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Milí prvňáčci,
jako každý rok, tak i letos připravilo Město 
Slatiňany pro prvňáčky dárky. Při výběru 
se sekretariát starosty domlouvá přímo 
s  třídními učiteli, aby výběr dárků byl co 

nejvíce využit při výuce. Věřím, že i  tento 
rok budou mít prvňáčci z dárečků radost 
a budou se z nich těšit při jejich využití bě-
hem výuky.

MVDr. Ivan Jeník, starosta

MĚSTO

 ■ DÁRKY PRO PRVŇÁČKY 

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

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

Milí prvňáčci, nejvíce využit při výuce. Věřím, že i  tento 

Omlouvám se všem, ale 
v  pondělí 19. září bude 
z  provozních důvodů in-
focentrum UZAVŘENO.

 ■ UZAVŘENÍ INFOCENTRA

 ■ BÁSNIČKA

 ■ STŘÍBRNÉ SVATBY

 ■ PODĚKOVÁNÍ

 ■ POZVÁNÍ

Žádáme manželské páry, které v roce 2022 
oslaví jubileum 25 let manželství, tzv. STŘÍ-
BRNOU SVATBU a měly by zájem toto krás-
né výročí oslavit s ostatními páry v obřadní 
síni na MěÚ Slatiňany (oslava se uskuteční 
v měsíci listopadu nebo prosinci), aby se 
přihlásily do 30. 9. 2022 na e-mailovou ad-
resu: i.osinkova@slatinany.cz nebo na tele-
fonním čísle 469 660 230. 

Ivona Osinková

Městu Slatiňany za  pěknou plovárnu, ba-
zén a  pro mne důležité účelové zábradlí. 
Mám potíže s  chůzí a výstup z bazénu je 
problém.
Zároveň chci poděkovat laskavému a vstříc-
nému personálu na plovárně.
Mnohokrát děkuji, mohla jsem si užít ra-
dostné léto.

R. Macková – Vachová

na  setkání spolužáků základní školy (roč. 
1939 a 1938). které se koná 23. září 2022, 
t. j. v pátek od 14 do 18 hodin v salonku 
restaurace Bonet ve Slatiňanech.
Na  setkání se těší Marie Kyselová, roz. 
Schmoranzová

Jedna procházka po našem okolí vede Vi-
lemíninou stezkou a končí u posezení Ja-
roslava Vrchlického nad třešňovkou. Mimo 
jiné i na tomto místě se básník inspiroval 
při psaní svých veršů a ne jinak tomu bylo 
i tento měsíc, kdy vznikla při posezení tam 
další básnička, kterou napsala, 17ti letá 
slečna Monika Filipová z  Brna, zavítala 
s ní do našeho infocentra a byla právem 
odměněna, posuďte sami, myslím, že by 
i pan Vrchlický zaplesal : 

Moudrost koní
Život klidně dal bych v sázku, čtyřnohé lásce 
na provázku.
Kůň si volně běží po  úbočí, pohled těch 
upřímných očí.
Bez pochyb on na svět shlíží, vždyť mu rozum 
neublíží. 
Na stesk mysl nesoustředí, nečelí otázce v od-
povědi. 
A na rozdíl od lidí, koně, ti se nešidí. 
A jen na sebe nemyslí, nejsou ovládáni závistí. 
Proto člověk z koní snění, měl by si vzít po-
učení. 
Pak svět mohl by být lepším místem, však my 
čelíme nenávistem.

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI ZÁŘÍ 2022

 Ne 4.  a 11. 9. 2022 od 15 h Divadelní prohlídky na zámku Zámek Slatiňany

 So 10. 9. 2022 od 7 h Okresní výstava králíků Areál ČSCH
  Místní výstava drůbeže, holubů a exotů

 Čt 15. 9. 2022 od 19 h 182. Laskavý večer Společenský dům

 So 17. 9. 2022 od 7.30  h O putovní pohár Města Slatiňany Stadion Slatiňany
  a memoriál Františka Rulíka st.

 Ne 18. 9. 2022 od 8.15 h O pohár města Slatiňany (dětská soutěž) Stadion Slatiňany

 So 24. 9. 2022 od 14 h Národní přehlídka sokolských  Slatiňany u sokolovny
  folklorních souborů   

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ
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Začátkem měsíce srpna byla započata roz-
sáhlá rekonstrukce kompostárny ve Škro-
vádu za seníkem. 
Ke zdárnému dokončení tohoto díla může 
přispět každý z nás tím, že v období od za-
početí prací na kompostárně až do termí-
nu plánovaného ukončení, nebude na mís-
to vyhrazené pro kompostárnu vyvážet 
žádný biologický ani jiný odpad. Předpo-
kládaný termín dokončení je závěr letošní-
ho listopadu.
Prostory jsou střeženy záznamovým sys-

témem. Pokud by došlo k porušení tohoto 
upozornění ze strany občanů, bude toto 
posuzováno jako přestupek za chybné na-
kládání s odpady. 
Znovu připomínáme, že kompostárna je 
určena k likvidaci pouze bioodpadu a slou-
ží ku prospěchu jen občanům Slatiňan 
a  místních částí. V  žádném případě sem 
nelze vyvážet odpad občany a  fi rmami 
okolních vesnic a měst.
V průběhu prací na rekonstrukci dojde po-
stupně k úplnému vyčištění celého pozem-

ku kompostárny, k  následnému oplocení 
a  uzavření oploceného prostoru bránou. 
Po  jejím znovuotevření budou provozním 
řádem upraveny dny a  hodiny, kdy bude 
kompostárna otevřena pro občany k ulo-
žení odpadu.
Po  dokončení rekonstrukce by mělo být 
ukládání odpadu přehlednější a  údržba 
kompostárny a následná likvidace odpadu 
jednodušší a méně náročná.

