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■ REKONSTRUKCE

■ UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

KOMPOSTÁRNY
VE ŠKROVÁDU

Od začátku srpna do poloviny listopadu
letošního roku bude realizována rekonstrukce kompostárny ve Škrovádu ve Slatiňanech.
Z uvedeného důvodu budou služby kompostárny pozastaveny. Poplatníci ve Slatiňanech mohou v tomto období využívat
i nadále kontejner, který je přistaven před
sokolovnou a v omezeném množství mohou občané odvážet na vlastní náklady
bioodpad do sběrného dvora ve Slatiňanech.
O zahájení provozu zrekonstruované kompostárny budou občané včas obeznámení.
Ing. Vladimír Rašín, vedoucí OS

■ UPOZORNĚNÍ MUZEUM

ŠVÝCÁRNA

Dne 14. 8. 2022 je zrušené divadelní představení „nedělní koňské pohádky“. Děkujeme za pochopení.
S. Jedličková

■ PODĚKOVÁNÍ!

Dne 9. června 2022 v počtu 40 osob jsme
uskutečnili prohlídku zámeckého parku.
Tuto prohlídku nám umožnil pan Ing. Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany. Pan
kastelán je velmi důležitá osoba, která zná
o svém zámku vše a umí o tom zajímavě
vyprávět. Díky investicím a jeho starostlivosti byla obnovena kompletní cestní síť,
byly vysazeny nové stromy, keře a obnoveno i jezírko. A tak můžeme každé jaro obdivovat stovky kvetoucích rododendronů
a azalek.
Poděkování patří panu Ing. Buštovi, a i pracovníkům Památkové péče z Pardubic,
kteří se nám při dvouhodinové prohlídce
věnovali.
R. Půlpánová

■ MĚSÍC S PĚKNOU KNIHOU

V pondělí 27. června 2022 se po covidové pauze opět uskutečnilo v obřadní síni
Městského úřadu Slatiňany slavnostní
zakončení pro vycházející žáky ZŠ Slatiňany spojené s předáním vysvědčení. Žáci
9. tříd, mezi kterými byly letos také ukrajinské děti, se rozloučili se svými třídními uči-
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teli Mgr. Evou Bakešovou a Mgr. Tomášem
Klimendou a po prázdninách je čeká další
životní krok. Přejeme jim, ať se jim v jejich
další studijní etapě daří a ať je na jejich další cestě provází hodně štěstí a úspěchů.
Ivona Osinková

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 odkaz 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 výběru oblíbených
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Katarina Gillerová – Dívka v zrcadle
Klára Janečková – Francouzský manžel
Žaneta Kacafírková
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■ TRPIŠOVSKÁ TVRZ

V prvním z patnácti dílů „Hradů, zámků
a tvrzí Království Českého“ sepsaných českým historikem a genealogem Augustem
Sedláčkem, který byl věnován Chrudimsku a vydán roku l882, je ve stati nazvané
„Trpíšov tvrz“ zapsáno: „Také ve vsi Trpíšově (j. od Slatiňan) bývala tvrz, která již
před dávnými časy zanikla, stop po sobě
nepozůstavivši. Na ni seděl ke konci l4.
století Jan Kabát a po něm dcera jeho Markéta. Když tato zemřela a zboží její na krále spadlo, vyprosil si Jan z Němčic na králi
tvrz Trpíšov s dvorem a plat ve vsi Libanicích, i dáno mu, aby odtud konal manské
služby k Vyšehradu. Ves, jejížto část již
r. l371 ke Slatiňanům patřila, dostala se
i s tvrzí a dvorem ještě v 15. století ke Slatiňanům“.

