
■

5

Ozvěny
radniční zpravodaj města

květen 2022

Výlet pro seniory

… 24. května 2022 výlet na 
zámek Kačina.

str. 9

Zastupitelé vyjádřili 
negativní postoj 
k výstavbě sil ve 
Škrovádě
… obavy občanů a města 

týkající se negativního vlivu 

záměru …

str. 3

K řadě historických 
hrobů na zdejším 
hřbitově patří rov 
místního lékárníka 
Josefa Vejlupka 
z roku 1928
… lékárnu se mu během léta 

podařilo otevřít.

str. 8



02 Vydání číslo: 5/2022www.slatinany.cz

Ozvěny

Vážení spoluobčané,
na základě schváleného rozpočtu a plánu 
investic jsou připravovány akce, jejichž sta-
vební realizace by měla začít v prvním po-
loletí tohoto roku. Jedná se o:
•  Rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici 

Švermova včetně opravy nejvíce dožilé 
dlažby chodníku v této ulici, a to v úse-
ku mezi ulicí Vítězství a Klášterní a dále 
v úseku ulice Palackého směrem k MŠ. V 
současné době je vybrán RM zhotovitel.

•  Stavební úpravu zbývající části ulice Klášter-
ní včetně rekonstrukce veřejného osvětlení. 
V současné době je vybrán RM zhotovitel.

•  Rekonstrukci veřejného osvětlení v ulici 
Farská. Vybrán zhotovitel a podepsaná 
smlouva.

Projekční příprava:
•  Dokončena projektová dokumentace na 

stavební úpravu zbývající části ulice Me-
dunova a je rozeslána na dotčené orgány 
k vyjádření za účelem získání stavebního 
povolení. 

•  Zpracována studie na rekonstrukci ulice 
Tyršova, která je zveřejněna na webo-
vých stránkách města v záložce Výhle-
dové projekty. V současné době probíhá 
veřejné seznámení s touto studií s ob-
čany této ulice s cílem získat případné 
připomínky a podněty. Následně bude 
studie předložena na jednání RM ke 
schválení.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

MĚSTO

Klienti Pečovatelské služby Slatiňany dě-
kují tajemníku Městského úřadu Slatiňa-
ny za  milé setkání, které se uskutečnilo 
16. března. Ing. Josef Prokš nás navštívil již 

po dvanácté. Opět jsme se dozvěděli spous-
tu novinek a  mohli si popovídat o  svých 
zkušenostech s pečovatelskou službou.

Ilona Čápová Tušicová, vedoucí PS

 ■ PRAVIDELNÁ NÁVŠTĚVA PANA TAJEMNÍKA
V DPS – DĚKUJEME

 ■ REALIZACE INVESTIČNÍCH ZÁMĚRŮ
I. POLOLETÍ 2022

 ■ PODAŘILO SE…

informuje…
Jsme zde nejen pro turisty, ale i pro míst-
ní a  jsme připravené poradit mimo jiné 
kam na výlet, ať již je to v našem městě 
či širším okolí. Pro přátele či kamarády 
u nás nakoupíte různé drobné upomínko-
vé předměty či materiály z našeho města 
a okolí. Můžete si s námi zasoutěžit v  již 
6. ročníku QUESTU, který hlavně děti zá-
bavnou formou provede po našich atrak-
tivitách, a  v  případě správně vyplněné 
tajenky si mohou přijít pro malou odmě-
nu. V letošním roce se nám opět podaři-
lo zapojit naše infocentrum do  soutěže 
s Českou televizí Déčko. Sledujte další in-
formace, které budou dětem nápomocny 
při sbírání součástek do magického déč-
kostroje… Pro sběratele turistických vizi-
tek máme i nové. Lze zde stále zakoupit 
krásné publikace, ať již jde o  fotoknihu 
Čarokraj nebo o knihy Nasavrcké panství 
a  slatiňanští Auerspergové či Seč – vý-
stavba jedné přehrady. Pokud hledáte 
nějakou kulturní akci v našem okolí, jistě 
o  ní budeme vědět nebo poradíme, kde 
informaci získat. Najdete u  nás spousty 
propagačních materiálů, letáčků i  map 
nejen z našeho města, ale i okolí. Prostě 
zavítejte a o prázdninách máme otevřeno 
i o víkendech .

Žaneta Kacafírková, infocentrum

 ■ STÁTNÍ SVÁTEK

 ■ VZPOMÍNKA NA 
SLATIŇANSKOU PLOVÁRNU

U příležitosti státního svátku Dne vítězství 
8. května budou položeny kytice k pomní-
kům padlých vojáků jako vzpomínka obětí 
2. světové války.

Ivona Osinková

Na kompostárnu města Slatiňany ve Škro-
vádě za  seníkem byla umístěna „buňka“ 
pro účely zázemí dohledu nad užíváním 
kompostárny a dále sloužící jako sklad ná-
řadí. Po plánovaném oplocení kompostár-
ny a  některých dalších úpravách bude 
přesně stanovena provozní doba tohoto 
zařízení, aby se neopakovala situace z dob 
minulých, kdy se kompostárna stala ne-
přehlednou a kapacitně velmi přetíženou.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Neznámá pisatelka, která chce zůstat 
v anonymitě napsala článek do Chrudim-
ských novin o historii slatiňanské plovárny. 
Mnozí z  nás střední a  starší generace se 
po jeho přečtení vrátí do chvil, které sami 
na slatiňanské plovárně tenkrát prožili.
Odkaz na  článek: https://novinychrudim.
cz/2022/03/23/co-odnesl-cas-aneb-vzpomin-
ka-na-slatinanskou-plovarnu/.

RR

Hudba a poezie
Koncert na rozhraní klasiky a folku prolo-
žený poezií, to vám nabídne trojíce uměl-
ců, z  nichž jeden je ve  Slatiňanech velice 
dobře znám. Kytarista JAN PAULÍK na Las-
kavém večeru hrál čtyřikrát (poprvé před 
deseti lety) a vždy ve dvojici s recitátorem, 
kterým byl Václav Fikrle. Bohužel ten 3. 
9. 2020 zemřel a  tak toto sehrané duo 
skončilo. Nyní se Jan Paulík vrací v triu. To 

s ním tvoří kytarista a zpěvák JAN BROŽ, 
dlouholetý hráč ve skupině Žalman a spol. 
Znát ho můžete i  z  jeho vlastní skupiny 
Devítka. Jan Brož je také výborným reci-
tátorem. Které básníky si vybral, to bude 
částečně překvapení, ale určitě tam bude 
Hrabě, Kainar a Prévert. Třetím do party je 
JINDŘIŠKA BROŽOVÁ, zpěvačka a  hráčka 
na perkuse.
Laskavý večer se uskuteční ve  čtvr-
tek 12.  května od  19 hodin. Vstupenky 
za 60 korun si můžete koupit přímo ve Spo-
lečenském domě nebo předem v knihovně 
(469 660 239).

z.j.

Kvízy, křížovky, doplňovačky, ale i  tvoření, 
to je jen střípek aktivit, které připravujeme 
v  knihovně pro naše čtenáře. V  letošním 
roce jsme je požádaly o  pomoc s  vyzdo-
bením knihovny o Velikonočních svátcích. 
A že se našlo šikovných ručiček, díky kte-
rým jsme vytvořili pěknou a  příjemnou 
velikonoční atmosféru. Všem, kteří přispěli 
svým výrobkem, děkujeme.

