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Dne 24. června uplynulo 80 let od vypálení 
obce Ležáky, které bylo odvetou za atentát 
na zastupujícího říšského protektora Rein-
harda Heydricha.
V neděli 19. června 2022 se na místě, kde 
osada Ležáky stávala konalo pietní shro-
máždění. Součástí pietního aktu byla bo-
hoslužba, následovalo položení věnců, čte-
ní jmen zavražděných obyvatel a modlitba 
za oběti Ležáků.

Celý akt proběhl důstojně, bez vleklých 
projevů a památka obětí byl uctěna spíše 
tichem. Mezi stovkami shromážděných se 
za Město Slatiňany zúčastnil tajemník úřa-
du Ing. Josef Prokš a položil kytici k památ-
níku obětí.
Důležité je, aby se i  současná mládež 
dozvěděla co a  proč se na  místě Ležáků 
za druhé světové války odehrálo.

M. Kolouchová, referent OS

MĚSTO

 ■ UPLYNULO 80 LET OD TRAGÉDIE VYPÁLENÍ LEŽÁKŮ

 ■ MEDAILE HEJTMANA PARDUBICKÉHO KRAJE 
PRO PANÍ OLGU SLACHOVOU

V pondělí 13. června t.r. byla v Sukově síni 
Domu hudby v Pardubicích předána oce-
nění Pardubického kraje za rok 2021. 
Mezi oceněnými je i  paní Olga Slachová, 
předsedkyně Svazu diabetiků ČR a dlouho-
letá předsedkyně Svazu diabetiků ČR, po-
bočného spolku Slatiňany. Na ocenění byla 
paní Slachová navržena starostou města 
Slatiňany MVDr. Ivanem Jeníkem.
Z celého srdce gratulujeme.

Slavnostního aktu se zúčastnil i  zástupce 
města Slatiňany. 

Ing. Vladimír Rašín, vedoucí OS

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:
Martin Moravec – Mluví k Vám kapitán
Wojciech Fusek – Lékař na horách

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

Dne 24. června uplynulo 80 let od vypálení Celý akt proběhl důstojně, bez vleklých 

Dne 28. 7. 2022 to bude již 5 let, kdy po-
strádáme v naší přítomnosti pana ing. Ja-
roslava Havlíčka. Děkujeme všem, kteří si 
vzpomenou společně s námi.

Kamarádi

 ■ VZPOMÍNKA

 ■ UPOZORNĚNÍ
Muzeum Švýcárna bude z provozních dů-
vodů uzavřena 5. a 6. července 2022. Dě-
kujeme za pochopení.

 ■ PŮJČKY Z FRB MĚSTA 
SLATIŇANY MOHOU 
POMOCI
Starosta města Slatiňany MVDr. Ivan Jeník 
svolal mimořádné zasedání Rady města 
Slatiňany na den 21. 6. 2022, bezprostřed-
ně po kalamitě způsobené silným větrem 
a kroupami na území našeho města.
Rada města na mimořádné schůzi rozhod-
la vyhlásit nové výběrové řešení na poskyt-
nutí půjček z fondu rozvoje bydlení města 
Slatiňany, které by mohly občanům pomo-
ci při zajištění odstranění vzniklých škod.
Žádosti lze podávat na  předepsaném tis-
kopise, který je k dispozici na MěÚ na od-
boru fi nančním a na  internetových strán-
kách města. 
Bližší informace na  tel. 469660243, 
469660238 a www.slatinany.cz.
Termín ukončení podávání žádostí je 
30. července 2022.

Rada města Slatiňany
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Na návsi v Trpišově byla dokončena insta-
lace pěti herních prvků. 
Herní prvky – multifunkční sestava „horo-
lezec kruhový“, pružinové houpadlo „troj-
spřeží“, houpačka „hnízdečko“, kolotoč 
„pastelka“ a trojhrazda.

Herní prvky dodala společnost TR Antoš 
s. r. o. Turnov.
Sestava herních prvků bude dělat radost 
místním dětem i dětem, které Trpišov na-
vštíví.

Eva Esserová, investiční technik

Opravdu příkladně v  současné době vy-
padá okolí kontejnerů na  tříděný odpad 
umístěných na  Borku. Čisto, pořádek, 
žádný odpad povalující se v  jejich okolí, 
ani žádný odpad, který na  místo nepatří. 
Uživatelům kontejnerů patří poděkování 
za  příkladný přístup k  tomuto místu. Ra-
dost z toho trošku kazí fakt, že se nedařilo 
udržovat pořádek i  v  minulosti, když zde 
ještě nebyla umístěna fotopast.

Ing. Josef Prokš, 
tajemník

MĚSTO

 ■ PODAŘILO SE!!!

 ■ DVOJÍ PODĚKOVÁNÍ
Jako starosta SDH Trpišov bych touto for-
mou rád poděkoval vedení města Slati-
ňany za  poskytnutí prostředků na  nákup 
nového nákladního přívěsu pro náš sbor. 
Jedná se o kapotovaný přívěs na vybavení 
SDH na soutěže i k případnému zásahu na-
příklad v podobě dálkového vedení vody. 
Poděkování patří i veliteli sboru ve Slatiňa-
nech Fandovi Rulíkovi, který nás podpořil 
při převedení vozidla Volskwagen Trans-
porter ze sboru Slatiňany do našeho sboru 
v Trpišově. Tato kombinace výrazně zvyšu-
je mobilitu pro naše akce, protože řidičské 
oprávnění na  naši původní Avii měl jen 
omezený okruh členů. Doufám, že i tento 
počin přispěje k  omlazení našeho sboru 
a navázání dalších generací tam, kde „my 
starší“ už pomalu končíme…
Jako občan Trpišova bych rád poděkoval 
členům osadního výboru v Trpišově Jardovi 
Blehovi, Petrovi Michkovi, Jirkovi Kouřílkovi 
i všem ostatním, kteří se podíleli na osaze-
ní nových herních prvků pro děti v Trpišo-
vě na návsi. Moje poděkování je umocněné 
i tím, že vím, jaké úsilí se skrývá za prosaze-
ním záměru, získáním prostředků i samot-
nou realizací. Děkuji samozřejmě i vedení 
města Slatiňany, že se v  rozpočtu našly 
prostředky na  toto občanské vybavení, 
i když v nedávném období plynuly značné 
prostředky do Trpišova na výstavbu kanali-

zace a obnovu komunikací. Snad vše bude 
dětem dlouho sloužit k radosti a nenajde 
se nikdo, kdo by měl snahu to poškodit.

Milan Štěpánek,
 starosta SDH Trpišov, občan Trpišova

 ■ OBYVATELÉ DPS
„NA CESTÁCH“

Velké poděkování náleží panu Jurkovi 
a slečně Jarabicové, kteří v úterý 7. června 
2022 navštívili obyvatele Domu s  pečo-
vatelskou službou Slatiňany. Naši mladí 
cestovatelé shrnuli setkání následujícími 
slovy: 
„Je důležité vzdělávat se a  rozšiřovat si 
obzory; i  proto cestujeme. A  vše, co se 
naučíme, chceme sdílet dál. Ukázat lidem 
svět našima očima, povědět jim, co jsme si 
z cest odnesli, a pokusit se zbořit všelijaké 
předsudky. V  devadesáti minutách jsme 
popsali naše zážitky z cest po Asii (přede-
vším ostrově Sumatra), Africe (Tanzanie, 
Zambie, Botswana), Kostarice a  Mexiku. 
Poukázali jsme na  ekologické problémy, 
zvyky domorodců, vyprávěli o  setkáních 
s divokými zvířaty, a na konci všichni spo-
lečně debatovali. Bylo nám ctí předat naše 
zkušenosti pozorným posluchačům a  po-
sluchačkám a  překonat domnělou gene-
rační propast.“
Děkujeme i  paní Řehořové, která besedu 
zprostředkovala.

