh na rozšíření programu 16. 
zasedání zastupitelstva o zprávu „Mik-
roregion Chrudimsko“ (viz níže).

•  vzala na  vědomí informaci o  vpuštění 
rybníku Mazánek z důvodu výlovu.

•  souhlasila s  umístěním znaku města 
na historický prapor Okresního sdruže-
ní hasičů Chrudim.

•  rozhodla o  zvýšení ceny pro fyzické 
a právnické osoby oprávněné k podni-
kání zapojené do odpadového systému 
města Slatiňany o růst infl ace.

Rada města Slatiňany projednala
na 107. schůzi dne 4. 10. 2021

  1.  Na  žádost občana bylo schváleno po-
kácení 2 ks javorů mléčného na  po-
zemku města č. 665/1 v k.ú. Slatiňany 
za podmínky náhradní výsadby. Občan 
žádá o povolení zřízení sjezdu z místní 
komunikace a pokácení těchto stromů 
byla podmínka Policie ČR a Dopravního 
inspektorátu Chrudim kvůli rozhledo-
vým poměrům.

  2.  Došlo k  rozhodnutí o  vypsání VZMR 
na  dodávky zemního plynu od  1. 12. 
2021 do 30. 11. 2022.

  3.  Rada schválila plán práce v  lesích pro 
rok 2022. Plán konkretizuje činnost 
pěstební, prořezávky a těžbu. Plán pro 
příští rok vychází z dlouhodobého les-
ního hospodářského plánu.

  4.  Nebylo vyhověno žádosti o  poskytnu-
tí daru – spolek Naše odpadky, z.s.. 
Spolek žádal město o poskytnutí daru 
ve výši 4 500 Kč na fi nancování činnos-
ti. Město je členem Svazu měst a obcí, 
který již vykonává činnost zmiňované-
ho spolku. Členství v  druhém spolku, 
který vykonává obdobnou činnost, je 
nadbytečný.

  5.  Schválení uzavření aktualizované 
smlouvy o  zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení se společností Asekol 
a. s. Jedná se o společnost zahrnutou 
v  kolektivním systému zajišťující zpět-
ný odběr elektrozařízení ve  sběrném 
dvoře. Úprava smlouvy řeší nové sku-
tečnosti související s  novým zákonem 
o odpadech.

  6.  Nebylo vyhověno žádosti o  schválení 
umístění doplňkové stavby (montova-
ný altán) na pozemku u chaty v chatové 
oblasti Borek č. ev. 95. 

  7.  Na  základě žádosti společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu 
distribuční soustavy NN na  p.č. 680/1 
a 369/28 k.ú. Slatiňany (ulice Čechova).

  8.  Byl schválen dodatek k nájemní smlou-
vě na byt na Starém náměstí s půlroč-
ním prodloužením doby nájmu.

  9.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 84 228 114 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 30 784 728 Kč) a ve vý-
dajové části 113 472 943 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 1  539  900 Kč) – 
rozpočtová změna v  rámci mimořád-
ných příjmů (přeplatky energií), které 
byly převedeny na  výdajové položky 
za PHM.

10.  Rada města schválila cenu vstupného 
na akci „Vánoce na Švýcárně – adventní 
čtvrtky“ ve dnech 25. 11., 2. 12., 9. 12, 
16. 12. 2021 – dospělí 40 Kč a děti 20 Kč.

11.  V různém Rada:
•  vzala na vědomí výsledky kontroly škol-

ní jídelny od České školní inspekce.
•  navrhla zahájit přípravy akce Slatiňan-

ské pozastavení v roce 2022.
•  pověřila MěÚ přípravou podkladů 

na úpravu nájemného v nájemních by-
tech o 20% a diskutovala o možnostech 
úpravy nájemného pro podnikatelské 
subjekty.

•  se setkala s  pořizovatelem územního 
plánu a pověřeným zastupitelem. Rada 
byla obeznámena o procesu hlasování 
a  jeho důsledcích pro schvalování ÚP 
jako celku.

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na svém 16. zasedání

dne 22. 9. 2021
  1.  Zastupitelstvo na  základě doporučení 

Rady rozšířilo program 16. zasedání.
  2.  Zastupitelstvo města neschválilo koupi 

chaty č. ev. 108 v chatové lokalitě „Bo-
rek“ v Kunčí (předkupní právo).

  3.  Nebyl schválen záměr prodeje čás-
ti pozemkové parcely č. 335/1 v  k.ú. 
Škrovád. Žádost občana odůvodněna 
přeložením elektrického vedení. Rada 
doporučila tuto situaci řešit věcným 
břemenem.

  4.  Zastupitelstvo schválilo koupi pozemko-
vých parcel č. 116/17, 116/42, 116/59, 
116/60, 116/63, 119/7 v  k.ú. Škrovád. 
Jedná se o pozemky sloužící převážně 
jako veřejná komunikace. Odkup zko-
laudované komunikace za symbolickou 
cenu 1 Kč od  společnosti REAL TRADE 
Chrudim s.r.o., která je v likvidaci.

  5.  Došlo k  vydání nové obecně závazné 
vyhlášky o stanovení odpadového sys-
tému města s platností od 1. 1. 2022. 
Parametry vyhláška vychází ze své pů-
vodní verze, avšak je připravena tak, 
aby byla platná v souvislosti s přijetím 
nového zákona č. 541/2020 Sb., zákona 
o odpadech.

  6.  V  rámci nového zákona o  odpadech 
bylo nutné aktualizovat i  obecně zá-
vaznou vyhlášky o  místním poplatku 

za obecní systém odpadového hospo-
dářství. Zastupitelstvo vyhlášku schvá-
lilo se stejnými parametry, které jsou 
uvedeny v  současné vyhlášce. Tedy 
poplatek za odpad bude od 1. 1. 2022 
stejný – 600 Kč/osoba, osvobození 
u dětí do jednoho roku a senioři nad 80 
let sleva ve výši 50 %.

  7.  Zastupitelstvo schválilo účast ve výbě-
rovém řízení na koupi pozemkové parc. 
č. 86/19 v k.ú. Škrovád od Lesů ČR s ce-
nou 74 000 Kč.

  8.  Na žádost občana, byl schválen záměr 
prodeje nebo směny části pozemkové 
parcely č. 10/8 v  k.ú. Slatiňany. Žada-
tel plánuje oplocení svého pozemku 
a z důvodu zachování rovné linie plotu 
žádá o část pozemku.

  9.  Zastupitelstvo města projednalo bez 
výhrad Stanovy svazku obcí „Mikroregi-
on Chrudimsko“.

10.  V různém Zastupitelstvo města:
•  bylo informováno o procesu vyhodno-

cování námitek a  vyhodnocení připo-
mínek k novému Územnímu plánu.

•  bylo informováno předsedou Osadní-
ho výboru Kunčí, o vzhledu nové bou-
dy u rybníku, která se obyvatelům této 
části vizuálně nelíbí.

•  Schválilo podání žádosti o dotaci na re-
konstrukci atletického oválu k  Národ-
ní agentuře Praha při splnění všech 
podmínek. Zastupitelstvo také schvá-
lilo závazek dofi nancování spoluúčast 
v případě získání této dotace v předpo-
kládané výši 4 810 000 Kč (tj. 30 % před-
pokládaných nákladů).