 ■ POZVÁNKA NA 180. LASKAVÝ VEČER

 ■ VELIKONOCE
V KNIHOVNĚ

 ■ UZAVŘENÍ INFOCENTRA 
A KNIHOVNY

Omlouvám se všem, ale 
ve středu 1. června bude 
z provozních důvodů ote-
vřeno až od 14.00 hodin.

Kvízy, křížovky, doplňovačky, ale i  tvoření, 
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 ■ TO NENÍ SKLÁDKA, ALE VILEMÍNINA STEZKA…
Témata, která nás vedou k  psaní článků 
toho typu jsou různá, poničené osvětle-
ní, černá skládka, poničené odpadkové 
koše umístěné ve  městě, zničené lavičky, 
oplocení dětského hřiště apod. Teď tu 
ale máme něco nového: „neznámý si ple-
te Vilemíninu stezku s  veřejnou skládkou 
odpadu“. Pro přiblížení, pokud by někdo 
neznal, Vilemínina stezka je cesta vedoucí 
od klapačky, v sousedství pastviny, do ko-
pečka směrem ke staré vodárně. Je celkem 
ukrytá před okolním světem a skýtá skvě-
lou procházku. Stezka je pojmenována 
po  kněžně Vilemíně Auerspergové. Pře-

kvapení zde zažili pracovníci údržby, kteří 
na  základě oznámení všímavé občanky 
Slatiňan, objevili velké množství pytlů urče-
ných do odpadkových košů a ještě k tomu 
naplněných odpadem. Odpad se nacházel 
převážně v porostu ostružiníku lemujícího 
cestu. K odpadu se museli doslova prose-
kat ostružiníkovým porostem. Výsledek 
jejich práce byl ohromující. Vezme nezná-
mý pachatel jen tak do ruky pytel odpadků 
a kráčí za bílého dne k Vilemínině stezce, 
potkávajíce občany a  turisty, nebo pytel 
uloží do tašky či batohu a v domnění nikým 
neviděn zde pytel odhodí? Toť otázka, pro 
většinu z nás odpověď nepochopitelná.
„Na okraj“ další fotografi e představuje vy-
užití odpadkového koše na ulici T.G.Masa-
ryka pro odložení stavební suti a komu pak 
asi „vadila“ značka s koníkem.

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ ZASTUPITELÉ VYJÁDŘILI NEGATIVNÍ POSTOJ K VÝSTAVBĚ SIL VE ŠKROVÁDĚ
Vážení spoluobčané,
jedním z bodů jednání dubnového zastupi-
telstva bylo vystoupení předkladatelky pe-
tice proti výstavbě sil ve Škrovádu, kterou 
podepsalo celkem 239 petentů. Následně 
se rozvinula velká diskuse mezi zastupiteli 
a předkladatelkou petice.
Bohužel na  většinu již v  minulosti vzne-
sených a podaných připomínek ze strany 
občanů i  města, nebylo dosud ze strany 
Národního hřebčína v  Kladrubech nad 
Labem, ale ani stavebním úřadem, přihlí-
ženo. Vzhledem k tomu, že jsem pověřen 
zastupovat město v  řízení, navrhl jsem 
usnesení, které by deklarovalo zřetelný 
negativní postoj celé samosprávy ve  věci 
výstavby sil, a to z důvodu negativních do-
padů do kvality života občanů obydlené lo-
kality a estetického vzhledu. Toto usnesení 
bylo následně schváleno všemi přítomný-
mi zastupiteli až na  jednoho zastupitele, 
který se hlasování zdržel. Takto většinově 
přijaté usnesení dává silná mandát městu 
k dalšímu jednání s vedením hřebčína.

Dále jsem byl usnesením zastupitelstva 
pověřen podáním odvolání proti vydané-
mu stavebnímu povolení ke  Krajskému 
úřadu Pardubického kraje. Toto jsem učinil 
v zákonné lhůtě dne 23. 3. 2022. V rámci 
odvolání je navrženo, aby sporný stavební 
záměr byl pověřen i v rámci pečlivého od-
volacího přezkumu nadřízeným správním 
orgánem, a to jak co do zákonnosti napa-
deného rozhodnutí, tak co do jeho správ-
nosti ve světle uvedených výhrad. Účelem 
je, aby krajský úřad stavební povolení zru-
šil a  vrátil stavebnímu úřadu k  novému 
projednání.
Zároveň zastupitelé pověřili Radu města 
jednáním s  Hřebčínem o  přehodnocení 
plánované výstavby sil s  cílem najít kom-
promisní řešení. Následně Rada města 
na svém jednání ustanovila skupinu ve slo-
žení starosta, místostarosta, radní Málko-
vá a Rulík, aby vzešli v  jednání s vedením 
Hřebčína s  možností najít kompromisní 
řešení. 
Jednání se uskutečnilo dne 4. 4. 2022. Zá-

stupci města shrnuli řediteli Hřebčína Klad-
ruby a jeho náměstkovi již dříve vyjádřené 
obavy občanů a města týkající negativního 
vlivu záměru na  okolní zástavbu. Nicmé-
ně hlavním účelem jednání bylo společně 
najít kompromisní řešení, které by bylo 
akceptovatelné pro obě strany. Vzhledem 
k charakteru stavby bylo navrženo zástup-
ci města Slatiňan uvažovat o  vymístění 
plánovaných sil a posklizňové linky do jiné 
lokality mimo rodinnou zástavbu s  pros-
bou, aby Hřebčín tuto možnost řešení 
zvážil. V takovém případě by město mohlo 
poskytnout součinnost při případné smě-
ně či prodeji potřebných pozemků nebo 
v případě potřeby provést změnu územní-
ho plánu. Město si je plně vědomo velkého 
významu Hřebčína pro Slatiňany a  chce 
s ním nadále vzájemně spolupracovat jako 
rovnocenný partner. Na závěr jednání bylo 
domluveno, že se další jednání o možných 
variantách řešení uskuteční dne 2. 5. 2022 
ve Slatiňanech.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Zastupitelstvo města Slatiňany
projednalo na 20. zasedání

dne 16. 3. 2022:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

20. zasedání ve svém původním znění. 
Návrh na rozšíření o bod „Pozemkové 
úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňa-
ny“ nebyl schválen.

  2.  Byla schválena oprava rozhodnutí o ná-
mitkách s označením 7M a 14/4 vznese-
ných při projednání nového ÚP Slatiňa-
ny dle § 52 stavebního zákona. Úprava 
se týká regulativ plochy rodinné rekre-
ace (chatové oblasti). 

  3.  Došlo ke schválení zrušení Regulačního 
plánu pro lokalitu 44/R v Trpišově s ná-
sledným vypracováním územní studie 
dotčené lokality, která bude náhradou 
za zrušený plán. Územní studie na roz-
díl od  regulačního plánu lze snadněji 
doplňovat dle vznikajících potřeb.

