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začalo tolik námi každoročně očekávané jaro. Námi všemi vítané období, kdy se probouzí 
příroda, a my lidé máme pocit, že si v tomto čase doplníme energii pro další prožité dny. 
V současné nelehké době každý z nás potřebuje načerpat energii a životní optimismus, který 
nám dodají právě jarní sluneční paprsky, pučící zeleň a rozkvetlé bledule a krokusy.
Nepropadejme beznaději a depresím, snažme se přiklánět k pozitivním zprávám a k pozitivní-
mu způsobu myšlení, i když je to někdy obtížné.
Přeji Vám klidné a „sluníčkové“ prožití svátků jara Velikonoc. A věřme, že se vše uklidní a život 
nás všech poběží bez velkých problémů dál.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

MĚSTO

Město Slatiňany vyhlásilo veřejnou sbírku 
na pomoc Ukrajině. Z výtěžku sbírky budou 
hrazeny náklady spojené s ubytováním bě-
ženců z Ukrajiny na území města Slatiňany 
a  nákup potravin, hygienických a  ostat-
ních potřeb pro ně. Dárci mohou přispívat 
na transparentní účet č. 6147613319/0800. 

Dále je možné přispívat v hotovosti do po-
kladniček umístěných na  matrice a  infor-
mačním centru Městského úřadu ve Slati-
ňanech. Děkujeme občanům za solidaritu 
a pomoc ukrajinským občanům.

MVDr. Ivan Jeník,
 starosta

 ■ SBÍRKA NA POMOC UKRAJINĚ

 ■ VÁŽENÍ OBČANÉ,  ■ MĚSTO SLATIŇANY 
HLEDÁ PLAVČÍKA
NA PLOVÁRNU
Městský úřad příjme zájemce na  místo 
plavčíka na plovárně Města Slatiňany, pro 
letošní plaveckou sezonu. Podmínkou je 
plavec nad 18 let. Školení zajistí Městský 
úřad, bližší informace podá tajemník úřa-
du Ing. Prokš – tel. 602 139 099.
E-mail: j.proks@slatinany.cz

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Děkuji poctivé nálezkyni paní L. Jaitnerové, 
která nalezla ve  Slatiňanech na  veřejném 
prostranství zlatou náušnici a  odevzdala ji 
na Městský úřad Slatiňany. Z vyhlášení ná-
lezu v městském rozhlase jsme usoudili, že 
by se mohlo jednat o náušnici, kterou ztra-
tila naše dcera. Na místě jsme zjistili, že se 
opravdu jedná o  její ztracenou náušnici. 
Máme radost a ještě jednou moc děkujeme.

Monika Radochová

Vážení spoluobčané,
ustanovená pracovní skupina společně se 
zhotovitelem pečlivě vyhodnotila veškeré 
došlé podněty a  připomínky a  následně 
zhotovitel upravil koncepci dle požadavku 
pracovní skupiny tak, aby co nejvíce refl ek-
tovala názory Vás, spoluobčanů, tam, kde 
to bylo možné a účelné v kontextu s plat-
nou legislativou v oblasti dopravy. Ovšem 
každá koncepce, která je projednávána, 
je vždy nějakým kompromisním řešením, 
kdy se mnohdy potkávají protichůdné ná-
zory a postoje na dané řešení. 

Upravená dopravní koncepce byla násled-
ně předložena na  jednání Zastupitelstva 
města dne 17. 3. 2022 a po diskusi schvá-
lena. Tímto ještě jednou děkuji Vám Všem, 
kteří jste se koncepcí zabývali a věnovali ji 
svůj čas. 
Koncepci dopravy včetně všech doku-
mentů a  mapových podkladů naleznete 
na webových stránkách města na odkazu 
Výhledové projekty pod názvem Dopravní 
koncepce Slatiňan.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

Během roku pořádáme pro malé čtenáře 
mnoho soutěží a kvízů a jsme velice rády, 
že je o  ně zájem. Jistě k  tomu přispěla 
i doba „covidová“. Různá omezení či uza-
vření ovlivnily nejen děti a  jejich soutě-
živost. Máme velkou radost, že se již vše 
dostává k normálu a i děti jsou rády, když 
mohou zajít do  knihovny. Zde si půjčují 
samozřejmě knížky, ale mohou si vyzved-
nout i  letáčky se soutěžemi a  kvízy. Tím 
posledním byl čtenářský. Je jistě známo, 
že březen je měsícem knih. Cílem proto 
bylo prověřit, jak jsou na tom děti se zna-
lostí pohádek, pohádkových postaviček či 
autorů dětské literatury. Překvapily nás 
nejen znalostmi, které vyplývaly ze správ-
ně vyplněného kvízu, ale i hojnost, se kte-
rou se děti zúčastnily. No a těm, kterým se 
soutěžení zalíbilo nechť dorazí opět k nám, 
velikonoční soutěž je připravena .

Renata Maryšková

 ■ SCHVÁLENÁ DOPRAVNÍ KONCEPCE

 ■ ZÁBAVA V KNIHOVNĚ

 ■ UZAVŘENÍ INFOCENTRA 
A KNIHOVNY

Omlouvám se všem, ale 
ve čtvrtek 28. dubna bude 
z provozních důvodů info-
centrum UZAVŘENO.

Během roku pořádáme pro malé čtenáře 

 ■ POZVÁNKA NA 179. LASKAVÝ VEČER
Pohlazení duše

aneb písně a básně o lásce
Po  pěti měsících vás opět můžeme po-
zvat na Laskavý večer. Přijedou dvě dámy, 
z  nichž jedna je ve  Slatiňanech již jako 
doma, druhá se k nám podívá poprvé. Re-
citátorka Jitka Morávková vystupovala 
na Laskavém večeru s Alfrédem Strejčkem, 
s harfenicí (to není překlep, harfi stka hraje 
na  jiný druh nástroje) Janou Bauerovou, 
dvakrát s  hangdrumistou (vzpomínáte si 
na  onen nástroj?) Jiřím Šámalem a  s  vi-
oloncellovým kvartetem. Zpěvem, hrou 
na  kytaru a  lyru ji bude doprovázet Eva 
Káčerová.
Laskavý večer se uskuteční ve  stře-
du 20.  dubna od  19 hodin. Vstupenky 
za 60 korun si můžete zakoupit na místě 
nebo v  předprodeji v  Městské knihovně 
(469 660 239).

z.j.
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U stadionu SK Spartaku ve Slatiňanech vznikl 24. 2. 2022 po 21 ho-
dině večerní požár dvou kontejnerů na tříděný odpad, na papír 
a plast. Na požár upozornil anonymní oznamovatel.
Požár vyšetřovala POLICIE ČR a čin byl vyhodnocen jako zřejmě 
úmyslný. Oheň se podařilo přivolaným hasičům uhasit, avšak dva 
kontejnery byly tímto činem zcela zlikvidovány.
Pokud se jednalo o úmysl, je tento čin považován za nehoráznost 
a lhostejnost k majetku, jelikož pořizovací cena jednoho kontejne-

ru 39 tisíc korun, znásobeno 2 kusy se jedná o způsobenou cel-
kovou škodu ve výši 78 tisíc Kč. Nabízí se zde otázka: „jaký člověk 
může toto způsobit“. Odpověď nám zatím zůstává neznámou.