Ing. Josef Prokš, tajemník

MĚSTO

 ■ REKONSTRUKCE KOMPOSTÁRNY PRÁVĚ PROBÍHÁ

 ■ STÁLE STEJNÁ PÍSNIČKA A ŽÁDNÉ ZLEPŠENÍ
Někdo si prostě umanul, že prostranství 
okolo kontejnerů u obchodního střediska 
(„G“) nedovolí, aby zde byl pořádek. Stá-
le svojí velkou snahou přispívá k  opaku. 
Odpadky uložené mimo kontejnery, šířící 
se zápach, otravný hmyz a pravděpodob-
ný výskyt hlodavců je výsledkem snažení 
jedince nebo možná několika jedinců. Je 
smutné toto vidět v centru města a v jeho 
frekventované části.

Po  odklizení větví od  cesty u  restaurace 
Monaco byla na místě instalována tabulka 
s  upozorněním, že zde není skládka. Bo-
hužel po krátkém čase neznámý pachatel 
upozornění odstranil a  místo využil jako 
skládku bioodpadu. Co s tím?

„Vrcholným“ činem je „umístění“ odpadu 
různých materiálů na vedlejší silnici od Sla-
tiňan ke Kunčí (tzv. Lihovku). Bylo to očivid-
ně bez námahy vysypat a odjet. 

Smutno je většině lidí, občanům našeho 
města při pohledu na doložené fotografi e, 
či přímo na místo samé.
Snahou města je poskytovat občanům co 
nepřijatelnější způsoby ukládání odpadu 
a  jeho třídění. Bohužel v mnohých přípa-
dech se stále dějí nepochopitelné činy.

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ KONEC TÝDENNÍHO 
INTERVALU SVOZU ODPADU

Smutno je většině lidí, občanům našeho 

Po  odklizení větví od  cesty u  restaurace Po  odklizení větví od  cesty u  restaurace 

Upozorňujeme občany, že 29. a 30. srpna 
skončil týdenní interval svozů směsného 
komunálního odpadu.
Následující svozy budou 12. a 13. září a dále 
vždy 1× za 14 dní vždy v lichém týdnu.
Svoz tříděného odpadu formou dům 
od domu se nemění a je každý pátek v su-
dém týdnu.
Přesný harmonogram svozu je na  webo-
vých stránkách města.

Martina Doležalová Bc., OS
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Rada města Slatiňany projednala
na 134. schůzi dne 7. 7. 2022:

 1.  Rada schválila uzavření dodatku k  ná-
jemní smlouvě byt v  domě čp. 825 
na Starém náměstí. Smlouva byla uza-
vřena na dobu určitou, protože se jedná 
o  bezbariérový byt. Dodatek řeší pro-
dloužení o další rok.

 2.  Byl schválen fi nanční dar ve výši 5 000 Kč 
na vybudování BABYBOXu v Chrudimi. 

 3.  Rada rozhodla nevyužít nabídku na  li-
kvidaci použitých olejů za  roční popla-
tek 500 Kč od společnosti Černohlávek 
Group s.r.o. V současné době tuto služ-
bu zajišťuje společnost EKO-PF spol. 
s.r.o., se kterou je spolupráce od  roku 
2013 bezproblémová a bezplatná.

 4.  Rada projednala žádost majitele chaty č. 
ev. 40 na Borku. Souhlasila se záměrem 
rekonstrukce a  umístěním akumulační 
nádrže na dešťovou vodu.

 5.  Na žádost občana schválila Rada proná-
jem pozemku p.p.č. 218/1 v k.ú. Trpišov 
za celkovou cenu 9 856 Kč/rok. Žadatel 
si chce pozemek pronajmout za účelem 
zlepšení prostředí a bude provádět pra-
videlnou údržbou pozemku, kam město 
nemá přímý přístup.

 6.  Byla schválena žádost o umístění kanali-
zační přípojky k restauraci Monaco spo-
lu se zřízením věcných břemen.

 7.  Rada vzala na vědomí vyhodnocení pl-
nění Plánu odpadového hospodářství 
města Slatiňany za rok 2021. Vyhodno-
cení je k dispozici na webu města, sekce 
Dokumenty – Komunální odpad.

 8.  Rada schválila uzavření kupní smlouvy 
se společností Delta – M s.r.o. Smlouva 
na pořízení stroje na sečení trávy.

 9.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s  názvem „Stavba oplocení 
a obslužného dvoru stávající kompostár-
ny“ vybrala Rada města jako zhotovitele 
společnost Milan Toman – TOMS, s nej-
nižší nabídkovou cenou 3 563 945 Kč vč. 
DPH. Do soutěže se přihlásilo celkem 7 
uchazečů o zakázku.

10.  Rada města schválila vypsání výběro-
vého řízení a administraci dotace akce 
„Odkanalizování místní části Slatiňany 
– Kunčí“ bez zadávací dokumentace.

11.  Rada vzala na vědomí zrušení křižovat-
ky silnic I/37 a III/358 8 u Slatiňan po vý-
stavbě obchvatu. 

12.  V  interaktivním muzeu Švýcárna byla 
návštěvníkům prodávána káva ze stol-
ních automatů. Z hygienických důvodů 
kontrola z  Krajské hygienické stanice, 
pracoviště Chrudim, v  červnu t.r. pro-
vozování stolních automatů zakáza-
la. Rada schválila uzavření Smlouvy 
o  umístění věci (nápojového automa-
tu) se společností DELIKOMAT s.r.o. 
Za  jeho umístění, pitnou vodu, úklid 
odpadu a elektrickou energii bude DE-
LIKOMAT platit částku 3  500 Kč ročně 

s  tím, že automat bude provozován 
v sezoně.

13.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83 373 139 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 49 068 964 Kč) a ve vý-
dajové části 110 268 403 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22 173 700 Kč) – 
odstranění následků kalamity z 20. 6., 
náklady spojené s převodem BJ na Sta-
rém náměstí, příspěvek na BABY BOX.

