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Ozvěny
radniční zpravodaj města

listopad 2022

Houby opět
„nezklamaly“

…návštěvnost, která se
nakonec vyšplhala téměř
na tisícovku.
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Výzva občanů
k úpravě dřevin

Současný stav je v některých 
částech města a ulicích 
skutečně neúnosný,…
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Uzavřena smlouva 
se zhotovitelem 
na rekonstrukci 
atletické dráhy

…, kdy dotace by měla činit
70 % předpokládaných nákladů 
obce.
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Hledáme pracovníka infor-
matiky, který bude zajiš-
ťovat běžný provoz infor-
mačních a  komunikačních 
technologií, administraci 
a  podporu IS spisové služby, instalaci, 
údržbu a  zálohování dat PC, administraci 
systému Mobilní rozhlas, správu interne-
tových stránek. Požadujeme minimálně 
středoškolské vzdělání obor IT, nadšení pro 
IT techniku, řidičský průkaz sk. B, pečlivost 
a  spolehlivost. Nabízíme 5 týdnů dovole-
né, smlouva na dobu neurčitou, příspěvek 
na  dovolenou/penzijní připojištění, přátel-
ský kolektiv, možnost odborného růstu. Pro 
více informací pište na  pesek@slatinany.cz 
nebo volejte na tel. číslo 728 174 665.

Muzeum Švýcárna Vás v předvánočním 
čase zve do „Skleněného království“, pro-
dejní výstavu ručně zpracovaných skleně-
ných květů, fi gurek, šperků z českého skla.
Výstavu zdobených perníčků, včelích pro-
duktů a vánočních suvenýrů.
Nebude chybět i ručně dělaný SLAMĚNÝ 
BETLÉM v životní velikosti.
Děti i dospělí mohou využít naše tvořivé 
vánoční dílničky: zdobení perníčků, vytvo-

ření originální květiny, namalování vlastní 
ozdoby, výrobu svícnů, přání a vánočních 
dekorací …
A to již v tradiční „ADVENTNÍ ČTVRTKY“
1. 12., 8. 12., 15. 12. a 22. 12. od 8.00 do 
17.00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

MĚSTO

 ■ POZVÁNKA – VÁNOCE NA ŠVÝCÁRNĚ

Dne 11. 11. 2022 v 11.00 hodin bude u pří-
ležitosti Dne válečných veteránů položena 
kytice u pomníku v parčíku u Základní ško-
ly Slatiňany. Zveme občany Slatiňan, aby se 
přišli zúčastnit této vzpomínkové akce.
 I. Osinková, OS

 ■ DEN VÁLEČNÝCH 
VETERÁNŮ

 ■ LIKVIDACE BIOODPADU

 ■ VÝZVA OBČANŮM 
K ÚPRAVĚ DŘEVIN

 ■ KNIHA JE ZÁCHRANÝ PÁS SAMOTY

 ■ HLEDÁ SE „AJŤÁK“

Žádáme občany, aby neodváželi na  kom-
postárnu bioodpad po  dobu její rekon-
strukce a  využívali kontejnery přistavené 
ve všech částech Slatiňan.
Odpad, který je zde v současné době přes 

upozornění ukládán, komplikuje práce 
na rekonstrukci a způsobuje časové zpož-
dění znovuotevření kompostárny.

Bc. M. Doležalová, OS

Každoročně připomínáme vlastníkům, je-
jichž pozemkové parcely přiléhají k chodní-
kům, pozemním komunikacím a veřejnému 
prostranství, aby si splnili svoji povinnost 
a přerostlé větve dřevin, zasahujících do prů-
chozích a průjezdních profi lů a do prostoru 
veřejného prostranství, odstranili. Současný 
stav je v některých částech města a ulicích 
skutečně neúnosný, přerůstající větve naru-
šují běžné užívání chodníků, pozemních ko-
munikací a veřejného prostranství a ohro-
žují bezpečnost a plynulost provozu. 
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento 
problém týká, aby provedli urychleně ná-
pravu ještě v  letošním roce a svoji povin-
nost si plnili i v letech dalších.

Veronika Novotná, doprava a ŽP

Chci touto cestou poděkovat pracovni-
cím knihovny paní Renatě a Žanetě. Přes-
tože mají mnoho práce, najdou si chvil-
ku, aby pro mne připravily knížky, které 
si bohužel nemohu vybrat sama. Sice mi 
chybí vůně knih a hrabání v policích, ale 

ony již vědí, jakou knihou mne potěší. Te-
levize a počítač nejsou to pravé ořecho-
vé. Kniha je kniha, já jsem s nimi vyrostla 
a  stále je miluji. Ještě jednou velký dík, 
milé „knihovničky“.

Bohumila Blažková

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI LISTOPADU A PROSINCI 2022

 Pá 4. 11. 2022 od 16 h Pardubická šestka Společenský dům

 ÚT 8. 11. 2022 od 18 h Slavnostní koncert k 30. výročí ZUŠ Slatiňany Sokolovna

 Čt 10. 11. 2022 od 19 h 184. Laskavý večer Společenský dům

 So 12. 11. 2022 od 15 h Kašpárkovo pohádkové běhání Společenský dům

 Út 15. 11. 2022 od 19 h Cestovatelský večer Společenský dům

 Čt 1., 8., 15., 22. 12. 2022 od 8 do 17 h Adventní čtvrtky Švýcárna

 Čt 1. 12. 2022 od 19 h Cestovatelský večer Společenský dům

 Podrobnější informace o plánovaných kulturních akcích naleznete na zveřejněných plakátech.

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ

Muzeum Švýcárna Vás v předvánočním ření originální květiny, namalování vlastní 
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V nedávné minulosti se již několikrát ukázalo, že si občané všímají, 
co se kolem nich děje a co činí ostatní občané nebo návštěvníci 
města, že nejsou lhostejní ke špatným činům konaných na úze-
mí města. I níže uvedený snímek je výsledkem všímavosti občanů 
a ukazuje neznámého pachatele při skládání odpadu u lesa.