Ing. Josef Prokš, tajemník

MĚSTO

 ■ BYL TO ÚMYSL NEBO NEŠŤASTNÁ NÁHODA?

 ■ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 19. břez-
na 2022 zastupitelkou města Kamilou Picpauerovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci: 
Jakub Čapek, Petr William Hetmánek, Leontýna Hetmánko-
vá, Brae Grubb, Antonín Málek, Rozálie Ryšavá, Anna Trňá-
ková, Antonie Brůžková, Zoe Landsmanová, Zuzana Langro-

vá, Eliška Sýkorová, Adriana Záleská a Šarlota Jana Zobalová. 
Na  této slavnosti svým vystoupením potěšily žačky ze Základní 
umělecké školy Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany 
Sychrovské a  Jitky Šottové. Malým občánkům i  jejich nejbližším 
přejeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a radosti. 

I. Osinková, odbor správní

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V DUBNU A KVĚTNU 2022

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

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

 St 13. 4. 2022 (8–17 h) Velikonoce na Švýcárně Muzeum Švýcárna

 Čt 14. 4. 2022 Velikonoce v knihovně Knihovna a infocentrum

 St 20. 4. 2022 (od 19 h) 179. laskavý večer Společenský dům

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

 Pá 6. 5. 2022 (od 16 h) Pardubická šestka Společenský dům

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 19. břez-

KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V DUBNU A KVĚTNU 2022KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V DUBNU A KVĚTNU 2022

vá, Eliška Sýkorová, Adriana Záleská a Šarlota Jana Zobalová

Na setkání seniorů v klášteře na den 17. 4. 2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

 ■ POZVÁNÍ

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré 
tipy a náměty na knihy, které si oblíbili,   a kte-
ré by doporučili k přečtení i ostatním. Ty, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a pou-
tavou knížku ještě nezaslali, prosíme, aby si 
našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učinili. My 
budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi 
čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Katarína Gillerová – Příliš mnoho tajemství
Ivanka Devátá – Šťastná za všech okolností

R. Maryšková, knihovna

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU
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Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 19. zasedání

dne 12. 1. 2022:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

19. zasedání.
  2.  Schválení změny rozpočtu pro rok 

2021 v  příjmové části 98  191  213 Kč 
(dorovnáno fi nancováním příjmů 
19  151  472 Kč) a  ve  výdajové části 
115  802  786 Kč (dorovnáno fi nanco-
váním výdajů 1  539  900 Kč) – město 
obdrželo účelové neinvestiční dotace 
z  Úřadu práce, platba dotace z  MMR 
ČR na rozšíření kapacity ZŠ. Zastupitel-
stvo města vzalo na vědomí rozpočtové 
opatření schválené usnesením RM.

  3.  Schválení změny rozpočtu pro rok 2022 
v příjmové části 77 889 900 Kč (dorovná-
no fi nancováním příjmů 26 792 434 Kč) 
a  ve  výdajové části 103  176  334 Kč 
(dorovnáno fi nancováním výdajů 
1 506 000 Kč) – dorozpočtování fi nanč-
ních prostředků na krátkodobé termí-
nované vklady, dorozpočtování akcí 
neuskutečněných v roce 2021.

  4.  Zastupitelstvo se seznámilo s koncepcí 
„Generelu dopravy a  parkování“, při-
čemž zastupitelé byli vyzvání k  zasílání 
připomínek a námětů pracovní skupině.

  5.  V různém Zastupitelstvo města
•  diskutovalo nad dopravní situací týkají-

cí se podjezdu na „lihovce“ (stará silnice 
do Kunčí) a jejím dopravním značením.

•  se dotazovalo na stav kruhového objez-
du, který není stále ze strany zhotovi-
tele plně dokončený, kdy chybí osazení 
světelných těles na sloupy. Zhotoviteli 
nabíhá sankce za  každý den prodlení 
ve výši 500 Kč.

Rada města Slatiňany projednala
na 120. schůzi dne 21. 2. 2022

  1.  Rada města schválila odpisový plán 
na rok 2022 pro město Slatiňany.

  2.  Byly schváleny odpisové plány pro zří-
zené příspěvkové organizace města 
na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

  3.  Došlo ke schválení závazných ukazate-
lů pro zřízené příspěvkové organizace 
města na rok 2022 (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ).

  4.  Rada schválila ceník vstupného na plo-
várnu na  sezonu 2022. Ceny zůstaly 
stejné jako v roce 2021, vyjma drobné 
úpravy ceny rodinného vstupného.

  5.  V  zákoně č. 250/2000 o  rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů je uve-
dena podmínka, že žadatel o  dotaci 
z územních rozpočtů musí doložit úpl-
ný výpis skutečných majitelů. Splnění 
této povinnosti je pro žadatele dotací 
velice náročné. Rada města rozhodla, 
že žadatelé o dotace z rozpočtu města 
mohou úplný výpis z evidence skuteč-
ných majitelů nahradit výpisem částeč-
ným.

6.  Na základě žádosti společnosti ČEZ Dis-
tribuce, a. s., Rada schválila stavbu distri-
buční soustavy NN (podpěrný bod a po-
jistná skříň) na p.č. 474/1 k.ú. Slatiňany.

  7.  Rada města vyhověla žádosti o  bez-
platné zapůjčení Společenského domu 
Základní umělecké škole, a to ve dnech 
24. 5. až 3. 6. 2022 za účelem výstavy 
výtvarného oboru.