  4.  Zastupitelstvo města vzalo na  vědomí 
zpracovaný Plán investic – fi nančně ná-
ročné akce s náklady nad 4 mil. Kč bez 
DPH (viz článek Ozvěny duben 2022).

  5.  Vzhledem ke změně fi xované výše úro-
ku (nová výše činila 2.95% p.a., fi xace 
na  5 let – do  10.11. 2026), Zastupitel-
stvo rozhodlo o  předčasném splacení 
úvěru u  České spořitelny, a.s., který 
byl poskytnut na kanalizaci v Trpišově. 
K 31. 3. 2022 se jednalo o jistinu ve výši 
21 788 725 Kč.

  6.  V katastru nemovitostí je veden u po-
zemků parc. č. 444/3 (výměra 20 m2), 
484/2 (výměra 2585 m2 ) a 494 (výměra 
736 m2), vše v k.ú. Kunčí duplicitní zá-
znam vlastnictví, a  to Město Slatiňany 
a  Česká republika s  příslušností hos-
podařit Státním pozemkovým úřadem. 
Kvůli problematice dokládání vlastnic-
tví pozemku, Zastupitelstvo rozhodlo 
vydat uvedené pozemky souhlasným 
prohlášením ve prospěch Státního po-
zemkového úřadu. V rámci právě pro-
bíhajících komplexních úprav v daném 
katastrálním území, které v souladu se 
zákonem Státní pozemkový úřad zpra-
covává (plán společných zařízení), by se 
mohly pozemky vrátit městu zpět. 

  7.  Zastupitelstvo města schválilo 1. část 
závěrečného účtu města – hospodaře-
ní příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, 
ZUŠ) za rok 2021.

  8.  Zastupitelstvo města schválilo změnu 
pravidel pro poskytování půjček s Fon-
du rozvoje bydlení. V nových pravidlech 
došlo k doplnění druhů možností čer-
pání půjčky a byly zvýšeny částky čer-
pání, neboť stouply ceny stavebních 
materiálů. Dále byla upravena doba 
splatnosti, neboť vyšší splátky měsíč-
ních půjček mohou způsobovat někte-
rým žadatelům fi nanční problémy.

  9.  Zastupitelstvo města schválilo změnu 
rozpočtu v příjmové části 78 308 545 Kč 
(dorovnáno fi nancováním příjmů 
48  606  912 Kč) a  ve  výdajové části 
104  741  757 Kč (dorovnáno fi nanco-
váním výdajů 22 173 700 Kč) – splátka 
úvěru včetně jistiny od České spořitel-
ny, a.s.

10.  Došlo ke  schválení směny části po-
zemkové parcely č. 10/8 o  výměře 
1  m2 v  k.ú. Slatiňany, za  část pozem-
kové parcely č. st. 17/1 o výměře 1 m2 
v  k.ú. Slatiňany. Žadatel chce směnit 
pozemek z důvodu plánovaného oplo-
cení pozemku a zachování rovné linie 
plotu.

11.  Byl schválen Generel dopravy a Gene-
rel parkování včetně všech příloh.

12.  V různém Zastupitelstvo města:
•  schválilo projednání bodu „Pozemkové 

úpravy v k.ú. Kunčí, Škrovád a Slatiňa-
ny“. Následně Zastupitelstvo aktualizaci 
plánů společných zařízení schválilo.

•  bylo seznámeno s peticí ohledně vybu-
dování sil ve  Škrovádě. Zastupitelstvo 
následně vyjádřilo negativní postoj sa-
mosprávy vůči této výstavbě, přičemž 
pověřilo místostarostu podáním od-
volání proti rozhodnutí o  stavebním 
povolení a  dále pověřilo Radu měs-
ta jednáním s  Národním hřebčínem 
o  přehodnocení plánované výstavby 
(viz níže v článku).

•  se zaobíralo problematikou plošné de-
ratizace potkanů.

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

Rada města Slatiňany projednala
na 124. schůzi dne 21. 3. 2022:

  1.  Došlo k vyhlášení půjček z Fondu roz-
voje bydlení. Byla jmenována komise 
za  účelem vyhodnocení podaných žá-
dostí. 

  2.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na  stavební úpravu světelné-
ho signalizačního zařízení a  přechod 
pro chodce ul. T.G. Masaryka, ze tří 
nabídek, Rada města vybrala jako do-
davatele společnost AŽD Praha s.r.o. 
s  nejnižší cenou ve  výši 1  949  574 Kč 
bez DPH.

  3.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na úpravu veřejného osvětle-
ní, Rada města vybrala jako dodavatele 
společnost Mopos Communications, 
a.s., která jako jediná podala nabídku. 
Cena 528 585 Kč bez DPH.

  4.  Rada schválila zadávací podmínky a za-

dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na  výběr dodavatele akce „Stavební 
úpravy a  stavba nového veřejného 
osvětlení v  části ulice Klášterní ve Sla-
tiňanech“. Předpokládaná hodnota ve-
řejné zakázky je cca 5 890 000 Kč s DPH.

  5.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na výběr dodavatele akce „Oprava části 
chodníku v  ulici Švermova ve  Slatiňa-
nech“. Předpokládaná hodnota veřejné 
zakázky je cca 1 444 000 Kč s DPH.

  6.  Rada města schválila cenu vstupného 
na  Švýcárně na  akci „Nedělní koňské 
pohádky“ ve dnech 29. 5., 19. 6., 10. 7. 
a 14. 8. 2022 – jednotnou cenu pro ná-
vštěvníky 60 Kč/osob. a paušální cenu 
pro účinkující (Loutkařský soubor AHOJ 
Chrudim) za jedno vystoupení 3 600 Kč.

  7.  Rada města vzala na  vědomí hospo-
daření v lesích v majetku města v roce 
2021. Osázelo se celkem 3  000 kusů 
borovic. Objem těžby dřeva 480 m3. 
Příjmy činily 596  010 Kč a  výdaje byly 
ve výši 624 435 Kč.

  8.  Byl odložen bod ohledně dotací v rámci 
schváleného limitu z  rozpočtu města 
na rok 2022.

  9.  Rada města schválila uzavření Smlou-
vy o  poskytnutí účelové dotace v  do-
tačním řízení na  podporu sociálních 
služeb poskytovaných v souladu se zá-
konem s Pardubickým krajem. Kraj po-
skytne městu účelovou dotaci ve  výši 
549 000 Kč na provoz sociální služby.

10.  Rada města vyslovila souhlas s poskyt-
nutím informací obci Stolany ve  věci 
úhrady pohledávky za  prodej dřevní 
hmoty.

11.  Rada města se zaobírala nabídkou 
na  provozování kiosku u  hřebčína. 
S ohledem na skutečnost, že současný 
nájemce plní veškeré podmínky ná-
jemní smlouvy a nejsou k jeho činnosti 
žádné výtky, Rada této nabídce nevy-
hověla.

12.  Došlo ke schválení zřízení cesty na čás-
ti pozemkové parcely č. 614/1 v  k.ú. 
Slatiňany k  rodinnému domu č.p. 38 
za  podmínek, že cesta bude v  soula-
du s okolním terénem, tedy s žulovým 
povrchem a zpevnění bude provedeno 
v rozsahu situačního nákresu. 

