
■

3

Ozvěny
radniční zpravodaj města

březen 2022

SDH Slatiňany 
se těší z nového 
automobilu

… automobil VW Transportér 
byl předán do užívání …
 str. 6

Podařilo se

rekonstruovat další byt v DPS 
Slatiňany.
 str. 2

Neoprávněné 
pronajímání bytů

… k obvinění z neoprávněného 
pronajímání není dostatek 
důkazů.
 str. 5
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před dvěma roky jsem k vám promlouval prostřednictvím městského rozhlasu po vy-
hlášení nouzového stavu, vyvolaného šířením koronaviru. Stáli jsme všichni na začátku 
něčeho nového, něčeho, co naše generace ještě nikdy nezažila, a  s  čím se nemusela 
potýkat. 
Nebyly vždy k dispozici spolehlivé informace týkající se různých nařízení, omezení. Dob-
rovolníci šili roušky, členové místních organizací je roznášeli seniorům. Bojovali jsme 
sami se sebou, abychom se postupně řídili všemi omezeními, nosili roušky, respirátory, 
nestýkali se se svými blízkými, podstupovali karanténu apod. Nikomu z nás se ani „ne-
zdálo“, že budeme mít nařízen home offi  ce, děti že budou „vyhnány“ ze školních lavic 
a budou absolvovat distanční výuku, že si nebudeme moci dát oběd v restauraci, či na-
vštívit kadeřníka, v neposlední řadě, že všichni budeme muset podstupovat testování. 
Když se za  téměř dvouletým „zvláštním“ obdobím ohlédneme, těžko spočítáme, kolik 
omezení a nařízení jsme absolvovali, co všechno jsme podstoupili, a těžko budeme po-
suzovat, co bylo či nebylo správné a účinné. Každopádně tento časový úsek nebyl pro 
nikoho z nás lehký, mnozí z nás nemoc prodělali, někdo s menšími, někdo s většími a váž-
nějšími příznaky. Někteří se museli rozloučit se svými blízkými, přáteli a kamarády, kteří 
nemoci podlehli.
Po dvou letech přichází období úlevy od mnoha omezení a nařízení, můžeme zase volněji 
dýchat a nebát se tolik vážného průběhu nemoci. Buďme optimističtí, věřme, že život 
půjde dál „normálně“, jak jsme byli zvyklí. Zároveň ale buďme opatrní k sobě i ke svému 
okolí. Snažme se dodržovat i ta malá omezení a doporučení. 
Děkuji Vám, že jste toto nelehké období ustáli a chovali se vždy zodpovědně a pomáhali 
si navzájem. Děkuji všem za trpělivost a kázeň, kterou jste projevovali v době pandemie. 
Děkuji i všem zaměstnancům Městského úřadu Slatiňany, radním a zastupitelům, že se 
jejich práce nezastavila ani za omezených možností a že i přesto všechno byli vstřícní při 
řešení záležitostí našich občanů.
V březnu 2020 jsem svůj proslov ukončil slovy: „Přeji všem pevné zdraví, hodně optimi-
smu, slušnosti a ohleduplnosti.“ Tato slova opakuji znovu po uplynutí dvou let a opět je 
vyslovuji s pokorou.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

MĚSTO

Byt č. 4 v Domě s pečovatelskou službou 
Slatiňany prošel kompletní rekonstrukcí.
Městu Slatiňany se podařilo rekonstruovat 
další byt v Domě s pečovatelskou službou 
Slatiňany. Jedná se o druhou rekonstrukci 
a v současné době se opravuje už třetí byt.
Byla posunuta stávající příčka a tím se zvět-
šilo sociální zařízení bytu. Díky této nové 
dispozici mohl být nainstalován sprchový 
kout. Proběhla i výměna vodovodní insta-
lace, elektrorozvodů, svítidel, podlahových 
krytin, veškerých obkladů a  dlažby. Byla 
zakoupena nová kuchyňská linka a  šatní 
skříň.
Rekonstrukci na základě výběrového řízení 
provedla fi rma Komplex CR s.r.o., Chru-
dim. Projektantem přestavby byl Tery Art 

Michal Tereska. Bytová jednotka bude pře-
dána novému nájemci 1. března 2022.
Chceme touto cestou poděkovat obyvate-
lům DPS za  trpělivost během stavebních 
úprav. 

Mgr. I. Čápová Tušicová,
 vedoucí pečovatelské služby

 ■ PODAŘILO SE!!!

 ■ 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 nabíd-
nout:
Petr May – Muž bez tváře
Elizabeth Haran – Oheň v srdci

Renata Maryšková

 ■ VÁŽENÍ OBČANÉ,  ■ NABÍDKA PRONÁJMU 
„OBČERSTVENÍ“
NA PLOVÁRNĚ
Město Slatiňany nabízí k pronájmu nebyto-
vé prostory pro provoz občerstvení na plo-
várně ve Slatiňanech. Bližší informace lze 
získat na webových stránkách města: www.
slatinany.cz, na úřední desce, nebo přímo 
na Městském úřadu – u paní Bc. Martiny 
Doležalové.

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Jako nájemce bytu v domě na Starém ná-
městí ve  Slatiňanech děkuji touto cestou 
pronajímateli bytů Městu Slatiňany, pře-
devším pracovníkům investičního odboru 
paní Esserové a  panu Hofmanovi. Rychle 
a  ochotně zařídili zateplení sklepa, který 
je bezprostředně pod užívaným bytem. 
Zateplení splnilo svůj účel, byt přestal 
promrzat a  přestala se zde tvořit plíseň. 
Po  dlouhé době a  různých pokusech se 
plísně zbavit, je byt v pořádku a jeho užívá-
ní slouží k mé radosti.

Iva Vávrová, nájemce

Naše velké díky patří všem pracovnicím 
Pečovatelské služby ve  Slatiňanech pod 
vedením paní Mgr. Ilony Čápové Tušicové. 
V pro nás nelehké době, v čase uplynulých 
Vánoc, nám velice pomohly po  psychic-
ké stránce se vyrovnat s  nečekaným od-
chodem člena naší rodiny. Bez problému 
a  s  velikou vstřícností jsme mohli využít 
všech úkonů pečovatelské služby.
Za vše patří pečovatelkám naše velké po-
děkování.

manželé Václava a Václav Boháčovi
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 ■ NEZNÁMÍ PACHATELÉ STÁLE ŘÁDÍ…
Přiložené snímky není třeba rozsáhle komentovat. Jedná se 
o  stále se opakující „nešvary“ vandalů a  občanů, kteří si neváží 
společného majetku ani pořádku a  pěkného vzhledu veřejných 
prostranství v našem městě. Škoda, že se jedná o neznámé pa-

chatele, a nelze tyto škody řešit a dát k úhradě pachateli. Opravy 
a zajištění nápravy tak stále zůstává na pracovnících údržby města 
a fi nanční zajištění na Městu Slatiňany.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ Slatiňany

 ■ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 12. února 
2022 radní města Marií Málkovou slavnostně přivítáni do života 
a  společenství našeho města tito noví občánci: Dominik Čer-
noch, Leontýna Černochová, Jakub Dočkal, Valérie Motlová, 
Jan Šilhánek, Helena Šilhánková, Maxmilian Troubil, Matyáš 
Třešňák, Danika Zourková, Patricie Brožová, Marek Cajtha-
ml, David Česal, Václav Girášek, Štěpán Hajný, Barbora Jirás-

ková, Lukáš Michálek a Amélie Švadlenková. Na této slavnosti 
svým vystoupením potěšily žačky ze Základní umělecké školy Sla-
tiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jiřiny 
Hrubé. Malým občánkům i jejich nejbližším přejeme do dalších let 
hodně štěstí, zdraví a radosti.