14.  Rada schválila uzavření Dodatku č. 1 
ke Smlouvě č. OSV/22/20627 o poskyt-
nutí účelové dotace v dotačním řízení 
na  podporu sociálních služeb posky-
tovaných s  Pardubickým krajem. Dle 
předloženého dodatku je dotace sníže-
na o 71 000 Kč.

15.  V různém Rada:
•  schválila pro výkon technického dozo-

ru stavebníka na akci „Stavba oplocení 
a obslužného dvoru stávající kompostár-
ny“ Milana Štěpánka na základě cenové 
nabídky ve výši 29 403 Kč vč. DPH.

•  schválila možnost využití plovárny 
mimo stanovenou otevírací dobu pro 
oddíl SKŠ ZŠ Mikulova Praha v termínu 
6. 8. až 27. 8. za 500 Kč na celou dobu.

•  neschválila poskytnutí dotace pro Lin-
ku bezpečí z.s.

Rada města Slatiňany projednala
na 135. schůzi dne 25. 7. 2022:

 1.  Schválení uzavření dodatku č. 2 smlou-
vy o dílo na stavbu chodníku a veřejné-
ho osvětlení v ul. Švermova. Při realizaci 
stavby se zjistilo, že není možné umístit 
komoru pro optickou datovou síť dle 
projektové dokumentace z důvodu exi-
stence podzemních sítí, které byly vyty-
čeny v průběhu stavby. Z tohoto důvo-
du se komora musela umístit v  jiném 
místě, což vedlo k vícepracím, které ten-
to dodatek řeší.

 2.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83  523  139 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 49 068 964 Kč) a ve vý-
dajové části 110 418 403 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) – 
město obdrželo neinvestiční dotaci ze 
SR na podporu činnosti JPO, vícepráce 
v rámci ul. Švermova.

 3.  Rada města se sešla se zástupcem spo-
lečnosti TIS-CR s.r.o., která má zájem 
o navýšení kapacity a provozu recyklač-
ní linky v prostorách cukrovaru. Na zá-
kladě písemné dohody s uvedenou fi r-
mou o  snížení požadavků na  kapacitu 
provozu linky a  provozní doby město 
přistoupilo na  zpětné vzetí odvolání 
proti rozhodnutí Krajského úřadu, který 
s umístěním linky souhlasí.

 4.  V různém Rada:
•  vzala na vědomí dopis občana k proble-

matice výjezdu z Medunovy ulice.
•  schválila konání akce „Loučení s prázd-

ninami“ v  prostorách plovárny dne 
27. 8. a určila jednotné vstupné 10 Kč 
na osobu.

•  zrušila usnesením rady o  vypsání vý-
běrového řízení na podlimitní veřejnou 
zakázku „Odkanalizování místní části 
Slatiňany – Kunčí“ a  přijala usnesení 
o přípravě této zakázky.

Rada města Slatiňany projednala
na 136. schůzi dne 1. 8. 2022:

 1.  Rada města schválila vybudování Wi-
-Fi sítě umožňující bezplatný přístup 
k  internetu ve  vnitřních a  venkovních 
prostorách v  rámci dotačního titulu 
WiFi4EU. Bezplatný internet bude nově 
k  dispozici na  budově MěÚ, budově 
bývalé Spořitelny, ve  Společenském 
domě, na parkovišti u hřebčína, na Plo-
várně, na  Švýcárně, na  autobusových 
zastávkách (Střed a odb. Presy), na úřa-
dovnách (Škrovád, Kunčí, Trpišov).

 2.  Rada města neschválila mimořádný fi -
nanční dar pro Oblastní charitu Pardu-
bice. Charita totiž nežádala standardní 
cestou z dotačního titulu města. Dotač-
ní prostředky pro rok 2022 již byly vy-
čerpány.

 3.  Rada schválila fi nanční dar pro SDH 
Hřensko ve výši 10 000 Kč. Mimořádný 
dar vzhledem k  devastujícím požárům 
v Národním parku České Švýcarsko.

 4.  Na  základě výhrady SÚ týkající se NN 
v  Trpišově, společnost ČEZ zpracovala 
návrh nové trasy. Rada schválila změ-
nu věcného břemene pro stavbu NN 
na parcelách č. 248/24, 496/17 a 315/6 
v kú Trpišov.

 5.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83  762  818 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 49 059 284 Kč) a ve vý-
dajové části 110 648 403 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) – 
oprava multicary, fi nační dar SDH Hřen-
sko.

 6.  V různém Rada:
•  řešila fi nanční spoluúčast společnos-

ti ČEZ Distribuce na  spolufi nancová-
ní přeložky vedení v  Medunově ulici. 
Bohužel špatně položený kabel ČEZu 
městu brání k  realizaci připraveného 
projektu. Cena přeložky cca 1,2 mil Kč. 

Rada města Slatiňany projednala
na 137. schůzi dne 8. 8. 2022:

 1.  Rada města diskutovala nad zadávacími 
podmínkami u  výběrového řízení „Od-
kanalizování místní části Slatiňany-Kun-
čí“. Doporučila úpravu mnohých para-
metrů vůči navrhovanému konceptu.

 2.  V různém Rada:
•  stanovila termín ukončení provozu plo-

várny na 18. 9. 2022
•  schválila uspořádání sbírky použitého 

ošacení a  potřeb do  domácnosti pro 
Diakonii Broumov.