13.  Rada města vzala na  vědomí zdůvod-
nění nájemce k  rekonstrukci pronaja-
tého nebytového prostoru – cukrárny 
v č.p. 771 ve Slatiňanech.

14.  Rada města schválila změnu použití in-
vestičního příspěvku ve výši 40 000 Kč 
na  fi nancování projektové dokumen-
tace ke stavebnímu povolení pro vybu-
dování bezbariérového vstupu do hlav-
ní budovy ZŠ.

15.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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části 78 323 545 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 48 691 912 Kč) a ve vý-
dajové části 104 841 757 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22 173 700 Kč) – 
obnova zničeného kontejneru, židle 
na  radnici, příspěvek obce na  trans-
parentní účet na  pomoc ukrajinským 
uprchlíkům.

16.  V různém Rada:
•  schválila uzavření Sběrného dvora v so-

botu 16. 4.
•  byla seznámena s informacemi ohled-

ně ubytovaných Ukrajinců.
•  schválila žádost paní ředitelky MŠ 

o  udělení výjimky z  počtu celkem o  5 
dětí.

•  pověřila starostu o dohodnutí termínu 
jednání s Národním hřebčínem Kladru-
by nad Labem kvůli problematice stav-
by ve Škrovádě.

•  Schválila uzavření smlouvy o  dílo se 
Správou a údržbou silnic Pardubického 
kraje, jako zhotovitelem akce „Oprava 
místní komunikace Slatiňany – Trpišov“.

Rada města Slatiňany projednala
na 125. schůzi dne 28. 3. 2022:

  1.  Rada města schválila poskytnutí dotací 
organizacím v rámci schváleného limi-
tu na rok 2022. Nejvyšší možné dotace 
dosáhly organizace Spartak a  Sokol. 
Kompletní výše poskytnutých dotací 
jsou k dispozici na webu města v pře-
hledu usnesení.

  2.  Rada vzala na vědomí dokument „Ko-
munikační strategie města“ vytvořený 
v rámci dotovaného projektu Otevřené 
a přitažlivé město.

  3.  Byly schváleny účetní závěrky příspěv-
kových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) 
za rok 2021.

  4.  Došlo ke zrušení veřejné zakázky malé-
ho rozsahu s názvem „Pořízení nových 
webových stránek II.“ z  důvodů admi-
nistrativní chyby způsobené dodava-
telem služeb výběrového řízení. Rada 
schválila její opětovné vypsání.

  5.  V různém Rada:
•  schválila žádost paní Sychrovské na ko-

nání májového koncertu v  prostorách 
zasedací místnosti městského úřadu 
ve dnech 8. 5. od 18.00.

Rada města Slatiňany projednala
na 126. schůzi dne 11. 4. 2022:

  1.  Rada města schválila „Smlouvu o  vý-
půjčce sbírkových předmětů“ s Národ-
ním hřebčínem Kladruby nad Labem. 
Cílem této smlouvy je prodloužení lhů-
ty již vypůjčených předmětů.

  2.  Rada města schválila obsah zápisu kro-
niky města za rok 2020.

  3.  Rada města schválila uzavření nájem-
ní smlouvy o nájmu bytu č. 16 v DPS. 
Nová nájemkyně je obyvatelka Slati-
ňan, evidována v  pořadníku žádostí. 

Ostatní uchazeči v  pořadníku nemají 
o byt v současné době zájem.

  4.  Bylo schváleno zvýšení nájemného 
DPS, s  účinností od  1. července 2022. 
Nájemné bude zvýšeno v  bytech bez 
sprchového koutu o  280 Kč. V  bytech 
se sprchovým koutem, který nebyl vy-
budován na náklady nájemce, o 380 Kč.

  5.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci veřejné soutěže 
na  výběr dodavatele akce „Oprava 
opěrné stěny a  koryta náhonu Kabe-
láčova mlýnu ve Slatiňanech“. Předpo-
kládaná hodnota veřejné zakázky je cca 
2 500 000 Kč s DPH.

  6.  Byl schválen návrh oslovených společ-
ností k  podání nabídky na  organiza-
ci výběru zhotovitele, podání žádosti 
o  dotaci a  administraci dotace akce 
„Odkanalizování místní části Slatiňany 
– Kunčí“.

  7.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavbu veřejného osvětlení 
v  části ulice T.G. Masaryka, Rada roz-
hodla o  vyloučení jediného účastníka 
HAVLÍK MILAN s. r. o. z důvodu nespl-
nění kvalifi kačních kritérií. Rada roz-
hodla o opětovném vypsání této veřej-
né zakázky.

  8.  Na  základě žádosti Osadního výboru 
Trpišov a doporučení tvůrce studie ře-
šení obecních ploch v  Trpišově, Rada 
rozhodla o dodavateli veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „Herní prv-
ky na náves v Trpišově“. Společnost TR 
ANTOŠ s. r. o. nabídla dodání a montáž 
5 kusů herních prvků za 199 892 Kč vč. 
DPH.

  9.  Rada města neschválila poskytnutí fi -
nančního daru pro Domov pro seniory, 
Heřmanův Městec.

10.  Bylo rozhodnuto o  uzavření smlou-
vy o  nájmu plochy na  části pozemku 
p. č. 536/4 v k. ú. Slatiňany (parkoviště 
u hřebčína). Plocha 3 x 5 m v termínech 
květen, červen, září a  říjen a  o  víken-
dech a svátcích v červenci a srpnu ka-
ždý den. Na ploše bude umístěn pro-
dejní stánek s dřevěnými dekoracemi, 
hračkami, dřevěnými zbraněmi apod. 
Jedná se o stánek, který byl na stejném 
místě již minulou sezónu.

11.  Rada se zaobírala nabídkami na proná-
jem občerstvení na  plovárně. Celkem 
obdržela jednu nabídku. Bylo rozhod-
nuto o uzavření smlouvy s výši nájem-
ného 30 001 Kč / sezóna s panem Luká-
šem Zemanem.

12.  Byl odložen bod ohledně uzavření do-
datku č. 2 k Smlouvě na zajištění pro-
vozu sběrného dvora se společností 
Recycling – kovové odpady a.s z důvo-
du nutnosti ověření dodatku u právní-
ků.

13.  Na  základě žádosti společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., Rada schválila stavbu 
distribuční soustavy NN na p.č. 248/24, 
496/17, 248/5 a 315/6 k.ú. Trpišov.

14.  Došlo ke  schválení věcného břemene 
společnosti GasNet, s. r. o., týkající se 
stavby plynárenského zařízení (pro-
dloužení plynovodu) na  parc. č. 339 
v k.ú. Škrovád.

15.  Rada města schválila dohodu o ukon-
čení pachtovní smlouvy č. 97/2017 
ze dne 31. 3. 2017 ke dni 30. 6. 2022. 
Ukončuje se tak pronájem pozemku 
p.č. 131/1 o výměře 76 m2 v k.ú. Slati-
ňany na základě požadavku pachtýře.

16.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na  stavební úpravy a  stavba 
veřejného osvětlení v  části ulice Kláš-
terní, z  pěti nabídek, Rada města vy-
brala jako dodavatele společnost TES, 
spol. s  r. o., s  nejnižší cenou ve  výši 
5 290 309 Kč bez DPH.