•  bylo seznámeno s návštěvou představi-
telů partnerské obce Likávka související 
s výročí 50 let města.

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 17. zasedání

dne 6. 10. 2021
  1.  Zastupitelstvo na  základě doporučení 

Rady rozšířilo program 17. zasedání.
  2.  Kočičí hrádek je na pozemku Lesů ČR, 

tedy je i  v  jejich vlastnictví. Zastupitel-
stvo se na jednom z předchozích jedná-
ní usneslo, že se pokusí Kočičí hrádek 
odkoupit. Toto usnesení bylo zrušeno, 
jelikož Lesy ČR nechtějí, aby uvnitř je-
jich pozemku bez vyčleněné cesty vzni-
kl pozemek v  cizím vlastnictví. Navíc 
prodej by musel být veřejný, a  tak by 
hrozilo, že by tuto pamětihodnost mohl 
odkoupit jiný (a to i soukromý) subjekt. 
Město bude nadále jednat o možnosti 
dlouhodobého pronájmu.

  3.  Hlavním bodem programu tohoto zase-
dání bylo rozhodnutí o námitkách a vy-
hodnocení připomínek vznesených při 
projednání nového Územního plánu. 
Celkem se sešlo 66 námitek, o kterých 
museli zastupitelé rozhodnout. Kvůli 

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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velkému množství bodů bylo jednání 
zahájeno již ve 14 h. I přes toto dřívější 
zahájení museli zastupitelé schválit vý-
jimku z jednacího řádu, který umožňuje 
jednání pouze do 21.00, jelikož jednání 
se protáhlo téměř do  22 h. Níže jsou 
uvedeny body, ohledně kterých se ved-
la největší diskuze. Kompletní zápis se 
všemi projednanými body je zveřejněn 
na webových stránkách města.

•  Byly schváleny námitky, týkající se par-
kovacích ploch – navržené parkování 
u  vodárny pod Švýcárnou a  Monaca 
směrem na  Kochánovice podél cesty, 
byly zrušeny. Většinově se schválila 
možnost vzniku většího parkoviště pod 
Monacem.

•  Byl zamítnut návrh na  zanesení Ma-
chačova paloučku (projekt budoucího 
parčíku) jako veřejné zeleně. Ponechán 
stav „smíšené bydlení“, který umožňuje 
jak stavby, tak parky. Město je majite-
lem pozemku, a  tak není nutné určo-
vat, že zde bude park, jelikož je město 
tím, kdo o  tom vždy bude nakonec 
rozhodovat.

•  Zamítla se žádost občanů na  změnu 
rekreační oblasti v  Presích (zahrádky 
mezi řekou a  silnicí) na  plochy smíše-
né obytné. Žádost nebyla schválena 
zejména kvůli skutečnosti, že se jedná 
o záplavovou oblast a charakter parcel 
(úzké a dlouhé) nebyly určeny k bydle-
ní včetně nevhodných přímých výjez-
dů na  frekventovanou silnici– někteří 
zastupitelé poukazovali na  to, že par-
celace, následný pronájem a odprodej 
pozemků byl za účelem reakreace a ne 
rodinné zástavby.

•  Žádost o  změnu plochy pro stavbu 
cca 19 ti rodinných domů podél silnice 
k policejní škole směrem na Kocháno-
vice byla zamítnuta z důvodu rozšiřová-
ní území obce. Paprskovité rozšiřovaní 

Trpišova je nevhodné. Potenciální vý-
stavba by navíc výrazně narušila vzhled 
krajiny a výhledy.

•  Byla schválena připomínka týkající 
se přesunu silnice mezi ulicí Vlčnov-
ská a  Vítězství. Nová silnice spojí tyto 
dvě ulice mimo intravilán města, a tak 
odcloní dopravu zde nově vznikající 
průmyslové zóny, která ve většině pří-
padů bude najíždět u Orle na obchvat.

•  Nebylo vyhověno námitce majite-
le pozemku sousedícího s  restaurací 
Monaco ohledně možnosti stavby no-
vého domu oproti původně umístěné 
stavby.

•  Zastupitelstvo nevyhovělo námitce ma-
jitele pozemků proti zrušení možnosti 
výstavby penzionu v  oblasti Borku. 
Nový územní plán s penzionem v této 
oblasti již nepočítá.

•  Bylo vyhověno námitce týkající se 
změny pozemku na  soukromou zeleň 
(z původní veřejné) v oblasti sadu u sil-
nice směrem na Škrovád vlevo, v okolí 
Třešňovky.

•  Zastupitelstvo odmítlo námitku týkající 

se zachování možnosti stavby penzio-
nu a rodinného domu v blízkosti Pod-
skály. Původní ÚP umožňoval stavbu 
penzionu, nový ÚP s  touto možností 
nepočítá. V současné době platí v tom-
to území stavební uzávěra.

•  Dále se řešila žádost o vyjmutí z plochy 
pro bydlení na sídlišti a změnu na ve-
řejnou zeleň. Týká se travnaté trojúhel-
níkové plochy na severozápadním cípu 
sídliště. Žádosti nebylo vyhověno, tedy 
majitel pozemku zde může potenciálně 
stavět. Zastupitelé se obávali případné 
žaloby ze strany majitele pozemku.

  4.  V různém Zastupitelstvo města:
•  pověřilo Radu města jednáním o mož-

nostech odkupu pozemku na  sídlišti 
od soukromého subjektu z důvodu za-
chování volného zeleného prostranství.

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

Vážení spoluobčané,
v současné době jsou dokončovány práce 
na zhotovení dokumentů generelu dopra-
vy a  parkování, což je fakticky dopravní 
koncepce města, která vzniká v rámci pro-
jektu Otevřené a přitažlivé město spolufi -
nancovaného z prostředků EU. Oba doku-
menty zpracovává společnost PRO CEDOP 
s.r.o., Hradec Králové v  úzké součinnosti 
s ustanovenou pracovní skupinou, kterou 
vedu, a která je složena ze zástupců města, 
odborníků a veřejnosti.

Cílem dokumentu je podrobně zmapo-
vat dopravu a  parkování ve  Slatiňanech 
a  jeho místních částí, dále zhodnotit do-
pady na dopravu po dokončení obchvatu 
a  zároveň navrhnout možnosti doprav-
ního řešení. Koncepce zpracovává nejen 
automobilovou a hromadnou dopravu, ale 

posuzuje dopravu v kontextu pohybu cyk-
listů a pěších v rámci katastru města. Měla 
by vést ke  zvýšení bezpečnosti, zklidnění 
dopravy a  dále k  řešení nedostatku par-
kovacích míst. Návrhová část dokumentu 
bude zpracována v krátkodobém, středně-
dobém i dlouhodobém výhledu. 

Jedná se o  strategický dokument, kterým 
by se město mělo řídit při plánovaných 
stavebních úprav ulic či úpravě dopravního 
režimu. Koncepce je též důležitá pro pro-
jektanty, která jim slouží jako východisko 
při projektování rekonstrukcí ulic a  silnic 
a  také pro rozhodování Rady města při 
plánování investic. Koncepce dopravy je 
též nepostradatelná z hlediska čerpání do-
tací, kdy při podání žádosti je vyžadována 
ze strany poskytovatele dotace.