Trpišovská tvrz sice přečkala doby husitských válek, kdy zjara v roce 1421 byl

■ OPĚT SE PODAŘILO

zcela pobořen a vypálen chrudimskými
městskými husity nedaleký práčovský benediktinský klášter, ale poté už postupně
pustla až zanikla. S největší pravděpodobností se tak stalo na sklonku l6. století
(v té době nebyl již obýván a chátral také
nedaleký hrad Rabštejnek, desítky let byl
pustý i hrad Strádov). Když byl usnesením
českého zemského sněmu v roce l652
v českých zemích nařízen soupis zemědělské půdy pro berní účely, bylo v Trpišově nalezeno pouze 6 selských statků,
4 chalupy, 4 zemědělské usedlosti byly
pusté.
Tvrz stávala v severní části vsi na vyvýšené
skále nazývané Hrobka nebo také Filipova
hrobka. Bezpečí obyvatelům tvrze s přilehlým hospodářským dvorcem zaručoval
kromě opevnění téměř kruhový rozhled
do širokého okolí.
V letech l927 a 1928 hledal na Hrobce základy tvrze pan František Hoﬀmann, trpišovský stavitel a kronikář (nyní již ztracenou trpišovskou kroniku sepsal pečlivě až
do roku 1936). Na skále nechal provést
mnoho vykopávek, ale základy, sklepy či
podzemní chodby zaniklé tvrze objeve-

■ ROZLOUČENÍ

S PRÁZDNINAMI
NA PLOVÁRNĚ
Už je u nás v knihovně zvykem připravovat pro děti různé kvízy, křížovky a soutěže. Jsme velice potěšeny, že je o ně takový zájem. V měsíci červnu mohli naši malí
čtenáři vyplnit Pohádkovou křížovku. Byl
o ni opět velký zájem, a za to jsme opravdu
moc rády 😊. Děkujeme za přízeň a pokud
máte zájem, můžete k nám tento měsíc
zavítat a vyplnit Cestovatelský kvíz, se kterým soutěžíme do konce letních prázdnin.
Žaneta Kacafírková

Zveme všechny, ale hlavně
děti v sobotu 27. srpna
na plovárnu. Je to poslední
sobota o prázdninách, tak
proč se s nimi nerozloučit?
Jasně, že bude možné si
zaplavat a užít si vodních
radovánek, ale co dál? Že by nějaké
překvapení? Ve 14 hodin přivítá hlavně
budoucí „slatiňanské“ prvňáčky pan
starosta a jistě nepřijde s prázdnou ,
a co dalšího pro děti 1–15 let či studenty
do 18ti? To musíte přijít , a uvidíte….jste
srdečně zváni.
Renata Maryšková

■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V SRPNU 2022
DATUM KONÁNÍ
Pá 26. 8. 2022 od 15.30 h
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NÁZEV AKCE
Divadlo „Jak napálit zloděje“

ny nebyly. Tvrze byly stavěny jako rodová
sídla nižší šlechty v době od konce l3. stolení zhruba do války třicetileté. Stavby to
nebyly rozsáhlé, opevněná tvrz zpravidla
kruhového či oválného půdorysu měla většinou vrchní obytnou část či věž dřevěnou.
Zřejmě i proto téměř po pěti stech letech
od zániku tvrze nebyly stopy po ni nalezeny.
Z místa, kde tvrz stála, se můžeme potěšit
krásným rozhledem po okolí. Na přiložených snímcích přes střechy trpišovských
domů spatříme kromě částí Trpišova také
Svídnici, Lukavici, část Slatiňan, Tři Bubny .
. . Z výše koruny vzrostlé lípy stojící na nejvyšším místě Hrobky můžete při troše
odvahy vidět mnohem dál. Za povšimnutí
stojí skutečnost, že nynější zástavba obce
rodinnými domky v těsném okolí zaniklé
tvrze přesně obkresluje ovál skalní vyvýšeniny, kde tvrz s dvorcem stávala.

Za laskavé umožnění vstupu na soukromé
pozemky na Hrobce děkuji paní Janě Novotné a paní Janě Michkové.
JUDr. Hana Mikanová
fotograﬁe: František Mach
Prameny:
August Sedláček „Hrady, zámky a tvrze
Království Českého“, Praha l882
Záznamy trpišovských pamětníků z r. 1980

■ POZVÁNÍ

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

■ POZVÁNÍ

Na setkání seniorů v klášteře na den 11. 8.
2022 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

