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Všechny vstupy na místní hřbitov nové
V  roce 2019 byl vybudován hlavní vstup 
na místní hřbitov a zabudována nová brána 
na místě, kde v minulosti stála márnice. 
Zastupitelstvo města Slatiňany rozhodlo 
v  loňském roce zachovat oba další vstu-
py na hřbitov (bývalý hlavní vchod a zad-
ní branka u kontejnerů) a dát jim stejnou 
podobu jako má hlavní brána. Toto se 

podařilo v roce 2021 před Vánocemi. Obě 
branky byly zhotoveny opět rukama umě-
leckého kováře ze Slatiňan pana Pavla Vo-
jáčka z fi rmy Metalart. Předlohou byl stej-
ně jako u  hlavní brány návrh designérky 
P. N. Odehnalové ze Skutče.
Celé dílo působí velice zdařile a  dodává 
větší důstojnosti místu, které si to zaslouží.

Ing. Josef Prokš, tajemník

MĚSTO

V  sobotu 11. prosince 2021 oslavili v  ob-
řadní síni Městského úřadu Slatiňany dia-
mantovou svatbu manželé Václava a Vác-
lav Boháčovi. Svým vystoupením je potěšili 
Petr Šotta s Janou Sychrovskou. K tomuto 

krásnému výročí šedesáti letům společné-
ho života přejeme manželům Boháčovým 
hodně zdraví a  spokojenosti do  dalších 
společných let.

I. Osinková, odbor správní

Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 2. 
2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

 ■ DIAMANTOVÁ SVATBA

Všechny vstupy na místní hřbitov nové podařilo v roce 2021 před Vánocemi. Obě podařilo v roce 2021 před Vánocemi. Obě 

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU 
KNIHOU
Čtenáři naší knihovny 
nám poskytují dobré 
tipy a náměty na kni-
hy, které si oblíbili, 
a  které by doporučili 
k  přečtení i  ostatním. 
Ty, kteří nám svůj názor a odkaz na zajíma-
vou a poutavou knížku ještě nezaslali, pro-
síme, aby si našli chviličku, a buď osobně, 
nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@
slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My bude-
me mít větší množství výběru oblíbených 
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvě-
nách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Markéta Harasimová – Jak chutná strach
Vlastimil Vondruška –  Královražda 

na Křivoklátě
R. Maryšková, knihovna

 ■ POZVÁNÍ

 ■ PODAŘILO SE……

Město Slatiňany hledá 
brigádníka – brigádnici 
do  infocentra. Jedná se 
o brigádu pouze o víken-
dech + svátcích, počína-
jící sobotou 25. 6. a kon-

čící nedělí 4. 9. 2022. Výhodou je dobrá 
komunikativnost a znalost Slatiňan a okolí. 
Prosíme, aby se o pracovní místo ucháze-
li jen zájemci, kteří by mohli tuto brigádu 
vykonávat po celé zmíněné období, event. 
vždy celý měsíc. Plnoletost je s  ohledem 
na podpis hmotné odpovědnosti uchazeče 
podmínkou!
Zájemci nechť pošlou stručný životopis 
včetně kontaktů do 30. 4. 2022 na adresu:
Městský úřad – infocentrum,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
nebo infocentrum@slatinany.cz.

R. Maryšková, knihovna

 ■ HLEDÁME BRIGÁDNÍKA

V  sobotu 11. prosince 2021 oslavili v  ob- krásnému výročí šedesáti letům společné-krásnému výročí šedesáti letům společné-

Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou 
Slatiňany děkují dětem a  pedagogům ze 
Školní družiny Slatiňany za krásná vánoční 
přání. Dárky, které děti vyrobily, nám udě-
laly velkou radost.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová, vedoucí PS

 ■ DĚTI PŘINESLY 
DO DPS RADOST
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 ■ VEŘEJNOST SE MŮŽE VYJÁDŘIT 
K REKONSTRUKCI PLOVÁRNY
Návrh projektu rekonstrukce plovárny ve Slatiňanech bude před-
staven pro zájemce z řad veřejnosti dne 2. 2. 2022. Zahájení bude 
v 16 h v obřadním sále radnice. Můžete na něm vznést případné 
dotazy a vyjádřit svůj názor. Přítomni budou projektanti, kteří pro-
jekt zpracovávají.

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ
Žádáme majitele psů o včasné nahlášení změn (úhyn psa, změna 
majitele psa) nejpozději do 15. 2. 2022, než dojde k vytištění a ro-
zesílání složenek.
Dále prosím, využijte možnosti nahlásit na MěÚ číslo čipu psa (po-
kud jste tak již neučinili), které bude využito při případné ztrátě 
psa ke zjištění majitele.
Z důvodu omezení kontaktu v souvislosti s aktuální epidemickou 
situací využívejte telefonickou nebo mailovou komunikaci a pro 
úhradu poplatku upřednostněte platby převodem z účtu.
Telefonický kontakt: 469 660 238
Email: l.ruzickova@slatinany.cz

L. Růžičková, fi nanční odbor

 ■ STAV NA KOMPOSTÁRNĚ SE NESMÍ OPAKOVAT
Začátkem letošního roku se podařilo Městu Slatiňany sehnat 
fi rmu na štěpkování větví na kompostárně. Ve spolupráci se za-
městnanci údržby města a dostupnou technikou se během 4 dnů 
podařilo z velké hromady větví vytvořit čistou plochu. Děkujeme 
tímto p. Pucákovi a jeho synovi za jejich dobrou práci.

V  této souvislosti žádáme občany, aby v  budoucnu odváželi 
na kompostárnu jen odpad, který tam patří a aby se chovali zod-
povědně při jeho ukládání.