17.  Na  základě zprávy hodnotící komi-
se o  hodnocení nabídek a  posouze-
ní podmínek účasti veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na  opravu části 
chodníku v ulici Švermova, ze sedmi 
nabídek, Rada města vybrala jako 
dodavatele společnost SKOS s. r. o., 
s  nejnižší cenou ve  výši 928  617 Kč 
bez DPH.

18.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 78 323 545 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 48 691 912 Kč) a ve vý-
dajové části 104 841 757 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22 173 700 Kč) – 
přesuny v rámci výdajové části rozpoč-
tu, týkající se účetního rozpočtování 
grantů.

19.  V různém Rada:
•  probírala žádost o umístění venkovních 

samoobslužných prádelen. Žádosti ne-
bylo vyhověno.

•  vzala na vědomí žádost MŠ o přijetí fi -
nančního daru ve výši 22 000 Kč na ná-
kup herních prvků.

•  byla seznámena s řešením nutrií v pro-
storu rybníka u nádraží.

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

 ■ GRATULACE 
NEJSTARŠÍMU KLIENTOVI 
DSS SLATIŇANY
Dne 24. 4. 2022 oslavil nejstarší klient Do-
mova sociálních služeb ve Slatiňanech pan 
Jiří Dostálek 95 let. 
Touto cestou mu zaměstnanci DSS Slati-
ňany a veřejný opatrovník Město Slatiňany 
přejí k  jeho krásnému jubileu především 
pevné zdraví.
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Všichni víme , že ,, červený kohout“ si nevybírá. Požáry byly a ještě 
dlouhou dobu budou velmi obávanými pohromami, s nimiž není 
nikterak jednoduché bojovat. To je citát z  almanachu ,,Čechy“ 
(1905), který vydával Alois Jirásek. V tomto almanachu se dočte-
me, že: Také na střechy Slatiňanské hodil nezvaný host červené-
ho kohouta v XV. století. To když roku 1469 udeřil sem uherský 
král Matyáš se svým vojem a celé je vypálil. Tehdy i ve stoletích 
a letech pozdějších znamenal každý požár zpravidla vyhoření celé 
řady domů ze dřeva se střechami z došků a šindelů. Nebylo tehdy 
dnešních hasičských sborů ať dobrovolných, tak i profesionálních 
a rovněž hasičská technika a hasiva byla v počátcích.
Smutné zkušenosti s  ,,červeným kohoutem“ vedly již minu-
lých dobách k  tomu, že byly připraveny primitivní prostředky 
k boji s ohněm. Proto bylo posléze v roce 1882 rozhodnuto, že 
obec zřídí hasičský sbor. V roce 1883 bylo zakoupeno vybavení 
za 2400 zlatých, za něž se zakoupila nová čtyřkolová jednoprou-
dá stříkačka a 250 metrů lněných hadic. Do sboru při jeho vzni-
ku vstoupilo 15 členů zakládajících, 15 členů přispívajících a 29 
členů činných.
Roky postupně ubíhaly, měnili se velitelé, starostové i  technika. 
S přibývajícími lety začal náš sbor nabývat čím dál větší autority. 
Ani jsme se nenadáli a máme tu rok 2022, což je rok , kdy slavíme 
140. výročí založení. 
Toto výročí oslavíme dne 11. 6. 2022. Oslavy započnou slav-
nostním průvodem členů, staré a  současné hasičské techniky 
ve 13 hodin od restaurace Bonet a skončí v postorách sokolovny. 
Zde bude po celé odpoledne připraven program.

1)  Příchod, projevy hostů, uvedení nového dopravního automobi-
lu do provozu – Volkswagen Transportér.

2)  Ukázky naší zásahové činnosti - zásah při dopravní nehodě, po-
žár automobilu.

3)  Ukázky činnosti Městské policie Pardubice
4)  Dětské odpoledne – soutěže pro děti s odměnou.
Po celou dobu oslav bude na podiu hrát III. cenová a k tomu sa-
mozřejmě jak teplé, tak studené občerstvení z našeho hasičského 
stánku.
Za Sbor dobrovolných hasičů ze Slatiňan Vás srdečně zve 

Velitel Bc. František Rulík a Starosta sboru Lukáš Jandík

 ■ POZVÁNKA NA OSLAVY 140. VÝROČÍ  ZALOŽENÍ SDH VE SLATIŇANECH

 ■ VÝSLEDKY SBĚRU STARÉHO ELEKTRA URČENÉHO KE ZPĚTNÉMU ODBĚRU 
A RECYKLACI VE SLATIŇANECH ZA ROK 2021

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:
Táňa Kelleová – Zrcadlo
Ágnes Martin Lugand – Jak naladit štěstí

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU
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Dne 9. 4. 2022 se v areálu hřebčína v nově zrekonstruované části 
jízdárny ve Slatiňanech konaly po dlouhých 13 letech parkurové 
závody. V  sedmi soutěžích bylo celkem 250 startů. Počasí bylo 
opravdu aprílové. Od sluníčka, přes déšť, sníh a i bouřku vystří-
dalo opravdu všechno. To však neubralo nic na nadšení a zápa-
lu soutěžících. Další skokové závody se budou konat v polovině 
června. Jako spolupořadatel těchto skokových závodů byl jezdec-
ký klub Pablo Slatiňany.

Romana Jeníková, klub Pablo

Jednodenní závody spřežení uspořádal Národní hřebčín Kladru-
by nad Labem 2. 4. 2022 ve Slatiňanech. Závody byly zahájeny 
na novém venkovním kolbišti Na Rembáni, kde absolvovali soutě-
žící drezurní zkoušku a následně je čekala překážková jízda mezi 
kužely v prostředí zámeckého parku ve Slatiňanech. Závodu se 
napříč chladnému počasí, chvílemi i se sněhovými vločkami, zú-
častnilo na 30 spřežení.
Další akcí Národního hřebčína Kladruby nad Labem, která se 
bude konat na území Slatiňan, jsou 7. 5. 2022 drezurní závody. 
Příznivci jsou srdečně zváni.

Romana Jeníková, klub Pablo

 ■ JEZDECKÉ ZÁVODY
V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ
VE SLATIŇANECH

 ■ ZÁVODY SPŘEŽENÍ VE SLATIŇANECH

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V KVĚTNU A ČERVNU 2022

 Út 3. 5. 2022 (8–11 h) Den otevřených dveří MŠ Švermova 693

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

 Ne 8. 5. 2022 (od 18 h) Májový koncert Jany Sychrovské Obřadní síň MěÚ Slatiňany

 Út 10. 5. 2022 (od 17 h) Vystoupení hudebních souborů Sokolovna

 St 11. 5. 2022 (16.30 a 19 h) Vystoupení tanečního oboru ZUŠ Slatiňany Divadlo K. Pippicha Chrudim

 So 14. 5. 2022 (7–17 h) Místní výstava králíků, drůbeže, holubů a exotů Chovatelský areál

   (železniční přejezd směr Orel)

 So 21. 5. 2022 SLATIŇANSKÉ  POZASTAVENÍ Jezdecká hala a kolbiště Na Rembáni

 26. 5.–2. 6. 2022 Výstava výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany Společenský dům