  8.  Na  základě žádosti Národopisného 
souboru Formani Rada schválila bez-
platné zapůjčení Společenského domu, 
a to ve dnech 21. 5. do 22. 5. 2022. Ža-
datel prostory využije jako zázemí pro 
účinkující na  Slatiňanském pozastave-
ní, které se bude konat v areálu hřebčí-
na ve Slatiňanech.

  9.  Rada města vyhověla žádosti o  bez-
platné zapůjčení Společenského domu 
divadelnímu spolku ACORD z.s., a  to 
ve dnech 22. až 26. 8. 2022 za účelem 
pořádání příměstského táboru.

10.  Na  základě žádosti společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu 
distribuční soustavy (kabelové vedení 
NN, zemnící páska s kabelem a pojistný 
pilíř) na p.č. 397/6 k.ú. Slatiňany.

11.  Rada schválila revitalizaci plochy parčí-
ku před nádražím ČD ve  Slatiňanech. 
Navrhovaná revitalizace dle návrhu za-
hradního architekta spočívá v pokácení 
2 ks javorů a 1 ks myrabolánu, vytrhá-
ní živých plotů a všech ostatních keřů 
včetně nízkého smrku a  vyfrézování 
všech pařezů. Nově budou vysazeny 
3 ks třešně ptačí, 4 ks javoru mléč, keře 
s podsadbou trvalek, hortenzie s pod-
sadbou ostřice, stálezelený zimolez, 
bobkovišně, založeny 2 záhony a dojde 
k urovnání terénu v prostoru. Cena re-
vitalizace je cca 60 000 Kč.

12.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na  výběr dodavatele akce „Stavební 
úprava světelného signalizačního zaří-
zení Slatiňany – přechod pro chodce ul. 
T.G. Masaryka“. Předpokládaná hod-
nota veřejné zakázky je 2  414  675 Kč 
s  DPH. Na  akci je požádáno o  dotaci 
u  Státního fondu dopravní infrastruk-
tury. Dotací lze uhradit až 85% uznatel-
ných nákladů.

13.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na výběr dodavatele akce „Úprava ve-
řejného osvětlení – Farská ulice, Slati-
ňany“. Prostředky vyčleněné na  tuto 
akci v  rozpočtu města činí 700 000 Kč 
s DPH. 

14.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na  výběr dodavatele akce „Stavba ve-
řejného osvětlení v části ulice T. G. Ma-
saryka ve Slatiňanech“. Prostředky vy-
členěné v rozpočtu města na tuto akci 

jsou ve výši 1 700 000 Kč s DPH.
15.  Bylo rozhodnuto o  uzavření nájemní 

smlouvy o nájmu bytu č. 4 v DPS s účin-
ností od 1. 3. 2022 občanovi Slatiňan, 
zařazení v pořadníků žádostí před ža-
datelem nemají o byt v současné době 
zájem.

16.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s  názvem „Pořízení zvukově-
-hlasovacího záznamového zařízení II“, 
Rada města vybrala jako dodavatele 
společnost MINISTR SYSTEMS s.r.o. 
s  nabídkovou cenou 349  690 Kč vč. 
DPH. Zakázka spadá pod dotační titul 
„Otevřené a  přitažlivé město“, kterým 
bude uhrazeno 300  000 Kč, zbývající 
částka bude pokryta rozpočtem města.

17.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 78 027 123 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 27 979 634 Kč) a ve vý-
dajové části 104 500 757 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 1  506  000 Kč) – 
dofi nancování pořízení malého vozidla 
pro JPO, vratka na základě fi nančního 
vypořádání voleb do  PSP, vrácení in-
vestiční dotace z Krajského úřadu Pce, 
doplnění VO v ul. Sečské.

18.  V různém Rada:
•  vzala na  vědomí informaci o  zápisu 

do MŠ pro školní rok 2022/23.
•  schválila uzavření pojištění nového ha-

sičského vozidla (včetně havarijního) 
u Generali pojištovny.

•  byla informována o přepravě nadměr-
ného nákladu, který bude probíhat 
25.2.

Rada města Slatiňany projednala
na 121. schůzi dne 28. 2. 2022:

  1.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na  rekonstrukci bytu č. 15 
v DPS Farská 765, Rada města vybrala 
jako dodavatele společnost Komplex 
CR s. r. o. s nejnižší nabídkovou cenou 
ve výši 226 405 Kč bez DPH.

  2.  Rada města schválila poskytnutí věc-
ného daru (nákup trvanlivých potravin 
a konzerv) do výše 10 000 Kč předané-
ho prostřednictvím Krajského skladu 
humanitární pomoci na Ukrajinu.

  3.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 78 027 123 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 27 989 634 Kč) a ve vý-
dajové části 104 510 757 Kč (dorovná-
no fi nancováním výdajů 1 506 000 Kč) 
– rozpočtování věcného daru pro UKR.

  4.  V různém Rada:
•  byla seznámena s  informací ohledně 

pozastavení nabídky na pronájem ob-
jektu Stavební huť.

•  byla seznámena s informací Pardubic-

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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kého kraje o  organizaci humanitární 
sbírky pro UKR.

•  odsoudila napadení Ukrajiny armádou 
Ruské federace a rozpoutání válečného 
konfl iktu.

Rada města Slatiňany projednala
na 122. schůzi dne 7. 3. 2022:

  1.  Rada města schválila zahraniční pra-
covní cestu Ing. Šťastného, Ing. Steklé-
ho, Mgr. Chalupníka a Málkové do Švý-
carska za účelem návštěvy partnerské 
obce Freienstein.

  2.  Rada města schválila ceník vstupu 
a pronájmu interaktivního muzea Švý-
cárna na sezonu 2022. Ceny vstupného 
a pronájmu zůstávají stejné jako v roce 
2021.

  3.  Byla stanovena provozní dobu inter-
aktivního muzea Švýcárna na  sezonu 
2022. Březen, listopad ČT a  PÁ od  12 
do 15h. Duben, září, říjen ÚT až NE od 9 
do  16h. Květen, červen, červenec, sr-
pen ÚT až NE od 9 do 17h.

  4.  Rada města schválila vyřazení starých 
jídlonosičů využívaných pečovatelskou 
službou. Vyřazení formou prodeje 
s cenu 80 Kč / ks. 

  5.  Byla probírána žádost občana ohled-
ně kácení 1 ks smrku pichlavého v ulici 
Wolkerova na pozemku parc. č. 137/6 
k.ú. Slatiňany. Na  základě rizika pádu 
potvrzeného arboristou bylo žádosti 
vyhověno.