Body jednání Rady blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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 ■ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA
V roce 1999, kdy internet začal být na vze-
stupu, zejména díky dostupnosti pomocí 
telefonních linek, si město pořídilo své 
první webové stránky. V roce 2014 došlo 
k  jejich modernizaci. Od  té doby nás již 
téměř 8 let doprovází tmavě modrý de-
sign s černo – žluto – bílými prvky. Spolu 
s dostupností internetu v každé domác-
nosti, na  každém mobilním zařízení, se 
postupně zvyšují nároky ze strany záko-
nů na  obsah, ale i  technologické potře-
by. Technologie v  tomto odvětví urazily 
dlouhou cestu, kterou kdysi asi jen má-
lokdo z  nás mohl predikovat. Současný 
web tak již strukturálně, ale i  technolo-
gicky zaostává.

V roce 2020 se městu podařilo získat pení-
ze z fondů EU na projekt „Otevřené a při-
tažlivé město Slatiňany“ s 10% spoluúčas-
tí. Součástí projektu jsou i  nové webové 
stránky. Po tom, co jsme Vám v roce 2021 
představili novou vizuální identitu města, 
vytvořili jsme si grafi cký manuál i na nové 
webové stránky. V souladu s ním jsme při-
pravili i soutěž na nový web.

Soutěž vyhrála společnost BZ Company 
Internacional s.r.o. Zakázka si prošla ně-
kolika fázemi. Analýzou, na základě které 
byla vytvořena nová obsahová struktura 
webu a  drátěný model určující základní 
rozložení prvků. Přípravou grafi ky a  ná-
sledně samotným vývojem. Poslední fází 
bude migrace původního obsahu na nový 
web.

Nový web bude mimo jiné obsahovat 
i  nové funkce – lepší vyhledávání, inter-
aktivní mapu odpadového hospodářství, 
dotazování na  zastupitele, rozklikávací 
rozpočet, zvukové záznamy jednání za-
stupitelstev, kalendář akcí, přehled připra-
vovaných projektů města a  celkově lepší 
provázání na služby třetích stran (Mobilní 
rozhlas a  podobně). Některé, zejména ty 
nové funkcionality, budou teprve postup-

ně plněny, jelikož starý web je neobsahuje. 
Také bude záviset na novém složení radni-
ce, do jaké míry se rozhodnout informace 
zveřejňovat.

Pokud v  druhé polovině září zavítáte 
na web města www.slatinany.cz a nevysko-
čí na  Vás tmavě modrý design, nelekejte 
se. Jste správně, na webu novém.

Ing. Vít Steklý

Nový web bude mimo jiné obsahovat Nový web bude mimo jiné obsahovat ně plněny, jelikož starý web je neobsahuje. 

Vzhledem k  havarijnímu stavu semaforu 
bylo přikročeno k  jeho nezbytné výměně 
a zároveň k úpravě přechodu dle požadav-
ků Policie ČR a platné legislativy. 

Stavební úprava přechodu spočívá v zúže-
ní silnice z bezpečnostních důvodů, kdy se 
zkrátí celková délka přechodu, po kterém 
denně přechází mnoho chodců a dětí. Zá-
roveň dojde k  instalaci nových semaforů, 
svislého a  vodorovného značení a  také 
stavebním úpravám za  účelem vymezení 

dostatečné vzdálenosti od přechodu, kde 
nebudou moci parkovat auta, aby nezakrý-
vala rozhled chodcům.

Celkové náklady akce činí 2,4 mil. Kč s tím, 
že je na  akci získána dotace ze Státního 
fondu dopravní infrastruktury v  celkové 
výši 85 % uznatelných nákladů.

Ačkoliv předpokládaný termín dokončení 
celého díla dle uzavřené smlouvy je v říjnu, 
což je dáno rozsahem prací, bylo na zákla-

dě opakovaných jednání dohodnuto se 
zhotovitelem zkrácení termínu zprovozně-
ní semaforu s přechodem do 31. 8. 2022. 
Tento den je i  pevně stanoveným termí-
nem kontrolní prohlídky. V případě, že vše 
dobře dopadne, bude semafor s  přecho-
dem funkční se začátkem školního roku 
a  děti budou moci bezpečněji přecházet 
hlavní silnici. Následně budou ještě probí-
hat stavební úpravy kolem semaforu, při-
lehlých ploch a osázení zeleně. 

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

 ■ BUDE SEMAFOR FUNKČNÍ NA ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU?

 ■ POZVÁNKA NA VEŘEJNOU DISKUSI KE STRATEGICKÉMU PLÁNU ROZVOJE 
MĚSTA
Vážení spoluobčané,

v rámci projektu Otevřené a přitažlivé měs-
to byl prostřednictvím odborných skupin 
zpracován Strategický plán rozvoje města 
v letech 2022–2027. Jedná se o koncepční 
dokument, který řeší různé oblasti roz-
voje města, ať již např. v oblasti dopravy, 
školství, sportu, cestovního ruchu, či ži-
votního prostředí. Zároveň se stal jedním 

z podkladů při tvorbě koncepce dopravy či 
v současné době zpracovávané koncepce 
cestovního ruchu. Tento dokument je též 
mnohdy vyžadován ze strany dotačních 
orgánů jako nezbytná příloha žádosti o do-
tační prostředky.

Přijměte pozvání na  veřejné seznámení 
se s  tímto dokumentem, které se usku-
teční ve středu dne 12. 9. 2022 od 16:00 

hodin v  Obřadní síni městského úřadu 
Slatiňany. Budete mít možnost diskutovat 
a případně vznášet podněty a připomínky. 
Jedná se o  dokument otevřený, který lze 
upravovat a aktualizovat. Jste srdečně zvá-
ni. Těším se na Vaši případnou účast a zá-
jem o věci veřejné. Děkuji.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta
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Součástí krajiny v  okolí města Slatiňany 
jsou i extenzivní sady zejména vysokokme-
nů ovocných stromů, které vytvářejí důleži-
tou estetickou část krajiny v rámci Slatiňan-
sko – slavické památkové zóny. Patří sem 
zejména Třešňovka a dále sady „U Křížku“ 
ve  Škrovádu a  u  silnice směrem k  „Celní 
škole“. Jedná se o pozemky v majetku měs-
ta Slatiňany.
Tyto sady obnovili dobrovolníci v  letech 
2017–2019. Byly zde vysázeny vysokokme-
ny slivoní, hrušní, jabloní i třešní. Akce or-
ganizovalo slatiňanské skautské středisko 
ve spolupráci s Městem Slatiňany. V uply-
nulých pěti letech jsme tyto sady dobrovol-
nicky udržovali: řez, opravu pletiva i kůlů. 
Zalévání zajišťovalo město zajištěním do-
davatelské fi rmy.
 
