
■

6

Ozvěny
radniční zpravodaj města

červen 2022

Informace o partner-
ské spolupráci mezi 
Slatiňanami a obcemi 
Freienstein-Teufen 
a Rorbas
… tématem jednání delegace 
byla zejména problematika od-
padového hospodářství, údržby 
města …

str. 14

Dva byty v Domě 
s pečovatelskou 
službou prošly 
kompletní 
rekonstrukcí…
… nemalé částky do oprav 
pečovatelského domu … 

str. 3

Parkování 
a odstavování 
motorových 
vozidel
… stání na přechodech pro 
chodce a v jejich blízkosti, 
dále stání v křižovatkách …

str. 3



02 Vydání číslo: 6/2022www.slatinany.cz

Ozvěny

Dne 24. 5. 2022 se konal seminář na téma 
„Udržitelnost silniční doprovodné zeleně“. 
Místem jeho konání byly školící prostory 
restaurace Obora v Trpišově. Semináře se 
účastnili odborníci z oboru ochrany příro-
dy a krajiny, adaptace krajiny na klimatic-
kou změnu, zástupci Ředitelství služby do-
pravní policie, arborista a mnoho dalších.
Mezi hosty byla také ministryně Minister-
stva životního prostředí ČR paní Ing. Anna 
Hubáčková, kterou na místě přivítal staros-
ta našeho města MVDr. Ivan Jeník. Za do-
provodu starosty delegace navštívila i sla-
tiňanský hřebčín. 

Silniční doprovodná zeleň, je specifi cká 
součást silniční komunikace, kterou tvoří 
stromy, keře a  travnaté porosty. Nejvý-
znamnějším prvkem silniční doprovod-
né zeleně jsou aleje a stromořadí. Pokud 
bude silniční vegetace řádně udržována 
a nebude poškozována nevhodnými zása-
hy, bude prospěšná a  nebude ohrožovat 
bezpečnost silničního provozu. Údržba 
silniční doprovodné zeleně není snadná. 
A právě o tomto důležitém rozsáhlé téma-
tu seminář pojednával.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

MĚSTO

 ■ NÁVŠTĚVA MINISTRYNĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 ■ PRACOVNÍ NABÍDKA

 ■ TANEČNÍ PODZIM 2022

Nabízíme víkendové zaměstnání na  do-
hodu o  provedení práce v  Interaktivním 
muzeu Švýcárna. Jedná se o  zajištění 
návštěvnického provozu v  následujících 
termínech. 25.–26. června, 6.–7. srpna,
13.–14. srpna, 3.–4. září, 15.–16. října,
29.–30. října 2022. Odměna 120 Kč na ho-
dinu a příjemné prostředí a přátelský ko-
lektiv. 
Zájemci starší 18 let se mohou hlásit 
vedoucí Švýcárny p.  Jedličkové na  tel. 
725 174 501.

Hana Hanušová

9. září 2022 budou zahájeny v  sokolovně 
ve  Slatiňanech taneční, které budou ná-
sledně probíhat každý pátek až do  závě-
rečného plesu 2. 12. 2022.
Kurz opět povedou taneční mistři Pavel 
Stejskal a Mgr. Miroslava Hrstková. Přihla-
šovat se můžete na  e-mailové adrese ta-
necni.slatinany@seznam.cz a bližší informa-
ce ke konání kurzu jsou uvedeny na www.
sokolslatinany.wz.cz.

 ■ UZAVŘENÍ INFOCENTRA 
A KNIHOVNY

Omlouvám se všem, ale 
ve  čtvrtek 26. 6. bude 
z  provozních důvodů ote-
vřeno pouze do 15ti hodin.

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:
Michaela Klevisová – Dům na samotě
Michal Viewegh – Dula

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

Dne 24. 5. 2022 se konal seminář na téma Silniční doprovodná zeleň, je specifi cká 

 ■ LETNÍ TÝDENNÍ 
SVOZ KOMUNÁLNÍHO 
ODPADU
Město má díky instalovaným čipům k dis-
pozici statistiky svozu v jednotlivých dnech, 
podle kterých upravuje termín letního 
týdenního svozu. Letos byl týdenní svoz 
zahájen 21. týdnem tohoto roku (resp. 
od  23.  května). Týdenní svoz bude pro-
bíhat do 4. září. Poté se vrátí do původní 
14denní frekvence s tím, že se svážet bude 
opět v lichém týdnu. Frekvence svozu plas-
tů a papíru od domu zůstává v 14denním 
cyklu vždy v  sudý pátek. Tato informace 
není změnou harmonogramu, který byl 
přílohou lednových Ozvěn, pouze připo-
menutím týdenní frekvence.
Za  každý výsyp popelnice, měřený pro-
střednictvím instalovaných čipů, město 
hradí 4,- až 5,- Kč + DPH (dle objemu popel-
nice). V případě, že nebudete mít popelnici 
plnou, či s obsahem, který by mohl v  let-
ních dnech zapáchat, můžete svoji popel-
nici nechat uklizenou, ušetříte tak náklady 
městu.

Ing. Vít Steklý, radní

STÁRNEME S PÍSNÍ NA RTECH
aneb

O stáří a senilitě s úsměvem

Pokud se domníváte, že s přibývajícím vě-
kem ubývá důvodů ke zpěvu, mohl by vás 
večer písniček o stáří příjemně překvapit. 
Naši dobří známí Přemysl Rut a Markéta 
Potužáková vybírali z písní
lidových i  autorských, dávných i  nových, 
českých i  cizokrajných, tklivých i  neucti-
vých. A že to oba u piana rozproudit umí, 
o tom nás už mnohokrát přesvědčili. Na LV 
budete mít pocit, že čas se na devadesát 
minut zastavil. Avšak pozor, večer je určen 
i mladým, aby věděli, jaká sranda je čeká. 
Vy, co už tu srandu prožíváte, vezměte se-
bou své děti a vnuky.
Kdo ve čtvrtek 23. června v 19 hodin přijde 
do Společenského domu, rozhodně nebu-
de litovat. Lístky si můžete koupit na místě 
(budou-li ještě) nebo předem v  městské 
knihovně (469 660 239).

z.j.

 ■ POZVÁNKA
NA 181. LASKAVÝ VEČER

 ■ UZAVŘENÍ ŠVÝCÁRNY
Dne 2. července 2020 bude z  provoz-
ních důvodů muzeum Švýcárna otevřené 
od 12.00 hodin. Děkujeme za pochopení.

 ■ POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 9. 6. 
2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Dva byty v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou Slatiňany prošly kompletní rekon-
strukcí
Město Slatiňany investuje poslední roky 
nemalé částky do  oprav pečovatelského 
domu. V  uplynulých třech měsících pro-
běhla rekonstrukce bytů č. 15 a č. 16.
Posunutím příčky bylo v  bytech zvětšeno 
sociální zařízení. Díky této úpravě mohl 
být nainstalován sprchový kout. Proběhla 
i výměna vodovodní instalace, elektroroz-
vodů, toalety, umyvadla, svítidel, podla-
hových krytin, veškerých obkladů a  dlaž-
by. Byla zakoupena nová kuchyňská linka 
a skříň.
Rekonstrukci, na základě výběrového říze-
ní, provedly fi rmy Komplex CR s.r.o., Chru-
dim a PLUTO s.r.o., Horka u Chrasti.
Celkem již v DPS byly opraveny čtyři byty. 
Tři byty si stejným způsobem upravili ná-
jemci na  své náklady už v  předchozích 
letech. V  budoucnu tak může být jedna 
společná koupelna zrušena. A spolu s ne-
využívanou místností před koupelnou, 
přestavěna na  větší byt, kde by mohl žít 
manželský pár.