Někteří z  nás se zřejmě domnívají, že odpad není nutné třídit 
do  příslušných sběrných nádob a  „ukládají“ ho na  veřejné pro-
stranství. Skleněné lahve, plechovky od nápojů apod. jsou toho 
důkazem. Odpad, který je znázorněn na fotografi i pochází z trav-
naté plochy u  bývalé cukrárny Mlsná kočka. Odpad v  takovéto 
formě ztěžuje práci zaměstnancům údržby města a ničí použitou 
mechanizaci, např. sekačky na trávu.

Ing. Josef Prokš, tajemník

 ■ OBČANŮM NENÍ LHOSTEJNÉ CHOVÁNÍ DRUHÝCH…

Někteří z  nás se zřejmě domnívají, že odpad není nutné třídit Někteří z  nás se zřejmě domnívají, že odpad není nutné třídit 

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dob-
ré tipy a náměty na knihy, 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 kdyko-
liv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů 
mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejní-
me.

Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Marcela Mlynářová – Zodpovědně lehkomyslně
Karin Lednická – Životice

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

 ■ PODĚKOVÁNÍ
Diakonie Broumov, sociální družstvo a  město Slatiňany děkují 
všem dárcům, kteří přispěli do sbírky použitého ošacení a potřeb 
do domácnosti.
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Rada města Slatiňany projednala
na 143. schůzi dne 19. 9. 2022:

  1.  Usnesením zastupitelstva města byla 
rada pověřena zpracováním a  vydá-
ním statutu Sadů města. Na  základě 
podkladů dodaných Výborem pro ži-
votní prostředí byl zpracován návrh 
statutu a dán zpětně výboru k posou-
zení. Po  zapracování jeho připomínek 
byl Statut sadů města radou schválen 
schválení.

  2.  V  červnu 2022 byla vypsána výzva 
k  předložení cenové nabídky na  stav-
bu veřejného osvětlení v ul. K Vlčnovu, 
Slatiňany. Cenovou nabídku předlo-
žila jedna společnost, a  to na  částku 
529 101 Kč. Rada města na svém zase-
dání rozhodla o  vypsání nové veřejné 
zakázky. Bylo vyzváno šest společností 
k předložení cenové nabídky na stavbu 
veřejného osvětlení. Dvě společnosti 
cenové nabídky předložily. Rada vybra-
la společnost, která předložila nejnižší 
nabídkovou cenu, a to Mopos Commu-
nications, a.s. s ve výši 147 633 Kč bez 
DPH.

  3.  Rada města rozhodla uzavřít dodatek 
ke smlouvě o dílo se společností SKOS 
s. r. o. Smlouva se týká opravy části 
chodníku v  ulici Švermova. Dodatek 
řeší vzniklé vícepráce podložené sta-
vebním dozorem ve výši 11 738 Kč bez 
DPH.

  4.  Byl schválen upravený odpisový plán 
na rok 2022 pro MŠ. Úprava odpisové-
ho plánu za z důvodu pořízení nového 
vybavení školy – hrací prvek – lanová 
pyramida.

  5.  Rada vyhověla budoucímu občanovi 
připojení ke kanalizaci v rámci jeho zá-
jmu ohledně stavby rodinného domu 
na  pozemkové parcele č. 329/6 v  k.ú. 
Kunčí. Dle smlouvy budou do  kana-
liazace vypouštěny splašky vyčištěné 
čističkou odpadních vod. Ve  smlouvě 
je též závazek, že po vybudování nové 
kanalizace v Kunčí bude rodinný dům 
napojen na novou kanalizaci na nákla-
dy majitele.

  6.  Součástí rekonstrukce zámku byla vý-
měno veřejného osvětlení v  areálu 
parku. Rada schválila smlouvu o  vý-
půjčce čtyř sloupů veřejného osvětlení 
od  NPÚ umístěné v  parku, tak aby je 
město mohlo provozovat.

  7.  Rada města vyhlásila Dotační program 
pro poskytování dotací z rozpočtu měs-
ta Slatiňany pro rok 2023 (podmínky 
níže v článku).

  8.  Rada města vybrala ze tří nabídek 
možných administrátorů pro vypraco-
vání žádosti na  projekt „Modernizace 
učeben pro polytechnické vzdělávání 
a výuku informatiky do dotačního titu-
lu v rámci plánované výzvy IROP – Zá-

kladní školy – společnost Regionální 
rozvojovou agenturu Pardubického 
kraje s  nabídkovou cenou 55  000 Kč 
bez DPH.

  9.  Rada města schválila uzavření dodatku 
k rámcové dohodě s fi rmou O2 Czech 
Republic a. s., Dodatek pro zajištění in-
ternetové konektivity v rámci projektu 
WiFi4EU.

10.  Rada města rozhodla o výběru dodava-
tele a uzavření kupní smlouvy s účast-
níkem výběrového řízení na  veřejnou 
zakázku malého rozsahu společnost 
AUTOCONT a.s. s  cenou 260  761 Kč 
s  DPH. Nákup počítačových sestav 
a multifunkční tiskárny.

11.  Rada města schválila čerpání z  re-
zervního fondu ZŠ Slatiňany ve  výši 
250  000 Kč na  pokrytí zvýšených ná-
kladů spojených s  rostoucími cenami 
energií.

12.  V různém Rada:
•  schválila rozšíření 23. zasedání zastupi-

telstva města o bod týkající se navýšení 
cen energií příspěvkových organizací 
města.

•  Schválila uzavření smlouvy o  poskyt-
nutí poradenských služeb s  Ing.  Lucií 
Žurkovou, dle předložené smlouvy 
na  podání žádosti a  administraci do-
tace na rekonstrukci atletického oválu 
a přilehlých sportovišť.

Zastupitelstvo Města Slatiňany
projednalo na 23. zasedání

dne 19. 9. 2022:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

23. zasedání.
  2.  Zastupitelstvo zrušilo usnesení o fi nanč-

ním závazku na rekonstrukci atletické-
ho oválu dofi nancováním spoluúčasti, 
a  to do  maximální výše 30 % předpo-
kládaných nákladů. Zároveň schválilo 
investiční záměr rekonstrukce atletické 
dráhy a přilehlých sportovišť a vyjádřilo 
souhlas s  předložením žádosti o  do-
taci, spolu se zajištěním spolufi nan-
cování projektu. Usnesení schválena 
v souladu s potřebami dotačního titulu 
od Národní sportovní agentury (viz níže 
v článku).