Významnou součástí slatiňanských sadů 
je Třešňovka.
Slatiňanská Třešňovka je extenzivní sad, 
ve  kterém se prolínají zájmy sadovnické, 
pastevecké a ochranářské. Na  jeho místě 
byla kdysi obecní pastvina. Sad se nesklá-
dá pouze z třešní, nýbrž i višní, slivoní a jab-
loní. Kolem návrší Vrchlického roste rovněž 
řada neovocných stromů. Podle starých 
záběrů nebyla Třešňovka nikdy sadem se 
stromy ve  stejném stáří, nýbrž v  různých 
částech sadu se stromy vysazovaly a  do-
sazovaly postupně v různém sponu (vzdá-
lenostech). V  posledních letech proběhla 
první výraznější výsadba v  roce 2009. Sá-
zely se vysokokmeny podél cesty a v horní 
části Třešňovky. Dalším krokem byla rea-
lizace projektu na  revitalizaci Třešňovky, 
na níž město získalo dotaci. Byly ošetřeny 
stávající stromy, dosazeny nové, proběhla 

citlivá revitalizace trávního porostu. Jenže 
následovalo několik velmi suchých let ob-
čas proložených silnými vichřicemi a mno-
ho starých stromů vzalo za  své. Torza se 
neodstraňují. Proč? Vyskytuje se v  nich 
vzácný hmyz. Nové stromy se vysazují jen 
v některých částech Třešňovky. Důvodem 
je snaha o  dohodu s  hřebčínem, aby ne-
došlo najednou k  výraznému omezení 
pastevní plochy koní. Vloni jsme koncem 
října sázeli 30 stromů ve spodní části Třeš-
ňovky. Šlo o vysokokmeny na semenných 
podnožích, odrůdy Karešova, Burlat a Tro-
prichterova. Akci organizovalo město Sla-
tiňany ve spolupráci s místním skautským 
střediskem. Stromy tak zasadili jednotlivci 
i rodiny. Stromy fi nancoval program Sází-

me budoucnost. 
Vysázené stromky vyžadují následnou péči. 
Zejména řez a zálivku. O zalévání nově vy-
sázených stromků v Třešňovce se stará sku-
pina dobrovolníků pod vedením MUDr. Jo-
sefa Tuhého, za což jim patří velký dík.
V letošním roce budeme pokračovat ve vý-
sadbě dalších 35 stromů. Zajistíme ve spo-
lupráci s  městem kvalitní stromky, kůly 
a pletivo. Vy si můžete přijít zasadit stromek 
a pomoci tak postupné obnově naší Třeš-
ňovky. Celá akce proběhne v neděli 23. října 
2022 od 10.00. Přihlásit se o stromek mů-
žete na emailu: daniel.vychodil@centrum.cz, 
do předmětu napište „Třešňovka“.

Za středisko Junáka a výbor pro životní
 prostředí Daniel Vychodil

Letošní léto si obyvatelé Domu s pečova-
telskou službou Slatiňany opravdu užívají. 
Společně už navštívili ZOO v  Bítovanech, 

výletní restauraci Monaco a poseděli v pří-
jemném prostředí Baru Kůlna (viz. foto). 
Někteří navštěvují místní plovárnu, kterou 

si velice chválí. Koncem léta je ještě čeká 
prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Kočí.

Mgr. I. Čápová Tušicová

STALO SE

 ■ SADY V OKOLÍ NAŠEHO MĚSTA

 ■ V DPS TO ŽIJE

citlivá revitalizace trávního porostu. Jenže me budoucnost. 

Letošní léto si obyvatelé Domu s pečova- výletní restauraci Monaco a poseděli v pří-výletní restauraci Monaco a poseděli v pří- si velice chválí. Koncem léta je ještě čeká si velice chválí. Koncem léta je ještě čeká si velice chválí. Koncem léta je ještě čeká 
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Skautské tábory se snaží dětem zprostředkovat úzký kontakt s pří-
rodou i kamarády. Jsou stanové, děti se podílejí na řadě činností 
spojených s chodem tábora. Po službách vaří v táborové kuchyni, 
pracují na zajištění dřeva, v noci drží hlídky… Poznávají přírodu, 
zažívají dobrodružné hry, vytvářejí různé rukodělné výrobky, sklá-
dají různé zkoušky. Učí se spolupráci, ochotě pomáhat druhým, 
překonávat nepohodlí. Přemýšlejí a diskutují o hodnotách. Při ně-
kterých programech a rituálech prožívají i tajemné chvíle. 
Naše středisko pořádalo v  letošním červenci čtyři čtrnáctidenní 
tábory.

Skautky tábořily v  Orlických horách nedaleko Neratova přímo 
na  hranici s  Polskem. Jejich táborová hra nesla jméno Cesta 
do středu Země. V rámci svého programu putovaly po Orlických 
horách, navštívily pevnost Haničku. Pomáhaly na  farmě v Orlic-
kém Záhoří. Postavily si indiánskou potní chýši nebo třeba vory 
pro plavbu na řece.