Ivona Osinková, odbor správní

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022

 Út 15. 3. 2022 (od 19 h) Cestovatelský večer Společenský dům

 Út 5. 4. 2022 (od 18 h) Večer s fyzikou Společenský dům

 So 30. 4. 2022 (od 19 h) Pálení čarodějnic Areál ZO ČSCH

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V BŘEZNU A DUBNU 2022

ková, Lukáš Michálek a Amélie Švadlenková.
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Rada města Slatiňany projednala
na 117. schůzi dne 10. 1. 2022

  1.  Rada schválila nastavení limitu na do-
tace z  rozpočtu města (500 000 Kč) 
pro organizace a  spolky – z  čehož 
445 000Kč půjde na činnosti pořizova-
né příjemcem dotace, 15 000Kč na po-
háry a  čestné ceny se znakem města 
a 40 000 Kč je rezerva pro případné do-
datečné žádosti.

  2.  Nařízení vlády ze dne 10. listopadu 
2021, podle kterého Rada města schvá-
lila 20. prosince 2021 platy ředitelům 
příspěvkových organizací města bylo 
nařízením vlády dne 29. prosince 2021 
zrušeno. Rada města tak opakovaně 
upravovala platy ředitelů příspěvko-
vých organizací města v oblasti školství.

  3.  Bylo schváleno vypsání zakázky malého 
rozsahu 3. kategorie s názvem: „Pojiš-
tění město Slatiňany“. Soutěž zahrnuje 
kompletní pojištění města (od automo-
bilů, přes odpovědnost zaměstnanců, 
po  majetek). Současné pojištění bylo 
dodatky upravováno (např. při dokon-
čení nástavby ZŠ, nebo nákupu nového 
automobilu). Nyní bude soutěženo jako 
celek s cílem ušetřit fi nanční náklady.

  4.  Byla vydána vnitřní směrnice pro tvor-
bu a  čerpání sociálního fondu MěÚ. 
Sociální fond je určen k  zabezpečení 
sociálních, kulturních a  dalších potřeb 
zaměstnanců, kteří mají se zaměst-
navatelem uzavřený pracovní poměr, 
nebo zvolených zastupitelů města 
do uvolněné funkce (starosta). 

  5.  Došlo k  odložení memoranda o  part-
nerství a  spolupráci při řešení odpa-
dového hospodářství se společností 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
a  společností Elektrárny Opatovice, 
a.s.. Memorandum má deklarovat 
společný zájem na nakládání s odpady 
na území města a podporu a společný 
zájem na přípravě a vytvoření vhodné-
ho zařízení na  energetické využívání 
komunálních odpadů na území Pardu-
bického kraje, a to v lokalitě Opatovické 
elektrárny. Rada memorandum odloži-
la na další jednání. Byť se jedná o nezá-
vazný dokument, tak by bylo vhodné, 
aby v něm byla deklarována ze strany 
AVE CZ případná kapacita pro naše 
město – memorandum tak bylo svým 
zněním jednostranné.

  6.  Krajský úřad Pardubického kraje po-
žádal o vyjádření naše město, aby po-
soudilo dokumentaci o  vlivu záměru 
výstavby Separačního dvora Chrudim. 
Rada ve  svém vyjádření doporučuje, 
aby záměr byl proveden ve  variantě 
s kompostárnou.

  7.  Rada města vzala na  vědomí zpraco-
vanou projektovou dokumentaci pro 
stavební povolení na  akci: „Výměna 
bazénové technologie, stavební úpravy 

bazénů a části areálu plovárny ve Sla-
tiňanech“. S  touto projektovou doku-
mentací se mohla veřejnost seznámit 
dne 2. 2. 2022.

  8.  Rada města se seznámila s plánem in-
vestic předložené místostarostou – Ob-
sahuje akce nad 4 mil Kč bez DPH s plá-
novanou realizací v  průběhu několika 
let.

  9.  V různém Rada:
•  byla informováno ohledně proběhlé in-

spekce v ZUŠ. Inspekce proběhla pouze 
s výtkou, že ZUŠ má o 21 žáků více, než 
je povolená kapacita.

•  schválila převedení 480 ks knížek „Na-
savrcké panství a Slatiňanští Auersper-
gové“ do fondu starosty. Fond se využí-
vá na dary významným návštěvníkům 
města.

•  zamítla žádost o  zřízení parkovacího 
místa na pozemku p.č. 10/8 v k.ú. Sla-
tiňany.

•  vzala na vědomí návrh na vyvolání jed-
nání se Spartakem za účelem převodu 
sportovišť do vlastnictví města

Rada města Slatiňany projednala
na 118. schůzi dne 31. 1. 2022

  1.  Rada města vzala na vědomí informa-
ci o  stavu požární ochrany ve  městě 
za  rok 2021 (viz. článek Ozvěny leden 
2022).

  2.  Rada schválila Výroční zprávu za  rok 
2021 o činnosti města v oblasti posky-
tování informací dle zákona o svobod-
ném přístupu k  informacím – celkem 
4 podané žádost.

  3.  Souhlasila s termínem konání 10. Měst-
ského plesu, který byl stanoven na so-
botu 28. 1. 2023.

  4.  Rada města souhlasila s uzavřením Do-
datku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 09/12 se 
společností SURPMO, a.s.. Důvodem 
pro uzavření dodatku je refl ektování 
nutnosti úprav a  změn vyvolané po-
sledními aktualizacemi. Navýšení ceny 
díla o 24 200 Kč vč. DPH.

  5.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na rekonstrukci bytu č. 16 
v DPS Farská 765, Rada města vybrala 
jako dodavatele společnost Pluto spol. 
s  r. o. s  nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 172 132 Kč bez DPH.

  6.  Rada vzala na vědomí stav majetku, zá-
vazků a pohledávek a schválila výsledky 
inventarizace majetku a závazků za rok 
2021.

  7.  Rada města schválila smlouvu o výpůjč-
ce majetku mezi městem, ZŠ a MŠ od 1. 
2. 2022 do 31. 12. 2027. Město Slatiňany 
je vlastníkem majetku, který byl poří-
zen v rámci dotačních titulů. Vzhledem 
k  tomu, že není možné svěřit majetek 
do užívání MŠ a ZŠ dodatkem ke zřizova-

cí listině, neboť to podmínky získaných 
dotací neumožňují po dobu udržitelnos-
ti dotací, je zvolen způsob výpůjčky.