Z  důvodu neustálého zdražovaní sta-
vebního materiálu utratilo Město Slati-
ňany za  rekonstrukci dvou bytů celkem 
513 093,38 Kč.
Chceme touto cestou poděkovat obyva-
telům DPS za vekou trpělivost během sta-
vebních úprav. 

„Lihovka“ uklízena
Občané místní části Kunčí si vzali za  své 
úklid „lihovky“ – vedlejší silnice ze Slatiňan 
do Kunčího. Podél silnice bylo nepředsta-
vitelné množství odpadu všeho druhu, 
od  plastů až po  stavební suť. Bezohled-
nost lidí, tím nejsou myšleny pouze obča-
né našeho města, tak zaměstnala skupinu 
dobrovolníků, kteří by se mohli ve  svém 
volném čase věnovat příjemnějším činnos-
tem. 
Kunečským občanům patří velké poděko-
vání, svým činem se zasloužili o příjemnější 
okolní prostředí a také ušetřili čas pracov-
níkům údržby města, kteří se mohou věno-
vat jiné prospěšné práci.
Ještě jednou velký dík.

Ing. Josef Prokš, tajemník

MĚSTO

 ■ PODAŘILO SE!!!

 ■ OKOLÍ KONTEJNERŮ – STÁLÝ PROBLÉM…
Ke zhlédnutí „nabízíme“ obrázky, které ne-
jsou žádnou novinkou na stránkách Ozvěn.
Raději bychom místo ušetřili pro příjem-
nější snímky. Okolí kontejnerů je stále 
opakující se problém. Nepořádek, uklá-
dání odpadu, který do kontejnerů nepatří 
a další nešvary hyzdí veřejná prostranství 
ve městě.

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ PARKOVÁNÍ A ODSTAVOVÁNÍ MOTOROVÝCH 
VOZIDEL
Parkování a odstavování motorových vo-
zidel se řídí platnými pravidly silničního 
provozu zejména zákonem č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o  silničním provozu). V  sou-
vislosti s  tím si dovolujeme upozornit 
občany, že na celém území města Slati-
ňany není žádným dopravním značením 
ani jinou úpravou provozu povoleno stá-
ní na chodnících a v zelených plochách. 
V  důsledku častého stání motorových 
vozidel na  chodnících a  v  zelených plo-
chách dochází k  poškozování majetku 
města Slatiňany (propadlé chodníky, 
poničené kryty kanalizačních vpustí, po-
praskané dlaždice, zničená veřejná ze-
leň, apod.). 
Velkým problémem v  našem městě je 
také stání na  přechodech pro chodce 

a  v  jejich blízkosti, dále stání v  křižovat-
kách a  v  jejich blízkosti. Řidiči bohužel 
velmi často nedodržují ustanovení záko-
na o silničním provozu a svým jednáním 
ohrožují bezpečnost silničního provozu 
a  ostatní účastníky provozu. Ustanovení 
§ 25 a  § 27 zákona o  silničním provozu 
jasně stanovuje, kde řidič smí a nesmí za-
stavit a stát. 
Na základě výše uvedeného vyzýváme ob-
čany města, především řidiče motorových 
vozidel, aby dodržovali ustanovení záko-
na o  silničním provozu, týkající se přede-
vším zastavení a stání a vyvarovali se stání 
v místech, kde to zákon neumožňuje či pří-
mo zakazuje. V  opačném případě budou 
tyto dopravní přestupky řešeny příslušný-
mi orgány. 

Veronika Novotná, 
oddělení dopravy a ŽP
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Rada města Slatiňany projednala
na 127. schůzi dne 25. 4. 2022:

  1.  Na  základě žádosti nájemníka Rada 
schválila navýšení pronájmu části po-
zemku p.č. 315 v  k.ú. Škrovád (v  blíz-
kosti kompostárny) pro umístění včelí-
nů z 20 m2 na 200 m2. 

  2.  Rada města dne 7. 3. prodloužila pracov-
ní poměr na dobu určitou na 6 let pro 
ředitelku ŠJ. Kvůli nesouladu s právní no-
velou školského zákona nelze, aby měl 
ředitel pracovní poměr na dobu určitou. 
Řediteli vznikne pracovní poměr jmeno-
váním, a to na dobu neurčitou a zároveň 
započne první 6tileté období výkonu 
práce na pracovním místě ředitele. Rada 
města schválila další 6tileté období, čímž 
tento formální problém vyřešila.

  3.  Rada schválila zadávací podmínky a za-
dávací dokumentaci pro veřejnou za-
kázku malého rozsahu na výběr zhoto-
vitele akce „Stavba veřejného osvětlení 
v části ulice T. G. Masaryka ve Slatiňa-
nech“, a to v úseku od příjezdu do Slati-
ňan po budovu MěÚ.

  4.  Bylo vyhověno žádosti faráře Římsko-
katolické farnosti Slatiňan, který žádal 
o dotaci na opravu střechy hospodář-
ských budov vedle fary. Byl schválen 
dar ve výši 40 000 Kč. Výše daru se odví-
jela od skutečnosti, že poslední dar pro 
farnost Slatiňan byl v roce 2017.

  5.  Rada schválila pronájem části pozemku 
p.č. 154/10 v k.ú. Slatiňany pro umístě-
ní herního prvku (trampolíny o průmě-
ru 3,3 m).

  6.  Došlo ke schválení věcného břemene, 
týkající se stavby vodovodu (v délce cca 
18 bm) do pozemků p. č. 315/6, 496/17 
a 248/24 v k.ú. Trpišov.

  7.  Rada schválila vyřazení nepotřebného 
majetku města Slatiňany. Jednalo se 
zejména o nefunkční skříňky, žákovské 
židle ze ZŠ, MŠ z roku 2007, kde by byla 
oprava nerentabilní.

  8.  Na pozemcích ve vlastnictví města jsou 
zřizovány služebnosti a věcná břemena. 
Jejich oceňování je určováno dle zákona 
č. 151/1997 Sb. o  oceňování majetku. 
Celková cena za  jejich zřízení často vy-
chází pouze v  desítkách korun. Jelikož 
se jedná o trvalé zatížení majetku města 
spojený určitou administrativní zátěží, 
byla stanovena minimální cena 500 Kč.

  9.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 82 944 299 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 44 395 498 Kč) a ve vý-
dajové části 105 166 097 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) 
– pořízení kontejnerů na zelený odpad 
(přistavovaných k Sokolovně a na další 
místa), zaúčtování obdržení investiční 
dotace na  malé vozidlo JPO, zaúčto-
vání obdržení dotace na  modernizaci 
PO v MŠ.

10.  Rada města nevyhověla žádosti spo-
lečnosti Recycling – kovové odpady 
a.s. ohledně uzavření dodatku č. 2 
k smlouvě na zajištění provozu sběrné-
ho dvora. Navrhované změny by zatí-
žily rozpočet o cca 102 000 Kč včetně 
DPH. Žádosti nebylo vyhověno, jelikož 
nebyla odůvodněna ustanoveními uza-
vřené smlouvy.

11.  V různém Rada:
•  schválila zadávací dokumentaci veřejné 

soutěže na výběr dodavatele akce „Za-
jištění výběru zhotovitele a  kompletní 
administrace dotace akce Odkanalizo-
vání místní části Slatiňany – Kunčí“.