MÍSTO KONÁNÍ
Restaurace Monaco

www.slatinany.cz
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■ ZASTUPITELSTVO MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALO
Zastupitelstvo Města Slatiňany
projednalo na 21. zasedání
dne 15. 6. 2022:
1. Zastupitelstvo města schválilo program
21. zasedání.
2. Zastupitelstvo města vzalo na vědomí
zprávu o plnění usnesení. Z celkového
počtu 26 nesplněných usnesení jsou
dvě z tohoto roku, na kterých se aktivně pracuje. Zbylé starší jsou vázány
na třetí strany.
3. Zastupitelstvo města schválilo dokument „Koncepce rozvoje tělovýchovy
a sportu ve městě Slatiňany“. Jedná
se o aktualizaci koncepce schválené
Zastupitelstvem v roce 2018. Aktualizace se týká zejména úpravy informací
o vlastnických právech (viz převod atletického oválu v minulém roce) a dále
úprava investičního plánu týkajícího se
sportovního odvětví.
4. Došlo ke schválení účetní závěrky města za rok 2021. Došlo k převodu výsledku hospodaření za rok 2021 ve schvalovacím řízení na účet nerozděleného
zisku v celkové výši 29 578 065 Kč.
5. Zastupitelstvo města schválilo závěrečný účet města Slatiňany za rok 2021
a všechny doplňující ﬁnanční informace k závěrečnému účtu za rok 2021.
6. Zastupitelstvo města schválilo odpis
nákladů zmařených projektových dokumentací z minulých volebních obdobíc z účtu nedokončených investic města Slatiňany v celkové výši 2 001 002 Kč.
Jedná se o náklady na projektovou přípravu, která nebyla dále využita z důvodu neuskutečnění záměrů výstavby.
7. Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu
schváleného rozpočtu v příjmové části
83 358 139 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 48 362 064 Kč) a ve výdajové části 109 546 503 Kč (dorovnáno
ﬁnancováním výdajů 22 173 700 Kč)
a vzalo na vědomí již uskutečněná
rozpočtová opatření. Došlo k dorozpočtování ﬁnancí v rámci krácení do-

tace projektu „Rozšíření kapacity ZŠ“,
navýšení předpokládané ceny oplocení
kompostárny, investiční dotace z Pardubického kraje na vozidlo JPO.
8. Projednal se návrh záměru převodu
majetku „SK Spartak, z.s.“. Zastupitelstvo tento záměr schválilo spolu s budoucí přípravou založení společnosti
s ručením omezeným, která bude převedený majetek spravovat.
9. Došlo ke zrušení dvou usnesení zastupitelstva města. První usnesení se týkalo
jednáním s Lesy ČR o převodu pozemku, který ovšem v průběhu času změnil
vlastníka, tedy je třeba jednat s někým
jiným. Druhé usnesení se týkalo žádosti
společnosti o směně nebo prodeji části
pozemku, přičemž společnost svoji žádost stáhla.
10. Došlo ke schválení záměru směny pozemků v ul. Sečská. Žádost ze strany
občanů, kteří se směnou snaží narovnat zaplocený pozemek, a dále veřejná
cesta vůči vlastnictví.
11. Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje pozemkových parcel č. 474/3 a č.
703 v k.ú. Slatiňany Lesům ČR. Záměr
nebyl schválen, jelikož na uvedených
pozemcích se nachází přístupová cesta
k některým nemovitostem.
12. Na základě výsledků ankety, Zastupitelstvo rozhodlo, že prodej bytových
jednotek čp. 832 až 835 Staré náměstí
proběhne až v konečném termínu prodeje, tedy v roce 2024.
13. Zastupitelstvo města schválilo přidělení dotace Spartaku (55 000 Kč), Sokolu (30 000 Kč), Formanům (10 000 Kč)
a Českému rybářskému svazu MO Slatiňany (5 000 Kč).
14. V roce 2022 uplyne dvacetiletá lhůta
pro prodej bytových jednotek v bytových domech čp. 822, 823, 824 a 825
na Starém náměstí „I. Etapa“. Zastupitelstvo města schválilo založení právnických osob společenství vlastníků
jednotek a stanovy společenství vlast-

