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Jak třídit odpady
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Často slýcháme od občanů poznámky, že 
tam či tam na  území našeho města ne-
funguje veřejné osvětlení. Některá lampa 
nesvítí, v některé ulici je po setmění úplná 
tma a  „Město“ není schopné s  tím něco 
udělat.
Bohužel i  zařízení veřejného osvětlení je 
systém, který se může „porouchat“ a pře-
stat svítit, ať už se jedná o jednotlivé lampy 
a sloupy VO, nebo o osvětlení celých ulic či 
veřejných prostranství.
Ve  městě se nachází bezmála 670 lamp 
a  svítidel veřejného osvětlení, které tvoří 
celý „světelný“ systém. 
Není vyčleněn žádný pracovník a městem 
neprochází ani „ponocný“, který by kon-

troloval, kde lampa právě nesvítí a kde je 
potřeba veřejné osvětlení opravit.
Není nad to, když v  takové situaci pomů-
že všímavý občan. Ten ať neváhá a  za-
volá na  Městský úřad Slatiňany na  tel. č. 
469  660  235, 463  660  246. Stačí nahlásit 
a  uvést místo, kde se nachází nefunkční 
lampa, příp. pro lepší orientaci číslo, kte-
rým je označen každý sloup veřejného 
osvětlení ve  městě. Na  zařízení bude ná-
sledně provedena oprava ku prospěchu 
a spokojenosti nás všech. Tak na nic neče-
kejte a volejte. 
Za  tuto spolupráci, která se jistě podaří, 
občanům patří velký dík.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Kruhový objezd ve Slatiňanech tzv. „šišák“ 
byl poprvé uveden do provozu po jeho vy-
budování v roce 2005. Vzhledem k hustotě 
dopravy docházelo často k poškození žu-
lových obrubníků projíždějícími kamiony 
a opravy byly fi nančně náročné. I z tohoto 
důvodu byla naplánována rekonstrukce 
kruhového objezdu, která se uskutečnila 
v  loňském roce. Masivní obrubníky byly 

odstraněny a na jejich místo byla položena 
žulová dlažba.
V současné době došlo k poškození nové-
ho obložení středového kruhu neznámým 
pachatelem. Šetřením se zabývá POLICIE 
ČR, škoda zatím nebyla vyčíslena.
„Smutný“ obrázek najdete níže.

Ing. Josef Prokš, tajemník

MĚSTO

 ■ KRUHÁK TERČEM NEZNÁMÉHO PACHATELE…

 ■ AŤ SVÍTÍ KU PROSPĚCHU NÁS VŠECH…
Čtenáři naší knihovny 
nám poskytují dobré 
tipy a  náměty na  knihy, 
které si oblíbili, a  které 
by doporučili k  přečtení 
i ostatním. Ty, kteří nám svůj názor a od-
kaz na zajímavou a poutavou knížku ještě 
nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, 
a  buď osobně, nebo prostřednictvím e-
-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv 
učinili. My budeme mít větší množství vý-
běru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři 
a v každých Ozvěnách některé z nich uve-
řejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabíd-
nout:
Alena Jakoubková – Ale maminka vaří líp, 
miláčku
Aleš Palán – Návrat do divočiny

 ■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

AŤ SVÍTÍ KU PROSPĚCHU NÁS VŠECH…AŤ SVÍTÍ KU PROSPĚCHU NÁS VŠECH…

Omlouvám se všem, ale 
ve čtvrtek 13. října bude 
z  provozních důvodů 
v  infocentru i  knihovně 

ZAVŘENO. 
V  pondělí 24. října bude UZAVŘENÉ info-
centrum.

 ■ UZAVŘENÍ

 ■ PODĚKOVÁNÍ 
OBYVATELŮ DPS

 ■ STÁTNÍ SVÁTEK
28. října 2022 vzpomeneme výročí vzniku 
samostatného československého státu.
U příležitosti tohoto státního svátku budou 
položeny kytice k pomníkům padlých jako 
vzpomínka obětem 1. světové války.

Děkujeme p.  Tlapákovi a  p.  Dalešickému, 
pracovníkům údržby města, za praktickou 
a  účelnou opravu společné bezbariérové 
koupelny v DPS a za připevnění koupelno-
vých doplňků.
Za obyvatele DPS Slatiňany
 Růžena Macková

 ■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V MĚSÍCI ŘÍJNU 2022

 Čt 6. 10. 2022 od 18 h Baťoh plnej štěstí Malá scéna Divadla K. Pippicha
  Představení spolku ACORD, z.s. Chrudim

 Čt 6. 10. 2022 od 19 h Laskavý večer Společenský dům

 Čt 13. 10. 2022 od 19 h Cestovatelský večer Společenský dům

 Út 18. 10.  2022 od 18 h Vystoupení tanečního oboru Divadlo K. Pippicha Chrudim
  a pěveckého sboru ZUŠ Slatiňany

 Od Po 26. 10. 2022 Týden turistických informačních center Informační centrum Slatiňany

 Podrobnější informace o plánovaných kulturních akcích naleznete na zveřejněných plakátech.

 DATUM KONÁNÍ NÁZEV AKCE MÍSTO KONÁNÍ
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Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále 
správně nakládat. Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad je už 
v místě vzniku, a to v domácnostech. Tím, že odpady třídíme, kon-
čí na skládkách méně odpadu a dáváme použitým obalům novou 
šanci na další využití.
 
Znovu tímto připomínáme, co do tříděných kontejnerů patří 
a co ne: 

PLASTY S NÁPOJOVÝMI KARTONY
ANO – plastové výrobky, plastové obaly, sešlápnuté PET lahve, 
přepravky, plastové sáčky, pytle, nákupní tašky, kelímky od jogur-
tů a dalších potravin, fólie, láhve a kanystry od nápojů, pochutin, 
kosmetiky, čisté vícevrstvé kartony od nápojů (krabicové mléko, 
džus, víno) pěnový polystyren jen v menších kusech. 
Před vhozením do kontejneru není třeba kelímky od jogurtů a jiných 
potravin důkladně vymývat – drobné znečištění obalů nevadí. Stačí 
tedy, když potravinu důkladně dojíte nebo z  kelímku pořádně vy-
škrábnete. Pokud však obaly lehce vypláchnete vlažnou vodou, zame-
zíte při delším skladování doma zápachu. Navíc mastné obaly či obaly 
se zbytky potravin omezují následnou recyklaci.

NE – výrobky z PVC (odpadové trubky, podlahové krytiny…), elek-
trické kabely, plastové obaly znečištěné chemickými látkami, oleji 
apod., plastové obaly se zbytky potravin, plastové díly s kovovými 
částicemi, textilie z umělých vláken, molitan, stavební polystyren, 
nápojové kartony obsahující zbytky nápojů a potravin.
Sešlapávaní, mačkání a kroucení PET lahví a nápojových kartonů je 
velmi vhodné jak pro skladování, tak i  následnou přepravu. Takto 
zmenšených odpadů se do kontejneru vejde cca 4x více. Sníží se tak 
i přepravní náklady.

PAPÍR
ANO – časopisy, noviny, kancelářský papír, sešity, reklamní letáky, 
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. 
Papíry s  kancelářskými sponkami a  svorkami a  obálky s  foliovým 
okénkem mohou přijít do  papíru, svorky, sponky ani drobnou folii 
není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování papíru v papírnách se 
při rozvláknění a následném několikastupňovém třídění odloučí.

NE – papír znečištěný potravinami či hygienicky závadný (plenky, 
vložky, kapesníky), papírové obaly s plasty a kovy, celé svazky knih 
(vhazovat pouze bez vazby), uhlový, laminátový, povoskovaný, 
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už 
nadále recyklovat. 
Účtenky z  termopapíru patří do směsného odpadu, protože termo-
papír v drtivé většině případů obsahuje látku Bisfenol. Uvolněné látky 
pak znečišťují vodu v papírnách a dostávají se do papíroviny. Tyto 
účtenky lze tedy třídit pouze, pokud máme jistotu, že jsou fenol-free. 
Informaci o obsahu těchto látek však běžně na samotném termopa-
píru nedohledáme.