 Ne 29. 5. 2022 )od 15 h) První koňské divadlo muzeum Švýcárna

 Ne 5. 6. 2022 (13–17 h) Rodinné  odpoledne U Aurespergů Zahrada slatiňanského zámku

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Starosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník předává vítězi cenu

 ■ POZVÁNÍ

 ■ SOUKROMÁ INZERCE

Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 5. 2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Dne 30. 5. 2022 se bude konat prodejní akce fa Rišková Brun-
tál v místní sokolovně. Prodej potrvá od 10.30 do 16.30 hodin. 
K prodeji nabízí textil, lůžkoviny, spotřební zboží a obuv.
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Při oslavách výročí 700 let Slatiňan od prv-
ní písemné zmínky v roce 1994 byl každý 
měsíc vydáván tištěný bulletin, referují-
cí o  minulosti obce resp. města od  roku 
1971, v němž obdrželo tento statut. Bývalá 
kronikářka M. Tichá do něj zapisovala udá-
losti z kroniky v daném měsíci pod názvem 
Kalendárium, zahrnující důležité dění 
ve Slatiňanech. V listopadovém výtisku se 
Tichá zevrubně zabývala povolením lékár-
nické koncese a otevřením lékárny. To se 
podařilo až v roce 1925, přestože byly za-
znamenány předchozí snahy o jeho získání 
v roce 1906, ale c.k. místodržitelství nebylo 
ochotno záležitost projednat.

Až 13. ledna 1922 bylo od  příslušných 
úřadů sděleno, že žádost týkající se zří-
zení lékárny ve  Slatiňanech bude do  půl 
roku vyřízena. V  únoru téhož roku ozná-
mil Z. Koubek z Prahy, že mu byla uděle-
na koncese ke zřízení lékárny v naší obci. 
Osobně žádal po  obci vhodné prostory 
a zaplatit nájem na 3 roky. Ta mu místnost 

pro provoz lékárny poskytnout odmít-
la, ale souhlasila s  příspěvkem 1000 Kčs 
po dobu 3 let dle usnesení zastupitelstva 
(13. 8. 1922).
Finanční komise s  tímto příspěvkem ne-
souhlasila a  podala stížnost Okresní po-
litické správě v  Chrudimi, že lékárna jako 
soukromá živnost bude výdělečná, proto 
bylo rovněž zrušeno usnesení obecního 
zastupitelstva o příspěvku 1000 Kč na ote-
vření lékárny.
V  roce 1923 lékárník Koubek rozhodl 
za  účelem ustavení lékárny koupit dům 
čp. 180 na  nábřeží od  výrobce vlasových 
sítěk M. Vodičky, k  čemuž mu byla zálož-
na ochotna poskytnout půjčku za  výhod-
ných podmínek (60–70 000 Kčs). Lékárna 
měla být otevřena 15. 5. 1924, povolen 
byl odklad, ale v  závěru roku (20. prosin-
ce) bylo obec. zastupitelstvu oznámeno, 
že PhMr.  Koubek se lékárnické koncese 
vzdal. Obec proto vypsala nové řízení pro 
získání lékárníka a  z  přihlášených byl vy-
brán magistr. J. Vejlupek, správce lékárny 
v Přelouči, který se zavázal, že lékárnu ote-
vře bez fi nanční dotace obce po obdržení 
koncese. Ta mu byla udělena v roce 1925 
(po  opětovných intervencích u  Zemské 
správy) a od manželů M. a M. Vodičkových 
koupil dům na nábřeží čp. 180 a lékárnu se 
mu během léta podařilo otevřít. Nepůsobil 
však v obci dlouho, protože po kratší ne-
moci zemřel ve věku 46 let (6. 3. 1928).
Jeho pomník na  hřbitově vidíme na  obr. 
č. 1, text na čelní desce na obr. č. 2. Je velmi 
zanedbaný a zasloužil by si více pozornosti 
ze strany města. Potomky Vejlupek neměl, 
květiny na hrobě jsou od neznámého člo-
věka.
Z  dalších majitelů lékárny připomeneme 
PhMr.  Z. Zettla, který ji koupil 1. 9. 1936 
od  předchozího lékárníka J. Lány. Lékár-
na měla název U  naděje. V  roce 1949 se 

přestěhovala z domku čp. 180 do  lepších 
prostor po bývalém obchodu se smíšeným 
zbožím F. Kudyna na  Hlavní ulici čp. 138 
(dnes třída T.G.M.) Koncem roku 1950 do-
šlo ke znárodnění lékárny, byla začleněna 
do MEDIKY a Zettl se stal správcem lékár-
ny v rámci OÚNZ. Do penze odešel v roce 
1978, zemřel o 7 let později.
Magistr Zettl provozoval lékárnu ve Slatiňa-
nech více než 40 let. Z organizační stránky 
dobře zvládal nepřetržitý provoz většinou 
s  jedním praktikantem, jak udávají pamě-
ti. Jeho předchůdce z 20. let 20. století lé-
kárník J. Vejlupek pobyl tady pouze 3 roky, 
zemřel předčasně na  vážnou chorobu. 
Přesto si žádá naši vzpomínku, neboť byl 
první, který začal provozovat lékárnu, v té 
době již velmi potřebnou pro rostoucí po-
čet usedlíků po 1. světové válce.

Ing. Milan Vorel
foto Ing. Jiří Pešek

 ■ K ŘADĚ HISTORICKÝCH HROBŮ NA ZDEJŠÍM HŘBITOVĚ PATŘÍ ROV 
MÍSTNÍHO LÉKÁRNÍKA JOSEFA VEJLUPKA Z ROKU 1928

Až 13. ledna 1922 bylo od  příslušných 

přestěhovala z domku čp. 180 do  lepších 

Obr. č. 1

Obr. č. 2
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Dne 6. dubna 2022 uspořádal Svaz diabetiků Slatiňany vý-
let na  Svatou Horu. Všechno zorganizovala naše předsedkyně 
p. Olinka Slachová a bohužel, z důvodu nemoci se nemohla zú-
častnit. A tak vedením zájezdu byl pověřen pan František Holický. 
Výletu se zúčastnilo celkem 39 lidí. Cestou nás provázel pan řidič 
Pisař, z fi rmy p. Matějky, kterému jsme na konci potleskem podě-
kovali za skvělou a bezpečnou jízdu.
Odjezd byl ze Slatiňan od školky a poté se ještě cestou nabírali 
někteří přihlášení. Poslední nastoupili v Pardubicích a poté se již 
„frčelo“ směr Příbram. Jelikož jsme vyjeli s časovou rezervou, udě-
lali jsme při cestě tam dvě zastávky na občerstvení.
Na Svaté Hoře pan Holický zaplatil hromadou vstupenku a paní, 
která nás provázela, započala prohlídku a výklad dříve, než bylo 
původně objednáno. Výklad byl moc zajímavý. Dozvěděli jsme 
se o Svaté Hoře spoustu zajímavostí. Pro Svatou Horu jsou cha-
rakteristické ambity. Tvoří je obdélník a byly vystavěny v  letech 
1659–1670 podle návrhu stavitele Carla Luraga. Na severní a jižní 
straně mají po devíti, na východní a západní po sedmi klenebních 