Ing. Josef Prokš, tajemník

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮUPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE PSŮ

VEŘEJNOST SE MŮŽE VYJÁDŘIT VEŘEJNOST SE MŮŽE VYJÁDŘIT VEŘEJNOST SE MŮŽE VYJÁDŘIT 

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ÚNORU 2022

 So 12. 2. 2022 (od 15 h) Kouzelnická show Davida Kopeckého Společenský dům

 Čt 17. 2. 2022 (od 19 h) Cestovatelský večer Společenský dům

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ
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Rada města Slatiňany projednala
na 113. schůzi dne 6. 12. 2021:

  1.  V loňském roce byl Hospodářsko správ-
ní odbor rozdělen na  Odbor správní 
a Odbor fi nanční. Rada upravila vnitřní 
směrnice „Pokladna Městského úřadu 
Slatiňany“, „Vyřazování přebytečného 
a neupotřebitelného majetku“, „O tvor-
bě rozpočtu města“ a  „Oběh účetních 
dokladů a  vedení účetnictví“ tak, aby 
odpovídaly změně odborů.

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

  3.  V prosinci tohoto roku proběhla kont-
rola přijatých a vyúčtovávaných dotací 
v  roce 2021. Rada města vzala na  vě-
domí kontrolu dotací poskytnutých 
městu. Celková výše obdržených dotací 
v roce 2021 byla 29 506 090 Kč.

  4.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 85 759 162 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 30 934 318 Kč) a ve vý-
dajové části 115 153 581 Kč (dorovná-
no fi nancováním výdajů 1 539 900 Kč) 
– neinvestiční dotaci z  Pardubického 
kraje na podporu sociálních služeb pro 
DPS a pro informační centrum.

  5.  Rada města rozhodla nevyužít nabídku 
od společnosti FRITEX s.r.o., na likvidaci 
použitých tuků a olejů. Na sběr tohoto 
odpadu má město uzavřenou smlouvu 
o  spolupráci pro likvidaci odpadů se 
společností EKO-PF spol. s.r.o. Spolu-
práce je od roku 2013 bezproblémová 
a bezplatná. 

  6.  Rada města schválila čerpání rezervní-
ho fondu ZŠ do výše 329 848 Kč na pří-
padnou úhradu zvýšených provozních 
nákladů na plyn a elektrickou energii.

  7.  Rada města Slatiňany schválila uzavře-
ní Dodatku č. 7 ke Smlouvě o přechod-
ném ustájení toulavých psů a  hospo-
dářských zvířat. Z důvodu zvyšujících se 
nákladů došlo ke zvýšení ceny za jeden 
krmný den za  psa na  114,- Kč. Tato 
cena bude účtována od 1. 1. 2022.

  8.  Z  důvodů kontroly ex ante u  zakázky 
„Pořízení zvukově-hlasovacího zázna-
mového zařízení II“, došlo k  úpravě 
vypsání veřejného výběrového řízení 
tak, aby byla v souladu s připomínkami 
z kontroly.

  9.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 18. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 15. 12. 2021.

10.  V různém Rada:
•  Vzala na  vědomí informaci o  změně 

složení inventarizační komise z důvodu 
onemocnění jednoho člena.

•  Za přítomnosti vedoucího údržby pro-
jednala připomínky a náměty k činnos-
tem údržby za  účelem zlepšení práce 
údržby v následujícím roce. 

•  Souhlasila s pozastavením přistavování 

kontejneru za Sokolovnou v době zim-
ních měsíců.

Rada města Slatiňany projednala
na 114. schůzi dne 8. 12. 2021:

  1.  Rada projednala zprávu hodnotící ko-
mise na  podlimitní veřejnou zakázku 
„Sdružené služby dodávky elektrické 
energie“. Ve lhůtě pro podání nabídek 
nebyla předložena žádná nabídka. Dále 
rada projednala nabídku dosavadního 
dodavatele elektrické energie Innogy 
Energie, s.r.o. a  schválila předloženou 
indikativní nabídku jednotlivých cen si-
lové energie na roky 2022 a 2023. Rada 
rozhodla o  dalším jednání o  uzavření 
smlouvy s  dosavadním dodavatelem 
na roky 2022 a 2023, a to formou jed-
nacího řízení bez uveřejnění.

  2.  V různém Rada:
•  byla seznámena s fi nančním darem MŠ 

ve výši 27 000 Kč.

Rada města Slatiňany projednala
na 115. schůzi dne 15. 12. 2021:

  1.  Rada města schválila uzavření dodatku 
č. 2 k smlouvě na zajištění svozu směs-
ného komunálního odpadu. Počínaje 
rokem 2021 je sazba poplatku v  sou-
vislosti s  nově schváleným zákonem 
č. 541/2020 Sb., za  ukládání odpadu 
na skládku u vybraných druhů odpadu 
pravidelně navyšována. Schválený do-
datek řeší navýšení pro rok 2022. Změ-
ny jsou promítnuty do rozpočtu na rok 
2022.

  2.  Rada města byla seznámena s návrhem 
Memoranda o partnerství a spolupráci 
při systémovém řešení odpadového 
hospodářství mezi městem Slatiňany, 
společností AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o. V  souvislosti se schvá-
leným zákonem o  odpadech bude 
od  roku 2030 platit zákaz skládkování 
využitelného odpadu. Memorandum 
deklaruje společný zájem na  přípravě 
a vytvoření vhodného zařízení na ener-
getické využívání komunálních odpadů 
na území Pardubického kraje v lokalitě 
Opatovické elektrárny.

  3.  Došlo k  uzavření „Smlouvy o  nájmu 
movitých věcí mimo NPÚ (kulturní mo-
biliář) za účelem pronajmutí exponátů 
vystavovaných v muzeu Švýcárna. Roč-
ní nájemné činí 6 032 Kč vč. DPH. 

  4.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 19. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 12. 2. 2022.

  5.  V různém Rada:
•  Schválila uzavření smlouvy o  sdruže-

ných službách dodávky elektřiny se spo-
lečností Innogy Energie s.r.o.

•  Souhlasila s  produkcí pásma vánoč-
ních skladeb a písní připravených žáky 
a  pedagogy ZUŠ v  městském rozhlasu 

v době vánočních svátků.
•  Souhlasila s  omezením napojení silni-

ce III/3588 na silnici I/37 v rámci stavby 
obchvatu města. Jedná se o křižovatku 
u Mazánku v Kunčí, která se zde histo-
ricky napojuje na obchvat.

•  Souhlasila s  úpravou termínu podání 
nabídek v soutěži na pořízení záznamo-
vého zařízení.

Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 18. zasedání

dne 15. 12. 2021:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

18. zasedání.
  2.  Zastupitelstvo vzalo na  vědomí zprá-

vu o plnění usnesení. Z celkového po-
čtu 29 nesplněných usnesení jich je 8 
z  roku 2021. Usnesení týkající se pře-
vodů pozemků a nemovitých věcí, kde 
se ve většině případů čeká na navazu-
jící úkony, nebo dodání dokumentů 
protistranou.

  3.  Vedla se diskuze o  možnosti předčas-
ného splacení úvěru u České spořitel-
ny, a.s. za  kanalizaci Trpišov. Zastupi-
telstvo v této otázce prozatím nepřijalo 
žádné usnesení. 

  4.  Byl schválen příděl do sociálního fondu 
města na rok 2022 ve výši 4 % z obje-
mu rozpočtovaných hrubých mzdo-
vých prostředků. Sociální fond je určen 
k  zabezpečení sociálních, kulturních 
a  dalších potřeb zaměstnanců města 
zařazených do  MěÚ, kteří mají se za-
městnavatelem uzavřenou pracovní 
smlouvu a  pro uvolněné funkcionáře 
obce (starosta).

  5.  Zastupitelstvo města schválilo schodko-
vý rozpočet města Slatiňany na rok 2022 
v příjmové části 77 889 900 Kč dorovná-
no fi nancováním příjmů 16 816 100 Kč) 
a ve výdajové části 94 706 000 Kč. Dále 
schválilo střednědobý výhled rozpočtu 
do roku 2024, včetně příspěvkových or-
ganizací. Velká část schodku je tvořena 
přesunutím realizace rozpočtovaných 
staveb z  minulého roku, jejichž rea-
lizace se protáhla většinou z  důvodů 
získání kladných stanovisek dotčených 
orgánů v  rámci stavebního řízení či 
územního souhlasu.

  6.  Zastupitelstvo schválilo poskytnutí mi-
mořádné odměny neuvolněnému čle-
nu zastupitelstva ve  výši dvojnásobku 
maximální výše odměny za  výkon jím 
zastávané funkce. Odměna se posky-
tuje za mimořádné úsilí při tvorbě no-
vého územního plánu a přípravě k jeho 
projednání.

  7.  Zastupitelstvo města vzalo na  vědomí 
rozpočtové opatření schválené usnese-
ním Rady města.

  8.  Zastupitelstvo města schválilo směn-
nou smlouvu na  pozemek p.  č. 359 

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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o  výměře 369 m2 a  pozemek p.  č. 
389/5 o výměře 60 m2 vše k.ú. Škrovád, 
ve  vlastnictví města Slatiňany, za  po-
zemek p.  č. 306/2 o  výměře 1118 m2 
v k.ú. Škrovád. Hodnoty směňovaných 
nemovitostí jsou pro účely vzájemného 
fi nančního vypořádání stanoveny Zna-
leckým posudkem.

  9.  Byla schválena koupě pozemkové par-
cely č. 86/19, ostatní plocha, o výměře 
869 m2,v k.ú. Škrovád od  společnosti 
Lesy České republiky, s. p. za 74 000 Kč.

10.  Byl schválen dodatek č. 4 k  zřizovací 
listině ZŠ. V roce 2021 došlo k navýše-
ní hodnoty předané hlavní budovy ZŠ. 
Jedná se o technické zhodnocení budo-
vy o nové klimatizace a nové venkovní 
hodiny ve štítu budovy.

11.  Zastupitelstvo schválilo přípravu změ-
ny podmínek prodeje bytových jedno-
tek čp. 832 až 835 na Starém náměstí 
Slatiňany. Nové podmínky umožní 
občanům odkup bytových jednotek již 
nyní, za  podmínky doplacení nájem-
ného, o které by město přišlo do doby 
před dovršením odkupního práva.

12.  Došlo ke  schválení koupě pozemkové 

p.č. 86/47 o výměře 23 m2 v k.ú. Škro-
vád za celkovou cenu 1,- Kč a náklady 
spojené s převodem nemovitosti. Jed-
ná se o  pozemek, kudy vede veřejná 
cesta (schodiště).

13.  Nebylo vyhověno žádosti o  odprodej 
části pozemkové parcely č. 196/1 o vý-
měře 25 m v k.ú. Kunčí, o který požádal 
Český rybářský svaz z.s.. Na  základě 
doporučení Rady města se situaci bude 
řešit dlouhodobým pronájmem.

14.  V různém Zastupitelstvo města:
•  bylo seznámeno s  nutností revokace 

usnesení týkající se územního plánu, 
jelikož obsahovalo chybu. Usnesení tý-
kající se lokality Borek.

•  diskutovalo o rekonstrukci plovárny

Rada města Slatiňany projednala
na 116. schůzi dne 20. 12. 2021:

  1.  Rada města schválila změny platů ře-
ditelů příspěvkových organizací Města 
Slatiňany v  oblasti školství z  důvodu 
úpravy platových tarifů na základě no-
velizace právního předpisu.

  2.  Bylo schváleno uzavření smlouvy o pro-
nájmu nebytových prostor v  č.p. 11 

ve Škrovádu se Sborem dobrovolných 
hasičů Škrovád a dále s Českým rybář-
ským svazem, MO Slatiňany.

  3.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 86 323 467 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 30 934 318 Kč) a ve vý-
dajové části 115 717 886 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 1  539  900 Kč) – 
dotace na  odbornou učebnu pro pří-
rodní vědy pro ZŠ, neinvestiční příspě-
vek od Nadace Partnerství na výsadbu 
třešní v Třešňovce, neinvestiční dotaci 
z Ministerstva vnitra pro JPO.

  4.  V různém Rada:
•  Schválila uzavření „Smlouvy o poskyto-

vání stravování formou rozvozu obědů“ 
se ŠJ.

•  Řešila možnosti zabezpečení některých 
činností údržby prostřednictvím exter-
ních služeb.

•  Byla seznámena s  jednáním starosty 
s fi rmou Stavební huť o možném pro-
nájmu areálu fi rmy za účelem nového 
zázemí pro údržbu města.