  8.  Rada diskutovala o způsobu poskytová-
ní půjček z Fondu rozvoje bydlení. Od-
ložila vypsání výběrového řízení s  tím, 
že pověřila MěÚ přípravou aktualizace 
směrnice.

  9.  Rada vzala na vědomí informace o uží-
vání Společenského domu ve  Slatiňa-
nech v  roce 2021. Stanovila výše cen 
za užívání pro rok 2022, které zachova-
la stejné jako v předchozím roce.

10.  Rada města schválila uzavření smlouvy 
o bezúplatném užívání nemovitých věcí 
s  Národním hřebčínem Kladruby nad 
Labem. Jedná se o zaplocené pozemky 
kolem Švýcárny. Na  žádost hřebčína 
se smlouva uzavírá vždy na  jeden rok 
a pravidelně se obnovuje.

11.  Na základě žádosti společnosti ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Rada schválila věcné bře-
meno nového vedení NN na p.č. 651/1 
v kat území Slatiňany.

12.  Bylo rozhodnuto o  vrácení dotace 
na  akci „Výměna a  doplnění infor-
mačního systému Slatiňany“ (turistic-
ké informační tabule). Předpokládalo 
se, že původní cena projektu bude 
320  000,- Kč s  tím, že dotace bude 
224  000,- Kč. Bylo však poskytnuto 
pouze 150 000,- Kč a město by muselo 
doplatit 170 000,- Kč. Rozhodnutí bylo 
učiněno na základě vysoké spoluúčasti.

13.  Rada schválila záměr pronájmu občer-
stvení na  plovárně. Záměr s  podrob-
nostmi je zveřejněn na úřední desce.

14.  Byla schválena předložená pachtov-
ní smlouva na  vodní nádrž u  nádraží 
s Českým rybářským svazem MO Slati-
ňany. Pronájme za účelem chovu ryb. 
Pachtovné ve výši 100 Kč / rok.

15.  Byla vedena diskuse nad úpravou ná-
jmů nebytových prostor určených pro 
komerční účely. Vzhledem k vysoké in-
fl aci rada rozhodla o navýšení nájem-
ného o 10%.

16.  Schválení prodloužení smlouvy o zasí-
lání varovných a výstražných zpráv pro-
střednictvím SMS s Městem Chrudim. 
Zprávy budou zasílány starostovi, mís-
tostarostovi a tajemníkovi MěÚ Slatiňa-
ny. Celková cena – 300 Kč na rok.

17.  Rada města schválila „Dohodu o  pro-
vádění servisních prací“ s Technickými 
službami Chrudim 2000 spol. s  r.o., 
řešící zalévání zeleně v  Městě Slatiňa-
ny v letních měsících roku 2022. Cena 
za  zálivku 3 818,- Kč. Při předpokladu 
20 zálivek se jedná o 76 360,- Kč za rok.

18.  Rada města vzala na vědomí informaci 
o  činnosti Městského úřadu Slatiňany 
v roce 2021.

19.  Byla projednána zpráva hodnotící ko-
mise k veřejné zakázce malého rozsa-
hu s názvem Pojištění město Slatiňany. 

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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V souladu s usnesením bylo osloveno 
šest pojišťoven. Nabídku podalo pět 
pojišťoven, jedna byla vyřazena z  dů-
vodu neúplnosti podané nabídky. 
Na  základě doporučení komise byla 
vybrána společnost UNIQA pojišťov-
na, a.s. s  nejnižší nabídkovou cenou 
250 791 Kč za rok. Dosavadní roční po-
jištění činí 390 431 Kč.

20.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 77 889 900 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 27 522 334 Kč) a ve vý-
dajové části 103 906 234 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 1 506 000 Kč).

21.  Rada města odložila veřejnou zakázku 
malého rozsahu s  názvem „Pořízení 
nových webových stránek“.

22.  V různém Rada:
•  vzala na  vědomí čerpání investič-

ního fondu ŠJ na  výměnu regulace 
vzduchotechniky.

•  byla informována o  způsobu, jakým 
bude prováděna údržba keřů a živých 
plotů.

•  byla seznámena a  následně schvá-
lila návrh projektové dokumentace 
k „Oplocení kompostárny a zřízení zá-
zemí“.

Rada města Slatiňany projednala
na 119. schůzi dne 7. 2. 2022

  1.  Byla schválena výzva na  zadání veřej-
né zakázky malého rozsahu s  názvem 
„Pořízení nových webových stránek“ 
(součást projektu „Otevřené a přitažlivé 
město“ spolufi nancované z  prostřed-
ků EU). Výsledkem budou nové webo-
vé stránky v  grafi cké podobě nového 
vizuálního stylu. Kromě nové grafi ky, 
struktury a současného obsahu budou 
stránky navíc mít zvukové záznamy jed-
nání Zastupitelstva, rozklikávací rozpo-

čet, přehled kulturních akcí a rozsáhlejší 
integraci se současnými systémy města. 
Hodnotící komise – Ing. Vít Steklý, Ing. Jiří 
Pešek, Ondřej Samek.

  2.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 77 889 900 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 27 522 334 Kč) a ve vý-
dajové části 103 906 234 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 1  506  000 Kč) – 
dorozpočtování dofi nancování pořízení 
malého vozidla pro JPO.

  3.  V různém Rada:
1.  vzala na vědomí „Stanovisko statutár-

ního zástupce k  veřejnoprávní kon-
trole projektu dostavby ZŠ“. Jedná 
se o  vyčíslení nezpůsobilých výdajů 
za  stavební práce. Jedná se celkem 
o 2 605 628 Kč neuznaných výdajů.

Body jednání Rady blíže okomentoval
Ing. Vít Steklý

Vážení spoluobčané,
jak jste byli průběžně informování pro-
střednictvím Ozvěn, mobilního rozhlasu či 
webových stránek, město na základě výbě-
rového řízení zadalo zpracovat koncepci 
dopravy fi rmou PRO CEDOP. Koncepce je 
spolufi nancována z prostředků EU v rámci 
projektu Otevřené a přitažlivé město.

Jedná se o  dokument, který sice není zá-
vazný, ale jeho cílem je navrhnout v hru-
bých rysech koncepční dopravní řešení 
v rámci Slatiňan tak, aby se v budoucnu při 
projektování konkrétních úprav k  němu 
přihlíželo, a zároveň je důležitý z hlediska 
možnosti čerpání dotací, jelikož je to jedna 
z povinných příloh k žádosti o dotaci do do-
pravní infrastruktury. Tento dokument by 
měl zároveň nahradit původní dokument 
města z  roku 2008, tzv. Dopravu v  klidu, 
ke kterému se tehdy občané nemohli vyjá-
dřit, a následně byl odmítán. 