Skauti tábořili v Šiškovicích. Podnikali výlety na kole za poznáním 
Železných hor, na dvoudenní putování obdrželi omezenou sumu, 
za kterou si každý jednotlivec musel nakoupit potraviny a vystačit 
s nimi. Oblíbenou hrou se stal baseball. Táborová hra byla na sci-
-fi  téma Dobývaní kolonie. 
Světlušky tábořily na  Valdově. Tentokrát se naplno ponořily 
do  hledání Diova mistrovského blesku spolu s  hrdinou Percym 
Jacksonem. Na jednom z výletů se osvěžily v Marešáku a zahra-
baly se do písku na jeho pláži, která by se vyrovnala i dovolené 
v Chorvatsku. Zúčastnily se i např. soutěže o sportovce roku, zá-

věrečné vojenské zkoušky nebo závodů formulí. Společně zvládly 
i velký sběr borůvek, jehož odměnou byly borůvkové knedlíky. 

Vlčata a mladší skauti tábořili na Lukavici. Tématem jejich tábora 
byl Sever proti Jihu. Prožili poslední otrokářskou plavbu, volili pre-
zidenta, řešili různé úkoly spojené s tímto historickým obdobím. 
Setkali se s Indiány, kteří je učili, jak vykuchat a upéct pstruha, pu-
tovali po Železných horách. Vyráběli kůly pro stromky. Oblíbili si 
branball.

Členové klubu rodinného skautingu Makom putovali po norských 
horách a fjordech.
V  srpnu ještě proběhl tábor oddílu Pentagramus v  Šiškovicích 
a tradiční táboření oldskautů Vontů na Březinách.

Za táborové týmy: Andrea Valovičová, Jakub Janík,
 Jitka Melicharová a Daniel Vychodil

STALO SE

 ■ SKAUTSKÉ TÁBORY 2022

Skautky tábořily v  Orlických horách nedaleko Neratova přímo Skautky tábořily v  Orlických horách nedaleko Neratova přímo 

Vlčata a mladší skauti tábořili na Lukavici. Tématem jejich tábora Vlčata a mladší skauti tábořili na Lukavici. Tématem jejich tábora 

Členové klubu rodinného skautingu Makom putovali po norských Členové klubu rodinného skautingu Makom putovali po norských Členové klubu rodinného skautingu Makom putovali po norských 

Skauti tábořili v Šiškovicích. Podnikali výlety na kole za poznáním Skauti tábořili v Šiškovicích. Podnikali výlety na kole za poznáním 

věrečné vojenské zkoušky nebo závodů formulí. Společně zvládly 
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 ■ POZVÁNKA NA 182. LASKAVÝ VEČER
Procházka Turnovým hájem

Proč Turnovým? Protože přijede Eva Turnová a bude číst ze stej-
nojmenné knihy krátké a vtipné textíky. A také se bude pochopi-
telně hrát a zpívat. Eva Turnová je totiž nejen spisovatelkou, ale 
i skladatelkou, malířkou, překladatelkou a především baskytaris-
tkou. Prošla mnoha kapelami, z nichž nejznámější jsou DG 307 
(1995–2000) a  The Plastic People of the Universe (2001–2016). 
V současné době hraje se svou kapelou Eturnity. Na LV ji bude 
na kytaru doprovázet Tomáš Hradil, se kterým tvoří velice zají-
mavou hudební dvojici. 
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 15. září od 19 hodin. Vstu-
penky za 60 korun si můžete koupit na místě, budou-li ještě, nebo 
předem v městské knihovně (469 660 239).

z.j.

Blíží se komunální volby. Každé 4 roky vybíráme 21 osob, kte-
rým dáváme důvěru k řízení našeho města. Budou rozhodovat, 
k čemu se použijí peníze z daní, kde se bude dát podle nového 
územního plánu stavět, o vzhledu města, které městské pozemky 
se komu prodají, jak budou fungovat sportoviště, veřejné osvětle-
ní, plovárna, či jestli investovat raději do kultury a zábavy. Budou 
moci mluvit do fungování školy a školky, veřejné dopravy a vodo-
vodní sítě.
Jenže nebude na všechno. Takže se něco bude muset upřednost-
nit a ostatní nechat na příště. Co to bude? Někdo by bezpečnější 
ulice pro cyklisty, jiný zase co nejvíce veřejných parkovišť. Někdo 
běžecký ovál, repasi plovárny či kulturní dům. Co bude preferovat 
budoucí zastupitelstvo, jaké hodnoty uznávají strany a kandidáti, 
jak nahlížejí na uvedená témata a jak se to kryje s prioritami toho 
kterého z nás?
Přál bych si, aby i v novém zastupitelstvu byli lidé, kteří mají sice 
různé priority, ale jsou ochotni věnovat čas a úsilí hledání řešení, 
které by vyhovělo i ostatním. Aby různě smýšlející respektovali na-
vzájem své potřeby a snažili se hledat kompromisní řešení pro co 
nejvíce lidí, když už zde žijeme pohromadě, tak ať je to v pohodě. 
Tak má fungovat politika v demokratické zemi – konsensus spíš 
než konfrontace, která akorát ty druhé, až příště vyhrají, nutí zase 
všechno předělávat do  opačného extrému. Tedy například aby 
ekolog našel ve městě dost zeleně (ale ne všude), zároveň motori-
sta měl kde zaparkovat (ale ne všude), aby rodič z Presů mohl bez 
obav poslat dítě do školy na kole aspoň jednou bezpečnou cestou 
a zároveň chodec se nemusel proplétat mezi auty.