KOVY
ANO – drobnější kovový odpad – plechovky od nápojů a konzerv, 
kovové tuby, alobal, kovové zátky, hliníková víčka od jogurtů, hře-
bíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné kovové odpady.
Na  sběrné dvory lze kromě těchto menších odpadů odvážet i  dal-
ší kovové odpady – trubky, roury, plechy, hrnce, vany, kola a kovo-
vé elektrospotřebiče, které lze na sběrných dvorech odkládat pouze 
kompletní.

NE – plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové ná-
doby se zbytky nebezpečných látek, domácí spotřebiče a jiná vy-
sloužilá zařízení složená z více materiálů, těžké nebo toxické kovy, 
jakou jsou olovo či rtuť.

SKLO
ANO – zelený kontejner – barevné sklo, například lahve od vína, al-
koholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří.
bílý kontejner - sklo čiré, sklenice od kečupů, marmelád či zavaře-
nin a rozbité skleničky.

NE – keramika a porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zla-
cená a pokovená skla, varné a  laboratorní sklo a sklokeramika. 
Vratné zálohované sklo patří zpět do obchodu.
Varné nebo laboratorní sklo díky své vyšší teplotě tavení nepatří 
do běžných kontejnerů. Pokud se Vám rozbije například skleněná var-
ná konvice, hoďte ji do směsného odpadu. V případě většího množství 
tohoto skla využijte sběrný dvůr.

OLEJ
ANO – použitý potravinářský olej a tuk.

NE – oleje průmyslové, motorové, technické.
Do  kontejneru patří použité oleje v  uzavřených plastových obalech 
(jako např. pet lahvích, plastových dózách nebo miskách). Vytříděné 
oleje jsou využívány v kosmetickém průmyslu, jako palivo a energie 
Tuky a oleje nepatří do kanalizace! Po ochlazení odpadní vody v ka-
nalizaci, dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení 
odpadních systémů v domácnostech a následně ve veřejné síti. Kana-
lizace tak bude neprůchodná. Nejčastější případy nastávají v přečer-
pávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání 
čerpadel, a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky. 

TEXTIL
ANO – čisté nepotřebné oděvy a textil, použitelná obuv a funkční 
hračky. 

NE – oděvy špinavé mokré nebo znečištěné od chemikálií.
Věci patří do kontejneru např. v uzavřených igelitových pytlích nebo sta-
rých nákupních taškách, aby nedocházelo ke znečištění při transportu.

Další příklady třídění: 
- obaly kombinované – patří do směsného odpadu pokud se skládají 

ze dvou či více materiálů, které od sebe nejdou jednoduše oddělit,
- řasenka – je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy, proto patří 

do směsného odpadu,
- magnetofonové kazety a diskety – patří do směsného odpadu, ve vět-

ším množství na sběrný dvůr,
- obal od zubní pasty – patří do směsného odpadu. Tuby od zubní 

pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. V tubě většinou zůstává 
určité množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal,

- použité dětské pleny – patří, stejně jako papírové kapesníky a dám-
ské hygienické potřeby, do směsného odpadu,

- staré zbytky od kosmetiky – prázdné plastové obaly od kosmetiky 
patří do  plastů, zbytky slijte a  v  menším množství je můžete vy-
hodit v pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte 
na sběrný dvůr. V tomto případě se nejedná o žádné nebezpečné 
látky, stačí tedy, když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mý-
dla, šampony, krémy zcela spotřebujete. Do kontejneru na tříděný 
odpad pak můžete klidně prázdné obaly vhodit,

- vyjetý olej nebo barva – obaly s technickými oleji, barvami, ředidly 
a  jinými chemickými látkami patří na místa určená ke sběru ne-
bezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také 
na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a au-
toservisy.

Pečlivým tříděním odpadů zlepšujeme životní prostředí a své 
zdraví, chráníme neobnovitelné zdroje, pomáháme ekono-
mice, a to vše v souladu se zákonem o odpadech.

Bc. Martina Doležalová

 ■ JAK TŘÍDIT ODPADY
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Rada města Slatiňany projednala
na 138. schůzi dne 15. 08. 2022:

  1.  Bylo schváleno hospodaření příspěvko-
vých organizací za 1–6/2022.

  2.  Rada města schválila od 1. 11. aktuali-
zaci ceníku placených služeb a poplat-
ků Městské knihovny z  důvodu zasta-
ralého knihovního programu a celého 
systému služeb.

  3.  Rada města schválila upravený odpiso-
vý plán ZŠ na rok 2022. Úprava spočívá 
v navýšení odpisů po instalaci klimati-
začních jednotek v  ředitelně a  kance-
láři.

  4.  Bylo vyhověno žádosti ředitelky MŠ 
ohledně realizace projektu OPJAK 
Šablony I  pro MŠ Slatiňany (bez fi -
nanční spoluúčasti města). Předpo-
kládaná částka dotace je 653  124 Kč. 
Aktivity v rámci projektu jsou: personál-
ní podpora MŠ, spolupráce pracovníků 
ve  vzdělávání MŠ, odborně zaměřená 
tematická a komunitní setkávání v MŠ.

  5.  Došlo ke schválení vyřazení a prodeje 
neupotřebitelného majetku, který je 
v evidenci města – mrazák z roku 1996, 
klimatizační jednotka (nerentabilní 
oprava), starý semafor.

  6.  Rada města schválila uzavření dodat-
ku ke smlouvě o sdružených službách 
dodávky elektřiny se společností in-
nogy Energie s.r.o. Dodatek řeší nové 
přípojné místo, které bude potřeba pro 
přečerpávací stanici v rámci kanalizace 
Kunčí.

  7.  Rada nesouhlasí s  výstavbou parko-
vacího přístřešku u  rodinného domu 
(souhlas pro stavební řízení) u nových 
řadových domů v ulici Medunova z dů-
vodu estetického zachování architek-
tonického řádu v kontextu s ostatními 
řadovými domy.

  8.  Rada projednávala žádost o  zřízení 
pozemkové služebnosti pro stavbu 
vodovodu v  k.ú. Trpišově, přičemž 
rozhodla o odložení udělení souhlasu 
z důvodů návrhu zakončení vodovou, 
který neumožňuje v  budoucnu jeho 
napojení k  dalším pozemkům, kde 
by vodovod mohl být potenciálně po-
třeba. Rada požádala o vyjádření VAK 
Chrudim.

  9.  Rada města schválila zhotovitele pro-
jektové dokumentace pro obnovu 
vzduchotechniky pro ŠJ fi rmu ELKLIMA 
s. r. o. Cena PD je 185 000 Kč bez DPH. 
ŠJ obdržela tři nabídky, přičemž uvede-
ná společnost nabídla nejnižší nabídko-
vou cenu.

10.  Rada města schválila úpravu závazných 
ukazatelů na rok 2022 pro ŠJ, který se 

týká přesunu fi nancí určených na  vý-
měnu vzduchotechniky z  neinvestič-
ního příspěvku určeného na  opravy 
na investiční prostředky.

11.  Rada města vzala na vědomí oznáme-
ní výsledku zvláštního zápisu do  MŠ. 
Ke zvláštnímu zápisu se dostavily 2 dív-
ky s pobytem ve Slatiňanech.

12.  V  návaznosti na  prováděnou stavbu 
„Rekonstrukce vedení ČEZ Distribuce, 
a. s. ve Škrovádu – od návsi k mlýnu, 
Svatojánská, k  lesu“ byla diskutována 
„Stavba veřejného osvětlení ve Škrová-
du – od návsi k mlýnu“. Rada pověřila 
MěÚ prověřit vybrané položky rozpoč-
tu, zda se jedná o cenu v místě a čase 
obvyklou.

13.  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) – 
přesuny kvůli PD na výměnu vzducho-
techniky v ŠJ.

14.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 22. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 24. 8. 2022.