Mgr. Ilona Tušicová Čápová
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Rada města Slatiňany projednala
na 129. schůzi dne 23. 5. 2022:

  1.  Rada schválila přijetí dotace ve  výši 
15 000 Kč od Pardubického kraje na pří-
pravu a  realizaci akce 12. Slatiňan-
ské pozastavení, které se konalo dne 
21. května 2022.

  2.  Bylo rozhodnuto o  uzavření nájemní 
smlouvy o nájmu bytu č. 13 v DPS s účin-
ností od  1. 6. 2022. Nájemce není ob-
čanem města, avšak má rodinné vazby 
na místní obyvatele. Naši občané zařaze-
ní v pořadníků žádostí před žadatelem, 
nemají o byt v současné době zájem.

  3.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Zajištění výběru zho-
tovitele a komplexní administrace dota-
ce akce Odkanalizování místní části Sla-
tiňany – Kunčí“ vybrala Rada města jako 
dodavatele společnost Institut projekto-
vého řízení s.r.o., s nejnižší nabídkovou 
cenou 63 130 Kč vč. DPH. Do soutěže se 
přihlásilo celkem 5 společností.

  4.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s  názvem „Zajištění výběru 
zhotovitele a  komplexní administrace 
dotace akce Stavba veřejného osvětlení 
v části ulice T. G. Masaryka“, Rada města 
vybrala jako dodavatele společnost AŽD 
Praha s. r. o., s nejnižší nabídkovou ce-
nou 3 237 620 Kč vč. DPH. Do soutěže se 
přihlásily celkem 3 společnosti.

  5.  Rada města schválila uzavření dodatku 
ke  smlouvě o  poskytování služeb ko-
munikačního systému Mobilní Rozhlas 
s  fi rmou MUNIPOLIS s.r.o. Navýšení 
ceny služby (poprvé od  zahájení využí-
vání služby) je o 600 Kč / měsíčně. Roční 
částka za licenci tak nově činí 53 957 Kč 
s DPH.

  6.  Byla stanovena úprava ceníku za  ná-
jem z  plochy hrobového místa ve  výši 
10 Kč/m2/rok a cenu za služby spojené 
s provozem, údržbou hřbitova a likvida-
cí hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/
rok/hrobové místo, poskytování proná-
jmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník 
účinný od 1. 6. 2022.

  7.  Rada nesouhlasí se stavbou recyklační 
linky na zpracování stavebního odpadu 
v areálu bývalého cukrovaru. Rada roz-
hodla o  sepsání připomínek k  návrhu 
projektu a jejich zaslání Krajskému úřa-
du Pardubického kraje (viz níže v  člán-
ku).

  8.  Bylo vyhověno žádosti o bezplatné po-
skytnutí části pozemku p.č. 474/1 v k.ú. 
Slatiňany společnosti TES, spol. s.r.o.. 
Pozemek bude dočasně využit v  rámci 
stavby rekonstrukce zbývající části ulice 
Klášterní jako mezisklad stavebního ma-
teriálu.

  9.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83  058  139 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 44 658 498 Kč) a ve vý-

dajové části 105 542 937 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) – 
dofi nancování dotace MPSV „Otevřené 
a přitažlivé město“. 

10.  Rada města schválila čerpání z rezervní-
ho fondu MŠ Slatiňany ve výši 18 150 Kč 
za účelem objednávky vypracování sta-
noviska k výměně zdroje tepla a k insta-
laci VZT s  rekuperací. Stanovisko bude 
součástí závěrečné zprávy ve  vztahu 
k dotaci v Operačního programu život-
ního prostředí.

11.  Rada vyhověla žádosti ředitele na  čer-
pání z  investičního fondu ZŠ Slatiňany 
ve výši 90 000 Kč na instalaci klimatizace 
v ředitelně a v kanceláři v hlavní budově 
základní školy.

12.  Došlo k vypsání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Strategie cestovního 
ruchu pro město Slatiňany“. Poslední 
externí zakázka v rámci dotačního pro-
jektu „Otevřené a přitažlivé město“.

13.  V různém Rada:
•  vzala na  vědomí oznámení ředitelky 

školní jídelny o  zvýšení ceny obědů 
od 1.9. z důvodu růstu cen potravin.

•  na  žádost nájemce souhlasila s  ukon-
čením nájemní smlouvy na  byt číslo 7 
v DPS. 

•  schválila uzavření dodatků č. 1 
ke Smlouvě o sdružených službách do-
dávky a odběru zemního plynu ze dne 
10.11. s Pražskou plynárenskou.

•  pověřila gesčního radního jednáním 
s  fi rmou BZ Company Internacional, 
s.r.o. ve  věci tvorby nových webových 
stránek.

Rada města Slatiňany projednala
na 130. schůzi dne 6. 6. 2022:

  1.  Rada města vzala na  vědomí zprávu 
o  plnění usnesení. Z  celkového počtu 
45 nesplněných usnesení jich je 10 z to-
hoto roku a  dá se předpokládat jejich 
splnění. Dále pak 35 starších, které jsou 
vázány na  třetí strany. Zároveň zrušila 
dvě usnesení pro dlouhodobý nezájem 
žadatele.

  2.  Rada vzala na vědomí předloženou ar-
chitektonickou studii Lávky pro pěší 
(lávka ze Starého náměstí k zámku, viz 
v článku níže).

  3.  Byly probrány jednotlivé cenové nabídky 
na technický dozor stavebníka a autor-
ský dozor na  jednotlivé stavby města. 
Rada rozhodla o  vystavení objednávek 
a uzavření smluv na tyto služby.

  4.  Došlo k  vypsání veřejné zakázky malé-
ho rozsahu s  názvem „Stavba oploce-
ní a  obslužného dvoru stávající kom-
postárny ve Slatiňanech“.

  5.  Byl uzavřen Dodatek č. 1 ke  Smlouvě 
o dílo se společností Mopos Communi-
cations, a.s. týkající se výstavby VO, uli-
ce Farská. Navýšení ceny díla 45 677 Kč, 
odůvodněné prudkým zvýšením cen 
materiálu.

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

mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Trpišov ČSOV 4 – sys-
tém automatického dávkování chemiká-
lií“ Rada města vybrala jako dodavatele 
společnost Komplex CR s. r. o., s nejnižší 
nabídkovou cenou 429 145 Kč vč. DPH. 
Město obdrželo celkem 2 nabídky.

  7.  Rada města souhlasí se zasláním ne-
gativního postoje a  s  tím souvisejících 
připomínek Krajskému úřadu Pardu-
bického kraje ke stavbě recyklační linky 
na zpracování stavebního odpadu v are-
álu bývalého cukrovaru v rámci zjišťova-
cího řízení. 

  8.  Na žádost občana, byla schválen pacht 
pozemku p.č. 67/12 o výměře 1131 m2 
v k.ú. Trpišov, za účelem sekání trávy.

  9.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 83  058  139 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 44 896 998 Kč) a ve vý-
dajové části 105 781 437 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) – 
systému automatického dávkování che-
mikálií pro kanalizaci Trpišov, přecenění 
položkového rozpočtu akce potřebného 
k podání žádosti o dotační titul, který by 
měla vypsat Národní sportovní agen-
tura na  rekonstrukci atletického oválu 
a přilehlých sportovišť.