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

Vážení spoluobčané,
jedním z  kritérií při sestavování návrhu 
rozpočtu na rok 2022 bylo udržení inves-
tiční dynamiky, a to dalším seškrtáním pro-
vozních výdajů rozpočtu a dále pak zapoje-
ním přebytku hospodaření z minulých let. 
Letošní investiční akce oproti roku 2021, 
kdy město vynaložilo velké prostředky ze-
jména do školství včetně využití dotačních 
titulů (přístavba ZŠ, rekonstrukce topení 
a osvětlení v MŠ, nová fasáda a okna hlav-
ní budovy ZŠ), jsou investiční prostředky 
směrovány z velké části na realizaci rekon-
strukce infrastruktury (ulice, veřejné osvět-
lení), tak i na další přípravu projektů. Cílem 
je postupně odstraňovat nevyhovující stav 
povrchů chodníků, silnic a  rekonstruovat 
VO s LED svítilnami s  cílem ušetřit nákla-
dy na  energii a  zároveň eliminovat tzv. 
„světelný smog“ uličních lamp. Mezi velké 
investiční akce nad 0,5 mil Kč v roce 2022 
patří zejména následující:

■  II. etapa rekonstrukce veřejného osvětle-
ní v ulici Švermova včetně opravy dožilé 
dlažby chodníků v určitých úsecích ulice. 

■  Stavební úpravy ulice Klášterní včetně 
rekonstrukce veřejného osvětlení, kte-
ré navážou na  již provedené předchozí 
úpravy. 

■  Stavební úpravy ulice Medunova včetně 
rekonstrukce veřejného osvětlení, kte-
ré navážou na  již provedené předchozí 
úpravy

■  Nový semafor vč. stavební úpravy pře-
chodu u  ZŠ na  základě revizní zprávy 

a požadavku Policie ČR. 
■  Rekonstrukce veřejného osvětlení od ná-

vsi ve  Škrovádě směrem k  Mlýnu Skály 
a vlevo od návsi za mostem, kdy by měl 
být využit výkop ČEZu za účelem poklád-
ky nadzemního vedení el. proudu.

■  Stavba nového VO v ulici Farská
■  Stavba nového VO v části ulice T. G. M. 

od příjezdu z Chrudimi k MěÚ.
■  Rekultivace kompostárny, zřízení oploce-

ní a zázemí pro obsluhu s cílem nastave-
ní pravidel provozu a lepší kontroly.

■  Oprava sesuté opěrné zdi u  náhonu 
Modely.

V rámci rozpočtu a přebytku hospodaření 
jsou vyčleněny též nemalé fi nanční pro-
středky na nutnou projekční přípravu ná-
sledujících investičních akcí:

■  Dokončení projekčních prací na odkana-
lizování Kunčí včetně nákladů na přípra-
vu výběrového řízení a  podání žádosti 
o dotaci.

■  Dokončení projekčních prací na I. etapu 
rekonstrukce plovárny.

■  Dokončení projekčních prací na stavební 
úpravu ulice Čechova.

■  Dokončení projekčních prací na  chod-
ník a  VO ve  Škrovádě od  křižovatky T 
ke křížkům.

■  Studie na stavební úpravu ulice Tyršova.
■  Studie na revitalizaci veřejně přístupných 

ploch sídliště ul. Tyršova, Švermova.
■  Projekt na  opravu silnice ve  Škrovádě 

od křížku směrem ke klapačce.

■  Projekt na  opravu sesuté opěrné stěny 
komunikace Na Ostrově.

Kde to bude možné, budou u investičních 
záměrů podány žádosti o  čerpání dotač-
ních prostředků.
V  rozpočtu města jsou též vyčleněny fi -
nanční prostředky na  revitalizaci zeleně 
a postupnou obnovu či doplnění mobiliá-
ře, jednak v parku před ZŠ (dokončení), ale 
i na dalších vybraných místech města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 ■ INVESTICE A PROJEKTY V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2022

 ■ PRODLOUŽENÍ TERMÍNU 
K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ 
DOPRAVNÍ KONCEPCE
Vážení spoluobčané,
jménem pracovní skupiny Vám děkuji 
za  zaslané připomínky a  náměty ke  zve-
řejněným dokumentům návrhu koncepce 
dopravy, kterými se budeme pečlivě za-
bývat. Z důvodu rozsahu zpracovávaného 
dokumentu a  jeho úpravám prodlužuje-
me termín možnosti zaslání připomínek 
a  podnětů na  e-mail s.stastny@slatinany.
cz a to do 6. 2. 2022. Příslušné dokumenty 
naleznete na  webových stránkách města 
http://www.slatinany.cz/vyhledove_projekty.
php. Následně bude koncepce upravena 
a projednána v Radě města a poté předlo-
žena ke schválení Zastupitelstvu.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Milí obyvatelé Slatiňan,
Jak jistě víte, v posledních letech se správa 
zámku s Národním památkovým ústavem 
snaží zkvalitňovat nejen stavební stav jed-
né z  mála národních kulturních památek 
v Pardubickém kraji – slatiňanského zám-
ku a zahrady, ale také formu jeho prezen-
tace. Novinky uvádíme nejen na webových 
stránkách www.zamek-slatinany.cz, ale sle-
dovat nás můžete také na Facebooku nebo 
Instagramu. A  letos zcela poprvé zámek 
v  zimě nezavírá a  přidává se do  úzkého 
okruhu památek přístupných celoročně.
Po  dokončení velkého projektu obnovy 
z prostředků Evropské unie, během které 
byly obnoveny nejen zahrada a  exteriéry 
zámku, ale také části jeho interiérů, bych 
Vás rád touto cestou pozval na nový zim-
ní prohlídkový okruh, který Vás přenese 
do dob před přibližně sto lety, kdy se po-
stupně začala hroutit monarchie a vznika-
la republika, do  dob, kdy stárnoucí kníže 
František Josef z Auerspergu již jako vdo-
vec pobýval ve  Slatiňanech stále raději 
a  raději, a  kam za  ním přijížděli příbuzní 
a přátelé na návštěvy. Prohlídka Vás zave-
de do zámecké kuchyně a především zre-
staurovaných prostor přízemí východního 
křídla – hostinských pokojů, kde se poda-
řilo za neuvěřitelného nasazení řemeslní-
ků a  restaurátorů kompletně sundat ne-
vhodné latexové omyvatelné nátěry stěn 
z  roku 1979. Obdivovat můžete zrestau-
rované výmalbě z konce 18. století, která 
imituje textilní květinovou tapetu. Ostatně 
s  novými látkovými tapetami se setkáte 