15.  V různém Rada:
•  byla informována Výborem pro ŽP 

o návrhu statutu „Sady města Slatiňa-
ny“.

•  odsouhlasila objednání potřebných 
dokladů u  odborných společností pro 
závěrečné převzetí stavby kruhového 
objezdu na  přímo a  již déle nečekat 
na dodání těchto dokumentů ze strany 
zhotovitele díla. 

•  schválila použití toalet a  elektrické 
energie v úřadovně v Trpišově pro akci 
Trpišovského posvícení na den 20. 8.

•  diskutovala možnost zhasínání svě-
tel veřejného osvětlení s cílem šetření 
energií. 

•  navrhla zvýšení frekvence vývozu kon-
tejneru na bio odpad u Sokolovny.

Rada města Slatiňany projednala
na 139. schůzi dne 24. 8. 2022:

  1.  Byl schválen dodatek k nájemní smlou-
vě na byt na Starém náměstí s půlroč-
ním prodloužením doby nájmu.

  2.  Rada zrušila usnesení ze dne 7. 6. 2022 
týkající se uzavření smlouvy o umístění 
nápojového automatu v  Interaktivním 
muzeu Švýcárna. V  průběhu realiza-
ce vyšlo najevo, že by pro přívod vody 
k automatu musely být provedeny sta-
vební úpravy, které jsou v kulturní pa-
mátce problematické.

  3.  Rada neschválila fi nanční dar pro Ob-
lastní charitu Pardubice, jelikož dotační 

prostředky jsou pro rok 2022 jsou již 
vyčerpány.

  4.  Rada neschválila fi nanční ani věcný dar 
pro kulturní spolek Zažeň nudu v Křiža-
novicích, z. s., jelikož dotační prostřed-
ky jsou pro rok 2022 jsou již vyčerpány.

  5.  Rada projednala připomínky k zadávací 
dokumentaci pro vyhlášení podlimitní 
veřejné zakázky s názvem „Odkanalizo-
vání místní části Slatiňany – Kunčí“. 

  6.  Rada města schválila výjimku ze směr-
nice týkající se VZMR, v rámci projektu 
veřejného osvětlení ve  Škrovádu – 
od návsi k mlýnu, Svatojánská, k  lesu. 
V  návaznosti na  prováděnou stavbu 
„Rekonstrukce vedení ČEZ Distribuce, 
a. s.“, se Rada rozhodla využít možnosti 
připojení se k realizované stavbě (vyu-
žití společného výkopu atd.) a  uzavřít 
smlouvu o zakázce s akciovou společ-
ností VČE – montáže, která zakázku 
realizuje pro ČEZ. Realizace projektu 
za  nabídnutou cenu 2  878  041 Kč vč. 
DPH. Předložený rozpočet byl prově-
řen a  jedná se o  ceny v  místě a  čase 
obvyklé.

  7.  Rada diskutovala nad možnostmi re-
alizace projektu „Modernizace učeben 
pro polytechnické vzdělávání a  výuku 
informatiky“ pro ZŠ. Byla schválena 
příprava podkladů pro podání žádosti, 
pověřila ředitele předložením podrob-
né specifi kace požadavků vybavení 
učeben a  MěÚ předložením cenových 
nabídek na administrátora dotace.

  8.  Rada města schválila návrh výzvy na za-
dání veřejné zakázky malého rozsahu – 
Výměna veřejného osvětlení (stavební 
a montážní práce) v části ul. Nádražní, 
Slatiňany – od nádraží ke křižovatce ul. 
Nádražní a Švermova. Jedná se o hava-
rijní stav kabelového vedení VO.

  9.  V různém Rada:
•  byla informována o  možnostech zha-

sínání veřejného osvětlení s cílem šet-
ření energií. Bohužel současná podoba 
neumožňuje zhasínání na  vedlejších 
ulicích a hlavní ulice musí být ze zákona 
osvětleny z  důvodu bezpečnosti. Po-
licie se k zhasínání ulic vyjádřila nega-
tivně z důvodu bezpečnosti a možnosti 
zvýšení kriminality.

•  schválila bezúplatné propůjčení parko-
viště u hřebčína na den 21. 9. společ-
nosti OQEMA, která slaví 100. let výročí.

Zastupitelstvo Města Slatiňany
projednalo na 22. zasedání

dne 24. 8. 2022:
  1.  Zastupitelstvo města schválilo program 

22. zasedání.

 ■ RADA MĚSTA SLATIŇANY A ZASTUPITELSTVO MĚSTA SLATIŇANY
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  2.  Došlo ke  schválení poskytnutí půjčky 
na rozšíření a zvelebení bytového fon-
du z prostředků Fondu rozvoje bydlení 
města ve výši 60 000 Kč s úrokem 4%. 
Doba splácení 5 let.

  3.  Zastupitelstvo diskutovalo předložený 
bod ohledně zrušení Regulačního plá-
nu pro lokalitu 44/R v  Trpišově. Před 
jeho zrušením rozhodlo, že je nutné vy-
pracovat a schválit novou územní stu-
dii, která tento regulační plán nahradí.

  4.  Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu 
schváleného rozpočtu v příjmové části 
84  798  958 Kč (dorovnáno fi nancová-
ním příjmů 50  135  437 Kč) a  ve  výda-
jové části 112  760  696 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) 
a  vzalo na  vědomí již uskutečněná 
rozpočtová opatření. Došlo k  doroz-
počtování fi nancí v rámci výstavby VO 
ve  Škrovádu (k  mlýnu, Svatojánská, 
k  lesu), uložení fi nančních prostředků 
na  krátkodobé termínované vklady, 
přijetí zbývající dotace v rámci projektu 
„Otevřené a přitažlivé město“.

  5.  Zastupitelé odmítli převod části silnice 
I/37 do vlastnictví města. Při odmítnu-
tí část silnice T.G.M. bude převedena 
z ŘSD do vlastnictví Pardubického kraje 
jako silnice II. třídy. Zastupitelé převod 
odmítli důvodu z  důvodu budoucích 
značných nákladů na  opravu, a  to ze-
jména mostu Auspergera.

  6.  Z důvodů chybně uvedené částky u od-
pisu nákladů zmařených projektových 
dokumentací z účtu nedokončených in-
vestic, o kterých bylo rozhodnuto 15. 6., 
Zastupitelstvo tento odpisový plán zru-
šilo a schválilo opravenou verzi.

  7.  Došlo ke  schválení směny pozemku 
p.  č. 478/2 v  k.ú. Slatiňany, ve  vlast-
nictví města, za  pozemkovou parcelu 
č.  472/5 ve  vlastnictví majitelů přileh-
lých pozemků. Směna se snaží narov-
nat zaplocený pozemek, a  dále veřej-
nou cestu.

  8.  Zastupitelstvo schválilo záměr směny 
pozemku p.  č. 385/10 v  k.ú. Trpišov 
ve  vlastnictví města za  část pozemku 
p.č. 105/3 a  pozemek p.č. 499/3, oba 
v k.ú. Trpišov, s doplatkem rozdílu cen 
stanovených znaleckým posudkem. 
Jedná se o žádost občana, který vlastní 
sousední pozemek. Zastupitelé na tuto 
směnu přistupují, protože pozemek 
ve  vlastnictví města je obtížně využi-
telný, jelikož nemá přímou návaznost 
na přístupovou cestu.

  9.  V různém Zastupitelstvo města:
•  diskutovalo o možnosti vydání statutu 

Sadů města Slatiňany, přičemž byla po-
věřena Rada města, aby statut zpraco-
vala a vydala. Dále byl pověřen Výbor 

pro životní prostředí, aby navrhl har-
monogram prací a náklady do návrhu 
rozpočtu na příští rok.

•  bylo seznámeno se stanoviskem Výbo-
ru pro životní prostředí ohledně proře-
zu lip v Jiráskově ulici.

•  bylo informováno, že by se rekonstruk-
ce nového semaforu a křižovatky měla 
stihnout do začátku školního roku.