polích. Nároží ambitů uzavírají osmiboké kaple, zastřešené zvono-
vou střechou s lucernou. Kaple jsou pojmenovány: Pražská, Mní-
šecká, Plzeňská a Březnická, a to podle toho, kterým směrem jsou 
otočeny. V kapli bylo možné obdivovat třeba vzácné oltářní obra-
zy. Na stropech byly nejunikátnější fresky a štuky. Opravdovým 
skvostem je kaple svaté Máří Magdaleny. Zdobí ji umělé krápníky, 
které mají vzbudit dojem jeskyně, tzv. grotty. Peníze na její stavbu 
věnoval generál Joanes de Lacron. Štukatérské práce provedl G. 
B. Cometa roku 1666. Malířská výzdoba, obrazy ze života sv. Máří 
Magdalény, pochází z roku 1667. Prohlídka končila v samotné ba-
zilice Nanebevzetí Panny Marie, v jakémsi středu celé Svaté Hory. 
Stojí na místě údajného středověkého kostelíka. Chrám obklopují 
ze všech stran barokní kaple, z nichž nejstarší je kaple sv. Ignáce 
a sv. Františka Xaverského. Nejcennějším uměleckým dílem Svaté 
Hory je hlavní oltář v bazilice a milostná soška Panny Marie Svato-
horské. Na samý závěr jsme vyslechli varhanní koncert v podání 
varhaníka pana Pavla Šmolíka a varhanice Ivany Kylarové.

Po prohlídce jsme měli od paní Slachovou zamluvený oběd v pří-
mo v Příbrami, na náměstí – v restauraci Na Hradbách. Oběd bylo 
jednotné menu, ale přesto nám vyšli vstříc s výměnou přílohy pro 
některé účastníky. Odjezd z Příbrami byl slabě po půl třetí. Ač je 
Příbram nějaký ten kilometr od Slatiňan, pan řidič to zvládl v krát-
kém čase. Poslední z nás vystupovali krátce po půl šesté. Výlet se 
nám moc líbil, a to i přesto, že foukal docela chladný vítr. Závěrem 
bychom rádi poděkovali za zprostředkování tohoto zážitku p. Sla-
chové a panu Holickému za vzornou starost o nás. Děkujeme 
Růžena Půlpánová, účastnice výletu

 ■ VÝLET NA SVATOU HORU

Po prohlídce jsme měli od paní Slachovou zamluvený oběd v pří-Po prohlídce jsme měli od paní Slachovou zamluvený oběd v pří-

Město Slatiňany pořádá pro seniory v úterý 24. května 2022 výlet 
na zámek Kačina. Vstupné na prohlídkový okruh zámku „13 Chot-
kovských komnat“ a do zámeckého skleníku, bylinkové zahrady 
a konírny bude kolem 200 Kč. Oběd pro účastníky zájezdu bude 
zajištěn v restauraci. Oběd si účastníci výletu platí sami. Dopra-
vu hradí Město Slatiňany. Odjezd autobusu je v 7.15 hodin ze za-
stávky Střed ve směru Chrudim. Přihlášky přijímá paní Osinková 
na MěÚ Slatiňany, tel. 469 660 230.

Ivona Osinková

 ■ VÝLET PRO SENIORY

Město Slatiňany pořádá pro seniory v úterý 24. května 2022 výlet Město Slatiňany pořádá pro seniory v úterý 24. května 2022 výlet Město Slatiňany pořádá pro seniory v úterý 24. května 2022 výlet 
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Vážení čtenáři, 
ráda bych Vás co nejsrdečněji pozvala 
na vše, co pro Vás slatiňanský divadelní 
spolek Acord letos připravuje. 
Již třetí sezónu pokračujeme v divadelních 
prohlídkách na  Státním zámku Slatiňa-
ny. Při návštěvě na Vás dýchne doba, kdy 
tu žila knížecí rodina Auerspergů a  jejich 
personál. Setkání s Francem Josefem, Vile-
mínou, jejich dětmi a služebnictvem v po-
dání 15 dospělých a dětských herců vdech-
ne krásným zámeckým interiérům život 
a prohlídkám nový rozměr. Scénář vychá-
zí z  dobových reálií, dozvíte se všechna 
historická fakta a současně je tvořen tak, 
aby diváky zaujal, pobavil i zahřál u srdce. 
Hrajeme ve  dvou alternacích, do  přípra-
vy prohlídek je zapojeno 32 lidí. V  loňské 
sezóně divadelní prohlídky zhlédlo kolem 

700 návštěvníků včetně klientů DSS Slati-
ňany, kteří měli vstup zdarma. Jsme vděčni 
za mnoho krásných ohlasů v naší kronice 
i  za  opakované pozvánky v  pořadu Tam-
tam na ČT Déčko. Těšíme se na Vás v květ-
nu, v červnu a v září.
Rodinné odpoledne u Auerspergů, které 
se bude konat 5. 6. 2022 volně navazuje 
na  zámecké divadelní prohlídky. V  roce 
2021 mělo Rodinné odpoledne svoji pre-
miéru, kterou navštívilo během 5 hodin 
přes 1000 návštěvníků. 
Knížecí rodina a  služebnictvo si pro pří-
chozí hosty připravili nejednu venkovní 
radovánku. Na  různých místech zámecké 
zahrady Vás budou očekávat k  dobovým 
hrám např. zámecký štolba se svou klisnou 
a hříbátkem, učitelka dramatických umění, 
lukostřelec, děti si s  komornou mohou 