Na přelomu roku byly ze strany zhotovitele 

odevzdány podklady, které město násled-
ně zveřejnilo na  svých webových strán-
kách. Zároveň z  hlediska rozsahu zpra-
covávaného dokumentu byl prodloužen 
termín pro zaslání případných připomínek, 
námětů a podnětů ze strany občanů. Dále 
byly podklady poskytnuty všem zastupite-
lům města na jejich webové úložiště.
 
Ustanovené pracovní skupině a zhotoviteli 
jsem veškeré Vaše došlé podněty a připo-
mínky podstoupil a  společně se zhotovi-
telem je pečlivě vyhodnocujeme s  cílem 
upravit koncepci tak, aby co nejvíce refl ek-
tovala názory spoluobčanů tam, kde je to 
možné, samozřejmě v kontextu s platnou 
legislativou v oblasti dopravy. 

Nejvíce připomínek od Vás, ale i ze strany 
pracovní skupiny, bylo k navrženému do-
pravnímu řešení v oblasti Medunovy ulice, 
Klášterní, Tyršovy, Wolkerovy, obou síd-
lišť, ulice Neumannovy, třídy T.G.M, kde je 
mnoho obchodů a  provozoven a  dalších. 

Připomínky zaslaly též osadní výbory v Tr-
pišově a Kunčí. Zhotovitel má za úkol také 
upravit koncepci na  základě již projedna-
ných a  schválených investičních záměrů 
dopravního řešení v  souvislosti s  rekon-
strukcí ulic Medunova, Klášterní a Čechova 
tak, jak bylo s občany dříve projednáno. 
Na začátku března by měla být koncepce 
fi nálně upravena a předána městu zhoto-
vitelem a následně bude obratem zveřej-
něna opět na webových stránkách města. 
Dále bude předložena na  jednání Rady 
města a Zastupitelstvu ke schválení.

Děkuji všem spoluobčanům, kteří se do-
pravní koncepcí zabývali a zapojili do dis-
kuse, zaslali připomínky, podněty a námě-
ty. Je to důležité v  tom, že naše pracovní 
skupina má jednak zpětnou vazbu od Vás 
a zároveň tyto názory tlumočíme zhotovi-
teli, který koncepci dopravy vyhotovuje.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 ■ PRŮBĚH VYHOTOVOVÁNÍ DOPRAVNÍ KONCEPCE

 ■ NEOPRÁVNĚNÉ PRONAJÍMÁNÍ BYTŮ
Na Městský úřad Slatiňany byl opakovaně 
v nedávné době doručen anonym upozor-
ňující na  neoprávněné pronajímání bytu 
ve Slatiňanech na Starém náměstí.
Pronajímatel Město Slatiňany již v minulos-
ti tuto situaci řešilo plošně nebo s konkrét-
ními nájemci. 
V  minulosti byla v  bytech na  Starém ná-
městí prováděna namátková kontrola 
oprávněnosti užívání bytů pracovnice-
mi Městského úřadu Slatiňany za  účasti 
příslušníka Městské policie Chrudim. Se 
všemi 60 nájemníky byl uzavřen dodatek 
k  nájemním smlouvám o  nepovoleném 
pronajímání bytů třetí osobě. Všichni ná-
jemníci dodatek podepsali a  vyjádřili tak 
svůj souhlas. Bylo jednáno s  některými 

nájemníky jednotlivě. O  vyjádření k  této 
záležitosti byla požádána advokátní kance-
lář. Bohužel k obvinění z neoprávněného 
pronajímání a  následnému opatření není 
dostatek důkazů. Za důkazy jsou považo-
vány především písemnosti, jako je podná-
jemní smlouva, úhrada nájmu jinou oso-
bou apod. Žádné takové důkazy není lehké 
pronajímatelem získat.
Tolik na  vysvětlenou k  danému tématu 
a k doručeným anonymům.
V  souvislosti s  tímto chceme opakovaně 
vyzvat občany, pokud mají k čemukoli při-
pomínky, náměty a upozornění, aby se pod 
odeslané písemnosti podepsali, a bude jim 
odpovězeno.

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ Slatiňany

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
chtěl bych mnohým z  Vás alespoň tou-
to formou velmi poděkovat, že se nejen 
v  zimních měsících staráte o  úklid chod-
níků před svými domy a  provozovnami, 
přestože Vám to žádný zákon neukládá. 
Pomoc pro město je to velmi výrazná a ví-
taná. Také chci poděkovat našim jednot-
kám dobrovolných hasičů, kteří nám všem 
často pomáhají, a  to s nejrůznějšími pro-
blémy a mimořádnými situacemi, práce je 
to velmi záslužná. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Na setkání seniorů v klášteře na den 10. 3. 
2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

 ■ POZVÁNÍ
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Malý dopravní automobil VW Transportér byl předán do  užívá-
ní SDH Slatiňany ve čtvrtek 10. 2. 2022. Slavnostního předání se 
účastnil hejtman Pardubického kraje JUDr. Martin Netolický, sta-
rosta města MVDr. Ivan Jeník, zástupce Porsche Praha p. Borůvka 
(fi rma byla vybrána ve výběrovém řízení jako dodavatel vozu), ná-
čelník SDH Bc. František Rulík a další hosté. Na pořízení nového 
vozu přispělo MV prostřednictvím HZS částkou 450 000 Kč a Par-

dubický kraj částkou 300 000 Kč. Vozidlo nahradí stávající auto-
mobil darovaný PČR v roce 2011 a vyrobený v roce 1996, který má 
najeto 430 tisíc kilometrů a je již nevyhovující.
Občané se budou moci s vozem seznámit 11. 6. 2022 na oslavách 
ku příležitosti 140 let založení SDH ve Slatiňanech.

Ing. Josef Prokš, 
tajemník MěÚ Slatiňany

 ■ SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ SLATIŇANY SE TĚŠÍ
Z NOVÉHO AUTOMOBILU
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KVÍZ

BŘEZEN - MĚSÍC KNIHY 
 a proto jsme pro děti připravily ČTENÁŘSKÝ KVÍZ 

Pojďte nahlédnout do říše čtenářů 😊😊 
 

1. V jakém lese žil loupežník Rumcajs s Mankou a Cipískem? 
a) Slavickém 

b) Řáholci 

c) Krakonošově 

 

2. Kdo je autorkou knížek Harry Potter? 
a)  J. K. Rowlingová  

b)  Astrid Lingrenová 

c)  Lenka Lanczová  
 

3. Jaký je správný název knihy – doplňte.  
Bylo nás ………….  .      

Staré pověsti ………….. .     

Povídání o ……………. a ……………… .    

Pohádky z mechu a …………… .     

 

4. Josef Lada napsal knížku o „Chytré kmotře …..“ 
a) veverce. 

b) myšce. 

c) lišce. 
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5. Napiš alespoň dvě jména postaviček z časopisu Čtyřlístek? 
a) …………………    b) ………………… 

c) ………………….    d) …………………. 