•  diskutovalo nad skutečností, zda byla 
v předchozím volebním období vybrá-
na vhodná společnost, která projekto-
vala kanalizaci Kunčí. Kritika padala ze-
jména na  nedostatečnou komunikaci 
ohledně umístění některých přípojek 
k jednotlivým parcelám občanů.

Rada města Slatiňany projednala
na 140. schůzi dne 7. 9. 2022:

  1.  Rada města schválila zajištění právních 
služeb na  administraci zadávacího ří-
zení na  podlimitní veřejnou zakázku 
v kategorii ZJPŘ na akci: „Rekonstrukce 
atletického oválu a  přilehlých sporto-
višť“ od Mgr. Zdeňka Tomáše za cenu 
38  000 Kč bez DPH. Rada vybírala ze 
dvou nabídek, přičemž vybrala tu ceno-
vě výhodnější. Výběr zhotovitele je nut-
ný z hlediska podmínek vypsání dotač-
ního titulu ze strany Národní sportovní 
agentury. 

  2.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 84 798 958 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 50 181 437 Kč) a ve vý-
dajové části 112 806 696 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) - 
administraci zadávacího řízení zakázky 
(viz bod výše).

Rada města Slatiňany projednala
na 141. schůzi dne 9. 9. 2022:

  1.  Rada města schválila zadávací pod-
mínky pro podlimitní veřejnou zakázku 
na akci „Rekonstrukce atletického ová-
lu a přilehlých sportovišť“.

  2.  Rada města schválila vypsání podlimitní 
veřejné zakázky v  kategorii zjednodu-
šené podlimitní řízení na akci „Rekon-
strukce atletického oválu a  přilehlých 
sportovišť“. 

  3.  Rada města schválila hodnotící komisi 
pro vypsanou podlimitní veřejnou za-
kázku. 

  4.  V různém Rada:
•  souhlasila se zapůjčením 3 ks stanů pro 

TJ Sokol na den 24. 9. 2022.
•  vzala na  vědomí informaci o  připrave-

ných nových webových stránkách města.

Rada města Slatiňany projednala
na 142. schůzi dne 12. 9. 2022:

  1.  Rada města schválila dodatek pojistné 
smlouvy s  UNIQA pojišťovna, a.s. Do-

datek rozšiřuje pojištění i o nově pro-
najatý objekt od Státního pozemkové-
ho úřadu, který by měl sloužit údržbě 
města.

  2.  Rada města schválila uzavření dodatku 
k  Smlouvě o  dílo na  akci „Revitalizace 
a  obnova aleje Kaštanka ve  Slatiňa-
nech – I. etapa „od klapačky k vodárně“. 
Vzhledem k tomu, že doposud nedošlo 
k  převodu pozemků potřebných pro 
úplnou realizaci této zakázky z vlastnic-
tví Národního hřebčínu do  vlastnictví 
města, nemohla být zakázka dokonče-
na. Dodatek upravuje termín dokonče-
ní prací.

  3.  Na  základě zprávy hodnotící komise 
o hodnocení nabídek a posouzení pod-
mínek účasti veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Výměna veřejného 
osvětlení (stavební a  montážní práce) 
v části ulice Nádražní Slatiňany“ vybrala 
Rada města jako zhotovitele společnost 
Mopos Communications, a. s., s nejniž-
ší nabídkovou cenou 552  863 Kč vč. 
DPH. Do  soutěže se přihlásili celkem 
2 uchazeči o zakázku.

  4.  Společnost ČEZ Distribuce, a. s. požá-
dala o uzavření dohody o zrušení věc-
ného břemene, které bylo zapsáno 
do katastru nemovitostí v rámci stavby 
realizované v  roce 2015 do  pozemko-
vých parcel č. 608/1 a 369/28 v k.ú. Sla-
tiňany. 

  5.  Schválení změny rozpočtu v  příjmové 
části 85 018 098 Kč (dorovnáno fi nan-
cováním příjmů 50 237 437 Kč) a ve vý-
dajové části 113 081 836 Kč (dorovnáno 
fi nancováním výdajů 22  173  700 Kč) 
– územní studii pro lokalitu 44/R v Tr-
pišově, dotace na  úhradu výdajů spo-
jených s  komunálními volbami. Rada 
města schválila uzavření této dohody.

  6.  Rada města doporučila schválit pro-
gram pro 23. zasedání Zastupitelstva 
města naplánovaného na 19. 9. 2022.

  7.  V různém Rada:
•  byla informována o prodej starého ha-

sičského auta.
•  řešila stav „Olšiny“ ve Škrovádě – hro-

mada větví po  větrné smršti. Bohužel 
se jedná o majetek Povodí Labe, který 
dle svých kapacit postupně odklízí.

•  vzala na  vědomí žádost paní Švecové 
a divadelního spolku ACORD o konání 
akce „Slatiňany (o)žijí“ dne 18. 9. 2022

Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva 
blíže okomentoval Ing. Vít Steklý
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 ■ P.PINK – PARDUBICKÝ PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR NABÍZÍ PROJEKT PRO MĚSTA

Cílem je pomáhat začínajícím podnikatelům stát se úspěšnými, 
propojovat je s vhodnými mentory, investory…
P.PINK nabízí spolupráci pro obce a města a představují projekt 
Akademie začínajícího podnikání (AZP) pro území měst Chrudim, 
Heřmanův Městec, Slatiňany, Nasavrky, Hrochův Týnec.

Případní zájemci o  účast v  tomto projektu se mohou hlásit 
na Městském úřadu Slatiňany.
V příloze naleznete podmínky pro založení AZP a případné tech-
nické provedení – spolupráce měst a P.PINK.

MVDr. Ivan Jeník, starosta
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Dne 30. 8. jsme my – obyvatelky DPS pod-
nikly velmi pěkný výlet do  nedalekého 
Kočí. Počasí nám přálo, a tak i díky tomu 
byla hned při výjezdu dobrá pohoda. 
Děkujeme Městu Slatiňany za  zapůjčení 
auta, abychom mohly jet všechny spo-
lečně. Průvodkyně v dřevěném kostelíku 
nás mile překvapila nejen fundovaným 
výkladem, ale i  osobním vztahem k  to-
muto krásnému místu. Těm z nás, které 
mají obtíže s  pohybem, v  úvodu trochu 
zkomplikoval provizorní vchod – můstek 
z  dřevěných prken, nahrazující barokní 
zastřešený most, který je v rekonstrukci. 
Na  mne osobně zapůsobil „vyšlapaný“ 
práh ve vchodu do kostela. Základy kos-
tela byly položeny na  konci 14.  století 
a  mně se vybavilo to množství genera-
cí lidí, kteří tímto vchodem vstupovali 
a  v  kamenném prahu tak vyšlapali hlu-
boký dolík. Lidé chudí i bohatí se scháze-
li každou neděli, aby se setkali s Bohem 
a se sebou navzájem. Jak nám paní prů-
vodkyně živě vyložila, panoval v  kostele 
„zasedací pořádek“ – panstvo i  chudina, 
dospívající mládež – všichni měli svá vy-
mezená místa. 
Dozvěděli jsme se o  patronu kostela – 
apoštolu sv. Bartoloměji – o jeho misijním 
působení v Arménii a o  jeho mučednické 
smrti. Ostatní světci, zpodobnění dřevě-
nými sochami, nám byli též představeni. 
Fresky na zdích, oltáře, krovy a malovaný 
deskový strop ukázaly důmysl a poctivou 
práci dávných řemeslníků a  umělců. Do-
jemné bylo to, že si chudá obec nechtěla 

zadat s bohatými, a tak podle vzoru boha-
těji vybavených chrámů, věrně napodobili 
mramorové sloupy tím, že dřevěné natřeli 
barvou a žíháním takovým způsobem, že 
dělají dojem sloupů mramorových. Všech-
na výzdoba nesla známky toho, jak pro 
naše předky byl dům Boží důležitý jako 
centrum obce. 