•  vzala na  vědomí metodický dokument 
k odměňování ředitelů školských zaříze-
ní obcí vydaný ministerstvem školství.

•  schválila prodloužení termínu podání 
žádostí o půjčky z Fondu rozvoje bydle-
ní do 20. 5. Doposud nebyla doručena 
žádná žádost.

Rada města Slatiňany projednala
na 128. schůzi dne 9. 5. 2022:

  1.  Došlo k  aktualizaci sazebník úhrad 
za poskytování informací dle zákona č. 
106/1999 Sb., který byl stanoven na zá-
kladě výpočtu reálných nákladů s  tím 
spojených.

  2.  Byl schválen nový sazebník úhrad 
za  poskytování informací dle nařízení 
evropského parlamentu a  Rady (EU) 
2016/679 (tzv. GDPR). Souvisí s povin-
ností poskytovat občanům informace 
o nakládání s jejich údaji. Sazebník re-
fl ektuje ceny reálně vynaložených ná-
kladů s jednotlivými žádostmi.

  3.  Zesnulý svou poslední vůlí odkazuje 
městu fi nanční prostředky. Přijetí dě-
dictví se jeví jako nemorální, jelikož by 
to bylo na úkor pozůstalých dětí. Rada 
města schválila odmítnutí dědictví. 

  4.  Rada města schválila Pravidla pro při-
dělování bytů v DPS. Vypracovaná pra-
vidla mají předejít situaci, kdy byt dle 
pořadníku má být přidělen soběstač-
nému žadateli, který si pouze řeší svoji 
bytovou situaci a nepotřebuje žádnou 
péči ze strany Pečovatelské služby. Dle 
pravidel bude byt přidělen nejpotřeb-
nějšímu zájemci. Absolutní přednost 
obyvatel Slatiňan nadále trvá.

  5.  Rada města schválila ukončení smluv 
o  poskytování pečovatelské služby 
s obcemi: Lukavice, Orel, Zaječice, Svíd-
nice a Žumberk k 31. 12. 2022. Výpověď 
se týká osmi klientů (Bítovany 0, Svídni-
ce 0, Orel 1, Zaječice 3, Lukavice 4). Pra-
covnice pečovatelské služby pomohou 
najít novou vhodnou organizaci (např. 
Oblastní charita Chrudim, Domácí péče 
Včelka Pardubicko s.r.o., Hewer).

  6.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-

mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na opravu opěrné stěny a ko-
ryta náhonu Kabeláčova mlýnu Rada 
města vybrala jako dodavatele spo-
lečnost GEOGARD s.r.o., která podala 
nabídku s  cenou ve  výši 2  411  492 Kč 
včetně DPH.

  7.  Rada vzala na vědomí výsledky hospo-
daření příspěvkových organizací (ZŠ, 
MŠ, ŠJ, ZUŠ) za první čtvrtletí 2022.

  8.  Došlo ke schválení přijetí účelové dota-
ce na požární techniku ve výši 70 000 Kč 
na  opravu cisternové automobilové 
stříkačky pro JSDH Slatiňany od Pardu-
bického kraje.

  9.  Rada města schválila uzavření dodatku 
č. 3 ke Smlouvě o umístění a provozo-
vání kontejnerů uzavřené dne 27. 5. 
2013, a to se společností TextilEco a. s. 
Jedná se o narovnání skutečného stavu 
umístění kontejnerů.

10.  Došlo ke  schválení věcného břemene 
týkající se stavby vodovodu (v délce cca 
3 bm) do  pozemků p.  č. 472/2 v  k.ú. 
Kunčí.

11.  Bylo schváleno umístění a  stavba ka-
nalizační přípojky včetně zřízení po-
zemkové služebnosti pro bytové domy 
č.p. 748 a 749 v ul. Švermova ve Slati-
ňanech.

12.  Rada se zabývala vyrozuměním o pro-
bíhajícím řízení od  Městského soudu 
v  Praze. Žaloba podaná na  Minister-
stvo dopravy jejíž předmětem je zru-
šení části železniční vlečky v cukrovaru. 
Vzhledem k tomu, že rušená část vleč-
ky je mimo pozemky města v zaploce-
ném areálu, Rada rozhodla, že město 
nebude v tomto řízení uplatňovat prá-
va osoby zúčastněné na řízení.

13.  Rada města povolila výjimku z nejvyš-
šího počtu žáků ve třídách ZŠ stanove-
ného prováděcím právním předpisem 
do počtu 4 žáků na třídu z důvodu pře-
chodného umístění ukrajinských dětí.

14.  Rada města schválila čerpání investič-
ního fondu MŠ ve výši 91 950 Kč na po-
řízení herního prvku na zahradu. Část-
ka je zcela tvořena peněžními dary.

15.  Schválení čerpání z  rezervního fondu 
MŠ ve výši 56 520 Kč na pořízení nové-
ho ložního prádla ,a to prostěradel pro 
5 tříd a povlečení pro 4 třídy, neboť stá-
vající jsou v nevyhovujícím stavu.

16.  Rada města schválila přijetí fi nanční-
ho daru pro ZŠ od  Nadace THE KELL-
NER FAMILY FOUNDATION v  celkové 
výši 105  000 Kč. Jedná se o  příspěvek 
na úhradu mzdových nákladů vynalože-
ných na specifi cký personál školy v pří-
mé souvislosti se začleněním ukrajin-
ských uprchlíků do vzdělávání ve škole.

17.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83 028 139 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 44 435 498 Kč) a ve vý-

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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dajové části 105 289 937 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22 173 700 Kč) – 
dar pro farnost, pojistná plnění JPO.

18.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu na  Pořízení nových webových 
stránek, ze dvou došlých nabídek Rada 
města vybrala jako dodavatele společ-
nost BZ Company Internacional, s.r.o. Za-
kázka spadá pod dotační titul „Otevřené 
a přitažlivé město“, kterým bude zakázka 
uhrazena, se spoluúčastí města 10%.

19.  V různém Rada:
•  souhlasila s  úpravou otevírací doby 

sběrného dvora v  období od  15.  11. 

do  15.  3. 2023 (v  tomto zimním ob-
dobí bude otevřeno ve  středu pouze 
do 16:00).

•  vzala na vědomí přijetí fi nančního daru 
pro MŠ na nákup herních prvků.

•  vzala na vědomí přijetí fi nančního daru 
pro ZŠ ve výši 10 500 Kč.

•  byla seznámena s žádostí Povodí Labe 
na směnu pozemků. Jednání vyvolána 
ze strany města za účelem stavby par-
koviště mezi sportovišti a  plovárnou. 
Povodí Labe žádá o pozemek několika-
násobně větší, Rada s návrhem nesou-
hlasí a navrhuje pokračovat v jednání.

•  byla seznámena s  informací ohled-
ně dalšího fi nančního krácení dotace 

v  rámci přístavby ZŠ. Rada pověřila 
MěÚ zasláním dopisu správci dotace 
o písemné vysvětlení důvodů krácení.

•  řešila přistavení kontejnerů k Sokolov-
ně. Nové kontejnery jsou objednané 
a budou přistaveny od konce července.

•  doporučila umístění dopravní značky 
„Slepá pozemní komunikace“ na míst-
ní komunikaci vedoucí kolem prodejny 
a půjčovny WIKI směrem k ulice U lesa 
ve Škrovádě.

•  byla informována o  dodávce herních 
prvků do Trpišova v termínu 23. 5. 2022.