10.  Na  základě žádosti ředitelky MŠ rada 
schválila zhotovitele projektu „Rozvoj 
enviromentálního vzdělávání a výchovy 
v Mateřské škole Slatiňany“ fi rmu Adam 
Vojtíšek spočívající ve  vybudování za-
hradní pergoly, herních prvků a záhonů. 
Do soutěže se přihlásila pouze jedna fi r-
ma, cena zakázky 315 855 Kč.

11.  Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ 
na budoucí čerpání z investičního a re-
zervního fondu za účelem úhrady nákla-
dů ex post na realizaci projektu „Rozvoj 
environmentálního vzdělávání a výcho-
vy“.

12.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 21. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 15. 6. 2022.

13.  V různém Rada:
•  schválila volný vstup na  plovárnu pro 

SK Spartak v době konání volejbalového 
turnaje dne 9. 7. 2022.

•  byla seznámena s nabídkou na proná-
jem stodoly na uskladnění techniky pro 
údržbu města v ceně 8 000 Kč / rok.

•  schválila převedení 100 ks knížek „Čaro-
kraj“ do fondu starosty.

•  schválila zapůjčení nákladního auto-
mobilu na  přípravu oslav 140 let SDH 
ve dnech 10. až 11. 6.

•  se zabývala možností navýšení kapaci-
ty v MŠ z důvodu zájmu o přijetí 2letých 
dětí.

•  byla informována o havarijním stavu ve-
řejného osvětlení v ulici Nádražní (nutno 
opravit z důvodu rekonstrukce VO v ul. 
Švermova a Klášterní).

Body jednání Rady blíže okomentoval
 Ing. Vít Steklý

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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 ■ JAK JE TO S DRTIČKOU NA STAVEBNÍ ODPADY?

 ■ INFORMACE K INVESTICÍM VE II. POLOLETÍ 2022

Vážení spoluobčané,

obrátil se na  nás Krajský úřad Pardubic-
kého kraje, abychom posoudili na základě 
zjišťovacího řízení záměr společnosti TIS - 
CR s.r.o. z Chrudimi umístit recyklační linku 
na zpracování stavebního odpadu v lokali-
tě průmyslové zóny ve Slatiňanech nedale-
ko Nového místa. Investiční záměr společ-

nosti dle předložených dokumentů počítá 
s  plánovanou kapacitou recyklační linky 
80 000 tun odpadu ročně s provozem až 
8 hodin denně v pracovních dnech a s na-
vážkou odpadu těžkou technikou od pon-
dělí do neděle v počtu cca 17 nákladních 
vozidel denně. 

Po  pečlivém zhodnocení záměru Rada 

města přijala usnesení, že nesouhlasí 
s umístěním recyklační linky dle předlože-
né dokumentace a dále souhlasí se zaslá-
ním připomínek krajskému úřadu k umís-
tění recyklační linky v  rámci posouzení 
vlivů na životní prostředí.

Město má k záměru několik zásadních při-
pomínek. Jednou z  nich je, že z  uvedené 
kapacity a časového rozsahu vyplývá, že se 
jedná o  intenzivní provoz i v odpoledních 
hodinách v nedaleké blízkosti rodinné zá-
stavby (nejbližší RD vzdálen 270 m) a v ob-
lasti zahrádkářské a  rekreační kolonie 
blízko cyklostezky. Je zde důvodná obava, 
že dojde k  výraznému zatížení okolí ze-
jména hlukem, ale také prachem. Dalším 
argumentem je, že se jedná o zpracování 
značného množství stavebního odpadu, 
který bude svážen ze širokého okolí, což 
bude mít i  značný vliv na  zatížení města 
těžkou dopravou zejména ze směru přes 
ulici Vítězství a  T.G.M. Dojde tak opětov-
ně k  nárůstu těžké dopravy uvnitř města 
oproti současnému stavu po realizaci ob-
chvatu. Všechna těžká nákladní doprava 
bude směřována přes Slatiňany, protože 
příjezd přes Chrudim bude těžké dopravě 
zamezen. Dále pak, že recyklační linka má 
být umístěna v  průmyslovém areálu, kde 
již nyní působí řada provozů a je nutno tak 
zohlednit další nárůst negativních kumula-
tivních vlivů na okolí ve vztahu k okolním 
plochám pro bydlení v RD a jejich obyvatel.

V případě kladného posouzení záměru ze 
strany Krajského úřadu budeme i  nadále 
podnikat aktivní kroky ve prospěch města 
a našich občanů.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

Na  základě rozhodnutí RM jsou vysoutě-
ženy následující investiční akce, jejichž sta-
vební realizace by měla započíst ve II. polo-
letí roku 2022:
•  Rekonstrukce veřejné osvětlení v části uli-

ce T.G.M., od příjezdu z Chrudimi k MěÚ 
z  důvodu nedostatečnosti a  zastaralosti 
VO.

•  Rekonstrukce havarijního stavu světel-
ného signalizačního zařízení – semaforu 
včetně stavební úpravy přechodu a okolí 
z důvodu zvýšení bezpečnosti přecházení 
chodců dle požadavku Policie a  odboru 
dopravy Chrudim. Současný semafor je 
více jak 23 let starý a revizní zpráva kon-
statuje havarijní stav.

•  Úprava čističky odpadních vod č. 4 v Trpi-
šově systémem automatického dávková-
ní chemií z důvodu zamezí šíření zápachu, 

na který si stěžují obyvatelé Trpišova.

•  Oprava sesuté opěrné zdi a koryta náho-
nu Kabeláčova mlýna.

Odložená akce rekonstrukce ulice Medu-
nova:
• V rámci dokončovacích prací na PD v ulici 
Medunova byl vznesen požadavek ze stra-
ny ČEZ na  realizaci přeložky podzemního 
vedení z  trafostanice s  tím, že tuto akci 
by mělo fi nancovat město Slatiňany jako 
vyvolanou investici v  souvislosti s  rekon-
strukcí ulice. Přeložku fi nančně vyčíslil ČEZ 
v předpokládané výši 1,2 mil. Kč. Vzhledem 
k tomu, že kabely jsou uloženy v nedosta-
tečné hloubce, je zde oprávněný požada-
vek města, aby se ČEZ fi nančně spolupodí-
lel na této akci. Za tímto účelem je s ČEZem 
jednáno, nicméně konečné stanovisko za-
tím písemně nemáme. Z  tohoto důvodu 

nelze provést soutěž na výběr zhotovitele. 
Akce tedy musí být stavebně odložena. 

Podané a připravované žádosti o investiční 
dotace:
•  Podána žádost na  Státní fond dopravní 

infrastruktury na  rekonstrukci semafo-
ru a stavební úpravy přechodu (viz výše) 
s tím, že je možné získat až 80% uznatel-
ných nákladů akce.

•  Na  základě diskuse na  zastupitelstvu 
dne 15. 6. bylo schváleno usnesení, že 
v  případě vyhlášení výzvy dotačního ti-
tulu do sportovní infrastruktury Národní 
sportovní agenturou se město zavazuje 
spolufi nancovat rekonstrukci atletické 
dráhy a přilehlých sportovišť ve výši 30 % 
předpokládaných nákladů akce. 

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

 ■ ZÚROČENÍ RECYKLACE ODPADU 
VE SLATIŇANECH

V  roce 2021 bylo díky recyklaci a  využití 
papíru, plastů, skla, kovů, nápojových kar-
tonů a dalších komodit v rámci tříděného 
sběru a  využití odpadů v  systému EKO-

-KOM uspořeno 23,9 mil. GJ energie, tedy 
zhruba tolik, kolik v  průměru spotřebuje 
za rok více než 367 tisíc domácností.