Naplněny dojmy jsme zakončily náš vý-
let u  společného stolu v  místní restau-
raci, kde jsme při dobrém obědě sdílely 
své dojmy. Jsme vděčny za  tyto „výlety 
za hranice všedních dnů“. Zvláště pro ty 
z nás, kteří jsou méně pohybliví, je to vel-
ké obohacení.

Zdeňka Řehořová

 ■ VÝLET DO KOČÍ

Citace z  kroniky o  jeho udělení odpovídá 
duchu doby s tehdejším titulem aristokra-
ta, majitele zdejšího panství. Kronika neu-
vádí jeho stáří, protože byl mezi prvními to-
hoto ocenění, a obecní samospráva, která 
mu ho udělila, očekávala adekvátní reakci 
od zámeckého pána.
Kronika obsahuje krátkou zprávu o Auesr-
pergovi:
Na zasedání obecního zastupitelstva byl 
16. dubna 1890 jmenován František Jo-
sef z  Auerspergů, po  předcích Jeho Jas-
nost kníže Pán, čestným občanem obce 
Slatiňan za  velké zásluhy o  její rozkvět. 
Diplom se jmenováním zhotovil Josef 
Schmoranz a delegace se starostou Ho-
lubem včele, mu jej osobně předala pří-
mo na zámku.
Na  zmíněném zasedání radní Schmoranz 
(stavitel) připomněl jeho zásluhy např. vo-
dovod pro zámek, který sloužil i veřejnosti 
(jednalo se o  Ferdinandův vodovod, uve-
dený do provozu 2. 6. 1887), pečlivé ošet-
řování zeleně v areálu přístupného parku, 
založení školní nadace, podpora hasičské-

ho sboru a další dobrodiní, jež kníže vůči 
občanům projevuje svým sociálním cítě-
ním k nim.
To vše předem zvážila obecní rada a do-
poručila obecnímu zastupitelstvu návrh 
ke  zvolení F. J. Auersperga čestným ob-
čanem obce, čímž by mu prokázala také 
svoji oddanost. Tajného hlasování se 
zúčastnilo 15 zastupitelů a  všichni se pí-
semně vyjádřili kladně, takže volba byla 
jednomyslná.
Na schůzi zastupitelstva 22. 12. 1892 sta-
rosta Holub oznámil, že Auersperg za čest-
né občanství Slatiňan daroval 800 zlatých 
pro místní ústav chudých.
V nekrologu po jeho smrti (zemřel 19. 11. 
1938 v 82 letech) se připomíná, že byl prv-
ním nositelem čestného občanství, právě 
jemu uděleném, zejména však hoře obča-
nů nad jeho skonem, neboť svou šlechet-
ností, štědrostí a moudrým přístupem k li-
dem si získal jejich srdce.

Ing. Milan Vorel
foto: Nár. pam. úřad, státní zámek Slatiňany

 ■ PRVNÍM NOSITELEM ČESTNÉHO OBČANSTVÍ SLATIŇAN BYL KNÍŽE 
FRANTIŠEK JOSEF AUERSPERG JIŽ VE VĚKU 34 LET V ROCE 1890 (VIZ OBR.)

zadat s bohatými, a tak podle vzoru boha-zadat s bohatými, a tak podle vzoru boha- Naplněny dojmy jsme zakončily náš vý-Naplněny dojmy jsme zakončily náš vý-Naplněny dojmy jsme zakončily náš vý-
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Druhou zářijovou sobotu se na chovatelském areálu ZO ČSCH Sla-
tiňany za železničním přejezdem směr Orel uskutečnila již tradič-
ní, každoroční, chovatelská výstava drobného zvířectva. Tentokrát 
byla rozšířena o okresní výstavu králíků. 
Členové Základní organizace Českého svazu chovatelů Slatiňany 
(dále jen ZO ČSCH Slatiňany), společně s  dalšími vystavovate-
li z  okresních organizací i  mimo okres Chrudim, demonstrovali 
výsledky své chovatelské činnosti, vystavili různá plemena a ba-
revné rázy králíků, drůbeže, holubů a k dispozici byla i expozice 
exotického ptactva. V rámci výstavy bylo možné zakoupit kvalitní 
chovný materiál, chovné králíky nebo drůbež, případně holuby, 
andulky aj. Také bylo možné vyhrát v tombole, nejen věcné ceny, 
ale i některou z cen „živých“, např. kohouty, holuby, morčata, krá-
líky a andulky. 

Jako každoročně byla pro členy ZO ČSCH Slatiňany vypsána v jed-
notlivých odbornostech soutěž o putovní „Pohár starosty města 
Slatiňan“. V  rámci okresní výstavy králíků byla vypsána soutěž 
o nejlepší ZO okresu Chrudim v této odbornosti, nejlepší kolek-
ci, samce a samici. Vítězné ZO a nejlépe hodnoceným zvířatům, 
kolekcím zvířat, byly uděleny poháry, které byly předány zástup-
ci ZO, a  vystavovatelům v  průběhu výstavy, představiteli města 
(Mgr. Milan Chalupník a Ing. Stanislav Šťastný, řazeno abecedně). 
„Pohár starosty města Slatiňany“ v odbornosti králíci získala Zdeň-
ka Slánská na plemeno angora bílá červenooká, v odbornosti drů-
bež mladý chovatel Michael Stehno na plemeno australky černé 
a v odbornosti holubi pak Milan Hovorka na moravské pštrosy 
modré. Nejlepší ZO ČSCH okresu Chrudim byla vyhodnocena ZO 
ČSCH Slatiňany, dále pak následovala ZO ČSCH Rabštejnská Lho-
ta, ZO ČSCH Hlinsko, ZO ČSCH Chrudim a ZO ČSCH Tuněchody. 
Dále byla vyhodnocena nejlepší kolekce, samec a samice okresu 
Chrudim. Nejlepší kolekce okresu Chrudim byla od chovatele Jo-
sefa Letáčka (ZO ČSCH Rabštejnská Lhota), plemeno belgický obr 
modrý. Nejlepší samec okresu byl chovatele Ing. Pavla Kopečného 
(ZO ČSCH Hlinsko) a jednalo se o plemeno zakrslý beran divoce 
modrý. Nejlepší samice okresu byla plemene kastorex z  chovu 
Vladimíra Šulce (ZO ČSCH Tuněchody). 
I  přes proměnlivé počasí se akce vydařila. Děkujeme všem vy-
stavovatelům, kteří nám zůstávají věrni a  vystavují svá zvířata, 
návštěvníkům za  hojnou účast, dále sponzorům, jakož i  městu 
Slatiňany, za  jejich přízeň a  všem, kteří se podíleli na  přípravě 
a hladkém průběhu akce.
Navštivte případně i naše webové stránky www.zocschslatinany.cz, 

kde jsou k dispozici např. fotografi e z našich výstav, akcí našeho 
spolku, ale hlavně informace o naší organizaci.
Těšíme se na  setkání s  Vámi při některé z  dalších akcí pořáda-
ných naší základní organizací. Zveme Vás již nyní např. na místní 
výstavy v roce 2023, které se budou konat jako obvykle v květnu 
a září. Na setkání a další spolupráci se těší chovatelé ze ZO ČSCH 
Slatiňany.

Lukáš Zita, ZO ČSCH Slatiňany

 ■ ZÁŘIJOVÁ OKRESNÍ VÝSTAVA KRÁLÍKŮ A MÍSTNÍ VÝSTAVA DRŮBEŽE, 
HOLUBŮ A EXOTŮ VE SLATIŇANECH SE VYDAŘILA

Pohled na poháry na nejlepší zvířata

Společné foto oceněných chovatelů s předsedou organizace a před-
staviteli města Slatiňany

 ■ CESTOVÁNÍ S KNIHOVNOU …
O  prázdninách jsme si pro vás připravily „Cestovatelský kvíz“, 
o který byl opět velký zájem. S kvízem jste mohli cestovat do všech 
koutů naší země a zvládali jste to na jedničku. Moc nás těší váš 
zájem o naše dětské soutěže a my se budeme snažit vám připra-
vovat další a další.