  6.  Byl schválen dodatek k nájemní smlou-
vě na byt na Starém náměstí s půlroč-
ním prodloužení. 

  7.  Rada schválila smlouvu na prodej dře-
va. Pan Karel Svoboda odebere okolo 
cca 100 m3. Firma Lumver Woods s.r.o. 
odebere cca 70 m3. Ceny určeny dél-
kou, průměrem a třídou jakosti dřeva.

  8.  Rada města vzala na  vědomí zprávu 
o  školní inspekci ČŠI v  ZUŠ. Inspekcí 
bylo zjištěno, že Základní umělecká 
škola překročila nejvyšší povolený po-

čet žáků o 25 žáků. ČŠI uložila řediteli 
ZUŠ ve lhůtě do 30 dnů přijmout ade-
kvátní opatření.

  9.  Rada města vzala na vědomí protokol 
o  veřejnosprávní kontrole projektu 
„Rozšíření kapacity Základní školy Sla-
tiňany“. Kontrola neuznala některé vý-
daje jako dotačně uznatelné. Jednalo se 
o výdaje spojené s realizací stavebních 
prací v návaznosti na předloženou pro-
jektovou dokumentaci v  celkové výši 
2 605 628 Kč. O tuto výši je dotace krá-
cena. Při kontrole nebyla uložena žád-
ná opatření k nápravě.

10.  Rada schválila zpracování plánu od-
padového hospodářství za  rok 2022 
s  jeho následným vyhodnocováním 
po dobu dalších 5ti let společností ISES, 
s. r. o.

11.  Na  základě žádosti společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu 
distribuční soustavy na p. č. 76/25 k.ú. 
Trpišov.

12.  Rada schválila pronájem části pozem-
ku p.č. 173/1 v  kat. území Kunčí pro 
umístění včelínů o výměře 12 m2 za cel-
kovou cenu 12 Kč/rok.

13.  Rada města schválila dohodu o ukon-
čení pachtovní smlouvy č. 331/2016 
ze dne 17. 6. 2016 ke dni 31. 5. 2022. 
Ukončuje se tak pronájem pozemku 
p.č. 419/3 o výměře 375 m2 v k.ú. Sla-
tiňany na základě požadavku pachtýře.

14.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 78 308 545 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 27 939 212 Kč) a ve vý-
dajové části 104 741 757 Kč (dorovná-
no fi nancováním výdajů 1 506 000 Kč) 
– pořízení dvou kontejnerů na  zelený 
odpad, PD pro legalizaci studny na plo-
várně, poskytnutí nepeněžitého daru 
uvolněnému členu zastupitelstva.

15.   Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 20. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 16. 3. 2022.

16.  V různém Rada:

•  rozhodla nevyhlašovat výběrové řízení 
na pozici ředitele ZŠ a ŠJ. Starosta byl 
pověřen vydáním potvrzení o  pracov-
ním poměru po dobu 6ti let pro stáva-
jící ředitele.

•  byla informována o  termínu pořádání 
oslav výročí 140 let založení SDH, osla-
vy se uskuteční 11. 6. 2022.

Rada města Slatiňany projednala
na 123. schůzi dne 14. 3. 2022:

  1.  Rada doporučila Zastupitelstvu města 
rozšířit program 20. zasedání zastupi-
telstva o  zprávu „Pozemkové úpravy 
v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňany“.

  2.  Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé-
ho rozsahu s názvem „Pořízení nových 
webových stránek“ z důvodů administ-
rativní chyby způsobené dodavatelem 
služeb výběrového řízení. Rada schváli-
la její opětovné vypsání.

  3.  V různém Rada:
•  stanovila pracovní skupinu ve  složení 

MVDr.  Jeník, Ing.  Šťastný, Ing.  Steklý 
a Mgr. Chalupník pro jednání se Sparta-
kem o převodu dalších části sportovišť 
do vlastnictví města.

•  pověřila starostu k  jednání se Sparta-
kem při řešení ubytování pro uprchlíky 
z Ukrajiny.

•  schválila konání veřejné sbírky na  po-
moc Ukrajiny na  dobu neurčitou dle 
zák. o  veřejných sbírkách. Finance ze 
sbírky by měly sloužit na úhradu nákla-
dů spojených s ubytováním a na nákup 
potravin, hygienických potřeb, oblečení 
atd. pro uprchlíky bydlící ve  Slatiňa-
nech.

•  souhlasila s  žádostí Ing.  Petra Kolka 
na umístění tabulek symbolizujících Ve-
likonoce v prostoru Třešňovky.

•  stanovila termín otevření plovárny 
na 10. 6. 2022.

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

 ■ PLÁN VELKÝCH INVESTIČNÍCH AKCÍ MĚSTA
Vážení spoluobčané,
na  jednání Zastupitelstva města byl dne 
17. 3. 2022 předložen zpracovaný plán in-
vestic, a  to na akce, jejichž pravděpodob-
né náklady přesahují částku 4 mil. Kč bez 
DPH. 
Ačkoliv stavební realizace uvedených akcí 
v  tomto plánu přesahuje nynější volební 
období současného zastupitelstva, je tento 
plán důležitý z hlediska plánování fi nanč-
ních zdrojů budoucích rozpočtů města či 
vyčlenění prostředků na případnou spolu-
účast při podání žádosti o dotaci nebo pří-
padného úvěru na fi nancování akce. 
Plán obsahuje celkem 6 velkých investič-
ních akcí, z nichž nejvyšší stavební připra-
venost vykazují v současné době tři inves-
tiční akce, a to stavební úpravy části ulice 

Klášterní, kanalizace Kunčí a rekonstrukce 
atletického oválu a  přilehlých sportovišť 
v areálu Spartaku. Náklady na úpravu části 
ulice Klášterní jsou kryty rozpočtem roku 
2022 a  město počítá s  realizací v  tomto 
roce. Na  akce kanalizace Kunčí a  rekon-
strukce atletického oválu bude město 
usilovat o  získání dotačních prostředků 
na jejich spolufi nancování a v okamžiku vy-
psání vhodného dotační titulu chce podat 
žádosti. 
Další uvedenou akcí je Radou města schvá-
lený investiční záměr modernizace plová-
ny, který je nyní projekčně dokončený, 
a  dokumentace je rozeslána na  dotčené 
orgány z důvodu získání kladných stanovi-
sek za účelem vydání stavebního povolení. 
Plán také zahrnuje stavební úpravu ulice 