Bc. Martina Doležalová
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Vážení spoluobčané,
poslední revizní prohlídka lávky z  roku 
2020 označuje současný stavebně-tech-
nický stav nosné konstrukce projektované 
na konci 60. let minulého století jako „špat-
ný“. Z  důvodu končící životnosti mostní 
konstrukce byl předložen Radě města kon-
cepční návrh na nové řešení lávky, o kte-
rém bude následně rozhodovat Rada, zda 
bude podkladem pro budoucí veřejnou 
zakázku – výběr projektanta na vyhotove-
ní projektových dokumentací pro povolení 
stavby a pro realizaci stavby včetně polož-
kového rozpočtu. 
Studie zpracovala architektonická kancelář 
Med Pavlík, která navrhla ve  Slatiňanech 
např. přístavbu školy či revitalizaci evangelic-
kého hřbitova v Kunčí. Předložená koncepce 
nové lávky počítá se zachováním a obnovou 
původních historických kamenných pilířů 
doplněných o novou konstrukci lávky. 
Návrh je inspirován původní historickou 
dřevěnou lávkou v souladu s  kulturně 
historickými hodnotami území a  expono-
vanou polohou, která se nachází v Krajin-

né památkové zóně Slatiňansko-Slavic-
ko. Nová lávka je staticky a  konstrukčně 
jednoduše řešená s  využitím moderních 
technologií s důrazem na snadnou údržbu 
a vysokou životnosti. 
Konstrukce lávky je navržena z masivních 
dřevěných lepených stěnových nosníků 
tvořící zábradlí doplněná o  příčná žebra 
s  křížem lepených dřevěných prvků zajiš-
ťujících stabilitu stěnových nosníků a  tvo-

řících podporu pro skladbu krytu z  dře-
věných hranolů osazených na  podélně 
uložených ocelových profi lech. Konstruk-
ce lávky umožní vložení inženýrských sítí 
a  obsahuje diskrétní osvětlení osazené 
do stěnových nosníků. Součástí návrhu je 
úprava obou předpolí lávky, nové zábradlí 
břehové hrany navazující na lávku.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

MĚSTO

 ■ LÁVKA POD ZÁMKEM

Vážení spoluobčané,

né památkové zóně Slatiňansko-Slavic-né památkové zóně Slatiňansko-Slavic- řících podporu pro skladbu krytu z  dře-řících podporu pro skladbu krytu z  dře-řících podporu pro skladbu krytu z  dře-



07www.slatinany.cz

Ozvěny

Vydání číslo: 7/2022

V  Mateřské škole Švermova jsme prožili 
naplněný a  úspěšný školní rok. Po  dvou 
letech omezení, karantén a distanční výu-
ky jsme se všichni moc těšili na společné 
chvíle.
 Během školního roku jsme navštívili ne-
spočet divadelních představení a  zábav-
ných, výchovných a  vzdělávacích progra-
mů, jak u nás ve školce, tak i v Divadle K. 
Pippicha v Chrudimi. Navštívili nás Mikuláš 
s  čertem a  andělem. Začátkem nového 
roku jsme byli v  zábavním parku Tongo, 
na  výletě vlakem v  Hlinsku, v  Chrudimi 
na  dopravím hřišti a  v  městském parku, 
v  Pohádkové vesničce v  Podlesí. Rozjeli 
jsme se také do lesa ve spolupráci s Lesní 
správou Nasavrky. S  dětmi více realizuje-
me vzdělávací činnosti a  aktivity na  za-
hradě a  v  lese, kde jsou děti neskutečně 
spokojené. Podporujeme tak bližší vztah 
k přírodě a přirozenou chuť trávit v ní co 
nejvíce času.
Navázali jsme spolupráci s DDM Chrudim, 
kde se děti zúčastnily programu zaměře-
ného na předčtenářskou gramotnost a vy-
ráběly výrobky z keramické hlíny. Navštívili 
jsme místní zámek a  zámecký park, Švý-
cárnu. Předškoláci se rozjeli do  hvězdár-
ny v  Hradci Králové. Prožili jsme barevný 
a  pohádkový týden, kdy si děti vymýšlely 
tematicky zaměřená jídla.
Prožili jsme týden se složkami IZS, kdy nás 
ve školce navštívila Městská policie Chru-
dim, Záchranná služba a  navštívili jsme 
místní SDH Slatiňany. S pásmem písniček 
a básniček chodily děti potěšit klienty DPS 
Slatiňany. 
Pravidelně jsme odšťavňovali ovoce a zele-
ninu, starali se o záhonky, kde pěstujeme 
nejrůznější dobroty, které pak sklízíme. 
Starší děti chodily do  bazénu v  DSS, kde 
se přirozenou cestou zbavovaly strachu 
z  vody a  utužovaly své zdraví. Ve  školce 
děti navštěvoval canisterapeutický pes zla-

tý retrívr, se kterým se mazlí, cvičí ale také 
se učí něčemu novému.
V  rámci spolupráce se ZŠ děti navštívi-
ly první třídy, kde si pro ně paní učitelky 
a  děti z  vyšších ročníků připravily různé 
aktivity, poté navštívily také školní jídelnu.
 Uspořádali jsme den otevřených dve-
ří, podzimní, vánoční a  čarodějnickou 
slavnost, vánoční a  velikonoční jarmark, 
kde se na výrobě podílely převážně děti 
a  paní učitelky, ale také paní kuchařky, 
uklízečky a  pan školník. Všem moc dě-
kujeme. Ve  spolupráci s  rodiči sbíráme 
hliník a  papír. Výtěžky z  těchto akcí si 
spoříme a vždy z nich zrealizujeme něco 
nového pro děti. Tímto způsobem bude 
v létě 2022 realizována lanová pyramida. 
Za tuto podporu patří rodičům velké po-
děkování.
Předškoláci se na  vstup do  základní ško-
ly připravovali i  prostřednictvím Metody 
dobrého startu, která má pozitivní vliv 
na rozvoj řeči, psychomotoriky, prostoro-
vé orientace, grafomotoriky. Jako kroužek 
jsme nabídli Angličtinku pod vedením Ga-
briely Smetanové, kterou si děti velmi ob-
líbily.
Předškolní děti nás prvně reprezentovaly 
na Sportovní olympiádě v Pardubicích. Vel-
ké díky patří učitelkám z  Písničkové, Mo-
týlkové a  Sluníčkové třídy za  účast ve  vý-
tvarné, celorepublikové soutěži „Ležáky 
– Poselství ukryté v  květech“, kde se naši 
Motýlci umístili na  překrásném druhém 
místě. Gratulujeme. 
Na začátku června proběhlo rozloučení se 
školním rokem, kde předškolní děti zahrá-
ly divadelní představení „S  námořníkem 
Standou kolem světa“. Následně byly děti 
pasovány na předškoláky, prožily zábavné 
odpoledne se soutěžemi na zahradě školy, 
noční stezku odvahy. Celý program vyvr-
cholil přenocováním ve školce. 
Všem dětem přejeme překrásné, slunečné 

a dobrodružné prázdniny a předškolákům 
úspěšný start v nové etapě života. 