Žaneta Kacafírková, IC
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POZVÁNKA

 ■ PODZIMNÍ SOUTĚŽ S KNIHOVNOU
Podzimní soutěž bude ve znamení Halloweenu, a proto neváhejte s námi opět soutěžit.

 ■ POZVÁNKA NA 183. LASKAVÝ VEČER
Akordeon a troška poezie

Akordeonistka JITKA BAŠTOVÁ již ve Slatiňanech dvakrát hrála, 
ovšem nyní poprvé vystoupí sólově. Zatím ji známe z dua s lout-
nistou Jindřichem Mackem. 
Jitka Baštová vystudovala pardubickou konzervatoř, VŠ múzic-
kých umění v Bratislavě a studovala také ve Finsku. S úspěchem 
se zúčastnila mnoha velkých soutěží. Na Laskavém večeru před-
staví skladby J. Dowlanda, J. S. Bacha, A. Vivaldiho, J. Pachelbella, 
A. Dvořáka, A. Piazzoly, Edith Piaf a dalších. 
Sólový akordeon bude sám o sobě velkým hudebním zážitkem. 
Hudba bude doplněna troškou poezie v podání Zdeňka Jiráska.
Laskavý večer se uskuteční ve čtvrtek 6. října od 18.30 hodin. 
Pozor, začátek je tentokrát o půl hodiny dříve.
Lístky si můžete koupit na místě (budou-li ještě) nebo v městské 
knihovně (469 660 239).

z.j.

 ■ POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 10. 2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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TŘEŠŇOVKA

Při našich cestách po  vlasti za  poznáním, poučením a  hezkými 
místy se potkáváme s lidmi cestujícími s podobnými cíli. Přijde-li 
řeč, odkud kdo jsme, tím pádem také na Slatiňany, ihned jmenují 
náš zámek a jeho krásný park, hřebčín a koně a někteří k našemu 
milému překvapení také třešňovku. Je to skutečně krásné místo 
v krajinné památkové zóně Slatiňansko – Slavické. Její jedinečnost 
umocňuje krásný výhled, dominanta Vrchlického návrší s Marián-
ským sloupem a jistě také množství stromů a keřů, v nichž převa-
žují třešně. 
Možná si někteří krásu třešňovky naplno neuvědomují a oblast 
považují za  něco všedního, ale velmi často se zde setkáváme 
s místními různého stáří, s turisty, pěšími i na bicyklech a bohudík 
i s maminkami s dětmi. Při zavedení řeči nebo spontánně, lokalitu 
obdivují. V neposlední řadě zde v době školního roku potkáváme 
prakticky denně třídy školáků různého věku. 
Při procházení kroniky Slatiňan nejde založení samotné třešňovky 
přesně určit, vždy se mluví o městských sadech, ale velká výsadba 
v nich probíhala ve 20. letech a na počátku 30. let v minulém sto-
letí. V té době měly Slatiňany početný okrašlovací spolek, napří-
klad v roce 1928 měl 207 řádných členů a byl největším spolkem 
ve městě. Spolek přispíval při sázení prací i fi nančně.
Příklady výsadby – v  roce 1920 vysazeno 134 nových stromků, 
1922 143 stromů, sázelo se i v roce 1923, ale počet stromků kroni-
ka neuvádí. 1926 vysazeno 310 kusů, 1927 110 kusů.
Mladý sad byl bohužel krutě postižen silnými mrazy v roce 1929. 
Tehdy mnoho ještě mladých stromků zahynulo. Obnova sadu po-
tom probíhala do roku 1931 a bylo vysazeno celkem 560 dalších 
stromů.
Při revitalizaci třešňovky v  letech 2010–2013 byla provedena in-
ventarizace dřevin. Bylo evidováno 1054 stromů, z toho jsou od-

hadem asi tři čtvrtiny stromy ovocné. Mnoho jich je velmi starých 
nebo jsou z nich pouze odumřelá torza. Dobrá cesta pro uchová-
ní krásy a zachování génia loci je postupná výsadba nových stro-
mů a samozřejmě průběžná údržba lokality během celého roku. 
Na  tuto cestu nastoupilo Město spolu se skautskou organizací 
Slatiňany a občany města ochotnými pomoci. Pomáhá celostátní 
program Sázíme budoucnost.

Helena a Josef Tuhých

 ■ TŘEŠŇOVKA – KLENOT V MAJETKU MĚSTA

hadem asi tři čtvrtiny stromy ovocné. Mnoho jich je velmi starých hadem asi tři čtvrtiny stromy ovocné. Mnoho jich je velmi starých hadem asi tři čtvrtiny stromy ovocné. Mnoho jich je velmi starých 
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Jablonec nad Nisou 10. 9. 2022
Dělat atletiku v malém městě s jedinou školou je svým způsobem 
rarita. Když jsme byli s dorostenci na fi nále mistrovství Čech (Mo-
rava soutěží samostatně a nejlepší se pak utkají spolu), málokdo ze 
soupeřů vůbec věděl, kde nějaké Slatiňany leží. Ale podívejme se, 
jak to probíhalo.
Naši dorostenci nejprve překvapili krásným 3. místem, ve  spo-
lečném přeboru Pardubického a Královéhradeckého kraje (mezi 
oddíly z PK byli 2.), čímž si vybojovali právo závodit ve fi nále v Jab-
lonci nad Nisou. Tam od  nás odjelo 17 chlapců, z  toho ale jen 
6 dorostenců, ostatní byli teprve žáci! Předem bylo jasné, že každé 
jiné, než poslední deváté místo by bylo velkým úspěchem. 
Závody pro nás začaly smolně, protože v  rozběhu na  100 m si 
dvacet metrů před cílem na  jasně postupové pozici natrhl sval 
nás nejlepší závodník Filip Pavliš a předpokládané body na 100 
i 200 m byly ztraceny. Ale ostatní kluci na dráze nechali všechny 
svoje síly a bezpečně za sebou celé závody drželi Nové Město nad 
Metují. Navíc se dlouho přetahovali o 7. místo s Bílinou a drželi 
krok s Kolínem. Kolín nakonec mírně poodskočil, ale přetahova-
ná s Bílinou pokračovala až do konce. Po každé disciplíně se po-
řadí o  jeden, dva bodíky měnilo. Rozhodly až závěrečné štafety 
na 4x400 m. Jelikož v soutěži mohou dorostenci jít jen tři disciplíny 
a žáci dvě, moc volných závodníků jsme už neměli, ale i tak jsme 
značně improvizovaně sestavili dvě štafety, a to nakonec rozhod-
lo. Naši běžci sice na soupeře nestačili, ale potřebné body získali, 
a tak jsme v konečném součtu Bílinu o jeden bod porazili.
O tento mimořádný úspěch se zasloužili: Filip Pavliš, Vojta Zá-
vodný, Radim Kopiště, Filip Velínský, Matěj Lukáš, Tomáš 
Pavliš, Tomáš Flídr, Pavel Pohorský, Matěj Kaňka, Jindra Vy-
chodil, Matěj Bureš, Kamil Herzog, Zdeněk Michalec, Ondra 
Culek, Matouš Pavlík, Vláďa Jiša a Matěj Pešata. V krajském 
přeboru družstvu pomohli ještě Olda Biško a Honza Růžička.
A ještě nejlepší výkony našich. Bodovalo vždy 10 nejlepších (11, 9, 
8, ….1). Dorostenci (05-06) jsou F. Pavliš, Závodný, Kaňka, Lukáš, 
Vychodil a Michalec, všichni ostatní jsou věkem ještě žáci.
100 m
Jak již bylo řečeno Filip Pavliš se zranil, ale další kluci si zaběhli 
skvělé osobáky. Vojta Závodný 11,53 (byl 8.) a Matěj Kaňka 11,74. 
200 m
Opět osobáky. Vojta Závodný 23,88 (8.), Matěj Kaňka 24,25, Matěj 
Pešata 26,19 a Vláďa Jiša 26,90.
400 m
Filip Velínský za osobákem sice zaostal, ale časem 57,78 získal 3 
body za 8. místo
800 m
Žák Radim Kopiště si zaběhl senzační osobák 2:06,02 a doběhl 4. 
Matouš Pavlík měl za sebou velice náročné dva dny, kdy absolvo-
val sokolský desetiboj (mj. 1000 m za 2:58), i tak s olovem v no-
hách doběhl 7. v čase 2:14,73.
1500 m
Běželo se pomalu a vše se rozhodlo v závěru. Jindra Vychodil spl-
nil papírové předpoklady a vybojoval 7 bodů za 4. místo v čase 
4:41,05. Statečně bojoval i čtrnáctiletý Tomáš Pavliš, který doběh 
na 8. místě (5:03,55).
3000 m
Pavel Pohorský nastoupil s rýmou jako trám, a to se věru špatně 
dýchá, při běhu pak obzvláště. Ale i tak urval 5. místo, byť v poma-
lejším čase 12:35,36.
300 m př.
Kamil Herzog překážky umí, ač starším soupeřům úplně nestačil, 
získal v novém osobním rekordu 8. místo (50,89). Dva body za 9. 
místo přidal i Matěj Bureš (53,88).