  3.  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu 
schváleného rozpočtu v příjmové části 
85  612  098 Kč (dorovnáno fi nancová-
ním příjmů 50 237 437 Kč) a ve výdajové 
části 113 675 836 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním výdajů 22 173 700 Kč) – dorzo-
počtování nahodilých oprav komunika-
cí, navýšené výdaje za el. Energii.

  4.  Zastupitelstvo města pověřilo radu 
města schvalovat jednotlivá rozpočtová 
opatření týkající se navýšení cen energií 
u  příspěvkových organizací do  limitu 
1 000 000 Kč v období do 31. 12. 2022.

Rada města Slatiňany projednala
na 144. schůzi dne 27. 9. 2022:

  1.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o  hodnocení nabídek a  posouzení 
podmínek účasti veřejné zakázky ma-
lého rozsahu s názvem „Rekonstrukce 
atletického oválu a přilehlých sporto-
višť“ vybrala Rada města jako zhoto-
vitele společnosti Chládek a  Tintěra, 
Pardubice a. s. a  INSTAV Hlinsko a. 
s. (společnosti podali jednu nabídku 
v  partnerství), s  nejnižší nabídkovou 
cenou 12 940 000 bez DPH. Do soutě-
že se přihlásilo celkem 8 uchazečů (viz 
níže v článku).

  2.  Rada schválila úpravu závazných 
ukazatelů a  1. změna rozpočtu pro 
r. 2022 příspěvkové organizace MŠ. 
Úprava závazných ukazatelů se týká 
navýšení fi nančních prostředků 
o 500 000 Kč na pokrytí rostoucích ná-
kladů na energie.

  3.  Rada schválila úpravu závazných uka-
zatelů a 1. změna rozpočtu pro r. 2022 
příspěvkové organizace ZŠ. Úprava zá-
vazných ukazatelů se týká navýšení fi -
nančních prostředků o 250 000 Kč na po-
krytí rostoucích nákladů na energie.

  4.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 85 725 203 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 51 038 437 Kč) a ve vý-
dajové části 114 589 941 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) 
– navýšení neinvestičního příspěvku 
pro PO ZŠ a MŠ, výdaje na stavbu VO 
v areálu ZŠ, technický dozor a autorský 
dozor na stavbu VO v části ul. Nádražní.

  5.  Rada města schválila uzavření nájem-
ní smlouvy na část pozemkové parcely 
č. 189/1 v k. ú. Slatiňany se Sportovní-
mi kluby Spartak Slatiňany, z. s. Před-
mětný návrh usnesení je k projednání 
předložen v  souvislosti s  připravova-
nou rekonstrukcí atletické dráhy. Jedná 
se o objekt štěrkového vsaku, který ne-
bude na  převedeném pozemku měs-
ta. Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu neurčitou za nájemné ve výši 
1,- Kč/rok.

  6.  Rada města schválila uzavření dodatku 
ke  smlouvě o  poskytnutí účelové do-
tace v dotačním řízení na podporu so-
ciálních služeb s Pardubickým krajem. 
Dle předloženého dodatku ke smlouvě 
poskytne Pardubický kraj městu účelo-
vou dotaci v maximální výši 528 000 Kč 
na provoz sociální služby. Oproti pode-
psanému dodatku se dotace navyšuje 
o 50 000 Kč.

  7.  Rada města schválila uzavření Smlouvy 
o poskytnutí dotace z programu „Pod-
pora činnosti a provozu turistických in-
formačních center v Pardubickém kra-
ji“, díky které získá město dotaci ve výši 
30 205 Kč.

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY A ZASTUPITELSTVO MĚSTA SLATIŇANY
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  8.  V různém Rada:
•  schválila žádost hřebčína o bezplatném 

parkování pracovních strojů na  měst-
ském parkovišti u  hřebčína ve  dnech 
26. 9. až 30. 9.

Rada města Slatiňany projednala 
na 145. schůzi dne 12. 10. 2022:

  1.  Rada města schválila uzavření smlou-
vy o  poskytování servisních služeb 
na  frankovací stroj Frama Matrix F22 
se společností XERTEC a.s. Roční cena 
4 840 Kč vč. DPH.

  2.  Rada města schválila uzavření Smlouvy 
o zajištění dopravní obslužnosti na čás-
ti území Pardubického kraje v  období 
od 28. 5. 2022 do 30. 9. 2022 a úhradě 
nákladů s tím spojených. Výše příspěv-
ku zůstává stejná jako v  předešlém 
roce, tedy 10 000 Kč.

  3.  Rada města schválila vyřazení a prodej 
neupotřebitelného majetku, který je 
v evidenci města – nefunkční elektroza-
řízení.

  4.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 85 775 203 Kč (dorovnáno fi nan-

cováním příjmů 51 115 037 Kč) a ve vý-
dajové části 114 716 541 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) 
– dopravní obslužnost, zpracování žá-
dosti na dotaci pro ZŠ.

5.  V různém Rada:
•  doporučila program ustanovujícího za-

sedání Zastupitelstva města.

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

Jedním z prioritních cílů Rady města v ob-
dobí 2018–2022 bylo nastartovat proces 
převodu sportovišť Spartaku do  vlastnic-
tví města a zahájit jejich postupnou obno-
vu prostřednictvím vypsaných dotačních 
titulů.

Na  základě jednání s  hlavním výborem 
Spartaku došlo v  průběhu roku 2020 
k  první fázi převodu majetku do  vlastnic-
tví města, a to atletické dráhy a přilehlých 
sportovišť. Následně bylo Radou města 
schváleno zadání vypracování projektové 
dokumentace na rekonstrukci dráhy a zís-
kání nutného stavební povolení. Po získání 
stavebního povolení na konci roku 2021 se 
čekalo na vypsání dotačních titulů ze stra-
ny státu.

V září 2022 byly neočekávaně těsně před 
volbami vypsány Národní sportovní agen-
turou dotační tituly na rekonstrukci spor-
tovišť. I  přes plánovanou nepřítomnost 
starosty města byla obratem svolána Rada 

města za účelem vypsání výběrového říze-
ní na  zhotovitele, protože v  podmínkách 
dotačního orgánu bylo, že pokud město 
stihne do  podání žádosti vybrat zhotovi-
tele, má žádost o dotaci daleko vyšší prav-
děpodobnost úspěšnosti. Zároveň bylo 
dne 19. 9. 2022 svoláno mimořádné zastu-
pitelstvo, které odsouhlasilo předložený 
investiční záměr a  dále závazek na  dofi -
nancování akce z  fi nanční rezervy města 
za podmínky získání dotace.