i v hostinské ložnici, kam byla nad postel 
vrácena zrestaurovaná nebesa nalezená 
v  tzv. černé komoře nebo psací stůl s vy-
tahovacím mechanismem, který byl odve-
zen ze zámku v  roce 1947 do  depozitáře 
zámku Žleby a před pár lety navrácen zpět 
do Slatiňan. Zajímavostí je také koupelna 
s historickým zařízením oddělená od šatny 
prosklenou dřevěnou příčkou nalezenou 
na půdě a vrácenou na své místo. Může-
te se projít po  obnovených podlahách, 
zhlédnout množství různých předmětů, 
a  to včetně těch, které desítky let nikdo 
neviděl, protože neměly to štěstí a nestaly 
se nikdy součástí prohlídkových tras. Jsou 
jimi například i unikátní damaškové ubrusy 
a ubrousky s motivem knížecího jednooca-
sého lva i s dochovaným vyšitým inventár-
ním číslem, italské terazzo talíře a mnoho 
dalšího. Zaposlouchejte se do osudů zám-
ku v dobách první republiky a staňte se na-
šimi hosty.
Zimní prohlídkový okruh můžete navštívit 
od  listopadu do  března vždy ve  čtvrtek, 
pátek a sobotu v 10:00, 13:00 a 15:00 ho-
din, v sobotu také v 11:30 hodin. Pokladna 
je otevřena vždy 15 minut před začátkem 
prohlídky, nebo využijte nákup vstupenek 
online, který doporučujeme především 
pro soboty.
I pro letošní rok pro Vás připravujeme řadu 
kulturních akcí a mimořádných prohlídek. 
Pevně doufám, že si z nabídky vyberete a že 
nám v jejich realizaci už COVID nezabrání. 
Sledujte naše webové stánky, kam postup-
ně všechny akce a nabídky doplňujeme. 

Hodně zdraví přeje
Jaroslav Bušta, slatiňanský kastelán

 ■ ZÁMEK SLATIŇANY POPRVÉ OTEVŘEN I ZIMNÍM OBDOBÍ

Hodně zdraví přejeHodně zdraví přeje

Již druhým rokem hasičské jednotky za-
sahují ve  ztížených podmínkách pande-
mie onemocnění COVID - 19 nevyjímaje 
té naší. V roce 2021 vyjela naše jednotka 
na žádost KOPIS (krajské oper. a informač-
ní středisko) celkem k  90 výjezdům, což 
je oproti roku 2020 mírný nárůst v počtu 
událostí. Z výčtu zásahů se jedná o účast 
na 20 požárech, 18 DN z  toho dvě želez-
niční, 37 TP (tech. pomoc – odstraňování 
stromů, otevírání zavřených prostorů, li-
kvidace obtížného hmyzu atd.), 4x planý 
poplach, 8 x ostatní pomoc – spoluprá-
ce s  ZZS, transport pacienta, resuscitace 
osob – AED, vyhledání osob v neznámém 
terénu, 2x likvidace úniku provozních ná-
plní a 1x zamezení úniku plynu. Co se týče 
požárů, tak namátkou ty většího charak-
teru jako skladovací hala v  Obořici nebo 
v  Třibřichách, požáry RD v  Rabštejnské 
Lhotě, výrobní prostory bývalá Transpor-
ta Chrudim, Borzna Chrudim hořící sklad, 
požár obytného přívěsu s  výbuchem tla-
kové lahve u  Bítovan. Bohužel máme 
i  zásahy s  tragickým koncem, jako napří-
klad požár RD v  obci Loučky. U  DN jsme 

mimo jiné zasahovali u dvou železničních 
nehod s  následným vyproštěním osob 
s  tragickým koncem u  Bítovan a  Zaječic. 
Dále např. v  obci Ochoz u  nehody OA, 
které poškodilo dva HUP s únikem plynu 
do ovzduší, nebo u DN na výjezdu ze Sla-
tiňan při otevření obchvatu. Z technických 
zásahů a ostatní pomoci je to hlavně - čer-
pání vody, odstraňování spadlých stromů, 
otevírání uzavřených prostorů – vozidla, 
byty. V neposlední řadě spolupráce s ZZS 
– transport pacienta – poskytnutí první 
pomoci AED, pomoc osobám v nouzi, vy-
hledání ztracených osob – Smrkový Týnec, 
Horní Bezděkov, vyproštění osoby z vody 
a velmi těžký zásah v kamenolomu Žum-
berk – záchrana osoby ze skalního masívu. 
Dále jednotka zabezpečovala únik plynu 
při překopnutém vedení ve  Slatiňanech 
v  ul. Tyršova. Tato zásahová činnost je 
podložena pravidelným praktickým a teo-
retickým výcvikem, který se snažíme pro-
vádět ve  spolupráci s  městem Slatiňany 
– objekt Modely nebo s okolními fi rmami 
– Veran, Recycling. Zde sháníme OA na vý-
cvik s vyprošťovacím zařízením pro zásahy 

u DN. Tato činnost se nám vyplatila i s tím, 
že jsme se přihlásili do 2. ročníku Krajské 
soutěže ve vyprošťování osob z havarova-
ných vozidel. Soutěž se konala 24. 6. 2021 
v  Pardubicích, kde jsme se o  pár bodů 
umístili na krásném druhém místě, a ute-
kl nám postup na mistrovství ČR. Zde, co 
jsem uvedl, je činnost spojená s výjezdem, 
ale my pomáháme i mimo ně, a to se stě-
hováním nábytku a materiálu pro MŠ Sla-
tiňany, asistenci při natáčení fi lmu Služka, 
spoluprací s místními organizacemi a prací 
pro naše město. V roce 2021 se na nás ko-
nečně usmálo štěstí a  podařilo se Městu 
Slatiňany získat dotaci od MV a Pardubic-
kého kraje na pořízení malého dopravního 
vozidla. Stávající vozidlo jsme získali převo-
dem jako vyřazené od Policie ČR a je již pro 
naši činnost nevyhovující. Pandemie COVI-
DU předání tohoto vozidla opozdila o čtyři 
měsíce. Tímto bych chtěl poděkovat Městu 
Slatiňany a zaměstnancům MěÚ za trvalou 
podporu při zajišťování naší činnosti.