Dříve, než bude tento dokument dokončen 
a  následně předložen ke  schválení Radě 
města a  Zastupitelstvu města, bude pro-
jednán s  Vámi, kdy budete mít možnost 
se s dopravní koncepcí nejen seznámit, ale 
vznést případné dotazy, připomínky a pod-
něty. Následně bude dokument upraven 
a vyhotoven. 

Veřejné seznámení se s koncepcí dopra-
vy města se uskuteční dne 1. 12. 2021 
od 17:00 hod v Obřadní síni Městského 
úřadu Slatiňany za účasti členů pracovní 
skupiny a  zhotovitelů koncepce. Zároveň 
bude koncept dokumentu před jeho pro-
jednáním zveřejněn na  webových strán-
kách města. Jste srdečně zváni. Těším se 
na  Vaši případnou účast a  zájem o  věci 
veřejné.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 ■ POZVÁNÍ NA VEŘEJNÉ SEZNÁMENÍ SE S DOPRAVNÍ KONCEPCÍ MĚSTA

Trpišova je nevhodné. Potenciální vý- se zachování možnosti stavby penzio-
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Domácí hospicová péče je určena 
především vážně nemocným lidem 
v  posledních fázích nevyléčitelného 
onemocnění, kteří chtějí strávit své 
poslední chvíle doma v kruhu své rodi-
ny. Na podporu této služby, konkrétně 
na zakoupení automobilů pro tuto služ-
bu, je na Donio.cz vyhlášena dobročin-
ná sbírka. 
Většina pacientů preferuje možnost strávit 
poslední etapu života ve  svém domácím 
prostředí, obklopeni svými blízkými a  ro-
dinou. Pro tyto pacienty je určena prá-
vě domácí hospicová péče Farní charity 
Chrudim. 
Ředitel Farní charity Chrudim Roman Pe-
šek uvádí: „Nově poskytovaná služba do-
mácí hospicové péče umožňuje nevyléčitelně 
nemocným lidem zůstat se svými blízkými až 

do  konce jejich života. Pro nemocné je tým 
našich zdravotních sester k dispozici kdykoliv 
podle jejich potřeby. Nabízíme také zapůjče-
ní zdravotních pomůcek, jako jsou například 
polohovací postele, kyslíkové koncentrátory 
a další vybavení.“ 
Tým domácí hospicové péče Farní chari-
ty Chrudim tvoří zdravotní sestry, sociální 
pracovnice, pracovníci v  sociálních služ-
bách, psycholožka či duchovní. Spolupráce 
probíhá také s  MUDr.  Ludmilou Vobor-
níkovou, která v  Chrudimské nemocnici 
provozuje Ambulanci pro léčbu bolesti 
a paliativní medicínu. Službu poskytujeme 
především v  Chrudimi a  jejím okolí, ale 
v případě potřeby dojíždíme také do obcí 
a měst vzdálených přibližně do 30 km. 
Patronkou sbírky se stala operní pěvky-
ně paní Dagmar Pecková, která je místní 

rodačkou a Farní charitu Chrudim dlouho-
době podporuje. Po oslovení z naší strany, 
zda by se stala patronkou pro naši sbírku 
na platformě Donio uvedla: „Možnost strá-
vit poslední okamžiky svého života v domá-
cím prostředí v  přítomnosti své rodiny, je 
přáním většiny lidí. Podporuji proto rozvoj 
domácí hospicové péče poskytované Farní 
charitou Chrudim.“ 
Vrchní sestra Barbora Vorlická doplňuje: 
„Snažíme se, aby pacienti mohli důstojně 
prožít poslední dny svého života a  zůstat 
i přes své onemocnění doma, se svojí rodinou 
a blízkými. Smyslem péče je zajistit umírají-
cím lidem co nejvyšší možnou kvalitu života. 
I proto se obracíme na veřejnost s prosbou 
o podporu dobročinné sbírky, která má za cíl 
získat fi nanční prostředky pro zakoupení 
spolehlivých automobilů určených pro do-
mácí hospicovou péči. “
Za podporu děkujeme!

Bc. Roman Pešek 
ředitel Farní charity Chrudim

 ■ DOBROČINNÁ SBÍRKA NA DONIO.CZ PODPORUJE NOVOU SLUŽBU 
DOMÁCÍ HOSPICOVÉ PÉČE FARNÍ CHARITY CHRUDIM

Prapodivný druh zábavy si našel nezná-
mý pachatel, který opakovaně, v  nočních 
hodinách, navštěvuje stavbu budoucího 
obchvatu Slatiňan, kde rozbíjí odstavené 
stavební stroje. Jeho zaměření je různé, jde 
o nákladní automobily, válce, bagry, apod. 
Neznámý podivín nejprve rozbije okénka 
u strojů, vnikne dovnitř a následně poško-
dí vnitřní zařízení. 
Jeho nesmyslným jednáním byla, v  době 
od dubna do září tohoto roku, způsobena 
škoda za téměř 150 tisíc korun. Poškozené 
stroje musely být v několika případech od-
staveny a dochází tak ke zbytečným časo-
vým ztrátám při stavbě tohoto, nám všem 
prospěšného silničního díla. 
Pokud byste měli jakoukoli informaci, 
vedoucí k  odhalení pachatele těchto 
nesmyslných útoků, využijte linku 158 
nebo se obraťte na  nejbližší policejní 
stanici. 

por. Lukáš Maier – 
kriminální služba Policie ČR Chrudim

 ■ NEZNÁMÝ PODIVÍN 
ŠKODÍ VZNIKAJÍCÍMU 
OBCHVATU

Prapodivný druh zábavy si našel nezná-
V  parčíku před školou a  ve  Škrovádě se 
v  pátek 8. 11. sešli slatiňanští sokolové 
a zástupci města, místostarosta Ing. Stani-
slav Šťastný a tajemník ing. Josef Prokš, aby 
uctili památku sokolů, kteří položili životy 
za  naši svobodnou vlast položením kvě-
tin u památníků padlých. Starosta Sokola 
Jiří Trojan připomněl Františka Pecháčka, 
sportovce, československého olympionika, 
sokolského činovníka, autora legendární 
sletové skladby mužů z roku 1938 nazvané 
„Přísaha republice“, který se stal symbo-
lem Památného dne sokolstva. Jako jeden 
z  čelných představitelů domácího odboje 
byl v  roce 1944 umučen nacisty. Posled-
ní slova Františka Pecháčka pronesená 
ke spoluvězňům zněla:
„Sbohem, bratři, vím, že jdu na  smrt, 
ale nebojím se jí. Statečný muž umře 
jednou, jen zbabělci umírají stokrát. 
Umřu s  klidem, protože vím, že naše 
oběti nebyly marné.“

Památný den sokolstva je poctou všem 
členům a  členkám Sokola, kteří během 
téměř 160 let existence našeho spolku 
obětovali své životy v boji za svobodu, de-
mokracii a  samostatnost. Od  roku 2019 
je zařazen do kalendáře významných dnů 
České republiky.
Datum 8. října bylo zvoleno jako připomín-
ka tragických událostí roku 1941. V noci ze 
7. na 8. října 1941 gestapo v rámci “Akce 
Sokol” zatklo na 1500 sokolských činovníků 
z ústředí, žup i větších jednot. Byli mučeni, 
vězněni, deportováni do  koncentračních 
táborů. Plných 93 % z nich do konce války 
zahynulo. Ještě během této noci podepsal 
Reinhard Heydrich úřední výměr o rozpuš-
tění České obce sokolské, kterou nacisté 
považovali za  nejnebezpečnější domácí 
organizaci, jejíž organizační aparát sloužil 
v masovém měřítku odbojovému hnutí.