2000 m př.
Tak to bylo něco. Náš vrhač Matěj Lukáš se stal hrdinou celých zá-
vodů a získal si sympatie zaplněné tribuny. Sám si tuto disciplínu 
doslova vyprosil. Přihlásili jsme ho tedy s tím, že poběží jen, kdyby 
závodníků bylo méně než deset. A to se překvapivě stalo. Matěj 
nejprve stadion svým stylem překonávání překážek rozesmál, 
ale postupně si získal sympatie, a nakonec sklidil obrovské ova-
ce. Vrcholem bylo předposlední kolo, kdy na překážce u vodního 
příkopu zakopl a po hlavě spadl do vody tak, že celý zmizel pod 
hladinou. Naštěstí se vynořil, našel někde na dně brýle a statečně 
pokračoval v běhu. Doběhl sice poslední, ale to znamenalo 6. mís-
to a 5 bodů (10:22,42).
Výška
Výškaře dlouhodobě nemáme, ale Jindra Vychodil se pochlapil, 
skočil si osobák 165 cm a skončil 7.
Dálka
Filip Pavliš ještě před svým zraněním skočil sice pěkných 588, ale 
v nabité konkurenci to stačilo „jen“ na 9. místo. Bodík přidal i Jin-
dra Vychodil v dalším osobáku 572.
Koule
Tomáši Flídrovi se moc nedařilo a skončil 9. (11,82). Vojta Závodný 
a Matěj Lukáš na body nedosáhli.
Disk
Zde zůstali naši daleko za body. Ondra Culek, Tomáš Flídr a Matěj 
Kaňka se umístili v druhé polovině mezi 24 diskaři.
Kladivo
Matěj Lukáš vybojoval 2 body výkonem 22,68 m. Ondra Culek zů-
stal těsně za desítkou.
Oštěp
Bodík přihodil Matěj Pavlík (37,02).
4x400 m
Již bylo řečeno, že štafety byly poslepovány ne podle výkonnosti, 
ale podle toho, kdo ještě běžet mohl. Čtveřice Herzog, Jiša, Velín-
ský, Kopiště byla 8. a partička Pešata, Bureš, T. Pavliš, Michalec 9. 
Ale body to byly rozhodující.
Neobsadili jsme 110 m přek., trojskok, tyč, 4x100 m a 3000 m chů-
ze.
A ještě tabulka.
1. TEPO Kladno 186 b
2. LIAZ Jablonec n. N. 184 b
3. Hvězda Pardubice 147 b
4. Sokol Hradec Králové 147 b
5. AC Mladá Boleslav 131 b
6. Sokol Kolín  73 b
7. AK Slatiňany  65 b
8. AK Bílina  64 b
9. SK Nové Město n. Met.  19 b

 ■ ATLETIKA – ÚSPĚCH NAŠICH DOROSTENCŮ
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Chlapci a děvčata, baví-li vás sport, nic lepšího, než ATLETIKU ne-
najdete. Atletika má tyto přednosti:

-  Rovnoměrně a citlivě posiluje celé tělo.

-  Je to nejlacinější sport. Stačí tričko, trenýrky, tepláky a běžecké 
boty. Nic nemusí být značkové a drahé.

-  Dá se dělat všude. Starší mohou trénovat i mimo ofi ciální tré-
ninky.

-  Pro ty talentovanější je to jediný sport ve Slatiňanech, ve kterém 
se dá dostat na republikovou úroveň.

-  Důraz není kladen jen na fyzickou stránku, ale také na morální, 
na slušnost, skromnost a smysl pro fair play.

-  Kouření cigár je u mládeže naprosto vyloučené, u dospělých na-
prosto výjimečné (Ve Slatiňanech žádného nikotina nemáme).

-  Žádný rozhodčí není podplacen.

-  Pravděpodobnost, že rozhodčí někoho úmyslně či neúmyslně 
poškodí či zvýhodní je prakticky nulová.

-  Neexistuje možnost, že by se závodníci předem dohodli na vý-
sledku.

-  Neexistuje možnost, že by funkcionáři zákulisním jednáním 
ovlivnili jakýkoli závod. 

-  Nikdo vás nikdy nebude okopávat, podrážet, držet, tahat za dres 
či jinak faulovat.

-  Plivnutí na soupeře, sprosté nadávání, simulování a jiné podvá-
dění v atletice nemá místo.

-  Je to sport pro chlapce i dívky, pro muže i ženy. I v tom je krása 
atletiky.

-  Je to sport rozmanitý a časem si každý najde svou disciplínu.

-  Nejjednodušší, nejkrásnější a nejpřirozenější pohyb je běh.

-  Atleti jsou jedna velká rodina. Každý soupeř je zároveň druh 
v boji a kamarád.

Tréninky máme v  pondělí, středu a  pátek od  17 hodin. 
Do změny času z letního na přirozený trénujeme venku, po-
tom se přesouváme do haly. Stačí přijít a ohlásit se u někte-
rého trenéra. Přijmeme mezi sebe školní děti i dospěláky.

z.j.

Naše jediná závodící žena Lída Jirásková už šest let hostuje 
za družstvo Svitav. A těm se to věru vyplatí.  V posledním kole KP 
družstev 11. 9. ve Svitavách získala tři vítězství a jedno třetí místo.  
Byla nejvíce bodující závodnicí družstva.
100 m překážek – 1. místo – 17,19 s 
Lída na 5. překážce zakopla, což ji vyvedlo z rytmu a na 9. překážce 
měla kolizi, kterou jen taktak vyrovnala, naštěstí měla v té době 
velký náskok, a  tak vítězství uhájila. Koleno si ozdobila slušnou 
modřinou a odřeninou, ale víc litovala, že jí to připravilo o nový 
osobní rekord.
100 m – 1. místo – 13,48 s
Kvůli dešti byly závody několikrát přerušeny, a  tak byl neustále 
měněn časový pořad. Proto mezi rozběhem a fi nále bylo jen 20 
minut.
Koule – 3. místo – 8,65 m
Toto je doplňková disciplína kvůli bodům.
4x100 m
Jako členka štafety přispěla k dalšímu vítězství.

Svitavy i díky Lídě skončily druhé, ale celkově KP vyhrály, což zna-
mená účast v baráži o 2. ligu 28. 9. v Chrudimi.

V  sobotu 8. října se na  naší travnato – škvárové dráze poběží 
39. ročník běžecké HODINOVKY. Start závodu je v 10.15, přihlášky 
jsou na stadionu od 8.30 do 9.45. Startovné je 49,90 Kč (No nekup 
to). Závod je otevřen veškeré běžecké veřejnosti.