Velitel JSDH Slatiňany
Bc. Rulík František

 ■ ZPRÁVA VÝJEZDOVÉ JEDNOTKY HASIČŮ MĚSTA SLATIŇANY ZA ROK 2021
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Hasičský sbor působí ve  městě nepře-
tržitě od  svého založení v  roce 1882. 
V  uplynulém období měl celkem 88 čle-
nů, z toho 41 mužů, 22 žen a 25 mladých 
hasičů. Práce sboru je vždy zhodnocena 
za uplynulé období a zároveň i vytyčena 
na  příští rok výroční valnou hromadou. 
Práce sboru je řízena výborem a ten sta-
novuje v ročním plánu schůze a činnost. 
V  uplynulém roce proběhlo 5 schůzí vý-
boru, 2 členské schůze, z  nichž 1 byla 
výroční. Rok 2021 se nejen pro náš sbor, 
ale pro nás všechny moc nelišil od toho 
předchozího. Vlivem stále neustupují-
cí nemoci COVID-19 došlo k  vyhlášení 
mnoha mimořádných opatření, která 
nás provázela celým rokem a která pod-
statně ovlivnila také činnost našeho sbo-
ru. I přesto všechno se náš sbor pokusil 
uspořádat dlouholeté tradiční akce, které 
k  našemu sboru už prostě patří a  jsou 
naší součástí. V  měsíci červenci proběhl 
tábor mladých hasičů, tradičně konaný 
na rybníku Řeka u Krucemburku. Přípra-
va a průběh této akce daly vedoucím na-
šich mladých hasičů tentokrát velice za-
brat, jelikož nejistota možnosti pořádání 

tábora a  neobvykle přísné hygienické 
podmínky byly velkou dávkou starostí. 
Přispělo k tomu i to, že se nám po dlou-
hém plánování konečně podařilo přestě-
hovat naše zázemí na jinou část pozemku 
a především ho opravit a zrekonstruovat, 
aby nám i  v  následujících letech dobře 
sloužilo jako doposud. Za  to, že se vše 
stihlo včas, bych chtěl všem, kteří pomoh-
li a přiložili ruku k dílu, moc a moc podě-
kovat. Bohužel se nám v uplynulém roce 
nepodařilo uspořádat 45. ročník Poháru 
Města Slatiňany v požárním útoku, který 
se měl konat 11. 9. 2021 na místním sta-
dionu. Vzhledem k  situaci okolo nemoci 
COVID-19 se nám přihlásilo velice málo 
soutěžních družstev a  z  tohoto důvodu 
jsme rozhodli, že pořádání této soutěže 
odložíme na následující rok. Podařilo se 
nám však o týden později v neděli 19. 9. 
2021 na témže místě uspořádat 20. roč-
ník dětského Poháru Města Slatiňany 
v požárním útoku. Soutěže se zúčastnilo 
celkem 26 družstev dětí, z toho 14 druž-
stev starších žáků a 12 družstev mladších 
žáků. Pravdou je, že odložení pohárové 
soutěže dospělých nás velice mrzelo, ale 

útěchou nám bylo zdařilé uspořádání ju-
bilejního 20. ročníku dětské soutěže. Sice 
i  na  této soutěži nebyla účast tak velká, 
na jakou jsme zvyklí, nicméně část našich 
tradic v konání jedné z nejstarších soutěží 
v našem kraji, a dost možná i naší zemi, 
se nám podařilo udržet. V  uplynulém 
roce jsme toho sice nestihli tolik, kolik 
bychom si přáli, ale za uskutečnění všech 
zmiňovaných akcí patří velký dík členům 
sboru a zejména pak vedoucím mladých 
hasičů, kteří to nevzdali a tábor pro naše 
malé následovníky i přes všechna úskalí 
uspořádali. Velké poděkování patří také 
našemu městu a  jeho fi nanční podpoře, 
díky které bylo možné naše zmiňované 
akce uskutečnit. V neposlední řadě patří 
velký dík všem našim sponzorům a pod-
porovatelům z řad různých fi rem a sou-
kromých osob. Tolik k  činnosti našeho 
sboru za  uplynulý rok. Na  závěr přeji 
všem pevné zdraví, a  aby byl rok 2022 
lepší, a  naše životy se alespoň trochu 
mohly vrátit „k normálu“. 

Lukáš Jandík,
 starosta SDH Slatiňany

STALO SE

 ■ ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE SLATIŇANECH V OBDOBÍ 
OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021
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Vzpomínku na  kněžnu Vilemínu Auer-
spergovou (1857–1909) napsali do  listo-
padových Ozvěn 2019 kastelán zámků 
ve Slatiňanech Ing.  J. Bušta a průvodkyně 
zámku Žleby Mgr. B. Kobianová u příleži-
tosti 110. výročí jejího úmrtí (†1. 10. 1909).
V dobovém tisku se v nekrologu o ní píše, 
že zesnulá byla vysoce šlechetnou me-
cenáškou lidu, potřebným prosebníkům 
nikdy neodepřela pomocnou ruku, každé-
mu ve svém okolí ukázala přívětivou tvář 
a dobré srdce.