Mirek Lebduška

 ■ PAMÁTNÝ DEN SOKOLSTVA 
VÝZNAMNÝ DEN ČESKÉ REPUBLIKY

V  parčíku před školou a  ve  Škrovádě se 
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Byla zatím jednou z mála kulturních akcí, 
která se od začátku z důvodu pauzy zapří-
činěné nemoci covid uskutečnila. Proběha-
la 1.–2. října opět ve Společenském domě, 
a i když této akci, a hlavně houbařům po-
časí letos moc nepřálo, podařilo se opět 
připravit překrásnou výstavu, na které bylo 
i přes malý růst hub představeno na 260 je-
jich druhů. Na výstavě nebyly téměř vidět 
houby hřibovité, ale aby návštěvníkům ne-
scházely úplně, byla vytvořena nástěnka 
s  fotografi emi. Na  druhou nástěnku byly 
doplněny fotografi e jarních hub, jako jsou 
smrže, a  také kolekce podzemních hub 
lanýžů. Ze zajímavých hub se podařilo při-
nést třeba krásnou kolekci hlív včetně hlívy 
hnízdovité, mnoh i  netradičních chorošů, 
jako je oranžovec vláknitý nebo pórnatka 

žluťoučká. Dále byla k vidění i vzácná mu-
chomůrka ježohlavá. Celá výstava byla 
doplněna pěstebními substráty a několika 
takto pěstovanými druhy, a  to zejména 
pro jejich kulinářské využití, ale taktéž pro 
výskyt zdraví prospěšných látek. Po celou 
výstavu byl zajištěn odborný mykologický 
dohled, který zodpovídal dotazy a  určo-
val přinesené exempláře. Výstavu v  pá-
tek dopoledne již tradičně navštívily třídy 
základní školy Slatiňany a Orel s přibližně 
250 žáky a po oba dny se střídala také ši-
roká veřejnost. Návštěvnost byla bohužel 

o  něco menší, než bývá zvykem. Důvodů 
bylo asi více, jednak velice špatný růst hub, 
a také nedůvěra. Lidé se domnívali, že když 
„nerostou“, nebude na výstavě co k vidění 
a také byl cítit určitý respekt k různým vlád-
ním omezením na takovýchto akcích. 
Jsme velice rádi, že tradice uspořádat tuto 
výstavu ve  spolupráci se Správou CHKO 
Železné hory pokračuje a touto cestou dě-
kujeme všem, kteří se na přípravě a reali-
zaci podíleli, znají ta správná místa, a pro-
to je i když nejsou „houbařské žně,“ vždy 
na co koukat.

Renata Maryšková

 ■ VÝSTAVA HUB

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LISTOPADU 2021KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LISTOPADU 2021KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LISTOPADU 2021

o  něco menší, než bývá zvykem. Důvodů o  něco menší, než bývá zvykem. Důvodů 

Byla zatím jednou z mála kulturních akcí, 

 Pá 5. 11. 2021 (od 16 h.) Pardubická šestka Společenský dům

 Čt 11. 11. 2021 (od 13.15 h.)  Příjezd sv. Martina do Slatiňan  Infocentrum hřebčína, u kostela 
sv. Martina

 Čt 11. 11. 2021 (od 19 h.)  179. Laskavý večer  Společenský dům

 So 13. 11. 2021 (od 15 h.) Dračí pohádky Společenský dům

 Po 22. 11. 2021 (od 17 h.)  Vernisáž výstavy k 30. výročí vyhlášení Společenský dům

 Výstava potrvá od 22. do 28. 11. 2021 CHKO Železné hory

 St 24. 11. 2021 (od 16.30 a od 18.30 h.) Vystoupení tanečního oboru Divadlo K. Pippicha Chrudim

  ZUŠ Slatiňany

 Čt 25. 11. 2021 (od 8 h.) První adventní čtvrtek Švýcárna

 So 27. 11. 2021 (od 15 h.) Slatiňanský vrabčák Sokolovna

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Pohlazení duše aneb písně a  poezie 
o lásce

Ve  čtvrtek 11. 11. přijedou na  Laskavý 
večer dvě ženy, z nichž jedna je ve Slatiňa-
nech dostatečně známa, druhá se předsta-
ví poprvé. 
Jitka Morávková je výborná recitátorka 
a milostné básně v jejím podání budou jistě 
silným zážitkem. Hrou na kytaru a lyru, ale 
také zpěvem ji doprovodí Eva Káčerová.
Jelikož je dostatečně známo, že poezie 
a hudba jsou nejlepší prevencí proti tomu 
zatracenýmu Covidu, přijďte se nejen po-
bavit, ale také si posílit imunitu.
Laskavý večer začíná v 19 hodin a vstupné 
je pouhých 60 korun.

z.j.

 ■ POZVÁNKA
NA 179. LASKAVÝ VEČER

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LISTOPADU 2021
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Navazovala na  obdobnou výstavu v  Re-
gionálním muzeu v  Chrudimi konanou 
od  17.  září 2020 do  31. ledna 2021 pod 
názvem Architekt a  památkář František 
Schmoranz st. a  rod Schmoranzů ze Sla-
tiňan. Její časové vymezení bylo kráceno 
vyšším výskytem koronaviru v Česku, ome-
zující shromažďování občanů při těchto 
akcích.
Nástěnné panely pro tuto výstavu byly za-
půjčeny z chrudimského muzea a zavěše-
ny po  stěnách přednáškového resp. pro-
mítacího sálu v patře Švýcárny (obr. č. 2). 
Je na nich stručná charakteristika konkrét-
ního díla Schmoranze včetně vyobrazení, 
z nichž si některé, týkající se Slatiňan, blíže 
představíme.
Pouze ve stručnosti rekapitulujeme osob-
nost architekta F. Schmoranze st., protože 
články na toto téma jsou v Ozvěnách velmi 
frekventované. Svým uměním jako znalec 
neogotiky, se trvale zapsal do dějin české 
architektury druhé poloviny 19. století. 
Období historického romantismu jej tak 
fascinovalo, že se bezprostředně projevi-
lo v  jeho díle. Tím si zajistil věčnou slávu 
a nesmrtelnost.
Schmoranzovy stavební aktivity, ať se již 
jednalo o  novostavby či úpravy starších 
objektů, natrvalo změnily tvářnost řady 

východočeských měst i drobných venkov-
ních sídel. Jeho celoživotní dílo zahrnuje 
na  400 stavebních projektů. Svou praco-
vitostí a  spolehlivostí si získal důvěru ve-
řejnosti. Už jako třicetiletý byl v roce 1844 
jmenován městským stavitelem v  Chru-
dimi a o deset let později konzervátorem 
Ústřední komise pro ochranu památek 
v Chrudimském kraji.
Krátký komentář k uvedeným nástěnným 
vývěskám:
Obr. č. 3