Čechova, kdy nyní probíhají projekční prá-
ce v souladu s připomínkami občanů vze-
šlé při veřejném seznámení se záměrem. 
Předpokládaná stavební připravenost 
akce je v roce 2023.
V  plánu je také uveden předchozí Radou 
města schválený záměr revitalizace Kabe-
láčova mlýna, který je projekčně zpraco-
ván, nicméně povolení stavby je podmí-
něno vydáním nového územního plánu 
a aktualizací stávajících stanovisek. 
Investiční plán naleznete na  webových 
stránkách města pod odkazem Výhledové 
projekty.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta



06 Vydání číslo: 4/2022www.slatinany.cz

Ozvěny STALO SE

Ruským útokem na Ukrajinu začal z rána 24. února letošního roku 
ozbrojený konfl ikt, který je vyvrcholením rusko – ukrajinské krize. 
Drtivá většina zemí světa včetně České republiky ostře odsuzuje 
ruskou invazi na Ukrajinu. 
Všichni se snaží pomoci občanům napadené země formou hu-
manitární pomoci. Rovněž Pardubický kraj vyhlásil humanitární 
pomoc Ukrajině ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem 
Pardubického kraje a Krajským sdružením hasičů Pardubického 
kraje. Součástí byla sbírka probíhající 28. února 2022 v hasičské 
zbrojnici ve Slatiňanech. 106 dárců z řad občanů našeho města 
přivezlo do hasičské zbrojnice potřebný zdravotní materiál, teplé 
ošacení, spacáky, hygienické potřeby, potraviny apod. o celkovém 
objemu 16 m3. Město Slatiňany přispělo do sbírky nakoupenými 
potravinami v hodnotě 10 000 Kč. Darovaným materiálem byl na-
plněn školní autobus a vozidlo transportér a vše bylo odvezeno 
do centrálního skladu Pardubického kraje v České Třebové. Sbírka 
ve Slatiňanech se uskutečnila za velké pomoci členů Sboru dobro-
volných hasičů Slatiňany ve spolupráci s Městem Slatiňany. 
Všem dárcům patří velké poděkování. Dále patří poděkování 
všem občanům, fi rmám a organizacím našeho města, kteří v sou-
časné době poskytují ubytování ukrajinským občanům vyhnaným 

z jejich země napadené válečným konfl iktem. Uznání a poděko-
vání patří všem, kteří nejsou lhostejní k  utrpení a  útlaku jiných 
a k nedobrovolnému opouštění Ukrajiny a svých domovů.

MVDr. Ivan Jeník, starosta města
Bc. František Rulík, velitel SDH Slatiňany

 ■ POMOC UKRAJINSKÝM OBČANŮM FORMOU SBÍRKY

z jejich země napadené válečným konfl iktem. Uznání a poděko-
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Druh odpadu Produkce  Produkce Produkce Produkce Produkce Produkce
 za rok za rok za rok za rok za rok za rok
 2016 2017 2018 2019 2020 2021
 (v t) (v t) (v t) (v t) (v t) (v t)

směsný komunální odpad 969,97 710,84 742,14 721,92 700,12 703,7
z popelnic

ekologický sběr odpadu
- papír 68,679 66,526 76,534 77,924 67,438 92,597
- sklo 47,624 55,913 53,910 75,186 60,05 68,797
- plasty 43,395 55,602 50,411 70,747 121,05 98,547
- nápojové kartony 1,624 1,362 1,181 1,096 1,012 1,527
- kovy 86,125 125,177 119,983 98,951 109,955 121,217

nebezpečné složky odpadu 3,4013 6,924 2,428 4,014 6,17 4,211

biologicky rozložitelný odpad  167,58 178,86 178,960 178,266 167,452 145
(odpad ze sběrného dvora, 
hřbitova a kompostárny)

uliční smetky, nerozložitelný odpad,  125,365 173,182 220,273 259,121 230,987 264,341
pneumatiky, textilní materiály 
objemný odpad a další odpady

CELKEM 1513,7633 1374,386 1445,82 1487,225 1 464,234 1 499,937

Celková produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele našeho města za rok činila v roce 2021 cca 359 kg, v roce 2020 cca 
347 kg, v roce 2019 cca 358 kg, v roce 2018 cca 348 kg a v roce 2017 to bylo cca 330 kg na obyvatele. 

V hodnoceném roce tedy došlo k nárůstu o cca 12 kg odpadu na jednoho obyvatele. Jedná se cca o 47 % celkového odpadu. Produkce 
směsného komunálního odpadu z popelnic se tady lehce navýšila, což není dobrá zpráva vzhledem ke skutečnosti, že se ročně zvyšuje 
částka za uložení na skládce, kam tento odpad míří. Po vyčerpání slevy, kterou uplatňuje město podle zákona o odpadech, si připlatíme 
za každou tunu odpadu navíc. V letošním roce tato částka činí 1430,- Kč. 
Z tabulky je patrný nárůst sběru tříděného odpadu u papíru, skla a kovů. Mírně se snížila produkce plastu. Avšak služba svozu dům 
od domu v hodnoceném roce zaznamenala nárůst. Bylo svezeno 3795 pytlů plastu (12,52 t) a 971 balíků papíru (4,6 t). Do této služby 
se již zapojilo 420 domácností.

Vyšší nárůst byl zaznamenán také u objemného odpadu. Jedná se především o nárůst objemného odpadu předávaného ve sběrném 
dvoře a také přehodnocením druhu odpadu z kontejneru umístěného na hřbitově. Ten byl původně označen lako biologický odpad, 
ale vzhledem k tomu, že obsahoval velké množství plastů a skla a dalšího odpadu, je od roku 2021 svážen jako odpad objemný. S tím 
souvisí i snížení produkce biologicky rozložitelného odpadu.

Pro úplnost je třeba na závěr uvést, že za celkové náklady za likvidaci všech druhů odpadů (včetně tříděného, biologického atd.) a při 
ročním poplatku 600,- Kč za občana, město doplácí cca 2 mil. Kč ročně.