níků jednotek za účelem postupného
prodeje.
15. Zastupitelstvo schválilo uzavření kupní
smlouvy na prodej části pozemkové
parc. č. 179/32 o výměře 22 m2 v kú.
Slatiňany společnosti ČEZ Distribuce,
za celkovou cenu 30 470 Kč a náklady
spojené s převodem nemovitostí. Jedná se o odkup pozemku, na němž se
nachází nová trafostanice, která je součástí sídlištní plochy v ul. Tyršova.
16. Zastupitelstvo města neschválilo koupi
chaty č. ev. 110 v chatové lokalitě „Borek“ v Kunčí (předkupní právo).
17. Zastupitelstvo města schválilo znění
souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva k pozemkům p.č. 444/3,
p.č. 484/2 a p.č. 494 v k.ú. Kunčí. Jedná
se o řešení problematiky duplicitního
zápisu vlastnictví. Souhlasným prohlášením se město pozemků vzdá ve prospěch SPÚ, pozemky budou využity
v rámci probíhajících komplexních pozemkových úprav v daném katastrálním území. Tím by se následně mohly
pozemky vrátit zpět městu.
18. Došlo ke schválení směny pozemků s Národním hřebčínem Kladruby
nad Labem. Jedná se o pozemky p.č.
594/3 a 594/1 za parcelu 592/4, část
551/1, část 565/2, část 564/2 a část
592/2. Hodnota směňovaných pozemků ve vlastnictví města činí 25 600 Kč.
Hodnota směňovaných pozemků NHK
je činí 27 000 Kč Rozdíl 1 400 Kč město
dle smlouvy doplatí. Jedná se smysluplnější rozdělení pozemků mezi parkem
a Švýcárnou.
19. V různém Zastupitelstvo města:
• upravilo maximální výši spoluúčasti
na 30% celkových nákladů akce u závazku doﬁnancování rekonstrukce
atletického oválu a přilehlých sportovišť v případě vypsání dotačního titulu
a podání žádosti o dotaci na Národní
sportovní agenturu.

Rada města Slatiňany projednala
na 131. schůzi dne 15. 6. 2022:
1. Schválení změny rozpočtu v příjmové
části 83 373 139 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 48 394 864 Kč) a ve výdajové části 109 594 303 Kč (dorovnáno
ﬁnancováním výdajů 22 173 700 Kč) –
dorozpočtování 32 800 Kč na zpracování dokumentace pro provedení stavby
VO v ul. Nádražní
2. V různém Rada:
• souhlasila s veřejným vyvěšením petice za zachování interny v Chrudimské
nemocnici a připojila podpisy radních
města.

Rada města Slatiňany projednala
na 132. schůzi dne 20. 6. 2022:
1. Rada města schválila uzavření dodatku
č. 4 k Rámcové dohodě o poskytování komunikačních služeb s ﬁrmou O2
Czech Republic a. s.
2. Rada města schválila Memorandum
o spolupráci mezi Interaktivním muzeem Švýcárna a Destinační společností
Východní Čechy. Jedná se o spolupráci
při projektu „Karneval Tradic“. Náš podíl spočívá v poskytnutí propagačních
materiálů a fotodokumentace k propagaci Švýcárny v uvedeném projektu.
Účast je bezplatná.

3. Došlo k uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 7 v DPS. Nájemce je občanem sousedního města. Naši občané
zařazení v pořadníku žádostí před žadatelem, nemají o byt v současné době
zájem.
4. Bylo rozhodnuto o vyřazení a následný
pokus o prodej neupotřebitelného majetku, který je v evidenci města. Jedná
se o starý nábytek a požární vůz Avia
DU812 z roku 1996.
5. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů za I. pololetí.