Na  tomto platu s  titulkem František 
Schmoranz st. s jeho fotem a parafou jsou 
uvedeny letopočty, značící důležité milníky 
v jeho kariéře architekta.
Obr. č. 4
Má titulek Architekt, stavitel a  památ-
kář. Ke  krátkému textu je připojeno foto 
Schmoranze a  jeho první ženy Františky, 
dole je obydlí čp. 21 a místní hřbitov, kde 
je pochován.
Obr. č. 5
Na  tomto panelu opatřeném nadpisem 
Farní kostel sv. Martina ve Slatiňanech vi-
díme jeho původní stav a  po  regotizaci. 
Z textu se dočítáme, že probíhala v letech 
1891–1892.
Obr. č. 6
Panel je tematicky zaměřen na objekty pod 
názvem Školy, nemocnice   a hospodářské 

 ■ VÝSTAVA PRACÍ ARCHITEKTA FRANTIŠKA SCHMORANZE ST. 
(OBR. Č. 1) SE KONALA VE ŠVÝCÁRNĚ V TÝDNU OD 11. DO 19. ZÁŘÍ 
K PŘÍLEŽITOSTI JUBILEA POVÝŠENÍ OBCE NA MĚSTO

Navazovala na  obdobnou výstavu v  Re-

Na  tomto platu s  titulkem František Na  tomto platu s  titulkem František 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 3

Obr. č. 5
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stavby. Na  zdejší škole pracoval Schmo-
ranz se synem Janem v letech 1884–1885 
(vrátil se právě ze studií architektury z Víd-
ně). Schmoranzova škola byla jednopat-
rová o  jednom křídle. Na  cukrovaru z  let 
1857–1858 spolupracoval s arch. Benedik-
tem Škvorem, stavebníkem byl V. K. Auer-
sperg (zemřel 20. 10. 1867).
Obr. č. 7
Poslední vyobrazení má titulek Šlechtičtí 
objednavatelé knížecí rodiny Auerspergů. 
Po polovině 19. století Schmoranz doplnil 
plánky Benedikta Škvora na rozšíření zdej-
šího zámku o pseudogotické doplňky (viz 
např. sdělení autora v  Ozvěnách z  ledna 
2018). Foto zámku přibližuje jeden z  jeho 
přístavků na jižním křídle.
Návštěvníci Švýcárny ocenili celoživotní 
dílo F. Schmoranze (1814–1902) a jeho dílu 
skládali obdiv a úctu. Zasloužil se spolu se 
svými potomky o  dobré jméno obce, po-
tažmo města, které si připomnělo v letoš-
ním roce 50 let od získání tohoto statutu. 
Návštěva muzea starokladrubského koně 
v  týdnu trvání výstavy o  F. Schmoranzovi 
st. byla 463 osob.

Ing. Milan Vorel
foto Stanislava Jedličková

Lokalita Švýcárna u Slatiňan byla v sobotu 
jedním ze třinácti míst, kde stovky lidí vy-
razily do lesa v rámci Dne za obnovu lesa. 
Na místě je vítala fanfára. Pak následova-
la práce s  motykou na  tvrdé mýtině, kde 
za  dohledu a  rad lesníků sázeli borovice, 
duby, lípy, javory a ptačí třešně.
Jménem pana ředitele oblastního ředitel-
ství lesů bylo Městu Slatiňany vysloveno 
poděkování za pomoc a čas věnovaný pří-
pravě a  samotnému průběhu akce Den 
za obnovu lesa. Akce byla velmi pozitivně 
hodnocena všemi účastníky. 850 účastníku 
vysázelo v lesích v okolí Švýcárny 2 500 sa-
zenic lesních dřevin. 
Doprovodný program byl velmi pestrý 
a zdařilý a účastníkům se líbil.
Všichni účastníci měli ze zdařilé akce dobrý 
pocit.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

 ■ DEN ZA 
OBNOVU LESA

Muzeum Švýcárna Vás v  předvánočním 
čase zve na  již tradiční „Adventní čtvrt-
ky“, a to 25. 11., 2. 12., 9. 12., 16. 12. 2021 
od 8.00 do 17.00 hodin. 
Přivítá vás vánočně vyzdobené muzeum 
spojené s  prodejní výstavu zdobených 
perníčků, včelích produktů a  vánočních 
suvenýrů.
Novinkou bude ručně dělaný SLAMĚNÝ 
BETLÉM v životní velikosti a výstava ne-
tradičních vánočních stromků.
Děti i  dospělí mohou využít naše tvořivé 
vánoční dílničky: zdobení perníčků, nama-
lování vlastní ozdoby, výrobu svícnů, přání 
a vánočních dekorací …
Těšíme se na vaši návštěvu!

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Národní hřebčín Kladruby nad Labem 
ve  spolupráci s  městem Slatiňany a  SZ 
Slatiňany připravil krátký program k připo-
menutí svátku sv. Martina. Průvod na sta-
rokladrubských koních vyjde 11. 11. 2021 
v 13:15 od  infocentra hřebčína a vydá se 
zámeckým parkem před kostel sv. Martina. 
Před kostelem pak v 13:30 pan Boguslaw 
Partyka, farář slatiňanské farnosti, připo-
mene legendu a zvyky vážící se ke svátku 
tohoto světce. 

Ing. Martin Lacina, náměstek ředitele
 pro investice a služby pro veřejnost

 ■ VÁNOCE
NA ŠVÝCÁRNĚ  ■ PŘÍJEZD SV. MARTINA 

DO SLATIŇAN

Muzeum Švýcárna Vás v  předvánočním Muzeum Švýcárna Vás v  předvánočním 

Obr. č. 6

Obr. č. 7
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Původní termín pobytu v  Termálních láz-
ních s  wellness v  historickém městě Boj-
nice, ležícím nedaleko českých hranic se 
Slovenskem v Trenčianském kraji, byl plá-
nován již v roce 2019.
Vzhledem ke  covidovým zákazům jsme 
mohli zájezd absolvovat až nyní, a to v ob-
dobí 19. 9. až 24. 9. 2021. Padesát účastní-
ků pobytu v průměrném věku 78 let se tě-
šilo na poznání nových zážitků. Již cestou 
nás okouzlily zelené porosty vrchů a po-
hoří Karpat. Úskalím pro mnohé z nás se 
stalo ubytování v  Penzionu Maxim, kde 
nebyl výtah, ale 81 schodů vedoucích 
od vozovky až po nejvyšší ubytovací poko-
je, což činilo značné potíže méně pohybli-
vým návštěvníkům. Tím více sklízeli obdiv 
a uznaní s jakou bravurou tyto nedostat-
ky překonali. V rámci wellness jsme přímo 
v penzionu mohli využít vodní vířivku, tři 
sauny, masážní křesla a masáže. Bojnice 
jsou proslulé léčivými prameny s přírodní 
léčivou vodou, která vyvěrá z 9 pramenů 