Bc. Martina Doležalová, odbor správní

 ■ KOLIK ODPADU JSME VYPRODUKOVALI V ROCE 2021 (v porovnání s lety 2016–2021)

Milí Slatiňáci,
všechny vás srdečně zveme k  návštěvě 
muzea. Sezonu začínáme 1. dubna dle 
nové otvírací doby:
DUBEN
pondělí – zavřeno
úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hod.
KVĚTEN, ČERNEN, ČERVENEC, SRPEN
pondělí – zavřeno
úterý – neděle od 9.00 do 17.00 hod.
ZÁŘÍ, ŘÍJEN
pondělí – zavřeno
úterý – neděle od 9.00 do 16.00 hod.
LISTOPAD
čtvrtek – pátek od 12.00 – 15.00 hod.

Svátky jara přivítáme ve středu 13. dubna 
2022 od 8.00 do 17.00 hodin velikonočně 

vyzdobeným muzeem a prodejní výstavou 
malovaných perníčků, šitých a malovaných 
zvířátek. Pro děti budou připraveny tvořivé 
dílničky (malování vajíček, perníčků a další-
ho velikonoční tvoření…).
V  době Velikonočních svátků 14. do  18. 
dubna bude otevřeno od  9.00 do 17.00 
hodin.
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

KONTAKT: tel. 469315 134, 725 174 501
e-mail: svycarna@slatinany.cz
www.slatinany-svycarna.cz

Za muzeum Švýcárna
 Stanislava Jedličková

 ■ POZVÁNKA NA ŠVÝCÁRNU

Svátky jara přivítáme ve středu 13. dubna 
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Jmenovaný Auersperg byl úzce spjat s Če-
chy prostřednictvím zděděných statků 
získaných po svém otci Vincenci Karlovi A. 
jako nejstarší syn. V roce jeho úmrtí (1867) 
nebyl plnoletý, ale jeho matka Vilemína jej 
přechodně zastoupila.
Správu panství převzal do svých rukou až 
20. 9. 1877, tehdy stár 21 let. V následují-
cím roce se oženil s  Vilemínou Kinskou, 
s níž prožil většinu života na zámku ve Sla-
tiňanech. Podrobně o  tom psaly Ozvěny 
v únoru 2022.
O kladném vztahu Auersperga k Čechám 
se píše v  německé publikaci, která byla 
v Ozvěnách již citována (M. Preinfalk: Auer-
sperg, Geschichte einer eurpaischer Fami-
lie, Graz – Stuttgart 2006).

Výše bylo již uvedeno, co Auersperga s Če-
chy spojovalo, zároveň byl velkým přízniv-
cem zdejší kultury. O  samotných Češích 
dobře smýšlel pro jejich pracovitost a od-
danost. Jeho pouto k  Čechám dozrávalo 
v období národnostního neklidu na konci 
19. a poč. 20. století, týkající se soudržnosti 
habsburské monarchie. Označení Auer-
sperga za  čechofi la z  titulu jeho postoje 
bylo zcela na místě, vztah ke svým podříze-
ným byl korektní a férový z pozice šlechti-
ce, jeho majetku a sídla. 
Jeho syn Ferdinand se na  rozdíl od  své-
ho otce choval zcela opačně. Píší o  tom 
J. Stehlíková a  L. Štěpán v  publikaci Na-
savrcké panství a slatiňanští Auerspergo-
vé (2004). Dle vzpomínek legionářů byl 
znám krutými represemi vůči nim v první 
světové válce. V  osvobozené republice 
v roce 1918 mu byl vysloven zákaz pobytu 
a  svého otce mohl navštívit pouze na  tři 

dny v roce. Zápis zemské politické správy 
upozorňuje, že byl sledován a že žije v Ra-
kousku.
Po  tomto konzervativním členu rodiny 

byla v našem městě pojmenována technic-
ká památka. Je to první vodovod, který byl 
nazván Ferdinandovým a  je z  roku 1877, 
na  počest narození posledního potomka 
knížete (18. 4. 1877).
Vodovodní potrubí bylo vedeno od  Zá-
dušních rybníků, 5 km dlouhou trasou, 
údolím potoka Okrouhlíku až do rezervo-
áru s pamětní deskou poblíž Vrchlického 
návrší. Z  něho byla voda pak rozvede-
na, hlavní potrubí směřovalo přes park 
do zámku.
Pamětní desku s názvem vodovodu a dal-
ších jmen osob ve službách knížete, které 
se podílely na  jeho vybudování, se poda-
řilo zachránit. Referovaly o tom příspěvky 
autora v  Ozvěnách ze října 2016 a  srpna 
2017. Připomínáme tuto památku fotem, 
zachráněnou chrudimskými vodárenský-
mi společnostmi, které umístily na  tomto 
místě i svoji vizitku.

 Ing. Milan Vorel

Komentáře k obrázkům :
Obr. č. 1 – kníže F. J. Auersperg ve středním 
věku (47 let), foto z roku 1903 se svojí dce-
rou Charlotou (18 let).

Obr. č. 2 – Týž Auersperg v  seniorském 
věku (80 let) v roce 1936 (o dva roky poz-
ději zemřel).

Obr. č. 3 – Pohled na  upravený prostor 
před rezervoárem prvního vodovodu 
ve Slatiňanech s opravenou pamětní des-
kou. Jeho název obdržel podle nejmladšího 
člena rodiny Auersperga, syna Ferdinanda, 
narozeného v roce 1877. V témže roce byl 
vodovod uveden do provozu

 ■ F. J. AUERSPERG (1856–1938) BYL OZNAČEN ZA ČECHOFILNÍHO KNÍŽETE SVÝM 
VŘELÝM VZTAHEM KE KULTUŘE, NA JEJÍŽ TVORBĚ SE TAKÉ PRAGMATICKY PODÍLEL

Výše bylo již uvedeno, co Auersperga s Če-

dny v roce. Zápis zemské politické správy dny v roce. Zápis zemské politické správy 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Rok 2021 pro nás nezačal dobře. Covidová opatření znemožni-
la tréninkovou činnost. Přesto jsme v provizorních podmínkách 
zvládli to nejnutnější a do prvních závodů družstev jsme šli s oče-
káváním nejhoršího, neboť jsme nevěděli, jak na  tom soupeři 
jsou. K našemu překvapení jsme si vedli velmi dobře a poprvé se 
nám podařilo, že jsme ve všech disciplínách bodovali!!! Nakonec 
to byla nejúspěšnější sezóna, protože jsme v konečném součtu 
obsadili 4. místo (!!!), což bylo nejlepší umístění za poslední roky. 
A jak si vedli jednotliví závodníci? Každý bude mít uvedený nejlepší 
výkon za sezónu a v závorce umístění v jednotlivých kolech. Bodu-
je prvních deset závodníků.
60m: Závodný – 7,66s (3,5,4), Kaňka Matěj – 7,77s (4,6,8), Roztočil 
– 8,51 s, Velinský – 8,52 s, Pešata Matěj – 8,72 s = poprvé se nám 
„urodili“ dva sprinteři, kteří bodovali ve fi nále!!!
150m: Závodný – 18,41 s (2,4), Kaňka – 18,95 s (6,13), Velinský – 
20,71 s, Roztočil – 20,98 s, Pešata – 21,65 s = naši dva nejlepší se 
prosadili i na dvojnásobné trati, Pešata se lepší závod od závodu 
a na to, že je ještě mladší žák, tak se blíží k těm nejlepším a jeho 
čas ještě přijde.
300m: Velinský – 44,01 s (5,9), Jiša – 45,58 s (10), Kopiště Radim – 