Slunce v duši a nad hlavou
 přejí zaměstnanci MŠ Slatiňany

STALO SE

 ■ OHLÉDNUTÍ ZA UPLYNULÝM ROKEM 2021/2022 V NOVĚ 
ZREKONSTRUOVANÉ ŠKOLCE

V  Mateřské škole Švermova jsme prožili tý retrívr, se kterým se mazlí, cvičí ale také a dobrodružné prázdniny a předškolákům 

 ■ PARKUROVÉ ZÁVODY 
MĚSTA SLATIŇANY

Parkurové závody Města Slatiňany se ko-
naly ve  Slatiňanech v  rámci Oblastního 
mistrovství dětí a  juniorů Východočeské 
oblasti.
První místo získala Dominika Hrubešová 
z  týmu TOP HORSES Hradistko na  koni 
April. Cenu Města Slatiňany předal vítězce 
starosta Slatiňan MVDr. Ivan Jeník. Závodů 
se účastnil i prezident České jezdecké aso-
ciace Radek Rouč.

M. Kolouchová, referent OS
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Sbor dobrovolných hasičů Slatiňany slaví v letošním roce 140. vý-
ročí svého založení. V rámci tohoto výročí byly v sobotu 11. 6. 2022 
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolic-
kého Ph.D. uspořádány velké oslavy. V souvislosti s tím bychom 
rádi poděkovali všem, kteří oslavy našeho sboru podpořili. 
Za  fi nanční podporu děkujeme hejtmanovi Pardubického kraje 
JUDr. Martinovi Netolickému Ph.D., Městu Slatiňany a společnosti 
KOBIT – THZ CZ s.r.o. Slatiňany. Za ceny do soutěží pro děti děkuje-
me Policii ČR – územnímu odboru Chrudim, Hasičskému záchran-
nému sboru Pardubického kraje, Zdravotnické záchranné službě 
Pardubického kraje, společnosti Pilz Czech s.r.o. a paní Janě So-
botkové. Společnosti DAPRA DIRECT, s.r.o. děkujeme za bezplat-
né zapůjčení skákacího hradu pro děti. Tělocvičné jednotě Sokol 
Slatiňany děkujeme za poskytnuté zázemí pro naše oslavy. Měst-
ské policii Pardubice děkujeme za jejich ukázky. V neposlední řadě 
děkujeme také všem sborům, které se zapojily do našich oslav se 
svou historickou i novodobou technikou. Na závěr bychom rádi 
poděkovali všem občanům, kteří naše oslavy podpořili svou účas-
tí. Velmi si vážíme veškeré podpory, které se nám dostalo. Ještě 
jednou moc děkujeme všem! 

Lukáš Jandík, starosta SDH Slatiňany

 ■ OSLAVY 140. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH SLATIŇANY – PODĚKOVÁNÍ
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 ■ KALAMITA
V pondělí 20. června před 18 hodinou se ve Východočeském kraji 
ukázala opět síla přírody a jejich živlů a tentokrát se bohužel ne-
vyhnula ani našemu městu. Silný vítr, liják, kroupy a bouřka přišly 
rychle a bez varování. Silný vítr lámal větve a stromy, odnášel části 
střech a jiné předměty. 
Když vše skončilo a  okolím se rozhostil zdánlivý klid, ležely 
na mnoha místech města popadané větve a stromy.
Za koordinace velitele SDH Bc. Františka Rulíka se zapojili míst-
ní hasiči a  začali pomocí techniky škody likvidovat neprodleně 
po odeznění živlu, na odstranění škod pracovali také zaměstnan-
ci údržby Města Slatiňany. Starosta byl pravidelně informován 
od  pana Rulíka i  vedoucího údržby. Hasiči absolvovali na  od-
straňování škod celkem 26 výjezdů. Jejich obětavá práce končila 
v  pondělí po  22 hodině a  pokračovala v  dopoledních hodinách 
v úterý 21. 6. 2022. Při odstraňování škod naštěstí nedošlo ke zra-
nění hasičů, pracovníků ani občanů města, vznikly ale rozsáhlé 
škody materiální.
Všem zúčastněným patří velké poděkování. 

MVDr. Ivan Jeník, starosta
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Vážení spoluobčané,
z důvodu nespokojenosti Rady města s do-
savadním provozovatelem občerstvení 
bylo před otevřením nové sezóny vypsá-
no výběrové řízení na nového, ve kterém 

uspěl pan Lukáš Zeman, který provozuje 
restauraci Monaco. Zároveň se změnou 
provozovatele se přistoupilo i  k  úpravě 
prostor zázemí. Cílem nového výběru pro-
vozovatele bylo zejména zlepšit nabídku 

služeb, čistotu prostředí a zkultivovat ven-
kovní prostor pro naše návštěvníky plovár-
ny. Věříme, že návštěvníci změnu ocení.

Ing. Stanislav Šťastný,
 místostarosta

 ■ OBČERSTVENÍ NA PLOVÁRNĚ

Možná jste už někdy zahlédli logo naší 
školy. Jak se nám daří naplňovat jeho část 
o vztahu k přírodě? 
Na  jedné straně je to práce s  přírodověd-
nými a  ekologickými tématy v  hodinách, 
na  straně druhé část provozní. V  každé 
třídě se třídí papír a plast, v některých tří-
dách 1. stupně i  kompostovatelný odpad. 
Snažíme se děti vést k šetrnému využívání 
energií i vody. Naše škola je zapojená do ce-
lorepublikového projektu Recyklohraní. Ten 
jsme podpořili sběrem vysloužilých elektro-
spotřebičů (170 kg), baterií (42 kg) a nepo-
užívaných mobilních telefonů. Podrobněji 
nás s tématikou odpadů seznámil program 
Tonda Obal na cestách. Dne 22.dubna jsme 
si připomněli Den Země. Letos jsme ho 
věnovali tématice automobilové dopravy 
a  možnostem snížení emisí skleníkových 
plynů, konkrétně oxidu uhličitého. Během 
několika dubnových dní jsme v každé třídě 
sbírali „zelené“ kilometry. Sčítali jsme dél-

ky takových tras, které jsme urazili pěšky, 
na  kole, koloběžce nebo hromadnou do-
pravou. Výsledné kilometry jsme přepočí-
tali na množství ušetřeného oxidu uhličité-
ho. Celkově jsme za těch několik dní urazili 
9194 zelených kilometrů a ušetřili téměř 2 
tuny oxidu uhličitého. 
Den Země jsme ještě spojili s  piknikem 
v Třešňovce, kde si žáci 1. stupně vyzkoušeli 
několik přírodovědně a sportovně zaměře-
ných aktivit. Třídy 2. stupně vyrazily do okolí 
Slatiňan a výšlap spojily se sběrem odpad-
ků. Ani letos jsme si nenechali ujít úklidovou 
akci Ukliďme Česko. V červnu měli zájemci 
možnost vyzkoušet si své znalosti v  po-
znávání rostlin a  živočichů české přírody. 
Některé děti budou zastupovat naši školu 
v  podzimním okresním kole přírodovědné 
soutěže. 
Speciální kapitolou je naše školní zahrada. 
Na prvním stupni se rádi učíme venku a čas-
to ji k tomu využíváme. Nejde jen o přírodo-
vědné předměty, ale příroda v  okolí školy 
nám nabízí „pomůcky“ i  k  výuce takových 
předmětů, jako je matematika, český nebo 
cizí jazyk. V  péči o  zahradu se střídáme 
v rámci pracovních činností a  jako prostor 
pro čas strávený s knihou nebo pro oddy-
chové chvilky o přestávce je prostě ideální. 
V  roce 2017 jsme se přihlásili do  soutěže 
Živá zahrada. V určené termíny jsme pravi-
delně pozorovali výskyt živočichů na zahra-
dě a  odesílali naše pozorování pořadateli, 
kterým je Český svaz ochránců přírody. Le-

tos jsme se dočkali a  naše školní zahrada 
získala titul ŽIVÁ ZAHRADA.
Zahradu se stále snažíme upravovat tak, 
aby se u nás líbilo co největšímu počtu ži-
vočichů. V  rybníčku a  v  jeho okolí můžete 
spatřit skokana hnědého, ropuchu zelenou, 
potápníka vroubeného, vodoměrky, pijavi-
ce, plovatky, larvy vážek, vážky, šidélka, … 
Na kamenné zídce se vyhřívá slepýš křehký 
nebo ještěrka obecná. V keřích u ježkovní-
ku a pod kupou větví můžete spatřit ježka. 
U krmítek a pítek se nám střídá velké množ-
ství ptáků a několik veverek. Kolem hmyzích 
hotelů a kvetoucího záhonu to hučí a bzučí. 
Na keřích poletuje velké množství motýlů. 
Ve čmelíně se nám usadili lesní mravenci.
 Některé kouty naší zahrady mohou půso-
bit neupraveně, možná i  nehezky, ale my 
víme, že se v  nich skrývá spousta života, 
který na naší zahradě chceme. 