při teplotě 28°C a 52°C. Ovlivňuje celko-
vě metabolismus a  blahodárně působí 
na nervový systém. Nejznámější atrakcí je 
zdejší zámek, který proslul nejen svou krá-
sou, ale natáčelo se tu i několik známých 
pohádek např. „Šíleně smutná princez-
na“, či fi lm „Pán a Hvězdář“. Vedle zámku 
se také nachází nejstarší ZOO. Naším au-
tobusem jsme absolvovali cesty do okolí. 
Navštívili jsme Rajecké Teplice – městeč-
ko, které se nachází v  malebné krajině 
Svilovských vrchů a  Lučanské Malé Fat-
ry, proslulo díky termálním pramenům, 
které daly vznik lázním specializujícím se 
na léčení pohybového ústrojí. Vyhledáva-
nou a  zajímavou památkou je nedaleká 
rezervace „Čičmany“, ve které je unikátní 
komplex se 136 roubenkami zdobenými 
bílými ornamenty a dřevěným betlémem. 
Relax s  léčivou termální vodou o teplotě 
38°C a 29°C jsme vyzkoušeli v termálech 
Chalmové. Další návštěva patřila Banské 
Štavnici. V 16. století se město proslavilo 

těžbou stříbra a zlata. V 17. století těžba 
upadla a nastal odliv obyvatel. Dnes jsou 
hlavní památky v  centru města – budo-
va radnice, kostel sv. Kateřiny, historické 
měšťanské domy, morový sloup Největší 
trojice, Starý zámek, ve kterém se nachází 
expozice Slovenského lázeňského muzea. 
Centrem Kremnických vrchů je nádherné 
historické město Kremnica a nejstarší do-
sud fungující mincovnou na  světě. Byly 
v  ní vyrobeny všechny československé 
mince, včetně pamětních. Zaujala nás 
zde barokní fontána, Morový sloup sv. 
Trojice a  expozice Mincovny Kremnice. 
Za získání nových poznatků vděčíme naší 
předsedkyni p.  Olze Slachové, která zá-
jezd v nelehké době zorganizovala a vzor-
ně připravila. Poděkování náleží p.  Alici 
Drahoňovské a  p.  Františku Holickému, 
kteří pro nás připravovali večerní kulturní 
posezení.
Zapsala a za všechny účastníky zájezdu dě-
kuje Mgr. Alena Medová

 ■ ČINNOST SVAZU DIABETIKŮ VE SLATIŇANECH 
PO KORONAVIROVÉ PANDEMII OPĚT ZAHÁJENA

Akce „Ukliďme Česko“ je celorepubliko-
vý projekt a naše škola se do něj zapojila 
ve dnech 16. a 17. 9. Zúčastnilo se ho asi 
100 dětí z  1. stupně. Od  organizátorů 
akce jsme dostali kvalitní rukavice a pytle 

na odpadky. Obešli jsme zhruba polovinu 
Slatiňan a jejich blízké okolí. Jedna skupina 
např. během 60 minut sesbírala 804 nedo-
palků od  cigaret, také jsme našli mnoho 
pytlíků se psími výkaly zastrkané v keřích. 

Daleko od  silnice jsme objevili schované 
pytle z odpadkových košů, protože někdo 
nejspíš nechtěl platit za popelnice. Nachá-
zeli jsme roušky, sklo, plasty, cigarety a dal-
ší odpad. Byli jsme šokovaní, kolik odpad-
ků lidé dokážou do přírody vyhodit. Sbírání 
odpadků nás všechny bavilo a  měli jsme 
dobrý pocit, že před oslavami výročí 50 let 
města jsme pomohli Slatiňany uklidit.

Za ZŠ Slatiňany žáci 5. A

 ■ „UKLIĎME ČESKO“ – ZŠ SLATIŇANY

ČINNOST SVAZU DIABETIKŮ VE SLATIŇANECH ČINNOST SVAZU DIABETIKŮ VE SLATIŇANECH 

Ozvěny Slatiňan byly poprvé vydány 
v  roce 1964 (neofi ciálně bez registrace). 
Od roku 1971 byly vydávány ofi ciálně po-
volením ONV Chrudim a se změnou reži-
mu a novými zákony byly dne 20. 3. 1991 
přeregistrovány.
Od samotného počátku bylo toto médium 
koncipováno zejména pro informování 
občanů o činnosti ve městě, a to zejména 
textovou formou, později doplněno obráz-
ky a fotografi emi. Z původní černobílé va-
rianty byl následně barevně proveden tisk 
přebalu, který postupně přešel k  plnoba-
revné variantě. Ozvěny jsou od roku 1991 

plně archivovány, a  tak můžou posloužit 
budoucím generacím jako určité informač-
ní médium a být tak doplňkem ke kronice 
města.
Jak jste si bezpochyby všimli, s novou vi-
zuální identitou bylo rozhodnuto i o nové 
grafi cké podobě Ozvěn. Kromě grafi cky 
upraveného přehledu akcí pro daný mě-
síc, rubrik na  určité téma, jednotlivých 
článků (uvedeno na horní hnědé liště) se 
změnil i  úvodní přebal, který je založen 
na  celostránkové fotce proložené novým 
logem.
Rádi bychom tímto článkem dali prostor 

i těm, kteří zrovna nevynikají ve psaní člán-
ků, ale spíše se zaměřují na fotografování, 
či vizuální druh umění. Zasílejte (klidně 
i pravidelně) fotografi e, či obrázky na mail 
m.kolouchova@slatinany.cz. Redakční rada 
Ozvěn každý měsíc z  Vašich zaslaných 
materiálů nějaký vybere. Kritériem výběru 
bude zejména dané téma. Vybraný snímek 
se tak dostane do  archívu jako vizuální 
vzpomínka pro budoucí generace a  nám 
současným čtenářům bude ukazovat krásy 
našich Slatiňan.

Ing. Vít Steklý, radní

 ■ ZAPIŠTE SE DO HISTORIE OZVĚN
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Příjemné slunečné počasí si užili účastníci 
15. ročníku Monackého cross-country ma-
ratonu a půlmaratonu, který se uskutečnil 
v neděli 5. září 2021. 
S  maratonskou 42,2 km dlouhou tratí se 
vydalo poprat 12 mužů. Prvním maraton-
cem v cíli byl Alexandr Borovec z Chocně, 
který cílovou čáru protnul v  čase 3hod 
18minut. Druhým v  cíli byl předseda po-
řádajícího klubu Lukáš Maier ze Slatiňan, 
jenž se s tratí potýkal 3hod 31 min. a s mi-
nutovou ztrátou za  ním přiběhl Martin 
Kuba z Pardubic. Maraton dokončilo všech 
12 závodníků, nejdéle si monackou trať 
užíval Zdeněk Doubek z Doubek Team a to 
plných 5 hod. a 39 min. 