Také byl Radou města vybrán vhodný 
administrátor dotace, který spolupraco-
val s  městem na  podání žádosti o  dotaci 
a získání potřebných kladných stanovisek 
sportovních svazů. V  této záležitosti jsem 
úzce spolupracoval s předsedou Spartaku, 
předsedou atletického oddílu a  jeho dal-
šími členy na  koordinaci přípravy žádosti 
a získání potřebných stanovisek sportovní 
organizací, za  což jim děkuji. Na  základě 
jednání s  radním za  majetek a  sport pa-
nem Krejčířem z  Pardubického kraje se 

podařilo získat jeho podporu pro daný in-
vestiční záměr, což zvyšuje bodové ohod-
nocení žádosti o dotaci.

Rada města vybrala na  základě výsledků 
výběrového řízení zhotovitele, a to sdruže-
ní fi rem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
a INSTAV Hlinsko a.s., které nabídlo nejniž-
ší nabídkovou cenu ve výši 15,7 mil. Kč vč. 
DPH a  následně pověřila starostu města 
podpisem smlouvy.

V současné době byla podána žádost o do-
taci na  Národní sportovní agenturu, kdy 
dotace by měla činit 70 % předpokláda-
ných nákladů akce. Vyhodnocení dotace 
ze strany Národní sportovní agentury se 
předpokládá v  první polovině roku 2023. 
V  případě kladného vyhodnocení žádosti 
a získání dotace budou započaty stavební 
práce ze strany vybraného zhotovitele.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

 ■ UZAVŘENA SMLOUVA SE ZHOTOVITELEM NA REKONSTRUKCI
ATLETICKÉ DRÁHY

 ■ POZVÁNKA NA 184. LASKAVÝ VEČER
SNAD SE NĚKDY
V RÁJI SEJDEME

Pražský divadelní soubor Ty-já-tr už na LV 
jednou hrál. V lednu 2020 přijel s předsta-
vením Z(a)tracený Blatný. Tentokrát přive-
ze literární pásmo Snad se někdy v  ráji 
sejdeme, které je sestavené z  korespon-
dence malířky Zdenky Braunerové a bás-
níka Julia Zeyera.
Trochu jiná bude herecká sestava. Jediná 
Radka Tesárková hrála i v Blatném. S ní 
přijedou ještě Eva Káčerková a Vladimír 
Soldán.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 10. 
listopadu od 19 hodin.
Lístky za 60 korun si můžete koupit na mís-
tě nebo předem v Městské knihovně (469 
660 239)

z.j.
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 ■ DOTAČNÍ PROGRAM PRO ROK 2023

MĚSTO SLATIŇANY 
Městský úřad Slatiňany,
T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany

Dotační program pro poskytování dotací
z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2023

schválená usnesením Rady města Slatiňany č. /143/2022/RMS 
dne 19. září 2022

pro přidělování fi nančních dotací města Slatiňany organizacím, 
které mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezři-
zuje, ale má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, 
které sídlo na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost 
úzce s městem Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trva-
lé bydliště na území města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany

Úvodní ustanovení
1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb., o fi nanční kontrole v platném znění a upravují 
postup pro rozhodování o  dotacích města Slatiňany organi-
zacím a  osobám, které mají sídlo na  území města Slatiňany 
a  město samo je nezřizuje, ale má zájem na  jejich existenci 
a prosperitě. 

2.  Zdroje dotací jsou závislé na  fi nančních možnostech měs-
ta. Celkovou výši fi nančních prostředků určených na  dotace 
schvaluje Zastupitelstvo města Slatiňany v  rámci schvalování 
rozpočtu na příslušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé 
žadatele schvaluje Rada města Slatiňany. Přidělení dotace není 
nárokové.

3.  Žadatelé o fi nanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypo-
řádané fi nanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákla-
dů na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispo-
zici na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), 
nebo v písemné formě přímo na městském úřadu Slatiňany, od-
bor správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňují-
cím dálkový přístup od 19. září 2022 do 28. února 2023.

Podmínky poskytnutí fi nanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro rok 2023 je 

500 000,- Kč. Přesný objem bude znám po schválení rozpočtu 
na rok 2023

•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od ob-
jemu fi nančních prostředků a počtu podaných žádostí. 

•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet čle-
nů v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slati-
ňany

•  od 1. prosince 2022 do 28. února 2023 podávají žadatelé žá-
dost o  přidělení dotace na  předepsaném formuláři na  odbor 
správní spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uply-
nulý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která ji obdržela i v roce 2022, je 
podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původ-
ní dotace do 15. prosince 2022. Vyúčtování se předkládá na Od-
bor správní Městského úřadu Slatiňany

•  Odbor správní připraví materiály na jednání Rady města
•  Rada města schválí rozdělení dotací do 31. března 2023

•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města Slatiňany“ 

•  Rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zru-
šit, pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o po-
skytnutí dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15. 12. 2023 dle úče-

lu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá 
fi nanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 
Sb., o fi nanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slati-
ňany a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů. Kontrolu provede Odbor správní a v případě pověře-
ní zastupitelstvem i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 
zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu 
Slatiňany nejpozději do 15. 12. 2023

•  fi nanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vy-
účtování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo 
s  chybami), nebude mu přidělena dotace na  následující rok 
a poskytnuté fi nanční prostředky bude město Slatiňany vymá-
hat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na  www.slatinany.cz, včetně formuláře 
žádosti o dotaci. V písemné podobě je lze získat na Správním od-
boru Městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci 
na rok 2023 z rozpočtu města Slatiňany“

Dotační témata
  1.  Podpora rozvoje občanské společnosti

-  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-
rujících zdraví 

  2.  Prevence sociálně-nežádoucích jevů
-  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
  3.  Kulturní aktivity

-  pořádání akcí pro veřejnost a akcí propagujících město Slati-
ňany 

  4.  Sportovní aktivity
-  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou 

i neorganizovanou veřejnost
-  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
-  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5.  Ochrana životního prostředí
-  aktivity směřující k  ochraně a  tvorbě životního prostředí 

ve městě
  6.  Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých

-  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klu-
bů, spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k oboha-
cení kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7.  Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců, majicích trvalé bydliště 

na území města Slatiňany
  9.  Dotace na letní táborovou činnost
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány měs-

tem Slatiňany, ale svou činností se podílejí na kulturním 
životě ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany ne-
mají, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.