Monika Pešatová a Radka Ludvíková,
 ZŠ Slatiňany

tos jsme se dočkali a  naše školní zahrada 

 ■ ŠKOLA BLÍZKÁ PŘÍRODĚ
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Svaz diabetiků uspořádal autobusový 
zájezd do  Vysokých Tater, a  to ve  dnech 
3.  6. až  8. 6. 2022. Zájezdu se zúčastnilo 
49 účastníků. Autobus byl spol. p. Matějky 
a bezpečně ho řídil p. Písař. Odjezd byl 3. 6. 
2022 velmi časný a to již ve 4 hod. ráno se 
zastávkami Slatiňany a  Chrudim. Do  Tat-
ranské Lomnice jsme dojeli okolo 13. hod., 
ubytovali se v 2–3 lůžkových pokojích v ho-
telu Tatranec s krásným výhledem do hor.

První výlet byl do  historického města Le-
voče. Někteří z  nás navštívili baziliku sv. 
Jakuba, jiní se vyšplhali na její věž, vysokou 
70 m., kam vedlo 216 schodů. Další místo, 

které jsme navštívili, bylo Štrbské pleso. 
Tuto procházku si někteří účastníci pro-
dloužili po kamenných chodnících až k Po-
pradskému plesu. Následující den jsme 
jeli do Starého Smokovce a lanovkou vyjeli 
na Hrebionok, který je v nadmořské výšce 
1285 m. Odpoledne jsme přejeli nedale-
ko obce Ždiar do  oblasti Spišské Magury 
na vyhlídku Bachledka, kde je stezka v ko-
runách stromů. Stezka je dlouhá 2,6 km 
a vyhlídková věž je vysoká 32 m. Na vrcho-
lu je umístěna síť, skrz kterou je vidět až 
na zem, což není nic pro slabé povahy. 

Poslední výlet byl do města Zakopané, kte-
ré nás přivítalo množstvím stánků. Zubač-
ka nás vyvezla na  Gronik, který je v  nad-
mořské výšce 876 m. K  našemu velkému 
překvapení je zde vybudována pláž s  le-
hátky, jak jsme zvyklí, z mořských letovisek. 

Tři večery jsme si zazpívali s harmonikou. 
Zájezd se vydařil a počasí, které spíše při-
pomínalo léto, nám neskutečně přálo. 
Závěrem bych chtěla poděkovat p. Olince 
Slachové za  náročnou organizaci zájezdu 
a starost o nás všechny.

Zapsala: Alena Čmelíková

 ■ DIABETICI VE VYSOKÝCH TATRÁCH

První výlet byl do  historického města Le-

které jsme navštívili, bylo Štrbské pleso. které jsme navštívili, bylo Štrbské pleso. 

Tři večery jsme si zazpívali s harmonikou. Tři večery jsme si zazpívali s harmonikou. Tři večery jsme si zazpívali s harmonikou. 

I  když počasí je vrtkavé a  nikdy nevíme, 
kam vítr foukne mraky a  bude pršet, 
a  i  když meteorologové strašili bouřka-
mi, 16. června byla nad plovárnou modrá 
obloha, a tak si všichni odpoledne příjem-
ně užili. Děti si mohly třeba zasportovat 
a  rozhýbat se s Robíky či Ski Fanaticem, 
namíchat si drink, seznámily se s  první 
pomocí, jezdily na vodní hladině na  loď-

kách či raftech, okoukly vojenskou tech-
niku či výbavu Městské policie a mnoho 
dalšího včetně vědomostních soutěží 
nebo závěrečného skotačení v pěně. No-
vou nabídku v  prostorech občerstvení 
nabídla fi rma pana Lukáše Zemana a za-
jistila, že nikdo netrpěl odpoledne hlady 
ani žízní .
Všem, kteří jakkoliv přispěli k tomu, aby si 

nejen děti den užily, mnohokrát děkujeme, 
den se opravdu vydařil. Tak snad ještě po-
přát všem krásné léto a příjemné koupání 
na naší plovce.

Renata Maryšková

 ■ DĚTSKÝ DEN NA PLOVÁRNĚ
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 ■ ZUŠ SLATIŇANY – TANČÍME S RADOSTÍ
Několika fotografi emi p. Vařejky se vracíme ke květnovému taneč-
nímu vystoupení naší ZUŠ. 

V dlouho odkládaném představení jsme konečně mohli v Divadle 
Karla Pippicha zatančit spoustu připravovaných choreografi í, kte-
ré vznikaly v posledních dvou letech. Ani se všechny tance do pro-
gramu nevešly, a tak již v říjnu tohoto roku chystáme vystoupení 
další.

Bez kultury a umění by byl náš život chudší a šedivější. Vnímají to 
i všechny tanečnice klasického a současného tance, které ze sebe 
vydaly na jevišti maximum a potěšily tak všechny diváky v naplně-
ném hledišti. 

Věřím, že nás v říjnu nezaskočí opět nějaká pandemie a že bude-
me moci opět roztančit celé chrudimské divadlo.

Jiřina Doušová, taneční obor ZUŠ
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školní rok 2021/2022 v  Mateřské škole 
Děvčátka Momo se pomalu blíží ke svému 
závěru.
Proběhla již i Jánská slavnost s předškoláky 
– o té se dozvíte v dalším čísle, neboť uzá-
věrka čísla na léto je neúprosná a slavnost 
se konala až po jejím termínu.
Ale vezměme to pěkně popořádku. I přes-
tože počasí ne vždy přálo, proběhla další 
školková brigáda na  úpravy a  dosadby 
a  projekt nazvaný Zahrada v  Podzám-
čí (podpořen Státním fondem životního 
prostředí ČR) se již blíží do  svého fi nále, 
abychom mohli již obdivovat zelenající se 
rozrůstající se a kvetoucí výsadbu a prvky 
do zahrady nově zasazené či oživené. Za-
hradní domek dostal nový nátěr. Na horní 
zahrádce již máme záhony i s potřebnými 
terénními úpravami.
Každoročně se přihlašujeme do  různých 
tvořivých soutěží. V  tomto roce tomu ne-
bylo jinak.