V  současné době je nejpopulárnější bě-
žeckou disciplínou právě poloviční mara-
tonská distance, tedy 21,1 km. I  v  našem 
případě se startovní pole značně rozšířilo. 
Na  obě tratě se totiž startovalo společně 
v 10:00 hodin.
Prvním doběhnuvším, z 26 běžců půlmara-
tonu, byl Ján Griger z Prahy v čase 1hod 34 
minut a  jelikož byl pln sil, tak si trať ještě 
zdvojnásobil a  nakonec uběhl celý mara-
ton za 3hod 32 min., byť se mu do výsled-
ku počítal pouze půlmaraton. Druhým v cíli 
byl Martin Peček z KOB Kroměříž, 1hod 36 
min. a  třetí Filip Lán ze Slavia OB Hradec 
Králové za 1hod 27 min. 
Jeden z mužů závod vzdal a byl diskvalifi -
kován. Zbytek startovního pole postupně 
protnul cílovou čáru. 
Hned 8 statečných žen se úspěšně potý-
kalo s  21,1 km dlouhou tratí, z  nichž nej-
rychleji se v  cíli objevila Leona Blažková 
ze Starého Hradiště v čase 1hod 43 min., 
za ní se pak stopky zastavily na 1hod a 59 
min. Monice Kubíkové z  Vejvanovic, kdy 
této na záda dýchala běžkyně Jana Kupová 
taktéž z Vejvanovic, která si mohla oddech-
nout po 2 hodinovém výkonu. 
Z domácích závodníků si připsali úspěšně 
doběhnutý půlmaraton Radmil Brožek, Ri-
chard Peisker a Vlastimil Kühr, všichni bě-
žící v barvách pořádajícího KRBu Chrudim.
Ve Slatiňanech se jedná o  jediný pořáda-
ný maratonský běh a  jsme velice rádi, že 

se nám podařilo uskutečnit již 15. ročník. 
Jeho kouzlo je především v prostředí zdej-
ších lesů, rodinné atmosféře, a tak máme 
radost, že se nám běžci každým rokem vra-
cí a pochvalují si právě zcela odlišnou at-
mosféru, která se nedá porovnávat s ma-
sovými běžeckými akcemi. 
Velké poděkování patří Městu Slatiňany 
za fi nanční podporu tohoto domácího zá-
vodu, restauraci Monaco za  poskytnuté 
zázemí a dlouhodobou spolupráci a  ředi-
telce závodu Marcele Holinkové za skvělou 
organizaci. 

Lukáš Maier – 
předseda Klubu rekreačních běžců Chrudim

Rádi bychom Vás pozvali na výstavu přibli-
žující krásy a  hodnoty Chráněné krajinné 
oblasti Železné hory. V letošním roce uběh-
lo již třicet let od jejího vyhlášení. Kulaté ju-
bileum je tak vhodnou příležitostí ukázat, 
co je na zdejší přírodě a krajině jedinečné. 
Připraveny jsou pro Vás tematické panely, 
které návštěvníky provedou rozmanitostí 
luk, lesů a geologického utváření. Představí 
majestátnost staletých stromů, připome-
nou důležitost vodního světa a v neposled-
ní řadě upozorní na citlivé vnímání staveb 
a sídel v krajině.
Vyhlášením CHKO v roce 1991 byla završe-
na několikaletá snaha mnoha odborníků 
a  ochránců přírody zajistit vyšší ochranu 
malebnému území v srdci České republiky. 
Jedinečnost oblasti není patrná na  první 
pohled. Skrývá se pod povrchem v podobě 
velmi rozmanitého geologického utváření. 
Unikátní geologická různorodost se odráží 
i v pestrosti živé přírody. Harmonická mo-
zaika podmanivě zvlněné krajiny je posklá-
dána z  lesů, polí, luk, rybníků a drobných 
sídel a odráží tak několik staletí trvající kul-
tivaci zdejší krajiny místními lidmi.
Výstava prostřednictvím poutavých foto-
grafi í doprovázených stručnými texty uka-
zuje na  konkrétních příkladech, jak a  proč 

o přírodu a krajinu CHKO pečovat a uchová-
vat její krásy a hodnoty i pro další generace.
Jste zváni na slavnostní zahájení, které pro-
běhne v pondělí 22. listopadu v 17 hodin 

za účasti pana starosty Slatiňan MVDr. Iva-
na Jeníka včetně hudebního doprovodu za-
jištěného místní ZUŠ.

Renata Maryšková

 ■ 15. ROČNÍK MONACKÉHO MARATONU A PŮLMARATONU

 ■ VÝSTAVA CHKO ŽELEZNÉ HORY – 30. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ

se nám podařilo uskutečnit již 15. ročník. 

VÝSTAVA CHKO ŽELEZNÉ HORY – 30. VÝROČÍ VYHLÁŠENÍ
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Po  roční přestávce, způsobené pandemií 
covid 19, se 27. 11. 2021 uskuteční v slati-
ňanské sokolovně 16. ročník folk&count-
ry festivalu Slatiňanský vrabčák.

Naší snahou bude uskutečnit stejně poho-
dový a kvalitní festival, jak tomu bylo i v mi-
nulých letech. Přesto budeme muset učinit 
určitá opatření – v  souvislosti se situací 
okolo covidu, kterou již rok a  půl společ-
ně zažíváme. Vstup na festival budou mít 
pouze ti, kteří se prokáží dokladem o očko-
vání – mobilní aplikace Tečka, nebo vytiš-
těným certifi kátem, nebo platným testem. 

Návštěvníci festivalu, kteří tuto podmínku 
v danou chvíli nebudou splňovat, si přímo 
u  vchodu do  sokolovny mohou zakoupit 
antigenní test.
Věřím, že i přes tato nepříjemná omezují-
cí opatření, si milovníci živé hudby najdou 
cestu na  tento festival. Program opravdu 
stojí za to.
Lístky z  organizačních důvodů tentokrát 
nebudou k dispozici v předprodeji.
Prodej lístků na místě bude zahájen již 
ve 14.00 hodin.
Vstupné:
200 Kč

100 Kč – OZP, děti, studující
450 Kč –  rodinné vstupné (2 dospělí 

+1 a více dětí) 
Program:
15.00: Wyrton
16.00: Saša Niklíčková
16.50: Devítka
18.00: Strunovrat
19.10: Marien&Víťa Troníček
20.30: Poutníci

Více informací k festivalu:
www.strunovrat.cz, mob. 603 528 590.
Těší se na vás Petr Šotta a kapela Strunovrat

 ■ POZVÁNKA NA 16. ROČNÍK FESTIVALU SLATIŇANSKÝ VRABČÁK

Základní umělecká škola Slatiňany srdeč-
ně zve na taneční představení do Divadla 
Karla Pippicha v Chrudimi, které se usku-
teční ve středu 24. listopadu 2021 v 16:30 
a v 18:30h.
Se žáky a studenty naší ZUŠky se po del-
ší pauze konečně vracíme na  divadelní 
prkna, kde s  velikým nadšením zatan-
číme choreografi e, které jsme společ-
ně připravovali před covidem a  potom 
i  v  době distanční výuky. Všichni taneč-
níci a  tanečnice se již nemohou dočkat, 
až spolu s diváky opět budou moci pro-
žívat radost z  krásy pohybu a  opojení 

z nezaměnitelné atmosféry v divadle.
Jiřina Doušová a Iveta Lepori-Paličková,

učitelky tance ZUŠ Slatiňany

 ■ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ SLATIŇANY

z nezaměnitelné atmosféry v divadle.