Robert Koblížek

 ■ PŘEDVOLEBNÍ ZAMYŠLENÍ

 ■ NOVINKY, KTERÉ VÁS ČEKAJÍ 
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ

Upozorňujeme všechny čtenáře, že od 1. listopadu 
nastanou po  letech v  knihovně změny, týkající se 
instalace nového programu a výpůjčního systému 
KOHA. Stávající program Clavius, je již zastaralým 
a  do  budoucna nepodporovaným systémem. Pro 
Vás, čtenáře, z toho budou vyplývat novinky a změ-

ny týkající se hlavně systému plateb a poplatků. Změní se i pravi-
dla pro přihlašování do on-line účtu, nové přihlašovací údaje Vám 
řekneme v knihovně. Bude nově přístupný katalog, změní se i pra-
vidla pro účtování poplatků za upomínky i registraci v knihovně. 
Bližší informace Vám sdělíme v knihovně.
Snad si všichni na novinky zvykneme a budou ku prospěchu nás 
všech. V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte ptát, Vás naopak 
prosíme o trpělivost v případě nějakých nejasností či chybiček.

Vaše knihovnice Renata Maryšková



09www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 9/2022

Z HISTORIE

Byla to přirozeně účelová volba od zastu-
pitelů obce, protože šlechtic J. K. Lobkovic 
patřil mezi konzervativní politiky a k vůd-
čím představitelům zemské samosprávy 
Českého království v  rakouské monarchii 
19. století.
 Lobkovic byl nejstarším nositelem tohoto 
ocenění, porovnáme-li věk u dalších adep-
tů takto poctěných. Záměr obce byl ten, jak 
zohlednit jeho zásluhy na  česko-rakous-

kém vyrovnání ve Vídni, kde působil jako 
vyjednavač o tzv. punktacích.
Volba čest. občanství pro Lobkovice byla 
od  zastupitelů obce jednoznačná a  bylo 
mu předáno k  životnímu jubileu 70 let 
věku, připadající k datu 12. 5. 1905. Neza-
pomněl obci, konkrétně starostovi J. Holu-
bovi, za to písemně poděkovat.
 V letech 1871–72 a 1883–1907 vykonával 
funkci zemského maršálka Českého krá-
lovství, na kterou rezignoval rok před smrtí 
(†21. 12. 1908).
Funkce maršálka měla historické kořeny, 
původně byla určená pro podkoní, pak 
vysokým dvorským a zemským hodnostá-
řům, která byla po vzniku republiky v roce 
1918 zrušena a  nahrazena předsednic-
tvím.
Historici zaznamenali památný projev 
Lobkovice v  zemském sněmu, souvisejí-
cí s  jeho vizí, kterou viděl, resp. pokládal 
za  perspektivní ze své pozice zkušeného 
politika. Tomu předcházelo v  roce 1871 
jednání s  rakouským premiérem Hohen-
warthem o možném vyrovnání, které však 
skončilo neúspěšně.

Citace slov proojevu Lobkovice, který pro-
nesl jménem státoprávní šlechty: „Nevíme, 
jaká bude doba nejblíže příští, tolik však 
víme, že právo musí zůstat právem, a  že 
těch, kteří si je umínili hájit, vítězství nemů-
že uniknout. Mám přesvědčení, že navzdo-
ry všem překážkám přijde konečně doba, 
kdy Království české vstoupí v práva jemu 
patřičná.“
Tato slova autora šlechtí, konce monarchie 
se ale nedočkal. Za své liberální názory si 
zaslouží připomenutí. Byl stoupenec čes-
kého státoprávního programu ve  složité 
době politických střetů za naší identitu.
 I v budoucích letech se volby čestných ob-
čanů obce z politických důvodů opakovaly. 
Takto byla oceněna první československá 
vláda K. Kramáře (11 ministrů včetně pre-
miéra) s  prezidentem T. G. Masarykem 
(8.  11. 1918). Stejný titul obdržel 21. 11. 
1948 Klement Gottwald, první dělnic-
ký prezident, jemuž byl 8. 9. 1994 odňat. 
Kompletní seznam nositelů tohoto oce-
nění zveřejnil autor v Ozvěnách v červenci 
2010.

Ing. Milan Vorel

 ■ KNÍŽE JIŘÍ KRISTIÁN LOBKOVIC BYL V ROCE 1905 ZVOLEN ČESTNÝM 
OBČANEM SLATIŇAN (OBR. Č. 1)

Byla to přirozeně účelová volba od zastu-

Obr. č. 1
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Stejně jako v atletice, tak i ve školním roce 
2021/2022 se nám ve  sportovních soutě-
žích velmi dařilo. Jako v předchozích letech, 
tak i letos jsme se přihlásili na atletický Po-
hár rozhlasu. Obsadili jsme všechny čtyři 
kategorie. V  okresním kole v  Chrudimi 
jsme po  výborných výkonech ve  starších 
žácích vyhráli a  v  kategorii st. žákyních, 
ml. žákyních a  ml. žácích jsme vybojovali 
2. místa!!
Z nejlepších výkonů
st. žáci:
60 m – 2. Marek Petr = 7,74 s, 3. Karlík Ši-
mon = 7,78 s
1500 m – 1. Vychodil Jindřich = 4:42,87 min. !!
4x60 m – 1. Karlík, Kohoutek, Marek, Vy-
chodil = 29,75 s !!
výška – 1. Kohoutek Štěpán = 1,66 m!!, 3. 
Pešata Matěj = 1,54 m
dálka – 2. Růžička Jan = 5,30 m, 3. Bonuš 
Michal = 5,29 m
koule – 1. Flídr Tomáš = 13,00 m!!, 3. Mádlo 
Ondřej = 10,27 m
st. žákyně:
60 m – 4. Opočenská Kateřina = 8,78 s
800 m – 4. Roztočilová Nela = 2:52,38 min.
4x60 m – 2. Cajthamlová, Vašáková, Opočen-
ská, Roztočilová = 32,54 s
výška – 1. Cajthamlová Alice = 1,58 m !!
dálka – 4. Cajthamlová Alice =4,63 m
koule – 6. Pluhařová Martina = 7,11 m
ml. žáci:

60m – 1. Vaško Ondřej = 8,03 s!!
1000m – 1. Vaško Ondřej = 3:03,07 min. !!
4x60m – 2. Vaško, Moučka, Víšek, Štepánek 
= 33,14 s
výška – 2. Štěpánek Matěj = 1,42 m
dálka – 1. Roztočil Matouš = 4,90 m!!, 2. Rů-
žička Jindřich = 4,68 m
míček – 1. Roztočil Matouš = 57,26 m!!, 2. 
Švec Jáchym = 55,49 m
ml. žákyně:
60 m – 3. Elichová Michaela = 9,27s
600 m – 2. Polívková Nikola =1:57,49 min, 
3. Maierová Nela = 2:05,82 min.
4x60 m – 2. Lupoměská, Kellnerová, Polívko-
vá, Kohoutková = 35,80 s
výška – 1. Polívková Nikola = 1,38 m!!
dálka – 4. Elichová Michaela = 3,66 m
míček – 1. Kohoutková Tereza = 36,51 m!!