07www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 11/2022

Zdejší patriot Zdeněk Cinkán pocházel 
z učitelské rodiny, většinu života prožil však 
v Pardubicích. Byl osobností mnoha zájmů, 
neboť působil jako publicista, novinář, his-
torik, sportovec, turista, sběratel papíro-
vých betlémů, které pak vystavoval atd.
Vlastnil amatérský fi lm včetně promítačky 
od místního obchodníka M. Kroufka z jeho 
pozůstalosti (zemřel 17. 1. 1973) pod ná-
zvem Jaroslav Vrchlický a  jeho milé Slati-
ňany, natočený v letech 1948–9. Premiéra 
fi lmu se konala 28. ledna 1950 ve velkém 
sále Ústřední knihovny hlavního města 
Prahy v  Praze I. Promítání bylo doprová-
zeno hudbou Bedřicha Smetany ze sym-
fonické básně Má vlast, protože byl němý. 
Film se rovněž promítal v  našem městě 
a je k dispozici na CD v knihovně.
V chrudimském týdeníku Budovatel v roce 
1972 zveřejnil Cinkán na pokračování čtyři 
články o Vrchlickém pod stejným názvem 
jako měl Kroufkův fi lm.

Z nich citujeme krátké zastavení u přírod-
ních a  stavebních kuriozit, inspirujících 
Vrchlického k  básnické tvorbě za  jeho 
prázdninového pobytu v naší obci.
Bylo to již při první návštěvě Slatiňan 
(1888), co si Vrchlický okolí obce velmi ob-
líbil, proto se rozhodl jej navštěvovat, aby 
tu trávil volný čas s rodinou od r. 1890. Ten 
v  rámci univerzitních prázdnin také vyu-
žil k tvůrčímu rozjímání, tedy psaní básní, 
v nichž poznáváme kolorit přírodních krás 
okolí, jak je viděl a vyjádřil mistrnými verši. 
Vrchlického na  první pohled zaujal zdejší 
kraj, situovaný v klínu Železných hor a údo-
lí řeky Chrudimky, vyhovující jeho snové 
představě, jíž opěvoval básnickou formou.
Cinkán píše, že jej okouzlil auerspergský 
zámek s parkem, dále kaštanová alej, ryb-
níky, panská obora s  hrádkem pro děti, 
především pak vycházky a  krátké výlety 
po Chrudimsku.
Nejvíce si Vrchlický zamiloval posed na ná-
vrší pod restaurací Monaco, kde trávil 
často celé hodiny, oddávajíc se veršování 
v  oblacích dýmu cigaret. Na  tomto místě 
byla 2. 5. 1926 odhalena pamětní deska 
Vrchlického. Autor článku o tom psal v září 
2012 v Ozvěnách a podrobně v Chrudim-
ských vlastivědných listech 10,3,2001, 
v  nichž je popsána organizace slavnosti 
od agilních místních spolků, Čtenářské be-
sedy a Okrašlovacího spolku.
Na  závěr připomínáme článek místního 
básníka Z. Jiráska v Ozvěnách ze září 2010, 
věnovaný milostné poezii Vrchlického, čer-
paný z podkladů učitele J. Krečmera z roku 
1992, připravených pro rozhlasové pásmo 
k výročí 80 let od jeho skonu.
Vrchlický se řadil k nejvýznamnějším bás-
níkům 19 st., jemuž se rozsahem málokdo 
vyrovnal. Psal lyrickou a  epickou poezii, 
vydal překlady z  řady jazyků, neméně vý-
znamná je próza a drama. Ukázku z  jeho 
excelentních veršů neuvádíme, jsou obsa-

ženy v bohaté literatuře o něm a citovány. 
Za  svého života vydal 270 knih převážně 
ve verších, nesoucích pečeť virtuóza slova.

Komentář k obrázkům:
Obr. č. 1 – Zachycuje seniorský věk básníka 
J. Vrchlického z  posledních let života (ze-
mřel v roce 1912, stár 59 let).
Obr. č 2 – Plastika Vrchlického umístěná 
jako obraz na stěně pracovny starosty na 
MěÚ. Je datována rokem 1942 a  iniciály 
tvůrce J. B. Nafotil ji ing. J. Pešek. 
Obr. č. 3 – Vrchlického návrší nese název 
od odhalení plakety Vrchlického dne 2. 5. 
1926
Obr. č. 4 – Detail reliéfu Vrchlického, upo-
mínající na  pobyt básníka ve Slatiňanech 
v  letech 1890–1909. Vytvořil ji sochař 
Otakar Španiel, zvětšením modelu z  roku 
1904, kdy jej portrétoval.

Ing. Milan Vorel

HISTORIE

 ■ POSTŘEHY PAMĚTNÍKŮ ZAZNAMENANÉ MÍSTNÍM RODÁKEM Z. A. CINKÁNEM 
O POBYTU JAROSLAVA VRCHLICKÉHO VE SLATIŇANECH V LETECH 1890–1909