 

6. Knihu Babička napsala známá česká spisovatelka. 
a) Fišarová Michaela 

b) Božena Němcová  

c) Zuzana Pospíšilová 

 

7. Díky bajkám zůstaly zvířatům určité vlastnosti. Doplňte jaké …. 
Mazaná jako ……………..    Pyšný jako ………………. 

Pilná jako  ………………..    Moudrý jako ……………. 

Silný jako …………………    Hloupý  jako ……….  
    

 

8. Encyklopedie je plná 
a) vědomostí 

b) pohádek 

c) básní 

 

9. Dášenka v knize od Karla Čapka je 
a) kočka 

b) žirafa 

c) pes 

 

Správně vyplněný kvíz dones do 26. 3. do knihovny  
a odměna tě nemine. 
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Čerpáno z materiálů Institutu sociální práce – 
projekt Žít doma

MÝTY O PEČOVATELSKÉ SLUŽBĚ
•  Pečovatelská služba dováží obědy a uklízí
Skutečnost:
 Hlavním úkolem pečovatelské služby není 
dovážet obědy, ale zajistit dostupnost stravy 
v  případě, kdy si ji člověk nemůže obstarat 
sám. Pokud jsou v  místě běžné stravovací 
služby, pečovatelská služba pomůže zpro-
středkovat dovoz obědů např. z  restaurací, 
školních jídelen nebo nemocnic.
 Pečovatelky mohou pomoci také s přípra-
vou oběda, s jeho nakrájením a podáním.
 Totéž platí pro úklidy - pečovatelská služ-
ba je pomůže sjednat u komerční služby. Pe-
čovatelka také může pomoci se samotným 
úklidem, ale jen v případě, že si ho uživatel 
pečovatelské služby (dále jen uživatel) přeje 
nadále zajišťovat alespoň z  části sám nebo 
zajistí potřebný úklid ve spojení s jinou péčí 
(pomoc s hygienou – úklid koupelny).

•  Pečovatelská služba je jen pro ty, kteří po-
třebují drobnou výpomoc, pro ostatní je 
určen domov pro seniory

Skutečnost:
 Pracovníci pečovatelské služby umí zajis-
tit péči o člověka, který je závislý na pomoci 
druhého, i opakovaně během dne (pokud to 
kapacita služby dovoluje).
 Domovy pro seniory jsou určeny pro oso-
by ve  vážném zdravotním stavu vyžadující 
soustavnou péči včetně péče zdravotníků, 
kterou už nelze zajistit doma.

•  Pečovatelská služba pomůže každému se-
niorovi, který o to požádá

Skutečnost:
 Pečovatelská služba může být poskytová-
na těm, kteří potřebují takovou pomoc dru-
hé osoby, jakou nelze zajistit prostřednictvím 
rodiny nebo jiných běžně dostupných služeb.
 Na  začátku se společně s  uživatelem 
zhodnotí potřeby a následně se pomůže najít 
vhodné řešení situace a rovněž se doporučí 
další potřebné doplňující služby. 

•  Pečovatelská služba je poskytována jen 
v domech s pečovatelskou službou

Skutečnost:
 Dnes se bytům v těchto domech říká byty 
zvláštního určení a jsou majetkem obce.
 I v těchto bytech má právo na sociální služ-
bu pouze ten nájemník, který potřebuje tako-
vou pomoc druhé osoby, jakou mu nemůže 
poskytnout rodina nebo jiné běžně dostupně 
služby (např. restaurace, úklidová fi rma, prá-
delna).
 Pečovatelská služba je služba terénní, 
a tedy poskytuje služby v tzv. domě s pečova-
telskou službou, stejně tak ji může poskyto-
vat ve vlastních domech či bytech uživatele.

•  Pečovatelská služba přijde pomoci do do-
mácnosti maximálně jednou denně a jen 
na chvíli

Skutečnost:
 Pečovatelky k  uživatelům mohou přijít 

opakovaně v  průběhu celého dne podle 
toho, jak to bude situace vyžadovat. Časový 
rozsah péče je vždy se službou předem vy-
jednán. Četnost a množství péče lze po do-
hodě dle potřeby měnit.
 Pokud služba nebude moci vyhovět poža-
davkům uživatele v plném rozsahu, bude se 
vždy snažit zajistit alespoň jeho nejdůležitější 
potřeby (např. výkon fyziologické potřeby, 
pomoc při mytí, oblékání, změny poloh, zajiš-
tění a podání jídla).

•  Pečovatelka může nahradit kamarádku
Skutečnost:
 Pečovatelka je profesionální odborná pra-
covnice, která poskytuje předem domluvené 
služby. Kontakt s přáteli nenahradí, ale může 
uživatele doprovodit za jeho přáteli, případ-
ně ho připravit na jejich návštěvu u něj doma.

•  Pečovatelská služba zaručí/zajistí to, že se 
mně/mému blízkému nic nestane

Skutečnost:
 Pečovatelka umí upozornit na rizika, která 
vám v souvislosti se zhoršeným zdravotním 
stavem doma hrozí (např. uklouznutí na ko-
berečku, používání nedostačujících kompen-
začních pomůcek), a doporučí, jak je omezit.
 Není však v jejích silách ani v silách nikoho 
jiného zaručit, že se už nemůže nic nenadá-
lého stát.

•  Pečovatelskou službu uživatel musí platit 
z vlastních peněz

Skutečnost:
 Pečovatelskou službu je nutno hradit, lze 
k  tomu využít příspěvek na  péči, o  který je 
možné zažádat na úřadu práce.
 Žádost mohou pomoci vyřídit sociální pra-
covnice pečovatelské služby.

•  Nejdříve musím mít schválený příspěvek 
na  péči, teprve pak může být pečovatel-
ská služba poskytnuta

Skutečnost:
 Služba může být poskytnuta i před přizná-
ním příspěvku na péči, uživatel si ji však musí 
hradit z vlastních prostředků.
 Příspěvek na  péči se však vždy vyplácí 
zpětně od data podání žádosti, proto je dob-
ré ji podat co nejdříve. Vyřízení příspěvku 
může trvat i několik měsíců.

•  Pečovatelskou službu nelze smluvit ze dne 
na den

Skutečnost:
 Ze dne na den lze poskytnout službu jen 
ve  výjimečných situacích, kdy by hrozilo, že 
člověk zůstane bez jakékoliv pomoci, tzn., 
kdy pomoc nelze zajistit prostřednictvím blíz-
kých nebo třeba sousedů.
 Je důležité a nutné si službu ujednat s urči-
tým časovým předstihem a stejné je to, když 
chce uživatel požádat o  nějaké změny při 
poskytování služby (např. v jiné dny, v jinou 
hodinu apod.).