Body jednání Rady blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý

 ■ NAŠI UKRAJINCI
Válka na  Ukrajině zdaleka nekončí. Podle 
statistik OSN z ní uteklo od začátku války 
6,2 milionu lidí (14% populace), nejvíce 
přes polské a rumunské hranice.
V Česku je registrováno 340 tis. utečenců 
z Ukrajiny (3% populace ČR). Budoucnost 
konfl iktu je nejistá, sever Ukrajiny se sta-
bilizuje, ale na jihu se stále bojuje. Aktuál-
ním cílem útoku je celý jih až po moldavské 
hranice. 
Utečenci nejsou jednolitá masa. Jsou mezi 
nimi vyhnaní frontou ze svých domo-
vů, dále z  měst očekávajících útok (např. 
Oděsa), která jsou týdny a  měsíce och-
romena přípravou na  obranu a  pak tam 
nefungují pořádně zaměstnavatelé, školy, 
úřady ano služby. Někteří utekli s  dětmi 
svými i příbuzných, aby je odvedli do bez-
pečí, zatímco zbytek rodin zůstal. U  ně-
kterých rodin je otec odvedený v armádě 
nebo padl. Jiní utíkají před čistkami, při 
kterých případným navrátilcům jde o život. 
Další využili možnosti získání víz, aby se 
připojili ke svým příbuzným, kteří již pracují 
na Západě. Jiní žili na hranici chudoby už 
na Ukrajině a na Západě doufají, že to bude 
snazší, protože životní podmínky na Ukraji-
ně se všeobecně ještě zhoršily vlivem války, 
blokády přístavů, zničenou infrastrukturou 
a zničenými pracovními příležitostmi.
Někteří se tedy mohou vracet, ale jiní ještě 
ne, a  to může trvat i několik let. Navíc ze 
zkušeností minulých válečných konfl iktů 
zůstává v  hostitelské zemi přes polovinu 
uprchlíků trvale. Na  to je potřeba se při-
pravit. Podle studie Integrace ukrajinských 
uprchlíků v ČR 2022 může vést nedostateč-
ná integrace uprchlíků k negativním spo-
lečenským efektům, jaké řešíme už desít-
ky let u jiné národnostní menšiny. Naopak 
úspěšná integrace může vést k příznivému 
dopadu na českou ekonomiku i důchodo-
vý a sociální systém.
Ve  Slatiňanech je aktuálně registrováno 
147 ukrajinských utečenců, z  toho 7 do-
spělých mužů, 69 žen, 68 dětí a 3 senioři. 
Největší komunita je v ubytovně ve Spar-
taku a  to 63 osob. Spartak zatím počítá 

se zachováním tohoto ubytování i  přes 
prázdniny. Materiálně se o ně stará Spar-
tak za pomoci dobrovolných dárců. Dalších 
8mi členná rodina z  Kyjeva je ubytována 
v ústavu DSS. Dva z dospělých mají aktuál-
ně práci, jeden chlapec chodí do místní ZŠ. 
Mají v ČR známého Ukrajince, který za nimi 
dojíždí. Národní památkový ústav poskytl 
dočasné ubytování pro 6 osob.
Další Ukrajinci bydlí v  rodinách, což je 
ohledně integrace nejúčinnější způsob, 
protože zde se dá kromě materiálního 
zabezpečení předpokládat bezprostřední 
pomoc např. s  úřady, českou konverza-
cí a  hlavně osobitějším přístupem. Tento 
způsob ubytování uprchlíků je běžný i v ji-
ných zemích, jako je např. Polsko nebo 
Švýcarsko. Další nezjištěný počet Ukrajin-
ců je ubytován v  bytech. Díky státnímu 
příspěvku na  ubytování se Ukrajinci stali 
zajímavou komoditou pro pronajímatele 
bytů. U nich se však nedá spoléhat, že jim 
pomohou v případě potřeby i jinak.
Na  naši základní školu chodí momentál-
ně 27 žáků z Ukrajiny. V pondělí a v pátek 
mají ukrajinští žáci intenzivní výuku čes-
kého jazyka ve  dvou skupinách a  rychle 
se zlepšují. V  ostatní dny se učí společně 
s českými spolužáky ve třídách. Učitelé se 
je snaží dle možností a s pomocí ostatních 
dětí zapojovat do výuky. Je to pro všechny 
zúčastněné cenná zkušenost. Ředitel Ivo 
Mandys dodává, že „Pro učitele i asisten-
ty je to opět mimořádně náročné období 
a za jejich práci jim patří velký dík. V 9. tří-
dách máme nyní 4 ukrajinské žáky. Všichni 
zdárně absolvovali přijímačky a byli přijati 
na  zvolené střední školy. Vzhledem k  vy-
soké naplněnosti tříd už moc prostoru pro 
přijímaní dalších žáků nemáme. Pomoc 
bychom však potřebovali zejména v  ob-
dobí letních prázdnin, aby ukrajinské děti 
neztratily kontakt se spolužáky, dále se 
zdokonalovaly v českém jazyce a co nejvíce 
se začlenily do života ve Slatiňanech.“
V  městské mateřské škole je aktuálně 
6 ukrajinských dětí.
Na začátku války zorganizovali skauti sbír-

ky. Pozvali rodiny na Čarodějnice a v pon-
dělí 16.  5. připravili odpolední program 
pro ukrajinské děti. V pomoci chtějí určitě 
pokračovat.
Město ze svého transparentního sbírko-
vého účtu aktuálně hradí obědy ve školní 
jídelně a další jídlo pro ukrajinské děti.
Co se dá dál dělat? 
Výše uvedená sociologická studie dopo-
ručuje mimo jiné výrazně posílit jazykové 
vzdělávání dospělých, zajistit dostupnost 
dětských skupin a předškolního vzdělávání 
pro ukrajinské děti během pracovní doby 
jejich rodičů, bojovat s  šedou ekonomi-
kou a předcházet koncentrování uprchlíků 
v ubytovnách. To je hlavně úkol státu, nic-
méně bez pochopení a podpory nás, obča-
nů, a případné dílčí pomoci, to nezvládne.
Dále je třeba vymezovat se proti zneužívám 
uprchlických témat populisty podobně jako 
v  roce 2015, kteří na  ně nepravdivě svádí 
různé nešvary doby (infl aci, navyšování cen 
energií či bydlení). Také je třeba mít na pa-
měti, že proti Ukrajině i  Evropě se vede 
informační válka, která pomocí pomluv 
rozděluje společnost, aby nebyla následně 
schopna se účinně bránit vojenské agresi. 
Také se lépe vzájemně poznat. Je přece 
přirozené, že (nejen) lidi jsou obezřetnější 
před tím, co neznají. Ale jak na to?
Více k  tématu najdete v  článku Ukrajinci 
ve Slatiňanech a kdo jim jak pomáhá na por-
tálu www.slatinak.cz.

Autor: Robert Koblížek, slatinak.cz

ky. Pozvali rodiny na Čarodějnice a v pon-
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Dne 18. května 2022 se v místní sokolov-
ně konala výroční schůze Svazu diabetiků 
Slatiňany, která se uskutečnila kvůli covidu 
až po třech letech. Schůzi zahájila p. Jaro-
slava Černá, která přivítala hosty p. zástup-
kyni ředitele DSS Mgr. Martinu Hurtovou, 
místostarostu Slatiňan p.  Ing.  Stanislava 
Šťastného a p. Josefa Matějku za fi rmu M 
+ H, která pro náš svaz zajišťuje přepravu 
na různé akce. Dále seznámila zúčastněné 
členy s programem schůze.