Čekala nás zajímavá výzva. Přihlásili jsme 
se do  14. ročníku soutěže „Dávají za  nás 
ruku do ohně“, kterou vyhlašuje MV – Ge-
nerální ředitelství Hasičského záchranné-
ho sboru České republiky. Letošní úkol 
zněl: Navrhněte a pošlete nám vlastnoruč-
ně vyrobený 3D model hasicího přístroje. 
A  jak jsme se s  výzvou popasovali a  jaký 
výrobek jsme zaslali do krajského kola HZ 
Pardubického kraje? Náš návrh vodního 
hasicího přístroje s  popiskami a  s  částí 
výrobního procesu máte možnost vidět 
na fotografi ích.
A  již každoročně se účastníme soutěže 

v  aranžování květin: Ležáky – Poselství 
ukryté v květech. Zadání bylo svatební ky-
tice pro manžele Burdychovy. Toto téma 
je vzpomínkou na  Antonína a  Miladu 
Burdychovy z Končin u Horního Kostelce, 
kteří neváhali poskytnout ukrýt radistovi 
Jiřímu Potůčkovi, přestože to znamenalo 
riskovat nejen svůj život, ale mít v rukou 
osud celé rodiny. Za  svoji statečnost za-
platili cenu nejvyšší. Antonín a  Milada 
Burdychovi byli oddání dne 27. 10. 1928 

ve  Rtyni v  Podkrkonoší. Nebylo jim sou-
zeno žít a jejich společný život se rozdělil 
30. 6. 1942. Naše školka získala Čestné 
uznání. Vytvořili jsme kytici, které domi-
nují pivoňky, drobná poupata růží a kvítka 
kopretin.
Květen a  červen byly měsíce plné aktivit 
a  i  výletů. Společně jsme se jeli podívat 
na Babiččin dvoreček, kde jsme si vyzkou-
šeli péči o  zvířátka a  práci na  statku – to 
se to pak s  chutí obědvalo! Další dopole-
dne jsme i  přes chladnější počasí vyrazili 
do Chrudimi na dopravní hřiště a zvesela 
si užili roli účastníka silničního provozu. 
Předškoláci si užili přespávání ve  školce. 
Prázdniny mohou začít!

Olga Chápková

 ■ LÉTO BUDIŽ POCHVÁLENO!

Čekala nás zajímavá výzva. Přihlásili jsme 
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Původně byl Kokeš tkadlecem a  kres-
lířem, pak studoval na  akademii ve  Vídni 
u prof. Waldmüllera, zajímal se také o ry-
tectví.

O Kokešovi napsala JUDr. M. Mikanová 
do listopadových Ozvěn 2016 článek o di-
vadelní oponě, jejíž byl Kokeš tvůrcem, pro 
staré městské divadlo v Chrudimi. Vidíme 
ji na  fotu č.2 po zrestaurování. Veřejnosti 
byla ukázána před představením Pražské-
ho komorního baletu v Divadle Karla Pippi-
cha (6. 10. 2016).

Náročné restaurace opony se zhostil 
akademický malíř Jiří Látal. Hlavním mo-
tivem Kokešovy kresby byla pověst, před-
stavující rodinu knížete Kroka se třemi 
dcerami, Kazi, Tetou a Libuší i s družinou 
v  pozadí. Poslední jmenovaná stojí v  po-
předí a svým gestem i slovy nahlíží do bu-
doucích časů. Protože je v  pozadí silueta 
Hradčan, tlumočí nadčasovou věštbu, 
která zní: „Město vidím veliké, jehož sláva 
hvězd se bude dotýkat“ (viz také A. Jirásek, 
Staré pověsti české, 1894, kap. Libušina 
proroctví).

Podobizna J. Kokeše je na skupinovém 
fotu č.3. Stojí vpravo, opírá se o  komo-
du, na  níž je i  jeho sochařské dílo. Vedle 
něho je i Josef Papáček (malíř, restaurátor 
obrazů a  středoškolský pedagog), vlevo 
od něho Jiří Pecold (technik, vysokoškolský 
pedagog a  odborný spisovatel). S  oběma 
pány se Kokeš osobně stýkal a konzultoval 
své záměry. Doplňujeme ještě portrét Ko-
keše na obr.č 4. 

V  Chrudimi jeho tvorbu zmapoval 
JUDr. J. Charvát v publikaci Stará Chrudim 
(1991). V tomto městě se také usadil kolem 
roku 1850 a  realizoval se jako malíř, pře-
devším portrétů včetně oltářních obrazů. 

Později pracoval v  pískovcových lomech 
ve Škrovádu, opracovával kámen na sochy 
ve vlastní kamenické dílně dle objednávek.

Od Kokeše pochází busta chrudimské-
ho purkmistra Jana Martiniho, se symboly 
révy a naděje v tympanonu staré nemoc-
nice, dnes patřící k poliklinice. Sochařskou 
tvorbou doplnil přestavbu hlavního chru-
dimského chrámu Nanebevzetí Panny 
Marie (1857–79). Nemůžeme proto opo-
menout Kokešův blízký vztah se stavitelem 
F. Schmoranzem, jemuž byl svědkem při 
křtu dvou dětí. Ještě dodáváme, že svými 
obrazy vyzdobil kostel v Polomu u Trhové 
Kamenice (oltářní obraz sv. Kuhuty) a v Li-
cibořicích (sv. Michal).

Zemřel v  55 letech (9. 5. 1867) v  den 

svých narozenin, o  jeho hrob na místním 
hřbitově pečuje ing. E. Dostálová.

PS: Podobnou scénu, jakou Kokeš za-
chytil na oponě, zkomponoval B. Smetana 

do opery Libuše, v níž je velkolepá scéna 
ve třetím dějství o Libušině věštbě, slavné 
budoucnosti českého národa. Tato oslav-
ná scéna dodává slavnostní ráz celé opeře 
a  byla hrána v  našich divadlech při slav-
nostních příležitostech.

Ing. Milan Vorel,
 foto Reg. muzeum Chrudim

HISTORIE

 ■ MORAVÁK JAN KOKEŠ (1813–1867) BYL MALÍŘEM A SOCHAŘEM. PŮSOBIL NA CHRUDIMSKU 
A SLATIŇANY SE STALY JEHO POSLEDNÍM MÍSTEM ODPOČINKU (OBR. Č. 1)

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 1
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Navzdory rostoucím nákladům na  odpady, jejich rostoucímu 
množství, riziku nevratné klimatické změny, snaze vedení země 
a celého vyspělého světa odpad co nevíce využívat ... ve Slatiňa-
nech se čas zastavil.
Přitom nervozita a strach z přílišné zátěže městských rozpočtů se 
projevuje i v okolních městech: Jak v odpadově velmi konzerva-
tivní Chrudimi, tak třeba v Chrasti, kde už letos platí 1000 Kč/os. 
a rok. Ve Slatiňanech se poplatek za odpady zvýšil z 490 na 600Kč 
na osobu od roku 2020 s tím, že kojenci do 1 roku neplatí a senioři 
nad 80 let platí 50%.
Je tedy pravda, že v našem městě se množství odpadu příliš nezvy-
šuje, pohybuje se kolem státního průměru, což je např. u směs-
ného + objemového odpadu kolem 200 kg/os. rok. Do loňska to 
stačilo, ale od letoška už to je moc, protože cíl legislativy postupně 
klesá až na 120kg/os. rok v roce 2029. 
A náklady se zvyšují ještě rychleji. Zatímco v roce 2017 se v roz-
počtu na komunální odpady počítalo s 2,7 mil. Kč, v  roce 2019 
s 3,2 mil. Kč, tak v roce 2022 to je už 5,7 mil. Kč. Z toho při 600Kč/
os. se vybere od občanů tak 2,3 mil. Kč, dalších 0,6 mil. Kč je dota-
ce na třídění a zbytek doplácí město z rozpočtu.
Navzdory tomu všemu zářiové zastupitelstvo schválilo pravidla 
pro komunální odpad pro letošek stejná jako loni, která byla 
v podstatě převzata z předchozích let.