vyrobit krásné šperky a  úsměv na  Vašich 
tvářích určitě vykouzlí potulný komediant. 
U rybníčka bude postavené malé podium, 
kde pro Vás budeme hrát pohádku „O krá-
lovství, kde strašilo“ a kde si také můžete 
poslechnout živou zámeckou hudbu. Ne-
bude chybět občerstvení a  na  závěr pro-
gramu panští kočí svezou u  zámeckého 
hřebčína všechny děti v  kočáře taženém 
koňským dvojspřežím.
Původně pro Slatiňanské pozastavení 
2022 vznikla nová pohádka: „O  králov-
ství, kde strašilo“. Nejdříve jsem při tvorbě 
scénáře hledala inspiraci v místních a kra-
jových pověstech a  povídačkách. Ale bo-
hužel, moc jsem tam té inspirace nenašla, 
pověsti většinou nekončí happy endem… 
(zazděna ve věži, svržen ze skály, apod. 😊 
) A tak vznikla nová, zcela originální pohád-
ka o jednom království, o strašidlech, o lás-
ce a o tom, jak zase jednou dobro zvítězilo 
nad zlem. Věřím a  doufám, že pohádka 
se bude líbit dětem i  dospělým. Velmi si 
vážím nadšení a  ochoty všech, kteří se 
do nácviku zapojili. Pohádka je pro 14 her-
ců a  jelikož ji připravujeme opět ve  dvou 
alternacích, podílí se na  ní 28 dospělých 
i dětských divadelních nadšenců nejen ze 
Slatiňan. Dojíždí ochotníci také z Vranova, 
z Práčova, z Trpišova, z Rabštejnské Lhoty, 
ze Sobětuch, z Chrudimi, i  ze Zaječic. Pří-
prava je intenzivní, zkouším s herci od kon-
ce března ve Společenském domě ve Sla-
tiňanech téměř denně, šijeme kostýmy, 
tvoříme scénu, nahráváme hudbu a písně. 
Držte nám prosím palce, aby se nám po-
dařilo vše připravit k naší i  k Vaší radosti 
a  spokojenosti. A  přijďte se na  pohádku 
„O  království, kde strašilo“ podívat buď 
na  Slatiňanské pozastavení, nebo na  Ro-
dinné odpoledne u Auerspergů!
Příměstský divadelní tábor 2022 plánova-
ný na srpen už je plně obsazen. Podobně 
jako vloni, budeme během jednoho týdne 
tvořit s  dětmi novou divadelní inscenaci, 
abychom ji pak mohli na závěr zahrát jejich 
rodičům a známým.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem stá-
lým podporovatelům a  sponzorům, díky 
kterým se mohou tyto projekty uskutečnit: 
Město Slatiňany, vicehejtman Pk. Ing. Ro-
man Línek a  Pardubický kraj, Alukov a.s., 
Transys, spol. s r. o., manželé David a Mi-
chaela Chaloupkovi, restaurace Monaco.
Kdyby se Vám naše tvorba líbila, budeme 
rádi, když na  zámecké prohlídky, nebo 
Rodinné odpoledne pozvete i své známé. 
Možná, že by se Vám hodilo zahrát pohád-
ku pro zaměstnance s rodinami na Vaší fi -
remní akci, na velkolepé oslavě, na jarmar-
ku, festivalech, dětských dnech apod. Jsme 
mobilní a  soběstační a  rádi pohádku za-
hrajeme po domluvě prakticky kdekoliv... 
Můžete mě případně kontaktovat na  tel. 
čísle: 777 026 223
Více informací na: www.acord-spolek.cz

Za divadelní spolek Acord,z.s. 
MgA. Iva Ryzová, vedoucí spolku, scénáristka 
a režisérka divadelních projektů

 ■ DIVADELNÍ SPOLEK ACORD
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Krátce po  vypuknutí války na  Ukrajině 
spolu s  následnou eskalací bojů začaly 
do  ČR proudit tisíce uprchlíků. SK Spar-
tak Slatiňany nabídl pro potřeby těchto 
uprchlíků celou svou hlavní ubytovnu. 
Přes Krajské asistenční centrum pomo-
ci Ukrajině v  Pardubicích se od  neděle 
20. března začala naše ubytovna postup-
ně plnit – v  drtivé většině to byly mat-
ky s  dětmi různých věkových kategorií. 
A většinou přišly jen s jednou nebo dvě-
ma taškami... V  současné době je naše 
ubytovna plně obsazena. Spartak kro-
mě poskytnutí ubytování cítí od počátku 
morální povinnost zabezpečit běžencům 
alespoň důstojné podmínky pro po-
byt ve Slatiňanech – podnikli jsme cesty 
do potravinové banky v Chotovicích u Li-
tomyšle nebo do  sídla ČČK v  Chrudimi 
s cílem zajistit běžencům alespoň na za-
čátek jejich pobytu základní potraviny, 
hygienické potřeby, oblečení a  podob-
ně. Obrátili jsme se na  občany Slatiňan 
s výzvou o pomoc při zabezpečení nejen 
základních životních potřeb, ale chybělo 
nám nádobí, talíře, příbory, potřebova-
li jsme dětské postýlky, vařiče. Všechny 
věci, jakmile byly dovezeny na ubytovnu, 
Ukrajinci okamžitě využili.
Materiálně pomohli kromě mnohých ob-
čanů také slatiňanští Junáci. Město Slatiňa-
ny zřídilo transparentní účet, na který lze 
stále přispívat na  zajištění výdajů spoje-
ných s ubytováním, nákup oblečení, hygi-
enických potřeb a dalších potřebných věcí.
Počáteční maraton s ubytováním uprchlí-
ků jsme zvládli, k čemuž vydatně přispěli 
všichni zaměstnanci SK. Překonávali jsme 
jazykovou bariéru, neboť ukrajinština 
je mnohdy jiná než ruština. V  tom nám 
velmi pomohli manželé Korotkovi ze 
Slatiňan, kteří na  ubytovně také strávili 
spoustu času a potřebné informace nejen 
o chodu ubytovny ochotně do ukrajištiny 
přeložili.
Děkuji proto touto cestou všem, kteří nám 
pomohli vytvořit uprchlíkům téměř domá-
cí prostředí a kterým není osud těchto ne-
šťastných lidí lhostejný. Společně jsme tak 
dokázali, že Slatiňany jsou otevřené a přá-
telské město.

Jaromír Hanuš,
 předseda SK Sp.Slatiňany

 ■ UKRAJINŠTÍ UPRCHLÍCI 
NA UBYTOVNĚ SPARTAKU
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 ■ VEČER Z FYZIKOU SE OPRAVDU VYDAŘIL
Již podruhé jsme trávili večer s  manželi 
Chalupníkovými, kteří představili fyziku 
z  trochu jiného pohledu. Tentokrát bylo 
tématem vejce. Že se večery stávají oblíbe-
nými vypovídala hojná účast, kdy složení 
obecenstva bylo různorodé, od  mimin-

ka až po seniory. Získali jsme se spoustu 
zajímavých informací, ale mohli jsme si 
i  zaexperimentovat. Někomu se podařilo 
postavit vejce na  špičku, dozvěděli jsme 
se jak zjistit, které je vařené a které syrové, 
co se stane, když vejce necháme 24 hodin 
v  roztoku z  octa, nebo jak docílíme, aby 
plavalo nahoře ve  sklenici. Nejen to, ale 
mnoho dalších informací předali lektoři 
dětem i dospělým. Večer uběhl jako voda, 
a protože jsou manželé této spolupráci na-
kloněni, jistě se můžeme těšit někdy v bu-
doucnosti na další.

V roce 2019 se v slatiňanské 
sokolovně uskutečnil posled-
ní, již patnáctý ročník, hu-
debního festivalu Slatiňan-
ský vrabčák. Na  šestnáctý 
ročník jsme si museli počkat 
celé tři roky. Neuskuteční 
se však v  listopadu, jak bylo dlouholetou 
tradicí, ale již v  sobotu 25. června 2022 
v krásném prostoru za sokolovnou. Hlav-
ním důvodem této organizační změny je 
obava z omezení v souvislosti s  covidem, 
která jsou v podzimních měsících stále re-
álná. Prostory za sokolovnou nabízejí širší 
možnosti a nabídku vyžití pro návštěvníky. 
Co se týká hudebního programu, tak kro-
mě pořádající kapely Strunovrat se mů-
žeme těšit na kapelu Wyrton, písničkářku 
Sašu Niklíčkovou, Michala Willie Sedláčka, 
legendární Poutníky a velice rádi přivítáme 
zpívajícího právníka Ivo Jahelku, aj.
Vstupenky na  festival se budou prodávat 
přímo na místě.
Za pořadatele festivalu se na vás těší

 Petr Šotta.
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