Poté se ujala slova p. Olinka Slachová a se-
známila členy, kdy vznikl náš spolek, kdo 
byl u zrodu Svazu diabetiků Slatiňan. Když 
paní Kolková ze zdravotních důvodů ne-
mohla funkci vykonávat, převzala jí právě 
p. Slachová. Organizace Slatiňany je druhá 
největší v České republice. O celé činnos-
ti je vedena kronika a  i  obrázková doku-
mentace. Pro členy svazu jsou pořádány 
rekondiční pobyty, edukační přednášky, 
výlety, plavání v Pardubicích a v DSS, cvi-
čení. Na  oplátku členky navštěvují Dům 
s pečovatelskou službou u příležitosti Dne 
matek a  před Vánocemi. Zúčastnění byli 
seznámeni, jak svaz hospodaří s naložený-
mi fi nancemi. Z rukou p. Slachové a p. Ho-
lického, jako poděkování za  spolupráci 
obdržela p. Mgr. Hurtová, p. Mgr. Šťastný 

i  p.  Matějka. Poté převzali někteří členo-
vé za svoji práci ocenění a malý dáreček. 
Ženy k  tomu kytičku karafi átů. Ocenění 
také obdrželi, p.  Jaroslav Pouč, který žije 
již více, jak šedesát let s  diabetem a  pan 
Jaroslav Štěpán, který je nejstarším žijícím 
členem svazu. Na této schůzi došlo k od-
souhlasení složení nového výboru. Všichni 
navržení byli schváleni. Do diskuze se při-
hlásila nejdříve p. Mgr. Hurtová a pak ještě 
i  p.  Mgr.  Šťastný. Při diskuzi obdrželi pří-
tomní občerstvení. A jaké byly připomínky? 
Nejvíce stížností bylo ke  stavu chodníků 
a vozovek a dále na údržbu porostů, přes 
které motoristé nevidí na případné přícho-
zí. Pan místostarosta se snažil připomínky 
vysvětlit.

R. Půlpánová, členka SD

 ■ VÝROČNÍ SCHŮZE SVAZU DIABETIKŮ SLATIŇANY

Poté se ujala slova p. Olinka Slachová a se-
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Po čtyřleté odmlce se v sobotu 21. května stal areál hřebčína dě-
jištěm dalšího ročníku Slatiňanského pozastavení. Z prostor zá-
meckého parku se přemístil celý program do areálu jezdecké haly 
a kolbiště Na Rembáni, kde se všem návštěvníkům velice líbilo. 
I přes bouřku, která se nad námi v noci přehnala, akce proběhla 
ku spokojenosti nejen nás organizátorů, ale hlavně návštěvníků, 
kteří opět v hojném počtu dorazili. Kromě bohatého kulturního 
programu, vystoupení koní a  křtu prvně narozeného letošního 
hříběte, byl pro návštěvníky připraven jarmark s širokou nabíd-
kou zboží i jídel nebo velmi oblíbené dílničky pro děti u některých 
stánků …
Celý den jsme si všichni užili. Ještě jednou bychom chtěli touto 
cestou mnohokrát poděkovat všem, kteří měli jakýkoliv podíl 
na úspěchu celého dne. Pozastavení pořádá Město ve spolupráci 
s národopisným souborem Formani při TJ Sokol Slatiňany, Národ-
ním hřebčínem Kladruby nad Labem za podpory Pardubického 
kraje. Nemalé díky patří také našim zaměstnankyním infocentra 
paní Renatě Maryškové a Žanetě Kacafírkové za organizaci akce 
a údržbě za pomoc při přípravě prostor a závěrečný úklid. 
Již teď se těšíme na další ročník.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

 ■ XII. SLATIŇANSKÉ POZASTAVENÍ

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V ČERVNU 2022

 Ne 5. 6. 2022 Rodinné odpoledne u Auerspergů  V zámecké zahradě

 So 11. 6. 2022 (od 13h) Oslavy 140. výročí založení SDH Sokolovna Slatiňany

 Čt 16. 6. 2022 (od 16 h) Dětský den Plovárna Slatiňany

 Ne 19. 6. 2022 Divadelní prohlídky na zámku Zámek Slatiňany

 Ne 26. 6. 2022 Divadelní prohlídky na zámku Zámek Slatiňany

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Rád bych jménem restaurace Monaco poděkoval za skvělou so-
botní akci ve Slatiňanech, zejména p. Maryškové a p. Kacafírko-
vé, za úžasnou organizaci celé akce pod záštitou města Slatiňan, 
za jejich ochotu a obrovské nasazení. Bylo vidět, jak občané města 
a blízkého okolí byli nadšeni.
Jsme rádi, že jsme mohli být součástí této úžasné akce, a už teď 
se těšíme na další. 

S úctou Lukáš Zeman
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V početné rodině F. Schmoranze (1814–1902) bylo 13 dětí a Josef S. 
se narodil jako sedmé dítě v pořadí. Talent po otci se projevil v jiném 
uměleckém směru, než byla architektura, v čemž se odlišoval od svých 
bratrů. Hlavní profesní náplní života, zaručující mu obživu bylo výtvar-
né umění, kresba, jíž studoval na pražské malířské akademii (1875), 
obdobný obor pak ve Vídni (1879) a další rok ještě absolvoval speciální 
kurz historické malby u prof. Műllera.
K 1. říjnu 1890 nastoupil J. Schmoranz jako pedagog na Průmyslovou 
školu pro zpracování dřeva v  Chrudimi, na  níž pů-
sobil až do  roku 1915. Aprobací profesora Schmo-
ranze bylo odborné kreslení pro řezbářské oddělení 
a  umělecko-průmyslové tvaroznalectví. Ofi ciálně 
měl jeho předmět zajímavý název, za nímž se skrýva-
ly postupy cíleného zpracování dřeva pro komerční 
účely. Absolventi školy byli truhláři, řezbáři apod.
Vedle učitelského povolání se Schmoranz věnoval 
také propagaci výtvarného umění volbou tematic-
kých přednášek, psaním studií a  knih. Z  nich uvá-
díme monumentální publikaci Rakousko-uherská 
monarchie slovem a  obrazem (díl byl věnován Če-
chám), v níž reprodukoval malbu selských a dalších 
interiérů. Přispěl také k popularizaci lidové výtvarné 
tvorby, zejména výšivek. Pro místní ženský výrobní 
spolek navrhnul jemné dekory dámských vázanek, 
najdeme je vyobrazeny ve vlastivědném sborníku Chrudimsko–Nasa-
vrcko, díl II., Chrudim 1909, a  fyzicky v expozici Regionálního muzea 
v Chrudimi.
Široký záběr výtvarné techniky u  Schmoranze se zračí v  jeho zakáz-
kách. Navrhoval nebo tvořil oltáře, nábytek, sgrafi ta, portréty, orna-
menty, výšivky, diplomy atd.
Po odchodu do penze Schmoranz nezahálel a stal se správcem sbírek 
a knihovny na zámku ve Žlebech, který vlastnil rod Auerspergů. Zemřel 

v roce 1938 ve věku 83 let u své dcery v Buštěhradu. Přežil všechny své 
bratry a dožil se požehnaného věku.
V souladu s titulkem článku budeme citovat první Schmoranzův zápis 
v kronice, v němž píše: 
Od 1. ledna 1836 se v každém městě, faře, duchovní a světské obci za-
vede památná kniha, která pod dohledem představeného úřadu bude 
vedena v německé řeči. Ostatně se nezakazuje vést tuto knihu v latině. 
V naší obci, ryze české, se od roku 1836 mezi občany nenašel nikdo, 