•  Pečovatelská služba udělá to, co řekne ro-
dina/splní každé přání rodiny

Skutečnost:

 Pracovnice pečovatelské služby se do-
mlouvají přímo s tím, komu je služba posky-
tována (ve spolupráci s osobou blízkou).
 Pečovatelky však musí respektovat v prv-
ní řadě přání a potřeby toho, o koho pečují. 
Nemohou vyhovět těm požadavkům rodiny, 
které jsou v rozporu s požadavky a přáními 
uživatele.

•  Pečovatelská služba spravuje/má na  sta-
rost všechny byty v domě s pečovatelskou 
službou, rozhoduje o přidělení/nepřiděle-
ní bytu, řeší problémy

Skutečnost:
 Pečovatelská služba je službou terénní 
a může být tedy poskytnuta komukoliv v ob-
lasti její působnosti.
 Pečovatelská služba tedy nemá na  sta-
rost správu těchto bytů/domů, nerozhoduje 
o přidělení, či nepřidělení bytů, neřeší úklid 
budov ani případné opravy, nezabývá se pro-
blémy vzniklými v rámci spolužití.

•  Pečovatelskou službu je možné objednat 
na  úklid před Vánocemi, Velikonocemi 
a po malování

Skutečnost:
 Provedení tzv. velkého úklidu připadá 
v úvahu jen u uživatelů pečovatelské služby, 
kteří potřebují i  jinou pomoc v péči o sebe, 
jsou osamělí a v místě neexistuje jiná služba, 
která úklidy provádí.
 Nelze tedy očekávat, že si uživatel ob-
jedná u  pečovatelské služby jednou či dva-
krát do roka úklid, aniž by potřeboval jinou 
pomoc. Pokud se na  pečovatelskou službu 
obrátíte, nabídne vám kontakt na  veřejnou 
službu, která se úklidy zabývá.

•  Pečovatelská služba provádí zdravotnické 
úkony

Skutečnost:
 Pečovatelská služba nemůže poskytnout 
zdravotnickou péči, ale může dohlížet např. 
na to, že její uživatel si vezme léky v přede-
psaný den a hodinu.
 Zdravotnické/ošetřovatelské úkony spa-
dají pod domácí zdravotní službu (home 
care) a jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. 
Službu předepisuje praktický lékař.

•  Ten, kdo pobírá starobní důchod, má ná-
rok na poskytování pečovatelské služby

Skutečnost:
 Rozhodující je zdravotní stav a celková ži-
votní situace.
 Např. senior vysokého věku bydlící v bez-
bariérovém bytě, kterému pomáhá rodina 
a který si může na úklid a další nutné práce 
objednat veřejné služby, není v situaci, kdy by 
potřeboval pečovatelskou službu. Pokud by 
se však jeho stav změnil a potřeboval by po-
moc s jinými činnostmi nebo by tuto pomoc 
rodina nemohla v plném rozsahu zajišťovat, 
je využití pečovatelské služby namístě.

Zpracovala: Lenka Svobodová, 
Pečovatelská služba Třemošnice

(V Ozvěnách použito se svolením aoutorky)

 ■ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA
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Milí Slatiňáci,
čeká nás nová sezóna, a to je právě správ-
ná chvíle ohlédnout se za tou minulou.
Vzhledem k  nouzovému stavu a  nařízení 
vlády ČR kvůli šíření nákazy koronaviru 
jsme nemohli muzeum v plánovaném ter-
mínu 3. dubna 2021 otevřít, ale návštěv-
níci měli možnost navštívit velikonočně 
vyzdobený venkovní areál s herními prvky 
a zakoupit suvenýry a drobné občerstvení 
ve „výdejním okénku“.
První návštěvníky jsme přivítali až 3. květ-
na za  dodržení zpřísněných hygienických 
opatření. 
Letošní novinkou pro malé i velké návštěv-
níky byla možnost vlastnoruční ražby mincí 

s motivem Švýcárny a znaku města Slatiňan. 
Ve  výstavní místnosti vznikl fotokoutek, 
kde si návštěvníci mohli vyzkoušet různé 
druhy replik historických klobouků. V are-
álu i uvnitř muzea přibylo i několik nových 
herních prvků.
Otvírací doba byla v  roce 2021: duben 
pondělí – zavřeno, út – ne 9.00–16.00, září 
–říjen pondělí – zavřeno, út – pá 9.00 – 
16.00, so – ne 9.00 – 17.00, květen–srpen 
po – ne 9.00 – 18.00. 
Díky koronavirové situaci, která lidem ne-
umožnila tolik cestovat do  zahraničí, ná-
vštěvnost stoupla především v  měsících 
červenec (4.922 osob) a srpen (4.816 osob).
Při příležitosti 50 let povýšení města Slati-
ňan na město se v muzeu konala od 11. 9. 
do 19. 9. 2021 výstava – architekt František 
Schmoranz st.
Lesy České republiky pořádaly 16. října 
v rámci celostátní akce „Sázíme naše lesy 
nové generace“ Den za obnovu lesa a Švý-
cárna se stala již podruhé zázemím pro 
tuto celodenní událost.
Vánočně vyzdobená Švýcárna letos při-
vítala návštěvníky pouze na  dva tradiční 
vánoční čtvrtky, a to 25. 11. a 2. 12. 2021. 
Díky onemocnění covidem jsme byli nuce-
ni 9. 12. a 16. 12. 2021 akci zrušit. 
Byla zajištěna prodejní výstava ručně zdo-

bených vánočních perníčků, suvenýrů, vče-
lích produktů a tvořivé dílničky.
Muzeum navštívilo 16 612 návštěvníků. 
A  co chystáme nového? Přijďte se k  nám 
určitě podívat. 
Hodně zdraví a pohody v novém roce přeje 
za muzeum Švýcárna

Stanislava Jedličková

 ■ ŠVÝCÁRNA – OHLÉDNUTÍ ZA SEZÓNOU V ROCE 2021

bených vánočních perníčků, suvenýrů, vče-

Milí Slatiňáci,

POHŘEBNÍ SLUŽBA A KAMENICTVÍ HORÁK

WWW.POHREBNISLUZBA-HORAK.CZ

NAŠE RODINNÁ FIRMA JE JEDINÁ V KRAJI KTERÁ PROVÁDÍ
KOMPLETNÍ POHŘEBNÍ, HŘBITOVNÍ A KAMENICKÉ SLUŽBY

KOPÁNÍ HROBŮ A STAVBA HROBEK
VÝROBA A MONTÁŽ POMNÍKŮ
OPRAVA HROBŮ

Provádíme kompletní služby v pohřebnictví pro obřadní síně
Chrudim, Pardubice, Hradec Králové a po celé ČR včetně
církevních pohřbů a zahraničních převozů za nízké ceny.

KANCELÁŘ:

Tel.: 776 86 86 00
Tel.: 466 650 168

Masarykovo nám. 34, Chrudim
PO - PÁ 8.00 - 15.00 hod.

Pohřební pohotovost 24 hodin denně
včetně víkendů a svátků.