Výše zveřejněný odkaz na článek o V. Auer-
spergové se pouze omezil na její nacionále, 
píšící o  seznámení Vilemíny s  Auersper-
gem, svatbě, životě na zámku, narození dětí, 
příznacích nevyléčitelné nemoci a předčas-
ném skonu v 52 letech na rakovinu.
Obsáhlejší text byl zveřejněn na zámeckém 
webu (www.zamek-slatinany.cz), v  němž 
kastelán citoval ze zápisů Auersperga 
z osobního deníku. Uvádí, že s milovanou 
Willy prožil nejlepší léta života a  porodila 
mu pět dětí. Ve  šťastném manželství se 
Auersperg cítil psychicky vyrovnán, svoji 
ženu miloval a  zámek se pro knížecí pár 
stal nejlepším domovem, v  němž spolu 
prožili tři desítky let v  láskyplném vztahu. 
Jejich rodinná idyla byla předčasně ukon-
čena smrtí Vilemíny v roce 1909. Tolik text 

upřímného vyznání Auersperga ze zámec-
kého webu, sepsaném na třech listech.
O V. Auerspergové psal autor v Ozvěnách 
z dubna 2013, protože dala podnět k rea-
lizaci fi ligránského objektu středověkého 
hrádku zv. kočičí pro jeho mini velikost. Byl 
tehdy umístěn v okrajové části obory a kře-
mencový výstupek skaliska v  lesním teré-
nu podle plánku stavitele F. Schmoranze 
byl ohrazen hradbou, do níž bylo včleněno 
sedm věží, obytné, obranné a pozorovací. 
Vycházel tak z architektury starých hradů, 
jimiž naše krajina oplývá. Motivem kněžny 
pro postavení této kuriozní atrakce byla zá-
bava a potěšení zámeckých dětí. Zmíněný 
článek byl doplněn podobiznou Vilemíny 
a obrázkem Kočičího hrádku od humoristy 
M. Alexy.
Kočičí hrádek patří od svého vzniku před 
koncem 19. století k vyhledávaným a oblí-
beným cílům v okolí města, zejména rodi-
čů s dětmi. O jeho technický stav se pečlivě 
stará město, i když mu nepatří, ale chová 
se jako jeho správce.

Další vzpomínka od téhož autora byla otiš-
těna v  lednových Ozvěnách 2020 a  měla 
titulek Vilemínina stezka. Jednalo se o krát-
kou naučnou stezku (ca 1 km) zřízenou 
v  roce 2016 nad zámeckým parkem. Má 
pět zastávek a u každé jsou otázky na zdej-
ší historii, určené pro školní mládež. Pou-
tač se směrovkou vidíme na fotu, doplňuje 
ho krátký text a vyobrazení Vilemíny.
Vilemína byla nositelkou titulu palácové 
dámy, což bylo označení čestného úřadu 
dvorní dámy, udělované v habsburské mo-
narchii vdaným šlechtičnám, rovněž byla 
vyznamenána dámským řádem hvězdové-
ho kříže, sdružující katolické šlechtičny s ná-
boženskými a  charitativními povinnostmi. 
Podmínku pro jeho udělení byl vývod 16 

šlechtických předků (viz titulek článku).
Atmosféru na  zámku na  konci 19. stole-
tí předvedl amatérský divadelní soubor 
Acord. Ten představoval početnou rodinu 
F. J. Auersperga, přičemž jeho ženu sehrála 
J. Rýzová, která měla i  zástup při opako-
vaných vystoupeních. Uskutečnilo se po-
prvé v sezoně 2020 za účasti návštěvníků 
prohlídky zámku, v následujícím roce byla 
scéna opakována jak v interiéru zámku, tak 
v uzavřené části zahrady. Účelem inscena-
ce bylo přiblížit život v rodině Auerspergů. 
Scénář byl zpracován na základě dochova-
ných zápisů, výše doložených autorstvím.

Ing. Milan Vorel

Komentář k obrazové příloze:
Obr. č. 1 je vyobrazení F. J. Auersperga 
a  jeho ženy Vilemíny, otištěné ve  Wiener 
Salonblatt z roku 1878 (otištěn byl v publi-
kaci J. Stehlíkové a L. Štěpána – Nasavrcké 
panství a slatiňanští Auerspergové z roku 
2014.

Obr. č. 2 portrétní foto Vilemíny kněžny 
z  Auerspergu, rozené hraběnky Kinské, 
inv. č. SN 20589, kolem roku 1875.

Obr. č. 3 Vilemína kněžna z  Auerspergu 
v jezdeckém dresu, inv. č. SN 20706, foto-
ateliér Emil Rabending Favoritenstrasse 3, 
Vídeň kolem 1878.
Foto obr. 2 a 3 poskytl Národní památkový 
úřad, správa zámku Slatiňany.

Obr. č. 4 Je foto upozorňující na naučnou 
Vilemíninu stezku při silnici nad ohradami 
s výběhy koní. Nečitelný text na sloupku je 
umístěn níže ve větším měřítku (Jan Drášil).

 ■ HRABĚNKA VILEMÍNA KINSKÁ, PŮVODEM ZE STARÉHO ČESKÉHO RODU VLADYK 
Z VCHYNIC A TETOVA, SE V ROCE 1878 PROVDALA ZA F. J. AUERSPERGA (1856–1938)

Výše zveřejněný odkaz na článek o V. Auer-

šlechtických předků (viz titulek článku).Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Ve Slatiňanech je vysazeno velké množství 
keřů, které jsou v současnosti 2-3× ročně 
zmenšovány řezem. Jsou to většinou živé 
ploty mezi chodníkem a  silnicí, v  součtu 
celkem asi 1,5 km! Tento stav už je díky 
velké pracnosti nadále neúnosný a je tře-
ba hledat jiná řešení. Cílem je dosáhnout 
stavu, kdy tam, kde je třeba živý plot, po-
rostou dřeviny, které potřebné výšky do-
sahují samy i  bez řezu. Keře ponechané 
vlastnímu vývoji jsou přirozeně krásné, 
pravidelně kvetou a potřebují daleko men-
ší údržbu než stříhané živé ploty. U někte-
rých nyní řezaných keřů lze k tomuto stavu 
přejít úplným zmlazením – seříznutím keřů 
u země. Ty obrazí a asi po 2-3 letech do-
sáhnou své přirozené výšky a habitu. Důle-
žitý je u této práce včasný termín – nejlépe 
těsně před začátkem rašení, aby veškerou 
energii mohly rostliny věnovat vytváření 
nových výhonů.
Letos dojde ke  zmlazení keřů v  ulici Ná-
dražní, na sídlišti v ulici Švermova a na ulici 
T. G. Masaryka podél parku J. Johna.
V  ulici Nádražní se jedná hlavně o  velké 
jednotlivé keře tavolníků. Keře se seříz-
nou těsně nad zemí, nechají se znovu ob-
růst a v dalších letech se budou ošetřovat 