47,28 s (6), Pešata – 49,09 s = z Velinského se stává dobrý běžec 
a tato trať mu sedí.
800 m: Pavlík – 2:21,18 min. (2,6), Růžička – 2:22,52 min. (8,4 ), Ko-
piště – 2:29,06 min. (9,10) = střední tratě nám docela jdou
1500 m: Růžička – 4:59,06 min. (4), Kopiště – 5:09,05 min. (4) = oba 
předvedli velmi kvalitní výkon
3000 m: Jiša – 11:54,79 min. (9), Velinský – 12:05,99 min. (10) = oba 
to šli bez speciálního tréninku a bodovali
200m př.: – Stehno – 30,74 s  (6) = Roman si to párkrát zkusil 
a hned bodoval
4x60m: Kaňka, Roztočil, Marek, Zelinka – 32,23 s (5), Jiša, Roztočil, 
Kaňka, Velinský – 38,12 s (9)
4x300m: Kopiště, Růžička, Velinský, Zelinka – 3:01,81 min. (2), Ko-
piště, Růžička, Marek, Zelinka – 3:00,59 min. (4) = tady jsme patřili 
mezi špičku
dálka: – Roztočil – 5,06 m (4,7,8), Růžička – 4,48 m, Velinský – 
4,32 m, Jiša – 4,12 m, Pešata – 4,12 m = Matěj se konečně stabilizo-
val na pěti metrech.
koule: Závodný – 10,75 m (7,8), Roztočil – 8,85 m (7), Lukáš Matěj – 
8,46 m (9,10), Culek – 8,38 m (9) = v této disciplíně všichni bodovali!!

Porovnali jsme absolutní výkony našich závodníků s  ostatními 
výkony v jednotlivých disciplínách a porovnání dopadlo pro naše 
borce velmi dobře. Je vidět, že tréninková dřina se projevuje v při-
blížení se absolutní špičky v našem regionu. Porovnání nevyznívá 
vůbec špatně, když si uvědomíme, že máme v soutěži týmy, které 
každým rokem postupují na fi nálová klání na mistrovství repub-
liky!!!
Jsou to AC Pardubice, Hvězda Pardubice, ŠAK Chrudim, ŠAK Par-
dubice a další silné oddíly jako Ústí nad Orlicí, Vysoké Mýto, Svita-
vy, Litomyšl, Polička, Choceň…
Dokonce máme i vedoucího závodníka: Filip Velinský má nejlepší 
výkon v hodinovce, a  to 11 604 m a na druhém místě je Matěj 
Lukáš výkonem 9 625 m!!!
Dalším premiantem v hodinovce je Bára Urbánková, která je vý-
konem 9 230m rovněž vedoucí závodnicí v kraji!!!! V dorostenecké 
kategorii je rovněž 1. Vojta Jirásek v běhu na 1 000 m (3:09,0 min.)!!! 
Na 4. místě je st. žačka Chaloupková ve vrhu koulí (10,33 m), nej-
mladší žák Vojta Pavliš v běhu na 600 m (1:57,32min.). Na 5. místě 
je st.žák Vojta Závodný v běhu na 150m (18,56 s), dorostenec Filip 

Pavliš na 1500 m (5:44,68 min.). 6. místo pak drží v nejprestižnější 
disciplíně běhu na 60 m opět Vojta Závodný výkonem 7,66 s, dále 
st. žákyně Urbánková Bára v kouli (9,88 m) a dorostenec Michalec 
Zdeněk v skoku vysokém (1,60 m). 7. místo patří st. žákyni Alici 
Cajthamlové ve skoku vysokém (1,50 m) a nejml. žákovi Vojtovi 
Pavlišovi na 150 m (23,73 s). 9. místo drží st. žáci Radim Kopiště 
na 1 000 m (3:14,3 min), a Jan Růžička na 1 500 m (4:59,00 min). 
Poslední bodované 10. místo mají rovněž st. žáci Vojta Pavlík 
a 1 500 m (5:00,83 min.) a v běhu na 300 m (42,08 s), dále Matěj 
Kaňka v běhu na 150 m (18,95 s). Následuje několik našich bor-
ců na  11. místě: Pavlík – 800m (2:21,18 min.), Závodný – koule 
(10,75 m), Kaňka – disk (28,59 m), Lukáš – kladivo (21,91 m), Cajt-
hamlová – 200 m př. (35,35 s), Urbánková – disk (23,70 m), Pavliš 
F. – dálka (5,21 m).
Z tohoto výčtu je patrné, že i z malého oddílu se dá uspět a záleží 
jen na přístupu každého závodníka k tréninku, který jim může po-
moci k prosazení se mezi elitu!!! Proto všem děkuji a přeji, aby si 
nadále plnili svá předsevzetí a své sny.

Jan Hanuš, trenér

 ■ ATLETICKÁ SEZONA 2021 – STARŠÍ ŽACTVO

 ■ ATLETIKA – UMÍSTĚNÍ NAŠICH ZÁVODNÍKŮ V RÁMCI PARDUBICKÉHO KRAJE

Předávka štafety – Vladimír Jíša, Filip VelinskýDálka – Matěj Roztočil
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oštěp: Pavlík – 36,48 m (7,8,10), Růžička – 31,83 m (8) = i tady oba 
bodovali
disk: Kaňka – 28,59 m (7,8,9), Stehno – 25,59 m (5), Culek – 23,53 m 
(6,8,10), Lukáš – 20,09 m = i v této vrhačské disciplíně se nám da-
řilo
kladivo: Lukáš – 21,91 m ( 4,6,6), Culek – 18,63 m (6,8,9) = i když 
nemáme možnost házet na tréninku z klece, tak se nám kupodivu 
dařilo přinést družstvu slušné body.
V letošním roce jsme v plném tréninku a je vidět, že kluci do toho 
jdou naplno. Proto vybíháme do nové sezony s mírným optimis-
mem a  těšíme se na  jejich výkony. K  tomu jim přejeme hlavně 
zdraví.