Co se podařilo a nepodařilo
Zrekapitulujme, co se v  odpadech změnilo za  současné vedení 
města: V létě a o Vánocích se vrátila týdenní četnost svozu směs-
ného odpadu (14ti denní cyklus svozu zavedlo minulé vedení 
města, aby motivovalo občany více přemýšlet, co hází do popel-
nice, a určitě ne holý bioodpad) a dále prosadilo slevu za odpady 
pro seniory a kojence, což slibovaly vládnoucí strany už ve svých 
volebních programech. Dále byl zaveden svoz plastů a  papíru 
od  domu. Velkou starost měli politici se sběrným dvorem, kte-
rý požadoval výrazné navýšení cen. Město v souladu s Výborem 
pro životní prostředí se nechtělo sběrného dvora v katastru obce 
vzdát, jiného poskytovatele nesehnalo a samo na to zatím nemá 
vhodný prostor, a tak byla smlouva nakonec uzavřena v roce 2020 
s dosavadní provozovatelem na přibližně 1 mil. Kč ročně (tedy ko-
lem 300 Kč/os/rok). Město vybudovalo kompostárnu pro biood-
pad ze zahrad (pro domovní bioodpad není vhodná), který také 
zčásti končil v  popelnicích. Aktuálně připravuje oplocení a  další 
úpravy v ceně kolem 4 mil. Kč (ještě k těm uvedeným 5,7 mil.).
Současné vedení se pokusilo zavést jediný motivační prvek do od-
padového hospodářství a  to slevu z  poplatku za  odpady podle 
množství vytříděného plastu, který nakonec ale zastupitelstvo 
v roce 2020 neschválilo.
Při dotazování zastupitelů, jestli by podpořili placení podle množ-
ství odpadu, což je další obvyklá motivace, se ukázalo, že většina si 

pod tím představuje pouze vážení popelnic, což je opravdu drahá 
a technicky náročná metoda. Ve skutečnosti se častěji používá sle-
va podle počtu svozů a velikostí nádoby. 
Na zářiovém zastupitelstvu byl výčet důvodů pro zachování po-
platku u režimu odpadů uzavřen tím, že v roce 2022 budou volby 
a že není vhodné na budoucí zastupitelstvo vložit nějaký úvazek. 
Nové zastupitelstvo se bude volit letos na podzim, budou násle-
dovat koaliční jednání, musí se ustavit rada a  starosta. Pak už 
bude velmi málo času připravit nějakou revoluční koncepci odpa-
dů na další rok 2023, takže ani ten se pravděpodobně v odpadech 
nic moc dít nebude… tak snad v roce 2024?

Robert Koblížek

 ■ ODPADY: VÝDAJE ROSTOU, PŘÍJMY I TŘÍDĚNÍ STAGNUJÍ

pod tím představuje pouze vážení popelnic, což je opravdu drahá 

Prázdniny jsou před námi a vy máte opět možnost soutěžit s Čes-
kou televizí s Déčkem !
Déčko je těžce porouchané. Ajajajaj! Roztřepená duha, špunti na-
fouklí jak balónky poletují vzduchem, slunce se kutálí po naklo-
něné podlaze. Nic nefunguje, jak má. Z rozbitého Déčka se sype 
záplava šroubků a koleček. Naši hrdinové se bohužel bez tvé po-
moci neobejdou!
A proto sbírej chytré lidské vynálezy a posílej je na Déčko, aby je 
Prga mohla použít jako součástky do rozbitého stroje a postupně 
ho opravit. 
Více se dozvíš i  v  našem informačním centru a  nebo na  www.
spravtetoto.cz .
Naše infocentrum můžete navštívit jako každoročně o  prázd-
ninách nejen v pracovním týdnu, ale i o  víkendech a  červenco-
vých svátcích. Najdete u nás různé mapy, propagační materiály, 
ale i sběratelské předměty jako jsou vizitky, magnetky, turistické 
známky, zvonečky, náprstky a další suvenýry. Ty potěší nejen tu-
risty přijíždějící do  našeho města, ale jistě i  Vás, slatiňáky, kteří 
míří na dovolenou či výlet a chtějí sebou přivést něco ze svého 
bydliště. Neváhejte k nám zavítat.

Renata Maryšková

 ■ SPRAVTE TO TO!
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Vážení čtenáři,
ráda bych s Vámi sdílela radost z druhého ročníku povedené akce 
Rodinné odpoledne u  Auerspergů, která proběhla 5. 6. 2022 
v zámecké zahradě slatiňanského zámku. 
Přišlo 820 návštěvníků. Hned u vchodu je vítala kněžna Vilemína 
z Auerspergu. Na dalších stanovištích se rodiny setkali a hráli hry 
s učitelkou dramatických umění nebo s dvorními dámami. Nechy-
běli ani knížecí učitelé, pan Baumgartner, u něhož si děti zastřílely 
s luky a šípy a zahrály pólo. S panem učitelem Prokschem si mohli 
v dětském hospodářství rodiče i děti vyzkoušet svou znalost léči-
vých bylin a jejich účinků. Velký zájem byl o výrobu šperků s ko-
mornými, o překážkovou dráhu a koníky knížecího pana štolby, 
žonglování potulného komedianta, nebo jízdu v kočáře před sla-
tiňanským hřebčínem. 
Knížecí rodina milovala umění a divadlo. V romantickém zákoutí 
zahrady u rybníčku bylo postavené malé jeviště, kde mohli diváci 
dvakrát během odpoledne zhlédnout autorskou rodinnou po-
hádku O království, kde strašilo. V mezičasech se na pódiu prostří-
dalo několik mladých umělců, aby obšťastnili posluchače libými 
tóny svých strunných nástrojů.
Na programu se podílelo 36 členů divadelního spolku Acord ze 
Slatiňan a 8 okolních měst, či vesnic, všem patří obrovský dík! Dále 

pan J. Kroutil a stáj Markovice, zdravotní klaun T. Jakoubek a zvu-
kař P. Dračínský. Poděkování patří také panu P. Dymákovi, vedou-
címu sběrny léčivých bylin ve Slatiňanech za zapůjčení 22 druhů 
sušených léčivých bylin.
Jsme moc rádi, že vyšlo počasí a že přijala nabídku i Česká televize 
Déčko, která o rodinném odpoledni ve Slatiňanech natočila pěk-
nou reportáž do pořadu Zprávičky. 
Speciální poděkování za spolupráci patří kastelánovi Ing.  J. Buš-
tovi. Symbióza krásně upravené zámecké zahrady s  oživenou 
historií rodu Auerspergů v podání kostýmovaných herců dodala 
rodinnému odpoledni jedinečnou atmosféru.
Ve spolupráci s Městem Slatiňany a věřícími slatiňanské farnosti 
poskytl divadelní spolek Acord devatenácti dětem ukrajinské ná-
rodnosti, žijících díky ukrajinské krizi ve Slatiňanech, a jejich ma-
minkám vstup a jednoduché občerstvení zdarma.
Akce proběhla pod záštitou náměstka hejtmana Ing.  R. Línka. 
Děkujeme všem sponzorům: Alukov a.s., Transys, spol. s  r.o., 
JUDr.  David Chaloupka, Město Slatiňany, Pardubický kraj a  Re-
staurace Monaco. 
Děkujeme všem, kteří jste přišli a společně s námi jste si rodinné 
odpoledne užili!

Vedoucí divadelního spolku Iva Ryzová

 ■ RODINNÉ ODPOLEDNE U AUERSPERGŮ

Vážení čtenáři,