POZVÁNKA NA 16. ROČNÍK FESTIVALU SLATIŇANSKÝ VRABČÁK
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Podomní prodejci přicházejí stále s  no-
vými praktikami. Většina z nich má škálu 
důvodů a příběhů, kterými se snaží zís-
kat vaši důvěru. Mnozí také moc dobře 
vědí, že v  obcích a  městech, kde je vy-
hláškou podomní prodej zakázán, se 
tímto jednáním dopouští protiprávního 
jednání. Ani to je od lehce nabitého zis-
ku neodradí.

V současné době, kdy lze v médiích slyší-
me o „energetické krizi“ a některé spo-
lečnosti oznamují konec, lze předpokládat 
i zvýšený počet podomních prodejců nabí-
zejících právě výhodné smlouvy na dodáv-
ky energií. Dalšími a  častými praktikami 
jsou nabídky různých služeb na  výměnu 

zámků, služby kominíka či servis oken. Po-
zor, lze se také setkat s lákavou nabídkou 
„levného“ zboží, které na první pohled vy-
padá jako originál, ale originálem není. 

Policie proto radí:
-  Pamatujte, nikdy vám nedá nikdo nic 

zadarmo.
-  Nedůvěřujte cizím lidem a  nikoho tako-

vého nepouštějte do svého bytu, obzvlášť 
v případech, kdy cizí osoba chce rozměnit 
bankovky, nebo se domáhá pitné vody.

-  Buďte obezřetní, opatrní a  informace si 
prověřujte.

-  Nedovolte, aby na vás kdokoli činil nátlak 
a nutil vás k okamžitému rozhodnutí.

-  Nikdy neplaťte za nabízené zboží předem 

v hotovosti, bez sepsané smlouvy o koupi 
či prodeji.

-  Nesdělujte své osobní údaje a  prodejce 
žádejte o kontakt, který si klidně hned vy-
zkoušejte a ověřte.

-  Nepodepisujte nic bez rozmyslu, pokud 
můžete, kontaktujte ihned členy rodiny 
nebo si nechte čas na rozmyšlenou.

-  V případě, že jste byli podvedeni, nebojte 
se obrátit na policii.

V  neposlední řadě nepodléhejte vidině 
rychlého zbohatnutí, výhodné koupě či 
dokonce výhry. V naprosté většině těchto 
případů se jedná o podvod.

kpt. Mgr. Jiří Tesař
koordinátor prevence

 ■ POZOR NA LÁKAVÉ NABÍDKY PODOMNÍCH PRODEJCŮ

 ■ UKONČENÍ DODÁVEK PLYNU A ELEKTŘINY
ZE STRANY SKUPINY BOHEMIA ENERGY
 Č.j. 572/2021
Vážené paní starostky, vážení páni 
starostové,
píši Vám ve  věci ukončení dodávek ply-
nu a elektřiny ze strany skupiny Bohemia 
Energy.

Vzhledem k tomu, jak nepřehledná a ma-
toucí, může tato situace, zejmína pro běž-
ného uživatele být, rozhodla jsem se při-
pravit krátký soubor informací, které Vám 
či Vašim občanům mohou být k užitku. 

Jelikož Bohemia Energy ukončuje svou čin-
nost, přechází povinnost dodávat plyn či 
elektřinu dosavadním zákazníkům na tzv. 
dodavatele poslední instance, který tak 
musí činit za ceny určené Energetickým re-
gulačním úřadem (ERÚ). Dodavatelem po-
slední instance je některá z velkých společ-
ností, která funguje jako jistá záchranná síť 
pro spotřebitele, jejichž dodavatel ukončil 
dodávky elektřiny popřípadě plynu. Zajiš-
ťuje dodávky energií pouze po nejnutnější 
dobu, maximálně šest měsíců, během kte-
rých má zákazník možnost vybrat si nové-
ho dodavatele.

Tento dodavatel poslední instance je ur-
čen dle Vaší geografi cké polohy – v rámci 
dodávek elektrické energie, jím pro ob-
last Prahy a  blízkého okolí bude Pražská 
energetika, a.s., zhruba pro jižní polovinu 
republiky E.ON Energie, a.s. a  ve  zbytku 
ČEZ Prodej, a.s. Dodávky plynu převezmou 

pro oblast Jihočeského kraje E.ON Energie, 
a.s., v  Praze a  okolí Pražská plynárenská, 
a.s., a  ve  zbytku území Innogy Energie, 
s.r.o. POZOR, záchranná síť v podobě do-
davatele poslední instance se nevztahuje 
na zákazníky, jejichž spotřeba plynu za po-
sledních 12 měsíců přesáhla 630 MWh. 
Tito zákazníci si musí nového dodavatele 
zajistit bezodkladně sami.

Bližší informace k tomu, která společnost 
je pro Vaší oblast dodavatelem poslední in-
stance, naleznete na stránkách Energetic-
kého regulačního úřadu – viz: https://www.
eru.cz/cs/-/dodavatel-energii-zkrachoval-jste-
-chraneni-dodavatelem-posledni-instance.

Ministerstvo průmyslu a obchodu, společ-
ně s ERÚ, vyzývá zákazníky skupiny Bohe-
mia Energy, aby již společnostem, které 
skupinu Bohemia Energy tvoří (BOHEMIA 
ENERGY entity s.r.o., COMFORT ENERGY 
s.r.o., Energie ČS, a.s., Europe Easy Ener-
gy a.s. a  X Energie, s.r.o.) nadále nepla-
tili zálohové platby a  zrušili si případné 
trvalé příkazy. Celá tisková zpráva MPO 
a ERÚ je k dispozici zde: https://www.mpo.
cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/
vyzva-eru-a-mpo--263986/.

O  situaci informujeme na  webu Svazu 
měst a  obcí ČR – viz: https://www.smocr.
cz/cs/novinky/a/zakazniky-skupiny-bohemia-
-energy-entity-prebiraji-dodavatele-posledni-
-instance.

Další informace lze nalézt na  webu sku-
piny ČEZ – viz: https://www.cez.cz/cs/dpi, 
na webu E.On Energie https://www.eon.cz/
radce/zelena-energie/ceny-energie/dodava-
tel-posledni-instance/, Innogy Energie htt-
ps://www.innogy.cz a  PRE https://www.pre.
cz/cs/domacnosti/.

Pro velké odběratele, kteří mají obavu, že 
nebudou moci využít institutu dodavate-
le poslední instance zřídila Hospodářská 
komora ČR kontaktní, podpůrnou a infor-
mační adresu https://www.komora.cz/.
Situaci budeme v rámci Svazu měst a obcí 
ČR nadále bedlivě sledovat. V  případě 
dalších dotazů, či nejasností jsme Vám 
k dispozici.

S úctou

Mgr. Radka Vladyková
výkonná ředitelka Kanceláře Svazu měst 
a obcí České republiky

Svaz měst a obcí České republiky
5. května 1640/65 (budova Kongresového 
centra Praha)

Koupím staré pohlednice, bankovky, 
tuzexové bony, militaria, vyzname-
nání apod.
Tel. 608 420 808
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