Jan Hanuš, trenér

ZE SPORTU

Na rozdíl od chlapců děvčata neměla své vlastní družstvo, a tak ty 
nejlepší dívky hostovaly za oddíl Svitav, s kterým máme nadstan-
dartní vztahy. Děvčata v každé disciplíně bojovala za co nejlepší 
výsledek, a tak i díky jejich bodovému přínosu se dočkala medai-
lového umístění na třetím místě!!!
60 m: Zavřelová – 8,54 s (8), Cajthamlová – 9,06 s
150 m: Chaloupková – 21,71 s (8)
300 m: Chaloupková – 45,41 s (6)
100 m př.: Cajthamlová – 18,02 s (9), Urbánková – 20,15 s
200 m př.: Cajthamlová – 35,37 s  (7) = Alici začínají překážky již 
docela jít, a to je trénuje pouze doplňkově
4x60 m: Chaloupková, Cajthamlová + dvě závodnice ze Svitav – 
33,96 s (4)
výška: Cajthamlová – 1,50 m (2,6), Zavřelová – 1,38 m (10) = obě 
závodnice si vytvořily velmi pěkné osobáky a zvláště Alice má na-
kročeno (pokud vydrží trénovat) ke skvělé kariéře!!
koule: Chaloupková – 10,33 m (2.3.6), Urbánková – 9,29 m (5) = 
parádní disciplína pro obě naše závodnice, zejména Magda se 
z běžkyně na střední tratě přeorientovává na skvělou vrhačku!!
disk: Urbánková – 23,70 m (4), Chaloupková – 19,53 m (10) = ze 
sprinterky Báry se rovněž stává dobrá vrhačka, která při hodu vy-
užívá své rychlosti.
Je zajímavé, že veškeré výkony u chlapců i dívek, které byly u jejich 
jmen napsané jsou zároveň i jejich osobními rekordy!!! To svědčí 
o tom, že tréninková píle se začíná projevovat nejen ve výkonech, 
ale i jejich umístěních v soutěži.

Jan Hanuš, trenér

 ■ STARŠÍ ŽÁKYNĚ V ROCE 2021

Vrh kouli – Bára Urbánková

Družstvo starších žáků

Vrh koulí – Lukáš Matěj

60m – Matěj Kaňka
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Okrašlovací spolek Škrovád se připojuje 
k celostátní akci Ukliďme Česko zaměřené 
na úklid černých skládek a nepořádku, byť 
jich je naštěstí čím dál méně.
Každý, komu není vzhled okolí lhostejný, 
je zván. Čím více nás bude, tím více toho 
budeme moci projít a  třeba zajdeme 
i do města. Máte-li, vezměte pracovní ruka-

vice, hrábě, pytle a třeba kolečko, ostatním 
poskytneme. 
Pokud víte o nějaké skládce na území měs-
ta a hlavně Škrovádu už teď, tak ji buď:
•  zlikvidujte sami v rámci vycházky (klidně 

pak vyfoťte před a  po  a  pošlete nám), 
nebo

•  nahlaste údržbě přes mobilní aplikaci 
Zlepšeme Česko a  sledujte vývoj přes   
mapu www.zmapujto.cz, nebo

•  nám ji nahlaste a my se na ni v  sobotu 
zaměříme:

Budeme se snažit zmapovat další zapo-
jené organizace, abychom zbytečně nešli 
dvakrát na jedno místo. Letos se zaměříme 
na levobřežní průhony.
Sraz na  návsi ve  Škrovádě v  sobotu 
2. 4. 2022. v 8:55.
Předpokládaný konec úklidu ve 11h na ná-
vsi.
Poté přesun do Olšiny, kde se symbolicky 
rozloučíme se zimou vypuštěním Mo-
rany, zkusíme pečení placek nebo vlast-
ních špekáčků na ohništi. Soutěž ve šplhu 
po laně a možná i další soutěže.
Za  spolek organizuje R. Koblížek, tel. 
466440042.

Ing. Robert Koblížek

 ■ OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZVE NA JARNÍ ÚKLID ŠKROVÁDU A PÁLENÍ MORANY

Okrašlovací spolek Škrovád se připojuje 
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 ■ KRÁSNÉ JARNÍ DNY!
Období března a dubna je pro mnohé obdobím postním, obdo-
bím, kdy se přibližujeme k velikonočním svátkům. Tento rok vy-
šly na polovinu dubna a před nimi jsme v mateřské školce stihli 
mnohé.
Konečně jsme mohli společně s dětmi a rodiči uspořádat maso-
pustní veselici, bylo vidět, že masopustní veselení bylo žádoucí ne-
jen pro naše malé osazenstvo, ale uvítali je i naši velcí – rodičové. 
Děti se na slavnost řádně připravily – vyráběly masopustní hrkač-
ky. Všichni jsme si užili až do pozdních odpoledních hodin smí-
chu, tance, zpěvu a hodování. Spolu se slunečními paprsky ožívá 
naše školková zahrada a do svého fi nále se bude blížit i realizace 
projektu Zahrada v podzámčí, který, pokud čtete naše zprávičky, 
je podpořen Státním fondem životního prostředí ČR. Ještě nám 
chybí drobné úpravy a dosadby, ale již nyní můžeme sledovat, jak 
se příroda v naší zahradě zabydluje. Je radost vidět rašící pupeny 
na výsadbě z loňského podzimu, ptactvo, které se honí mezi keří-
ky, a hledá, kam se uchýlí, ale hlavně děti, které si užívají nových 
prvků a zákoutí při společných hrách. Půjdete-li na procházku ko-
lem horní zahrádky, můžete zahlédnout rašící vinnou révu a při-
pravené záhony pro zasetí. Je svěží sledovat tyto drobné radosti, 
jež vstupují do našich životů – potěšme se z nich.

Olga Chlápková

Vyměním byt v  centru Chrudimi za  byt nebo malý domek 
ve Slatiňanech. Tel.: 604301122

 ■ SOUKROMÁ INZERCE