Do krajského fi nále ve Svitavách pak po-
stoupili st. žáci a žákyně a ml. žáci!!! Je zají-
mavé, že ze 40 členů výpravy bylo jen 8 at-
letů, ostatní byli členové jiných sportovních 
oddílů nebo nesportovali vůbec, a přesto 
jsme byli takto úspěšní.

Krajské fi nále pro nás opět skončilo velkým 
úspěchem. Starší žáci obsadili po velkém boji 
se sportovní školou Benešovo nám. Pardubi-
ce 2. místo!!, ml. žáci také prohráli jen s par-
dubickou sportovkou a skončili na 2. místrě!! 
a st. žákyně obsadily 4. místo. Úspěch je o to 

větší, že nás porazila jen škola se sportovním 
statusem. Normální školy jsme porazili, a do-
konce i sportovku z Chrudimě!!
Z výsledků
st. žáci:
60 m – 4. Kohoutek Štěpán = 7,70 s
1500 m – 1. Vychodil Jindřich = 4:31,27 
min.!!! (vytvořil nový rekord školy!!!)
4x60 m – 2. Karlík, Kohoutek, Vychodil, Ma-
rek = 29,59 s
výška – 3. Kohoutek Štěpán = 1,66 m
dálka – 5. Vychodil Jindřich = 5,11 m
koule – 1. Flídr Tomáš = 13,07m!!!
ml. žáci:
60m – 2. Vaško Ondřej = 8,03 s
1000 m – 2. Vaško Ondřej = 3:07,62 min.
4x60 m – 2. Vaško, Štěpánek, Víšek, Mouč-
ka = 32,24 s
výška – 1. Štěpánek Matěj = 1,50 m!!!
dálka – 3. Růžička Jindřich = 4,64 m
míček – 7. Švec Jáchym = 52,03 m
st. žákyně:
4x60 m – 5. Cajthamlová, Vašáková, Opo-
čenská, Roztočilová = 33,06s
dálka – 6. Cajthamlová = 4,42 m
výška – 2. Cajthamlová = 1,50 m
Po sečtení bodů jsme slavili úspěch i v jed-
notlivcích. Karlík Šimon (st. žák), Vaško 
Ondřej (ml. žák) tuto soutěž vyhráli a Caj-
thamlová Alice (st. žačka) pak obsadila 
2. místo!!!!! 

Jan Hanuš, učitel TV

 ■ SPORT A ŠKOLA
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Po dvou (kvůli epidemii Covidu) nedohra-
ných mistrovských sezónách se uplynu-
lá (ročník 2021/2022) konečně odehrála 
kompletně celá ve všech okresních i kraj-
ských soutěžích. A fotbalový oddíl Sparta-
ku Slatiňany v ní dosáhl tří velmi význam-
ných úspěchů.
B-tým dospělých vyhrál okresní 3. třídu 
a postoupil do nejvyšší okresní soutěže – 
okresního přeboru.
Náš celek mladších žáků vyhrál krajský 
přebor své věkové kategorie dokonce bez 
ztráty jediného bodu!
Ještě většího úspěchu dosáhl náš tým star-
ších žáků. Poté, co také vyhrál (podobně 
jako mladší žáci) krajský přebor sezóny 
2021/2022, se stal poté také vítězem Po-
háru předsedy krajského fotbalového 
svazu. Ve  fi nále této soutěže v  Kamenič-
kách v  předzápase O  pohár hejtmana 
dospělých před velmi pěknou návštěvou 
porazili naši starší žáci v dramatickém zá-
pase výtečné úrovně po výborném výkonu 
hlavně ve 2. půli favorita z České Třebové 
4:2 a  udělali tak reklamu nejen sobě, ale 
i  městu Slatiňany. Protože včetně staros-
ty Kameniček sledovala zápas i  celá „ge-
neralita“ (výkonný výbor) Pardubického 
krajského fotbalového svazu. O  úspěch 
se po obratu ve 2. poločase zasloužili sho-
dou okolností naši dva naši nejlepší střelci 
sezóny – po dvou gólech vstřelili v  tomto 
zápase Tomáš Malinský a Jakub Hanuš. Je 
to historický úspěch slatiňanského fotbalu, 
protože podobný „double“ se v její dlouho-
dobé historii (více než 120 let) nepodařil 
zatím žádnému z  našich mládežnických 
celků. Poděkování realizačního týmu star-
ších žáků patří také rodičům, kamarádům 
i rodinným příslušníkům, kteří tým starších 
žáků přijeli do Kameniček podpořit, což ale 
bylo pravidlem prakticky po celou uplynu-
lou sezónu. Hodnocení uplynulé sezóny 
tedy nemohlo v oddíle kopané dopadnout 
jinak než optimisticky a radostně. 

Ing. Jaromír Hanuš,
sekretář oddíl kopané

 SK Spartak Slatiňany, z.s.

 ■ ZPRÁVY Z FOTBALOVÉHO 
ODDÍLU SPARTAK

 ■ POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 9. 
2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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