nejdříve vystříháváním nejslabších výhonů 
úplně u země a poté, co dorostou koneč-
né výšky, se budou vystříhávat pouze celé 
větve, které zasahují do silnice – také zce-
la u země. Tak se docílí přirozeného tvaru 
keře a každoročního kvetení při nejmenší 
potřebě údržby.
V ulici Švermova jde o starou směsici pů-
vodní výsadby a  pozdějších náletů. Živý 
plot je přestárlý, nevzhledný, zadržuje od-
padky a ani po seříznutí už nebude krás-
ný, protože různé druhy dřevin v něm vy-
rostou různě vysoko. Výsadba keřů pod 
kulovitými javory je nevhodná, protože 
konkuruje stromům odběrem vody. Ře-
šením je v předjaří keře seříznout u země, 
nechat 2 roky růst a poté je zcela odstranit. 
Mezitím založit u silnice záhon, ve kterém 
budou vysazeny keře dorůstající nižší ve-
likosti. Pod javory už keře nesázet. Dojde 
tím k  optickému zvětšení prostoru pro 
obyvatele sídliště, silnice bude odcloněna 
keři a odpadne potřeba opakovaného řezu 
stávajícího živého plotu.
V  ulici T. G. Masaryka roste po  východní 
straně parku J. Johna pruh nízkých tavol-
níků. Po  seříznutí keřů bude následovat 
vypletí porostu, pohnojení a  zamulčování 

borkou. Pak se keře nechají dorůst do ko-
nečné velikosti tak, aby keře mohly svou 
šířkou zakrýt celý pruh mezi silnicí a chod-
níkem a nevznikaly tak volné prostory pro 
plevely.
Na některých místech ve městě zůstanou 
stávající stříhané živé ploty – např. v ulici T. 
G. Masaryka od kruhového objezdu po se-
mafor nebo v  ulici Schmoranzova, někde 
se keře přestanou stříhat – např. u benzí-
nové pumpy, kde rostou nízké tavolníky.
Před vlakovým nádražím bude prostor 
řešen celkovou rekonstrukcí. Zde dožíva-
jící a  už nebezpečné stromy a  jednotvár-
né stříhané živé ploty budou odstraněny 
a budou zde vysazeny nové stromy a volně 
rostoucí keřové skupiny.
Čas a  fi nance uspořené díky postupné 
přeměně živých plotů na  nestříhané lze 
pak věnovat nově vzniklým trvalkovým zá-
honům a  novým výsadbám dřevin. Není 
třeba se bránit změnám. Zeleň ve  městě 
roste a  je třeba s  ní průběžně pracovat. 
„Zahradník má tvrdé srdce a ostrou seke-
ru v  ruce.“ Výsledkem je prostor na nové 
výsadby a  v  konečném důsledku věkově 
rozrůzněné vitální porosty.

Veronika Novotná, Ing. Markéta Kindlová

 ■ KEŘE VE SLATIŇANECH  
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 ■ CYKLOKROUŽEK SLATIŇANY INFORMUJE
,Když něco umíš, tak si to můžeš nechat 
pro sebe, a nebo se podělit s ostatními.“ 
S  touto myšlenkou jsme založili cyklo-
kroužek ve Slatiňanech.
Na úvodním tréninku bylo asi 40 dětí a to 
nás utvrdilo v tom, že je to skvělá myšlen-
ka, kterou chceme dál rozvíjet. Nadšení 
dětí bylo také naprosto dokonalé.
Trénujeme ve 3 skupinách a na každou 
máme 2–3 trenéry, abychom pokryli 
různorodou úroveň schopností dětí. 
Jelikož máme děti od  4 do  14 let, tak 
to je nezbytné. Každopádně cíl je stej-
ný u všech – něco je naučit, ale hlavně 
zajistit, aby měly rády pohyb a  radost 
z toho, že se na kole zlepšují v technice 
i výkonnosti. 
Když je hezké počasí, tak jsme na kolech 
buď za  sokolovnou, kde máme spoustu 
mobilních překážek, anebo jsme v  lese. 
Když je zima, či prší, tak máme k dispozici 
sál v sokolovně, kde jsme pořídili balanč-
ní desky, jednokolku, BMX a další hračky 
na posilování. Takže trénujeme celoročně 
a příprava je komplexní. 
I nadále plánujeme celý projekt více roz-
víjet. Na  léto jsme připravili příměstský 
tábor ve Slatiňanech, kde budeme jezdit 
na kole, koupat se v řece a vezmeme děti 
i  na  lezení do  škrovádských skal. Také 
náš trenér Šimon si se svou sestrou Kris-
týnou jako členové české reprezentace 
ve frisbee ultimate připravují ochutnáv-
ku tohoto sportu. Takže jde o všestran-
ně sportovní „příměšták“ s  preferencí 
kola :-)
Další tábor plánujeme již pro zdatnější, 
a  to v  Rychlebských stezkách. Budeme 
děti učit vyšší pilotáži na trailech a zkusí 
si i kus trailu postavit s místními profíky. 
Večery budeme trávit v místním skill cen-
tru. Vše potřebné je na www.cyklodeti.cz/
cyklotabory.
Také se nám profi lují některé děti se zá-
vodními ambicemi, a  tak na  jaře prav-
děpodobně spustíme samostatné spe-
cializované tréninky jako přípravku pro 
enduro závody. Naši trenéři Šíma a Mára 
mají za  sebou již 3 závodní sezóny. Vě-
říme, že díky novým nadějím bude Tým 
Kolopravna Slatiňany posílen o  další ši-
kovné juniory a zavodní základna se nám 
tak rozroste.
Pokud Vás náš přístup zaujal, tak na strán-
kách www.cyklodeti.cz naleznete pokyny, 
jak Vaše děti přihlásit.

Milan Tlustý