 ■ POZVÁNKA DO ODDÍLU ATLETIKY

 ■ TŘI VÍTĚZSTVÍ LÍDY JIRÁSKOVÉ  ■ HODINOVKA
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Lesní okruhy na  kopci Hůra u  Slatiňan – 
neděle 4. září 2022

Běželo se na 10,1 km dlouhém lesním okruhu po původní trase 
Malé i Velké ceny Monaka, na doplnění přesné vzdálenosti mara-
tónu i půlmaratónu byl před náběhem do terénu hned po po star-
tu absolvován silniční úsek příslušné délky.
Celkové převýšení maratónu bylo víc jak 900 metrů, u půlmarató-
nu téměř 500 metrů.

Teplota při startu +17 oC, v průběhu závodu postupně vystoupala 
až na +22 oC, po ránu zataženo, postupně oblačno až polojasno, 
vál jen mírný vítr jižních směrů, trať po nočním dešti vlhká, po-
stupně vysychající.
Závody proběhly bez protestů, jedna závodnice na  trati půlma-
ratónu nedokončila pro bolest pravé dolní končetiny, ostatní bez 
zranění.
Prezentováno: 45 závodníků (8 + 37)
Startovalo: 45 závodníků
Závod dokončilo: 44 závodníků (1 DNF – viz výše)

Hlavní rozhodčí, měřič trati a zpracování výsledků:
RNDr. Zajíc Jan, CSc.
Ředitel závodu:
Holinková Marcela

Maratón – délka trati 42,2 km

Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Kupová Jana 78 Běžecký oddíl 4:27:41 1. start
   Vejvanovice 

2 Kubíková Monika 69 Běžecký oddíl 4:30:38 1. start
   Vejvanovice

Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Bělehrádek Pavel 58 TJ Čolek 3:55:14 1. start
2 Danda Tomáš 77 Opočínek 4:21:53 
3 Jelínek Jaromír 77 SK Chotěboř 5:16:34 100 %
     účast
4 Přecechtěl Stanislav 59 Polnička 5:27:56 
5 Jelínek Jaromír ml. 06 KRB Chrudim 5:27:56 1. start
6 Doubek Zdeněk 56 Doubek Team 5:52:07 

Půlmaratón – délka trati 21,1 km

Ženy
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Metzlová Veronika 90 Klecany 1:59:24 1. start
2 Ondrová Lada 73 Choceň 2:02:33 1. start
3 Jelínková Michaela 08 KRB Chrudim 2:29:23 OR na
     M½M
4 Jelínková Hana 81 KRB Chrudim 2:37:31 
5 Doubková Darina 57 Doubek Team 2:52:04 
6 Hronková Lucia 90 Chrudim 2:52:10 1. start
 Kűhrová Miluše 77 KRB Chrudim DNF 

Muži
Poř. Příjmení a jméno Roč. Klub Čas Pozn.
1 Mocek Tomáš 79 Pardubice 1:24:41 1. start
2 Uchytil Milan 74 KPA Pardubice 1:31:57 
3 Lán Filip 80 OK Slavia
   Hradec Králové 1:35:30 

 ■ MONACKÝ CROSS COUNTRY MARATÓN – 16. ROČNÍK

Start maratonu a půlmaratonu 
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4 Číhař Tomáš 70 Chvojenec 1:39:31 OR na
     M½M
5 Čejka Bořivoj  80 Triathlon Team 1:41:05 1. start
   Chrudim
6 Jordanov Marcel 74 KLAMOŠ 1:41:48 
7 Lederer Vladimír 62 Cyklo RD 1:42:05 1. start
   Pardubice
8 Štěrba Josef 87 Železnohorák 1:42:27 1. start
   tým
9 Novák Pavel 81 KRB Chrudim 1:42:41 
10 Dubský Roman 78 Přibyslav 1:43:57 1. start
11 Zavadil Adam 05 Pardubice 1:44:17 1. start
12 Slavík Radek 66 Vysoké Mýto 1:44:39 1. start
13 Kacafírek Martin 76 Svídnice 1:44:51 1. start
14 Janda Bronislav 73 Pardubice 1:45:40 1. start
15 Hromádko Miroslav 71 CykloPokr 1:46:14
   Pardubice
16 Ráliš Tomáš 73 Rozběháme 1:47:12 OR na
   Pardubice  M½M
17 Mužík Lukáš 88 Pardubice 1:49:00 1. start
18 Kouba Martin 74 Pardubice 1:52:44 
19 Brožek Radmil 54 KRB Chrudim 1:52:51 
20 Němec Ondřej 88 FBC Titáni 1:56:54 1. start
   Pardubice
21 Zahradník Lukáš 80 Chrudim 1:57:05 1. start
22 Víšek David 75 KRB Chrudim 2:01:12
23 Ficek Tomáš 75 SK Chotěboř 2:03:29 1. start
24 Zavadil Radek 01 Pardubice 2:05:14 1. start
25 Pohl Josef 84 SKP Box 2:05:35
   Pardubice

26 Peške Pavel 65 MK Hlinsko 2:16:24 
27 Petržílek Zdeněk 55 KRB Chrudim 2:35:35 
28 Meduna Josef 83 KRB Chrudim 2:38:49 
29 Ledvina Marek 82 KRB Chrudim 3:20:17 OR na
     M½M
30 Krátký Josef 65 Hvězda 3:27:56
   Pardubice

V Pardubicích 4. září 2022
Marcela Holínková, KRB

Ženy – maraton

Vítěz maratonu

Nejlepší půlmaratonci
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Ve  slatiňanských Ozvěnách z  letošního července byla veřejnost 
slovně i obrazem seznámena s návrhem nového řešení lávky pod 
zámkem. V článku bylo uvedeno, že návrh je inspirován původ-
ní dřevěnou historickou lávkou a zpracován v souladu s kulturně 
historickými hodnotami území a její polohou v Krajinné památko-
vé zoně Slatiňansko-Slavicko. Tomuto záměru odpovídá zachová-
ní a obnova původních historických kamenných pilířů lávky a užití 
dřeva jako materiálu v zábradlí lávky, což je smysluplné. Doufej-
me, že výška zábradlí lávky nebude z obou stran bránit pohledům 
na tok řeky Chrudimky. 
Vyhledala jsem pro porovnání podobu lávky ve věrné ilustraci Kar-
la Liebschera v díle I. sešitě 9. Sedláčkových „Hradů a zámků …“ 
z r. l881. A to i se záměrem, že součástí návrhu je úprava obou 
předpolí lávky. Povšimněte si lípy na této ilustraci, už tehdy vzrost-
lého stromu. Lípa stojí u  lávky dodnes, po  více než 140 letech 
od vyobrazení a je jedním z nejstarších stromů ve středu města. 
Byla svědkem mnohého ve svém blízkém okolí: zániku velké části 
staré návsi, nuceného odstranění sochy sv. Jana Nepomuckého 
z  nábřeží, opakovaných požárů a  přestaveb Kabeláčova mlýna. 
Dopřejme lípě i nám, Slatiňákům, ať ještě dlouho zdobí nábřeží 
a kromě pohledu na novou lávku i pohled na vyčištěné koryto řeky 
Chrudimky, upravené Smetanovo nábřeží s opravenými či nový-
mi lavičkami /četné lavičky s opěradly po dlouhou řadu let stály 
v  těchto místech po  obou stranách řeky/. Právě tady a  v  těsně 
přiléhajících ulicích po stovky let byl střed obce, jak o tom svědčí 
staré mapy Slatiňan a dodnes i mnohá čísla popisná domů zde 
stojících. Péče našich předků vtiskla tomuto vpravdě historickému 
koutu ve středu Slatiňan svůj ráz, uchovejme ho. Jiný takový střed 

obce nemáme. Slatiňáci, pečující o své domy, často i k nim přilehlé 
chodníky, si to zaslouží.

Přílohy: ilustrace K. Liebschera,  fotografi e lípy z lávky 
JUDr. Hana Mikanová

 ■ LÁVKA POD ZÁMKEM A JEJÍ OKOLÍ

obce nemáme. Slatiňáci, pečující o své domy, často i k nim přilehlé 