aby důležitější přiběhy a události plynně (simultán-
ně) zaznamenal, jak bylo nařízeno v němčině nebo 
latině. Proto se také stalo, že kniha zůstala v archi-
vu nepoužita. Konečně v březnu 1886 se přičiněním 
tehdejšího starosty Josefa Holuba tohoto úkolu ujal 
ak. malíř Josef Schmoranz, pobývající daného roku 
doma u rodičů. Zaznamenal zápisy do kroniky česky 
z různých zdrojů od roku 1294 do roku 1732 o drži-
telích Slatiňan, další důležité osudy obce do r. 1885. 
Schmoranz na tomto zadání pracoval rok a popsal 
19 listů kroniky, každý list ozdobil secesními dekora-
cemi. Práci s ní ukončil 3. 6. 1887 a předal starostovi 
Holubovi.
Článek ilustrujeme dvěma foty J. Schmoranze ze 
seniorského věku. Obr. č. 1 je s  jeho parafou, obr. 
č. 2 s úmrtním oznámením, u něhož zaujme nekro-

log (nečitelný), který zní: Život můj byl most zklenutý od srdce k srdci 
do  věčnosti. Tato slova napsal Schmoranz na  základě své celoživot-
ní dráhy, práce, která jej naplňovala láskou k  ní. V  závěru života žil 
ve vzpomínkách, neboť umělecká tvorba byla jeho posláním, k níž měl 
ty nejlepší předpoklady, zejména rodinné. Zmíněný nekrolog otiskly 
též noviny s celostátním rozsahem a k němuž napsaly ještě přívětivé 
hodnocení jmenovaného o jeho sféře kultury uplatněné v praxi.

Ing. Milan Vorel

HISTORIE

 ■ PŘÍNOS AKADEMICKÉHO MALÍŘE JOSEFA SCHMORANZE (1855–1938) RODNÉ OBCI 
SPOČÍVAL V KRONIKÁŘSKÉ PRÁCI, KTEROU ZAPOČAL PSÁT OD NEJSTARŠÍCH DOB
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STALO SE

U příležitosti Dne matek jsme rády přijaly 
pozvání od vedoucí DPS paní Mgr. Ilony Čá-
pové Tušicové, abychom se dne 19. května 
2022 zúčastnily opět setkání s  tamějšími 
obyvatelkami.
Po příjemném přivítání a občerstvení jsme 
všechny zúčastněné obdržely kytičku. Ob-
čerstvení a kytičku pro nás zajistil Městský 
úřad ve Slatiňanech, za který se zúčastnila 
p. Marta Kolouchová. A za náš svaz předa-
la, jako poděkování, p. Slachová obyvatel-
kám a pracovnicím DPS malý dáreček. 
 Příjemné odpoledne nám zpříjemnili žáci 
ze Základní umělecké školy Slatiňany se 
svými učitelkami. A  tak poděkování patří 
i  jim a  i některým pracovníkům městské-
mu úřadu. 

Za svaz diabetiků děkuje předsedkyně
Olga Slachová

 ■ ODPOLEDNE V DOMĚ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY 
VE SLATIŇANECH

 ■ PODĚKOVÁNÍ
MO ČRS z.s. Slatiňany děkuje panu Františ-
ku Jelínkovi za  vyrobení překrásné knihy, 
která bude využita jako kronika. Při této 
příležitosti mu přejeme k jeho významné-
mu životnímu jubileu hodně zdraví, štěstí 
a pohody do dalších let.

Jaroslav Malina, MO ČRS

Ahoj, jsem společenský 
a nechci být doma sám, 
když nejsou páníčkové 
doma. 
Našel by se někdo, kdo 

má rád pejsky a mohl by mě občas po-
hlídat a vzít si mě k sobě?
Prosím volejte 606 601 933 – Víšek Mi-
loš

 ■ MOBILNÍ ROZHLAS
Vážení občané,
Mobilní rozhlas se mění na  Munipolis! 
Co je to vlastně Munipolis? MUNIPOLIS/ 
Mobilní Rozhlas je chytrá komunikační 
síť, díky které vás efektivně informujeme 
přímo do  vašeho telefonu nebo emailu. 
Přihlaste se k odběru informací a už nikdy 
nezmeškáte důležité novinky a upozorně-
ní z naší samosprávy. Informace podle va-
šich zájmů vám budeme posílat e-mailem, 
SMS nebo jako zprávu do aplikace. Služba 
je zdarma!

Co vám přihlášení do MUNIPOLIS přináší?
•  Upozornění na krizové události – výpad-

ky energií, blížící se vichřice, dopravní 
uzavírky, apod.

•  Novinky a důležitá upozornění z úřadu - 
poplatky, Ozvěny Slatiňan, ...

•  Pozvánky na kulturní a sportovní akce
•  Mobilní aplikaci samosprávy s užitečný-

mi funkcemi
V  registračním procesu si sami můžete 
nastavit, jaké typy informací vás zajímají 
(např. kultura, doprava, poruchy inženýr-
ských sítí). Doporučujeme vyplnit vaše te-
lefonní číslo a  ulici, abychom vás mohli 
rychle varovat v případě nečekaných udá-
lostí (např. havárie vody, přívalové deště 
atd.) Vaše údaje jsou v bezpečí a v souladu 
s GDPR.
PŘIHLASTE SE K ODBĚRU INFORMACÍ: htt-
ps://slatinany.munipolis.cz/
Registrovat se můžete také osobně přímo 
na  našem úřadu, pomocí registračního 
letáku, který naleznete v  infocentru nebo 
na matrice.
Ofi ciální aplikaci MUNIPOLIS / Mobilní 
Rozhlas naší samosprávy si můžete stáh-
nout přímo na  App Store nebo Google 
Play. Poté si stačí přidat Slatiňany a bude-
te mít informace vždy po ruce.

Stáhnout aplikaci:

Bc. Ondřej Samek, informatik

 ■ POZVÁNKA
NA CHRUDIMSKÉ AKCE
XVII. Chrudimská muzejní noc 
3. 6. | pátek 18–23 h 
Netradiční noční prohlídka všech tří muzeí 
se speciálním programem.

Pozvánka na 71. loutkářskou Chrudim. 
Prodej vstupenek na koncerty již zahájen, 
místo konání Letní kino (Lázeňská ul.) 
3. 7. | neděle v 19 h 
Edu Rock Show
4. 7. | pondělí v 19 h 
Drum For Fun 
5. 7. | úterý v 19 h 
Voxel 
6. 7. | středa v 19 h 
Ondřej Gregor Brzobohatý & Ondřej 
Ruml & Marta Jandová

Renata Maryšková
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Časový harmonogram
15.00: Wyrton
15.50: Michal Willie Sedláček
16.40: Strunovrat
17.45: Saša Niklíčková
18.35: Quanti Minoris
19.40: Ivo Jahelka
20.40: Poutníci

Časy jsou včetně nazvučení.
Zahrada sokolovny Slatiňany – Tyršova 431, 
538 21 Slatiňany,
Organizace festivalu – kontakt: Petr Šotta, 
mob. 603528590
Vstupné: 200 Kč, držitelé ZP, důchodci, stu-
denti 100 Kč, rodinné vstupné 450 Kč.
Děti do  -ti let zdarma. Prodej lístků jen 
na místě.