Z nich citujeme krátké zastavení u přírod-

ženy v bohaté literatuře o něm a citovány. 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 3
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Někteří členové našeho spolu diabetiků se vydali dne 10. září 
2022 na rekondiční pobyt do Vrbna pod Pradědem. Vyrazili jsme 
v počtu 54. cestu tam i zpět zajišťoval pan řidič Písař. A jak probí-
hal náš pobyt? Tento pobyt opět vedla paní Olinka Slachová, před-
sedkyně našeho spolku. Pod jejím vedením jsou vždy rekondič-
ní pobyty velmi oblíbené. Ubytování bylo v Hotelu Koliba, v obci 
Ludvíkov. Přivítalo nás tam slunečné počasí, a  tak jsme využili 
toho, abychom se seznámili s blízkým okolím, městem Vrbno pod 
Pradědem. Ve městě je unikátní sklárna Jakuba. Jde o sklárnu tzv. 
„Lesního skla“, které je vyráběno dle stejné receptury ze 17. sto-
letí. Toto sklo je většinou prodáváno na hradech a zámcích. Ale 
to není jediný unikát v tomto městě. Viděli jsme i ukázky výroby 
kulaté vitráže a to o průměru 85 cm do kaple Vinzenze Priessni-
tze i  jiných výrobků technikou tiff any. Byl to nezapomenutelný 
zážitek. V lázních Karlova Studánka právě probíhal podzimní fes-

tival. K obdivování nebyla jen typická architektura těchto lázní, ale 
i přehlídka historických vozidel. Další plánovanou akcí byl výstup 
na Praděd z Ovčárny. Ale žel, již za mlhavého počasí a ještě i pro 
zdatnější sportovce. Ovčárna a Barborka se však staly útočištěm 
i pro ostatní. Zajímavostí Jeseníku je mechové jezírko Rejvíz, perla 
Jeseníků. A  také naše turistická trasa končila v penzionu Rejvíz, 
kde jsme si po občerstvení, mohli prohlédnout zajímavost penzio-
nu. Touto zajímavostí jsou židle s vyřezávanými obličeji prezento-
vané v pořadu Toulavá kamera. 
Další den jsme navštívili Priessnitzovy lázně v  Jeseníku a  to již 
za  slunečného počasí. Naši pozornost upoutala architektura 
hlavní lázeňské budovy, secesní kavárna i nově zrekonstruovaná 
kolonáda. Nejvíce zájmu upoutal unikátní venkovní Balneopark 
s  různými rehabilitačními vodními prvky, např. Kneippův chod-
ník. Nářadí ve venkovní tělocvičně lákalo k osobním rekordům. 
To nebylo jediné sportování během našeho pobytu, jedno do-
poledne bylo věnováno kuželkám, pétanque i turistice v blízkém 
okolí hotelu. Také plavání v lázeňském bazénu v Karlově Studánce 
s léčebnou rehabilitací bylo příjemně stráveným časem. Sportovní 
podmínky rekondice jsme splnili. Jedno dopoledne jsme věnovali 
kuželkám, pétanque i turistice v blízkém okolí hotelu. To již nám 
počasí nepřálo. Výlet na přečerpávací vodní elektrárnu – Dlouhé 
stráně – poznamenal déšť spojený s mlhou ve vyšších polohách. 
Výkladu pracovníka v ČEZ v nitru elektrárny, i když byl zajímavý, 
rozuměli hlavně mužští návštěvníci naší skupiny. Při návštěvě Je-
seníků nelze opomenout samotného Praděda. Jeho největší dře-
věná socha vítá návštěvníky v Pradědově galerii u Halouzků v Jiří-
kově. Velké množství vyřezaných soch, včetně betlémů z různých 
měst, prezentuje řezbářské umění pana Jiřího Halouzky. I milovni-
ci zahrádek byli spokojeni, a to po návštěvě Arboreta Makču Pikču 
v obci Paseka. Ing. Slabý, známý z pořadu Zahrada je hra, vytvořil 
úchvatnou sbírku 3 200 rostlin, které jsou rozkvetlé po celý rok. 
Majitel hotelu Koliba, kde jsme byli ubytováni, nejen dobře vařil, 

ale k  výtečné pohodě tanečního večera nám také zajistil živou 
hudbu a účastníci tak rádi zapomněli na svůj věk.
V průběhu pobytu byly ranní rozcvičky, sportovní odpoledne, edu-
kační programy i  společenské večery. To všechno jsou aktivity, 
které přispívají ke zvládání nemocí nejen v seniorském věku, ale 
současné boří osamělost většiny účastníků. Náš pobyt pozname-
nal úraz jedné naší účastnice a skončil rukou v sádře.
 Příjemně strávený týden v horském prostředí utekl velmi rychle. 
Na všech cestách nás spolehlivě vozil pan řidič Písař, řidič z fi rmy 
Matějka. Tímto panu řidiči děkujeme, že jsme se v sobotu 17. 9. 
2022 plni dojmů vrátili do svých domovů. Velký dík patří také Olin-
ce za odbornou péči, rozmanitý program a zajištění všech aktivit. 
Těšíme se na další akce. 

Zapsala: Habartová

 ■ REKONDIČNÍ POBYT DO VRBNA POD PRADĚDEM

ale k  výtečné pohodě tanečního večera nám také zajistil živou 

tival. K obdivování nebyla jen typická architektura těchto lázní, ale tival. K obdivování nebyla jen typická architektura těchto lázní, ale 
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KULTURA

 ■ DIAMANTOVÁ SVATBA

V sobotu 22. října 2022 oslavili v obřadní síni MěÚ Slatiňany dia-
mantovou svatbu manželé Vladimír a Jaroslava Pickovi. Jejich slav-
nostní den jim svým pěveckým projevem zpříjemnila paní Jana 
Sychrovská za doprovodu paní Simony Hozové. K tomuto krásné-
mu výročí 60 let společného života přejeme manželům Pickovým 
hodně zdraví a spokojenosti do dalších společných let.

Ivona Osinková, odbor správní

V sobotu 22. října 2022 oslavili v obřadní síni MěÚ Slatiňany dia-
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Velice rádi touto cestou děkujeme všem zaměstnancům Správy 
CHKO Železné hory i Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, kteří 
se podíleli na sběru hub, přípravě i  realizaci překrásné výstavy, 
kterou jako každoročně připravují ve Společenském domě ve Sla-
tiňanech. A že to letos byly „úlovky“. Počasí tentokrát příznivcům 
houbaření přálo, a dá se říci, že připravené tácky byly až do po-
sledního zaplněny. Za  dobu pořádáním výstav v  našem městě 
bylo vystaveno největší množství druhů – 409 a největší byla asi 
i její návštěvnost, která se nakonec vyšplhala téměř na tisícovku. 
Jen kolem 400 dětí nejen z místní základní školy, ale mateřinky 
i menších skupinek dětí z okolí přišlo houby okouknout a poptat 
se přítomného mykologa na záludnosti při jejich sbírání. Pozadu 
nezůstali ani dospělí, kteří nosili své úlovky z lesa a chtěli pomoct 
s jejich správným určením. Hned na úvodu oslnilo příchozí krásné 
lesní aranžmá při vstupu do areálu či na pódiu uvnitř. Houby byly 
většinou nasbírány v lokalitách okolo Slatiňan až k Trhové Kame-
nici, prakticky až v den výstavy, ale když se ví kam na ně….. Mezi 
hlavní skupiny hub, které byly bohatě zastoupeny, patřily napří-
klad čirůvky, holubinky nebo ryzce, na které bylo kladeno mnoho 
dotazů o  jedlosti, a zároveň bylo možné zhlédnout mnoho veli-
ce vzácných druhů, jako třeba ryzec lilákový a osténkatý. Dále si 
zaslouží zmínit i vystavený kyj uťatý, který byl dovezen z Choceň-
ska, kde má v posledních letech několik lokalit, ale ještě cca před 
20 lety byl v ČR považován za vyhynulý druh.
Mnoho návštěvníků také využilo i možnost procházky za vedení 
odborníků do okolí Slatiňan, kterou pořádá sdružení ALTUS Chru-
dim a každoročně navazuje na výstavu tak, aby lidé mohli načer-
pané vědomosti ověřit v praktické ukázce v terénu.