Kamenické služby a služby pohřebnictví
za nejnižší ceny pro východočeský kraj
Spolehlivá a oblíbená firma
Mimořádná jarní nabídka
a bezplatná konzultace

Pardubická 1495, Přelouč
PO - PÁ 8.00 - 13.00 hod.
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Po  uvolnění všech karantén a  zákazů se 
trenink mladých závodníků atletické pří-
pravky rozběhnul po téměř 1,5 roční pauze 
v květnu minulého roku!? Nasavrčtí trenéři 
(zkušený Honza Rýdlo a mladá učitelka TV 
Simona Dostálová) museli řešit úbytek svě-
řenců a samozřejmý pokles výkonosti. Tre-
ninky probíhaly vždy v PO 17–18.30 hodin 
a ve ST pro zájemce, kteří nemají možnost 
na  začátku týdne. Základem této věkové 
skupiny je všestranný trenink, hlavně hrou 
a nejlepší se utkávají v atletickém čtyřboji 
(60 m, 600 m, skok daleký a hod míčkem). 
Loňská sezóna měla jenom 4 soutěžní kola 
a naši atleti absolvovali v poměrně úzkém 
počtu 3. Poslední kolo jsme nemohli pro 
nedostatek závodníků (nastupující nemoc-
nost) ani obsadit... Přesto byli naši nejlepší 
v jednotlivých kolech vidět, což je s přícho-
dem nových zájemců nadějné pro letošní 
rok!
První kolo proběhlo v Chrudimi 2. 6. a vý-
kony zaujali: Vojta Pavliš – celkově 3. mís-
to, jenom o 59 bodů za druhým a Richard 
Kopiště 8 místo. V kategorii děvčat 10. Es-
ter Šťulíková a 11. nadějná dálkařka Lucka 
Vodrážková (600 m Vojta Pavliš 1:57,32 
a Ester Šťulíková 2:12,30, dálka Lucka Vod-
rážková 3,68 m).

Druhé kolo uspořádali atleti ve  Vysokém 
Mýtě za  velkého vedra: celkově 3. Vojta 
Pavliš, 7. Ester Šťulíková a 11. Lucka Vod-
rážková (600 m Vojta Pavliš 1:57,55, Ester 
Šťulíková 2:12,44, dálka Kristýna Pulicaro-
vá 3,85 m a Lucka Vodrážková 3,82 m).
Třetí kolo opět v Chrudimi 15. 9.: 15. cel-
kově Martin Vodrážka, 10. Ester Šťulíková 
a 16. Lucka Vodrážková.
Příprava na letošní sezónu začala v říjnu 
loňského roku a  s  příchodem podzimní 
tmy se přesunula do haly. Někteří závod-
níci nám budou v  této kategorii končit, 
přišli noví a  nadějní zájemci z  předpří-
pravky a celkový počet se ustálil na 20. To 
nám přináší naději, že postavíme solidní 
družstvo chlapců a  děvčat. Máme radost 
z  nadšení a  zájmu mladých děvčat a  klu-
ků, kteří na  treninky dojíždějí z Chrudimi, 
Skutče, Holetína, Prosetína, Nasavrk, Smr-
kova Týnce, Hradiště... Musíme poděkovat 
i za nadšení rodičů a jejich výbornou spolu-
práci. Trenink jednou týdně je určitě hod-
ně málo, proto je velmi důležitý i  pohyb 
v domácím prostředí a trenink na jednot-
livé disciplíny pod jejich dohledem. DĚKU-
JEME a budeme se těšit na příchod nových 
zájemců o aktivní pohyb, který je v tomto 
problematickém období velmi důležitý pro 

jejich další život. Jsme rádi, že jako trenéři 
můžeme předat naše zkušenosti těm, kteří 
o ně mají zájem.

Jan Rýdlo

Od 1. do 16. ledna se uskutečnila v ob-
cích a  městech na  Chrudimsku Tříkrá-
lová sbírka. Po loňské pauze, kdy kvůli 
epidemii neproběhla koleda v  ulicích, 
byli Tři králové srdečně vítáni, což se 
projevilo i v rekordní částce, kterou lidé 
do kasiček darovali.
Do více než 60 měst a obcí vyšlo s koledou 
celkem 283 skupinek, což je přes 849 ko-
ledníků. Celkový výnos sbírky v našem re-
gionu činí 1 474 597 korun, což je o více jak 
130 872 korun více než předloni, kdy napo-
sledy proběhla tříkrálová koleda v ulicích. 
Ve Slatiňanech se podařilo vybrat úžas-
ných 76 265 Kč.
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 plánuje 
Oblastní charita Chrudim využít na rozvoj 
domácí hospicové péče, domácí zdravotní 
péče, na  rekonstrukci občanské poradny, 
a  jako již tradičně využije fi nanční pro-
středky také na  pomoc potřebným rodi-
nám a občanům z regionu a na podporu 
činnosti dobrovolnického centra.
Ředitel Roman Pešek přidává poděková-
ní: „Všem koledníkům a dárcům patří náš 
velký dík. Srdečně děkujeme všem, kteří 
nám pomohli Tříkrálovou sbírku zorga-
nizovat, zejména koordinátorům sbírky, 
obecním a  městským úřadům, farnostem, 

školám, školkám a  mnoha dalším dobro-
volníkům.“
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Nell Stou-
pová dodává: „Velmi nás těší, že situace byla 
příznivější a koledníci mohli na rozdíl od loň-
ského roku vyrazit do domovů lidí a přinést 

jim tříkrálové poselství a  požehnání do  no-
vého roku. Každá rozpečetěná kasička nám 
ukázala, kolik lidí dobré vůle v našem regionu 
máme. Děkujeme.“

Mgr. Petra Moučková,
 Oblastní charita Chrudim

 ■ ATLETICKÁ PŘÍPRAVKA (2010–2012) V SEZÓNĚ 2021

 ■ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA DOSÁHLA NA CHRUDIMSKU REKORDNÍ ČÁSTKY. 
DĚKUJEME!

 ■ VZPOMÍNÁME

30. března uplyne dlouhých 20 roků ode 
dne, kdy zemřel pan Bohumír Bouška. 
Dlouholetý sportovec a aktivní turista. Kdo 
jste ho znali a měli rádi, věnujte mu, pro-
sím, tichou vzpomínku.
S  láskou a  se smutkem v  srdci vzpomíná 
manželka Marie Boušková s celou rodinou.
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Veřejnost jej znala z  Ozvěn, 
neboť z  jeho veselých obráz-
ků vyzařoval nejen úsměv, ale 
často i vtip a nadsázka. Něko-
lik z nich, které zveřejnil v roce 
2011, si připomeneme.
Ve  svých obrázcích rozvinul 
svůj talent ke zpodobění své-
rázných lidských postav. Ná-
mětů z  reálného života mohl 
mít více a uplatnit je i profesi-
onálně.
Znovu zveřejněné obrázky po-

tvrzují Zdražilovo vidění života kolem nás z  té veselejší stránky. 