Něco málo o učínkujících:
WYRTON je bluegrassová skupina z Rono-
va nad Doubravou. Vznik kapely bychom 
mohli datovat asi tak od  přelomu dubna 
a května roku 1996, kdy se přímo v Ronově 
shodlo pět začínajících hudebníků, že po-
řádné muziky není nikdy dost, a proto by 
mohli založit hudební seskupení, které by 
rozdávalo radost nejen sobě, ale i  lidem 
v  okolí. Ze začátku neměl WYRTON moc 
velké ambice (pár hraní v Ronově, Žlebech, 
či na  ranči Sun Marco v Markovicích), ale 
po létech usilovného zkoušení a personál-
ních změn se kapela zlepšila a začala hrát 
na  festivalech, v  klubech i  na  samostat-
ných koncertech.
Původně hrál WYRTON písně Green-
hornů, Rangers apod. Až časem přešel 
na  bluegrass. Nejdříve se hrál český re-
pertoár a  po  opojení z  domácího blue-
grassu se kapela dostala i  k  bluegrassu 
americkému. Dnes balancuje částečně 
mezi vlastními, americkými i  převzatými 
skladbami.

Michal Willie Sedláček je plzeňský písnič-
kář, který od  roku 2011 interpretuje své 
písně po  plzeňské klubové scéně. Jeho 
tvorba je inspirována trampingem, cikán-
skými a  španělskými motivy. Hraje Alter-
nativní folk se srdcem házejícím energii 
do publika.
Třikrát se zúčastnil pardubického semi-
fi nálového kola Porty. Vyhrál diváckou 
cenu a oceněna byla jeho píseň Domovi-
na. Díky oceněním na  portě hrál na  fes-
tivalech Pernštejnská Fortuna, Folkové 
Chvojení a  díky pozvání Mirka Ošance 
i na country festivalu Pod Hůrou v Lázních 
Bělohrad. Západočeského kraje a možná 
i dál. 
Willie si zahrál i v roce 2019 na posledním 
ročníku Slatiňanského vrabčáka. Odezva 
posluchačů byla velmi pozitivní proto jsme 
rádi, že přijal znovu pozvání i  pro letošní 
ročník.

Brněnská skupina Quanti Minoris sází 
ve  své tvorbě na  netradiční syntézu stře-
dověké hudby s rockem a už několik let tak 
přináší na naši hudební scénu uměleckou 
neotřelost. 
Lídrem a  frontmanem Quanti Minoris je 
multiinstrumentalista Zdeněk Němeček, 
jehož nástrojový inventář je úctyhodný. 
Loutny, akustická kytara, příčná fl étna, 
zobcové fl étny, whistle, viola da gamba, 
gemshorny, chalimeau, šalmaj, píšťala 
s měchuřinou a křivý roh. Kromě toho je 
hudební aranžér, textař a hlavní zpěvák.
Zdroj: https://brnensky.denik.cz/kultura_re-
gion/quanti-minoris-misi-stredovekou-hud-
bu-a-rock.html
Žánrově lze Quanti Minoris zařadit jako 
historizující folkrock s  keltskými kořeny. 
Za  nejvýstižnější označení lze považovat 
hradní podobu rocku, tedy „hradrock“. 
Repertoár tvoří, kromě vlastní tvorby, vět-
šinou zhudebněná poezie středověkých 
autorů (anonymních, ale i  známých jako 
např. F. Villon). Hudba je vlastní a je pouze 
inspirována hudbou z období 13.–17. sto-
letí.

Saša Niklíčková je svérázná písničkářka, 
doprovázející se většinou na  akordeon 
a výjimečně také na ukulele či klávesy.
Posluchačům většinou utkví v  paměti její 
osobitý výraz a  nápadité texty, v  nichž 
s humorem a nadhledem glosuje jak kaž-
dodenní život, tak i zcela neotřelá témata. 
Poprvé se svou autorskou tvorbou vystou-
pila roku 2008 v soutěži Česko hledá pís-
ničku, a  stala se jedním z  jejích fi nalistů. 
Po  malé mateřské pauze pak roku 2014 
vyhrála cenu Rady Notování a  autorskou 
Portu na oblastním kole v Nymburce, o rok 
později skončila na  třetím místě v  soutě-
ži Houpací kůň. V  současnosti koncertuje 
v Česku, na Slovensku a v Polsku.
Roku 2014 vydalo nezávislé vydavatelství 
Polí5 její debutové album Kam nepřijde 
den, z níž si lze poslechnout ukázku v sekci 
Audio.
V současnosti jí vyšla její druhá deska s ná-
zvem Zmačkaná žena.
Kromě hudebních produkcí a tvorby textů 
pracuje jako překladatelka z angličtiny.

Ivo Jahelka vystudoval Právnickou fakultu 
UK v Praze a získal titul JUDr. Ještě za stu-
dií se začal věnovat zhudebňování různých 
zajímavých soudních případů (tzv. „soudni-
ček“) a jiných kuriózních příběhů z všední-
ho života. V polovině 80. let uspěl na  fol-
kovém festivalu Porta, když se jeho píseň 
Soudili se dostala na výběrové album Porta 
´84 a byl vyhlášen „osobností“ Porty ´85. 
Následně začal vydávat vlastní autorská 
alba, vesměs živé koncertní nahrávky, kde 
písně prokládá mluveným slovem rovněž 
na téma humorných situací z právní praxe. 

Od  roku 1978 žije a  působí v  Jindřichově 
Hradci, je advokátem a  zabývá se zejmé-
na běžnými občanskými spory. Roku 2001 
ve spolupráci s ČT připravil populárně na-
učný seriál o právu a soudnictví Neznalost 
neomlouvá. Na  Dvojce Českého rozhlasu 
od března 2015 vysílá každý pracovní den 
ráno a odpoledne rubriku Soudnička Ivo Ja-
helky.
Ivo Jahelka při skládání písní a  příběhů 
ze soudních síní mistrně používá češtinu. 
Jeho vtipné a skvěle „vypointované“ texty 
baví posluchače již více než čtyři desetiletí. 

Poutníci
Dne 4. 12. 1970 se konalo v Country klu-
bu v Maloměřicích první vystoupení dnes 
již legendární kapely, hrající bluegrass 
a country, která si říká Poutníci. Již od prv-
ních koncertů a hudebních přehlídek se 
skupina řadí do brněnské a krajské špič-
ky této hudby, což potvrdila i  svými po-
stupy do celostátního fi nále soutěže, jež 
měla tenkrát velký zvuk a  jmenovala se 
Porta.
V  roce 1987 kapele vychází první des-
ka a  o  rok později se vydává na  úplnou 
profesionální dráhu v  sestavě: kapelník, 
kytara František Linhárek; banjo, zpěv 
Robert Křesťan; banjo, housle a  saxofon 
Luboš Malina; kytara, zpěv Zdeněk Ka-
lina; mandolína Jiří Plocek; kytara Mirek 
Hulán; kontrabas, zpěv Jiří Pola a  konfe-
renciér Josef Prudil. Tato sestava patřila 
v historii k těm slavnějším. Vydala pět CD, 
navštívila spoustu zemí Evropy a dostala 
dvakrát ocenění za  nejlepší neamerické 
CD roku v USA (1989 a 1990 od organiza-
ce SPBGM). Kromě toho odehrála kapela 
stovky koncertů po  tehdejším Českoslo-
vensku.
V roce 1991 v létě končí tato sestava svou 
činnost. František Linhárek odchází a  na-
dále se věnuje pouze činnosti managerské. 
Odešel i Robert Křesťana a Luboš Malina 
– Druhá tráva a také Jiří Plocek – Teagrass. 
Kapelníkem se stává Mirek Hulán. Přichází 
poprvé v historii Poutníků zpěvačka Hana 
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Černohorská a vrací se po letech banjista 
Svaťa Kotas s houslistou Ladislavem Cejn-
kem. V  této sestavě, kromě vystupování 
v zahraničí, především v Rakousku, vydala 
kapela dvě CD a  v  roce 1997 se rozchází 
a vzniká další sestava souboru.
Kapela má od  podzimu roku 1997–2000 
dva nové členy a hraje v této sestavě: Jan 
Máca – mandolína a housle, mimochodem 
jeden z  nejtalentovanějších muzikantů 
českého bluegrassu devadesátých let. Petr 
Brandejs – banjo (poslední dva roky vítěz 
ankety bluegrassové asociace banjista 
roku, podobně jako Máca v mandolině). Jiří 
Karas Pola – kontrabas, zpěv, konferování 
koncertů a kapelník. Mirek Hulán – sólová 
kytara a Zdeněk Kalina – doprovodná dva-
náctistrunná kytara a zpěv.
V roce 2020 Poutníci oslavili 50 let od své-
ho vzniku. V tomto roce, stejně jako v ná-
sledujícím negativně ovlivnila koncertní 
činnost Poutníků, stejně jako všech kapel 
a  uměleckých těles coronavirová pande-
mie. V současnosti se tato legendární ka-
pela věnuje koncertní činnosti již naplno. 
Na Slatiňanském vrabčáku přivítáme Pout-
níky opět po 10-ti letech.