Renata Maryšková

VÝSTAVA

 ■ HOUBY OPĚT „NEZKLAMALY“



11www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 11/2022

PŘÍRODA

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhla ve spolupráci se ZŠ Slatiňany 
výsadba stromů – 5 ks javoru mléč a 1 ks javoru klen na  louce 
na  Podskále ve  Slatiňanech. Výsadby se zúčastnilo celkem 22 
dětí – zástupců jednotlivých tříd I. stupně základní školy. Děti 
si po výsadbě stromy označily štítky, na nichž je uvedeno, který 
strom byl vysazen za danou třídu a  také za učitele. Významné 
poděkování patří všem dětem, které přiložily ruku ke společné-
mu dílu. 

Veronika Novotná, doprava a ŽP

 ■ VÝSADBA STROMŮ NA LOUCE NA PODSKÁLE

Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhla ve spolupráci se ZŠ Slatiňany Ve čtvrtek 20. 10. 2022 proběhla ve spolupráci se ZŠ Slatiňany 
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Hodinovka se běhá nepřetržitě od roku 1984. Mnohdy se běžela 
v mrazu (běhávala se i v  listopadu), často v dešti, někdy hodně 
hustém. Jistě si dovedete představit, jak běžci na škváře vypada-
li. Letos bylo ale počasíčko, že snad lepší být nemohlo. V sobotu 
8. 10. se na start postavilo 17 mužů a 3 ženy. Potěšitelné bylo, že 
9 závodníků bylo domácích. A některé výkony dávají velkou naději 
do budoucna.
Závody vyhrál padesátiletý vytrvalec z  Hlinska Jiří Musil. Tentýž 
Musil, který v minulosti několik sezón běhal za náš klub, jenž hodi-
novku již dvakrát vyhrál a celkem čtyřikrát překonal hranici 17 km.
V závodě dlouho vedli Jiří Hofman z Československé obce legionář-
ské a pětinásobný vítěz hodinovky Lukáš Maier. Musil v polovině 
závodu ztrácel už půl kola, ale zhruba po 40 minutách začal ztrátu 
zmenšovat a poslední pětiminutovka už byla zcela v jeho režii.
V kategorii žen naše Eliška Lomozová neměla vážnější konkurent-
ku a vyhrála o více než kilometr.
Nám udělali radost mladí chlapci, věkem ještě žáci. Patnáctiletý 
Radim Kopiště dokonce překonal 14 km.

Výsledky
  1. Jiří Musil 1972 Hlinsko 14.665 m
  2. Jiří Hofman 1987 ČSOL 14.415 m
  3. Lukáš Maier 1978 KRB Chrudim 14.401 m
  4. Radim Kopiště 2007 AK Slatiňany 14.200 m
  5. Vladimír Urválek 1991 dtto 13.790 m
  6. Filip Velínský 2007 dtto 13.050 m
  7. Vojtěch Pavliš 2011 (!) dtto 12.890 m
  8. Ladislav Jiroušek 1986 dtto 12.263 m
10. Pavel Pohorský 2008 dtto 11.715 m
11. Vladimír Jiša 2007 dtto 11.545 m
14. Kamil Herzog 2007 dtto 11.015 m

  1. Eliška Lomozová 1988 dtto 12.460 m
z.j.

ATLETIKA

 ■ 39. ROČNÍK HODINOVKY
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ATLETIKA

V Jablonci se ve dnech 17.–18. 9. 2022 konalo MČR. Z našich mla-
dých atletů se díky celkovému umístění v nominačních tabulkách 
probojovalo trio zástupců. A mohlo to být ještě lepší, neboť naše 
koulařka Chaloupková byla o  10 cm na  prvním nepostupovém 
místě. I  tak to bylo nejvíce zástupců našeho oddílu za poslední 
období. 

Bohužel se závody konaly za naprosto neatletického počasí, zima 
(9 stupňů), dešťové přeháňky, což výrazně ovlivnilo výkony všech 
závodníků.

S  největšími ambicemi odjížděla Alice Cajthamlová, která se 
v průběhu roku zlepšila až na 167 cm a patřila tak mezi pětici nej-
lepších v republice. V průběhu závodu ovšem hustě pršelo, zá-
vodnicím se to smekalo na odraze a tak výkony všech šli hodně 
dolů. K vítězství stačilo jen 162 cm. Alice překonala výšku 154 cm 
a skončila na 7. místě. Po závodě byla velmi zklamaná. Ale kdo 
si může v prvním tak významném závodě své kariéry říci, že je 
sedmý v ČR!!!

Radim Kopiště měl na 800 m díky svému týden starému osobá-
ku 2:06,02 reálnou šanci na fi nále. Radim běžel hned v prvním 
ze tří rozběhů a doplatil na taktiku dvou největších favoritů, kteří 
si závod rozběhli volně a v pohodě si pohlídali dvě přímá postu-
pová místa. Radim doběhl v rychlém závěru na 4. místě a časem 
2:13,45 neměl šanci postoupit. Byl rovněž velmi zklamaný, proto-
že nakonec na medaili stačil čas 2:07,53. Ale Radim si to může vy-
nahradit v příštím roce, protože to je jeden z našich nejvíce tvrdě 
trénujících mladíků!!!