Čtenář se tak mohl zasmát a pobavit, často i nad ironizujícím tex-
tem. Jeho cíl, dosáhnout komičnosti, byl vždy splněn k jeho spo-
kojenosti. To také dokazují obrázky. Obr. č. 1 jeho portrét a obr. č 
2–6 karikatury.

Ing. Milan Vorel

 ■ ODCHODEM KARIKATURISTY LUĎKA ZDRAŽILA, JENŽ ZEMŘEL VE VĚKU
68 LET, PŘIPOMÍNÁME JEHO ŽIVOTNÍ OPTIMISMUS A SMYSL PRO HUMOR

Veřejnost jej znala z  Ozvěn, 
neboť z  jeho veselých obráz-
ků vyzařoval nejen úsměv, ale 
často i vtip a nadsázka. Něko-
lik z nich, které zveřejnil v roce 
2011, si připomeneme.
Ve  svých obrázcích rozvinul 
svůj talent ke zpodobění své-
rázných lidských postav. Ná-
mětů z  reálného života mohl 
mít více a uplatnit je i profesi-
onálně.
Znovu zveřejněné obrázky po-

tvrzují Zdražilovo vidění života kolem nás z  té veselejší stránky. 
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Amalthea z.s. otevírá další dětskou podpůrnou skupinu 

KDYŽ SE TVOJI RODIČE ROZEJDOU … 
Cítíš se smutně, zklamaně, nejistě, osaměle?  
Máš obavy, jak to bude dál?  
Trápíš se a chtěl/a bys rozumět, co se děje?  
Nemáš se komu svěřit? 
Je ti 6 až 12 let? 
 
Každý někdy prochází těžkým obdobím a je důležité, aby  
v tu chvíli nezůstal sám.  

Nabízíme ti možnost potkat se s jinými dětmi, které mají 
podobnou zkušenost jako ty. 

Na setkáních budeme hrát různé hry, vyrábět a povídat si. 
Chceme, aby se každý cítil dobře a bavilo ho to.  

Každý se může rozhodnout, jestli se bude chtít účastnit 
všeho, nebo si vybere, co ho baví.  
 
Jak často a kde se budeme scházet:                                                                                          

každé pondělí na 1,5 hod (od 16:30 do 18:00) 
celkem proběhne 12 setkání  
podle počtu zájemců se budeme scházet buď v Chrudimi 
nebo Pardubicích 
 
První setkání proběhne 7. března 2022. 
 
Účast na setkáních je zdarma. 
 

Co na setkávání 
říkají děti? 
 

„Je to tu super, hlavně 
dětem to moc pomůže a 
nebudete se tu nudit, je 
tu spousta her.“  

„Těším se do kroužku 
vždycky a pořád. Tenhle 
kroužek mi pomáhá 
pochopit rozvod mých 
rodičů a mám to tu 
prostě ráda.“ 

 

Chceš vědět víc? 
Napiš nebo zavolej: 
 
Eva Černá 
777 752 826 
eva.cerna@amalthea.cz 
 
Amalthea z.s. 
Městský park 274 
537 01 Chrudim 
 
www.amalthea.cz/ 
detska-podpurna-
skupina 
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 ■ PROČ SE 10. BŘEZNA VYVĚŠUJÍ 
TIBETSKÉ VLAJKY?

 ■ SVĚTÝLKO NEJEN PRO TIBET

Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Ti-
bet“ vznikla v  polovině devadesátých let 
v západní Evropě a stala se jednou z nejvý-
znamnějších symbolických akcí vyjadřují-
cích podporu ochrany lidských práv nejen 
Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá 
každý rok 10. března, v den výroční po-
vstání Tibeťanů proti čínské okupaci 
Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo 
více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v následu-
jících letech ve vězeních, pracovních táborech, nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé po-
rušování lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani 
připojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila 
první čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo mno-
ho obcí, měst, městských částí, nebo krajů. Stovky vlajek vla-
jí každoročně např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. 
Vlajky vyvěšuje celá řada škol včetně Univerzity Karlovy a kromě 
různých organizací také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR 
probíhá v průběhu března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2022 si připomeneme už 63. výročí tibetského po-
vstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charak-
ter a je vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jed-
ním z nejvýraznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají 
při nenásilných protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několika-
leté tresty vězení.
Ve Slatiňanech se již v minulosti každoročně připojilo i naše Město 
do této akce vyvěšením tibetské vlajky.

(zdroj: www.lungta.cz)

Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat 
otázkou uchování svobody, rozvoje osobní odpovědnosti a důra-
zu na dodržování lidských práv.
Chcete-li přijmout pozvání na  krátké setkání, přijďte ve  čtvrtek 
10. 3. 2022 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme přečíst 
několik inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako světýl-
ka symbolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen ve vztahu 
k Tibetu. Vlastní svíčky si vezměte s sebou.

Daniel Vychodil a Zdeněk Jirásek

Navštivte Centrum pro zdravotně postižené a seniory Pardu-
bického kraje, o.p.s.
Adresa: Revoluční 594, 537 01 Chrudim

Nabízíme školení na počítači v průběhu celého roku pro osoby 
se zdravotním postižením a seniory. Služba je v rámci Sociální re-
habilitace zdarma a výuka probíhá individuálně, neváhejte nás 
proto kontaktovat.
V případě zájmu volejte či pište tel: 775 693 982, e-mail: nadezda.
medkova@czp-pk.cz, http://www.czp-pk.cz/cs/ 
Otevírací doba: pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.

Sociální pracovnice: Naděžda Medková

 ■ RÁDI BYSTE SE NAUČILI
NA POČÍTAČI, ČI JEN OSVĚŽILI 
ZNALOSTI?

Hledám pomoc s péčí o hrob ve Slatiňanech. Pravidelně jed-
nou za 14 dní očistit, shrabat, vytrhat trávu případně vyhodit 
uvadlé květiny a poslat mi fotku. Peněžní odměna dohodou. 
Kontakt 728 673 363.

Dozor haly a tenisových kurtů
SK Spartak Slatiňany přijme pracovníka na dohodu o prove-
dení práce na  dozor a  obsluhu tenisových kurtů v  měsících 
květen až září . Střídavé směny od pondělí do pátku od 16.00 
do 21.00 hod. a v sobotu a v neděli od 9.00 do 14.00 hod. nebo 
od 14.00 do 21. 00 hod. dle zájmu sportovců.
Dále nabízíme možnost zaměstnání na  dozor ve  sportovní 
hale (v zimních měsících) pondělí – pátek od 16.00 do 21.00 
hodin, soboty a neděle od 8.00 hod. do 14.00 hod. Jedná se 
opět o  střídavé služby. Nástup možný ihned – vhodné pro 
důchodce. Zájemci se mohou informovat na tel. 776 128 154 
u předsedy SK ing. Jaromíra Hanuš

 ■ SOUKROMÁ INZERCE

 ■ INZERCE