Domácí kapela Strunovrat vznikla v  roce 
2011 jako trio v sestavě Petr Šotta – kytara, 
zpěv, Jitka Šottová – housle, klávesy, Saša 
Frei – bezpražcová baskytara. Postupně se 
v kapele vystřídalo několik muzikantů až se 
Strunovrat rozrostl na dvojnásobný počet, 
posílen o bubeníka Evžena Lebdušku, zpě-
vačku, hobojistku a  fl étnistku Jiřinu Hru-
bou a banjistu, kytaristu, zpěváka a hráče 
na dobro Filipa Bartáka. 
Za jedenáct let své koncertní činnosti kape-

la projela křížem krážem celou republiku, 
hrála na mnoha festivalech i samostatných 
koncertech, a to i s kapelami naší absolut-
ní špičky, jako je Druhá Tráva s Robertem 
Křesťanem, Žalmanen a  Spol., Ivan Hlas 
Trio aj. 
Strunovrat je několikanásobným účastní-
kem českého fi nále Porty v Řevnicích i me-
zinárodního fi nále Porty v Ústí nad Labem. 
Ve  své discografi i má Strunovrat 2 CD. 
V  roce 2014 natočil CD „Chlapec a moře“ 
a v roce 2019 CD „Na křídlech“. 
Stejně jako většinu kapel, tak i Strunovrat 
negativně poznamenala jeho koncertní 
činnost pandemie covid 19. Tak snad už 
zase bude i  v  tom muzikantském životě 
vše, jak má být a jak jsme byli všichni zvyklí.

Věřím, že nám bude přát počasí, že si na-
jdete čas a přijdete. Určitě nebudete zkla-
máni. V  případě mimořádně špatného 
počasí se festival může přesunout do so-
kolovny. Dvakrát nám pořádání XVI. roční-
ku festivalu překazil covid, letos se tomu již 
nestane. Těšíme se na vás!

Petr Šotta

KULTURA

Domácí kapela Strunovrat vznikla v  roce 

Vážení,
Dovolte, abych Vás informoval, že včerejší 
instalace herních prvků od fi rmy TR Antoš 
v Trpišově na návsi proběhla bez problé-
mů. Dle instrukcí šéfmontéra z  fi rmy TR 
Antoš jsme provedli vyhloubení děr, smon-
tování jednotlivých sestav a jejich ustavení 
a  zabetonování. Šéfmontér mě proškolil 
o  kompletaci kolotoče a  hnízdečka, kte-
rou provedu po vytvrzení betonu, tj. za tři 
týdny. Dále mi předal dokumenty týkající 
se proškolení, provádění kontrol, atd. Tyto 
dokumenty dodám na MěÚ. 
U  prvků, které nevyžadují dopadové plo-
chy, tedy u  „hnízdečka, kolotoče a u  troj-
spřeží“ jsme provedli terénní úpravy, do-

sypání hlínou, dle technické dokumentace 
na  předepsané výšky pod prvky. Na  tyto 
plochy tento týden oseji travní směs. Na-
konec jsme všechny prvky oplotili páskou 
„zákaz vstupu“.
U prvků, které vyžadují dopadové plochy, 
tedy u  „hrazdy a  horolezce“ je třeba do-
sypat kačírek předepsané frakce a  kvali-
ty. Tyto úpravy provedeme opět formou 
brigády v  následujících 2–3 týdnech, aby 
bylo vše připraveno na zprovoznění a uží-
vání herních prvků. To je možné nejdříve 
od 13.6.2022. Následně pak cca po měsíci 
užívání přijede zástupce fi rmy TR Antoš 
na garanční kontrolu. 

Jaroslav Bleha, za Osadní výbor Trpišov

 ■ INSTALACE HERNÍCH PRVKŮ V TRPIŠOVĚ
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Na základě opakovaného pozvání ze strany švýcarských partner-
ských obcí se uskutečnilo ve dnech 13. 5. až 15. 5. 2022 setkání 
zástupců měst, které bylo v předchozích letech několikrát odlože-
no z důvodu pandemie. Rada na svém jednání stanovila delegaci 
ve složení místostarosty a 3 radních města. 
Partnerská spolupráce mezi naším městem a sdruženými obcemi 
Freienstein-Teufen a  Rorbas byla založena před 30 lety tehdej-
ší starostkou města Marii Málkovou, a to nejen jako spolupráce 
na úrovni města, ale i v rámci školy a podnikatelů. V následujících 
letech byla spolupráce nadále udržována. Zástupci švýcarských 
obcí navštívili naše město naposledy v roce 2018 při tehdejší osla-
vě 100 let výročí republiky. 
Hlavním tématem jednání delegace byla zejména problematika 
odpadového hospodářství, údržby města a oblast sociální. V ob-
lasti odpadového hospodářství nám švýcarská strana představila 
systém třídění odpadů, jeho zpracování a  způsob fi nancování. 
Měli jsme možnost navštívit separační dvůr a zázemí pro třídění 

odpadu v obci. Dále nám bylo ukázáno nově vybudované zázemí 
pro technické služby v rámci sdružených obcí. Diskuse se vedla 
o způsobu práce údržby a počtu zaměstnanců. 
Také jsme navštívili obecní domov důchodců, měli možnost vidět 
zázemí, byl nám prezentován způsob fi nancování a  umísťování 
klientů. V  rámci diskuse zástupců měst byla též dotčena oblast 
rozpočtu a způsob fi nancování obcí, objem investic a provozních 
výdajů. V neposlední řadě se obě strany zajímaly o místní podni-
katelské aktivity a možnosti příp. využití a navázání budoucí spo-
lupráce. 
Naše delegace si z pracovního jednání odvezla mnoho cenných 
poznatků a zkušeností v rámci probíraných témat a některá z nich 
lze jistě aplikovat v rámci našeho města.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
Mgr. Milan Chalupník, radní

Ing. Vít Steklý, radní
Marie Málková, radní

 ■ INFORMACE O PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCI MEZI SLATIŇANAMI A OBCEMI 
FREIENSTEIN-TEUFEN A RORBAS

Podpis do pamětní knihy

Nové zázemí pro technické služby sdružených obcí Separační dvůr

Kontejnerové podzemní hnízdo