Nakonec nejlépe dopadl třetí v pořadí, který měl i nejhorší tabul-
kové postavení (12. místo ) Tomáš Flídr. Náš talentovaný koulař 
se dokázal dobře vyrovnat s velkou zimou a větrem a jako jediný 
z naší trojice si vytvořil osobní rekord a výkonem 13,56 m obsadil 
senzační 6. místo v republice!!!!

Všem našim závodníkům gratulujeme a děkujeme za vzornou re-
prezentaci slatiňanské atletiky a města Slatiňan.

Hanuš Jan, Mgr.

Podobně jako v atletických soutěžích, tak i ve školních se nám v le-
tošním roce mimořádně daří. Naši žáci se z krajského fi nále 21. 9. 
2022 v Chrudimi díky vítězství probojovali na MČR do Opavy, kde 
reprezentovali Pardubický kraj. A ani tady se v konkurenci 12 kra-
jů a 59 soutěžících neztratili. Díky řadě osobních rekordů se v ko-
nečném účtování dostali na konečné 6. místo!!!!!! Pro zajímavost 
– dívky v této kategorii ze školy U Stadionu v Chrudimi dokonce 
vybojovaly 2. místo.

Soutěž ve  čtyřboji se skládá z  disciplín, které absolvují povinně 
všichni (60 m, 1  000m), dále skok do  dálky a  výšky pro 2 nebo 
3 z pětice závodníků, rovněž výběrový je i hod míčkem a vrh koulí 
pro 2 nebo 3 závodníky.

Výsledky našich žáků i s umístěním (v závorce je výkon z krajského 
fi nále):
60 m
Vaško Ondřej – 8,10 s = 17. (8,11 s = 3.)
Pešata Matěj – 8,18 s = 18. (8,02 s = 1.)
Růžička Jindřich – 8,41 s = 35.
(Mádlo Ondřej – 8,14 s = 4, na výšce se zranil)
Štěpánek Matěj – 8,46 s = 37. (8,37 s = 8.)
Moučka Viktor – 8,55 s = 46. (8,38 s = 10.)

V této disciplíně kluci mírně zaostali proti kraji.

1 000m
Vaško Ondřej – 2:59,45 min. = 8. (3:06,88 min. = 1.) !!
Růžička Jindřich – 3:04,39 min. = 11. 
Pešata Matěj – 3:09,27 min. = 16. (3:21,42 min. = 4.) !!!
Štěpánek Matěj – 3:10,81 min. = 21. (3:12,12 min. = 2.) !!
Moučka Viktor – 3:18,73 min. = 29. (3:42,74 min. = 9.) !!!

Velké zlepšení proti kraji. Díky tomu se kluci z 8. místa dostali v ko-
nečném součtu na 6. místo!!!! Skvělé zlepšení u Pešaty a Moučky.

skok daleký
Moučka Viktor – 4,74m = 15. (4,67 m = 2.)!!

Vaško Ondřej – 4,45m = 25. (4,63m = 4.)

Ondrovi se nedařilo, Viktor si udělal osobák.

skok vysoký 
Pešata Matěj – 1,58 m = 6. (1,54 m = 2.)!! 
Štěpánek Matěj – 1,50 m = 12. (1,50 m = 4.)

Pěkný výkon Pešaty, Štěpánek zopakoval svůj výkon.

koule
Štěpánek Matěj – 8,34 m = 23. (7,71 m = 4.)!!
Moučka Viktor – 8,14 m = 24. (8,59 m = 3.)
Růžička Jindřich – 7,94 m = 26.

Mírné zlepšení Matěje, mírný propad u Viktora.

míček
Pešata Matěj – 56,75 m = 6. (56,79 m = 2.)
Vaško Ondřej – 35,42 m = 26. (44,62 m = 4.)

Matěj si udržel výkon, Ondrovi se nedařilo.

Celkové umístění podle bodů:
Pešata – 1 900b. = 14. (1 809 b. = 2.)
Štěpánek – 1 771 b. = 24. (1 745 b. = 3.)
Růžička – 1 763 b. = 25. 
Vaško – 1 669 b. = 35. (1 702 b. = 5.)
Moučka – 1 611 b. = 39. (1 483 b. = 8.)

Výrazné zlepšení u Pešaty a Moučky. Vaškovi se nezdařily technic-
ké disciplíny, ale zabodoval na 1 000 m, Růžička úspěšně nahradil 
zraněného Mádla, Štěpánek si udržel svou výkonnost. 
Toto byla velmi úspěšná tečka za  letošním závodním obdobím. 
Klukům patří velký dík za skvělou reprezentaci školy.

Hanuš Jan, Mgr., učitel TV

 ■ ZMRZLÉ A DEŠTIVÉ MISTROVSTVÍ REPUBLIKY ŽACTVA – DALŠÍ VÝBORNÉ 
VYSTOUPENÍ NAŠICH ATLETŮ

 ■ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY – ATLETICKÝ ČTYŘBOJ
STARŠÍHO ŽACTVA, 13. 10. 2022, OPAVA



14 Vydání číslo: 11/2022www.slatinany.cz

Ozvěny CESTOVÁNÍ

Ozvěny vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. +420 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. 
Josef Prokš, tajemník, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, Marta 
Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafi cká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla 18. listopadu 2022. ZDARMA.

Již tradičně připravujeme ve Společenském domě od října do břez-
na Cestovatelské večery.

V říjnu jsme si na zajímavé vyprávění o Nepálu pozvaly Slatiňáka 
Kamila Urbánka.

Jeho poutavé zážitky přilákaly na besedu bezmála stovku diváků. 
Tato nemalá účast potěšila nejen nás, ale i našeho místního ces-
tovatele, a tak je vidět, že nezáleží, odkud cestovatel přijede nebo 
právě na tom záleží? Je vidět, že Vás naše besedy baví a zajímají, 
a proto bychom Vás chtěly pozvat na další.

Zveme Vás tedy na úterý 15. listopadu, kdy k nám přijede vyprávět 
Michaela Hrdá o všem, co se jí na jejich cestách přihodilo.

Těšíme se opět na Vás…

 ■ S CESTOVATELEM
KAMILEM URBÁNKEM
Z GAUČE AŽ DO NEPÁLU