■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
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6. Rada byla informována o výsledcích přijímacího řízení do MŠ. Došlo k udělení
výjimky z počtu dětí – téměř ve všech
třídách, navýšení z 24 na 28 dětí.
7. Ing. Vladimír Rašín byl jmenován jako
zástupce města ve Společenství vlastníků jednotek pro čp. 822, 823 a 825.
8. Rada schválila uzavření Nájemní smlouvy se Státním pozemkovým úřadem
o nájmu prostor na pozemku p.č. 1/1
v kú. Slatiňany (prostory bývalé autodílny včetně administrativní budovy).
Prostory budou sloužit pro údržbu
města a jednotku SDH. Roční nájemné
15 590 Kč.
9. Byla schválena instalace šesti světel veřejného osvětlení v ulici U Lesa. Vzhledem ke skutečnosti, že spoustu pozemků není ve vlastnictví města, došlo
k uzavření smluv o bezúplatném zřízení
služebnosti inženýrské sítě s příslušnými majiteli.
10. Rada schválila vybudování sjezdu a přístupového chodníku k domu č. p. 478
v ul. Neumannova přes část pozemkové parcely č. 189/46 v k.ú. Slatiňany
na náklady žadatele, za předpokladu,
že stavba bude poté bezúplatně převedena na město.
11. V souvislosti s připravovanou stavbou
přechodu pro pěší ul. T. G. Masaryka
(přechod a semafor u ZŠ), bude mimo
jiné dotčen i pozemek p. č. 659/1, který je ve vlastnictví ŘSD. Rada schválila
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene. Náhrada je

Vydání číslo: 8/2022
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za zřízení služebnosti stanovena ve výši
69 979 Kč bez DPH.
12. Rada vybrala Milana Štěpánka jako
technický dozor a Ing. Petra Koza jako
autorský dozor na stavbu veřejného
osvětlení v části ulice T. G. M. v předpokládané celkové hodnotě 42 428 Kč
vč. DPH.
13. Rada diskutovala nad cenovou nabídkou na zakázku stavby Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu (část od křižovatky
ke kolejím). Vzhledem k tomu, že se
do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč s cenou 529 101 Kč vč. DPH, došlo
k rozhodnutí o zrušení soutěže a její
opětovné vypsání.
14. Rada vzala na vědomí „Dohodu o vypořádání společného jmění manželů“,
která se týká nájemní smlouvy na byt
č. 6, čp. 834 na Starém náměstí, na který rovněž uzavřeli smlouvu o budoucí
smlouvě kupní.
15. Schválení uzavření dodatku č. 1
k Smlouvě o nájmu pozemku a prostor sloužících k podnikání (občerstvení
na plovárně ve Slatiňanech). V rámci schválené smlouvy mohl nájemce
s ohledem na stav pronajatých prostor
uskutečnit a uhradit nutné stavebně-technické úpravy a opravy v celkové
částce 176 500 Kč bez DPH, a to vlastním nákladem s tím, že takto vyčíslené a předem odsouhlasené stavebně
technické práce a výkony budou následně zúčtovány oproti sjednané výši
pronájmu. Smlouvou schválená maxi-

mální částka 176 500 Kč bez DPH byla
dodatkem navýšena o 17 503 Kč. Vše
bylo podloženo doklady.
16. Schválení změny rozpočtu v příjmové
části 83 373 139 Kč (dorovnáno ﬁnancováním příjmů 48 663 964 Kč) a ve výdajové části 109 863 403 Kč (dorovnáno ﬁnancováním výdajů 22 173 700 Kč)
– TDS, AD a věcné břemeno v rámci
stavby na T.G.M., ﬁnancování výmalby
chodby a schodiště na MěÚ a ﬁnance
na navýšené ceny PHM.
17. V různém Rada:
• souhlasila s přidělením ﬁnančního
příspěvku na vybudování babyboxu
v Chrudimi.
• schválila Memorandum o partnerství
a spolupráci při systémovém řešení odpadového hospodářství mezi městem,
společnosti AVE a Elektrárny Opatovice
nad Labem, týkající se podpory výstavby spalovny odpadu.
• Schválila zapůjčení vozidla jednotce
SDH na dny 15. 7. a 23. 7. na přepravu
materiálu na a z dětského tábora.
Rada města Slatiňany projednala
na 133. schůzi dne 21. 6. 2022:
1. Rada města vyhlásila dnem 21. června
2022 druhé výběrové řízení pro poskytnutí půjček na rozšíření bytového fondu a zvelebení obytných budov z Fondu rozvoje bydlení (viz Ozvěny 07/22).
Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva
blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

www.slatinany.cz
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■ SVAZ DIABETIKŮ SLATIŇANY

Dne 13. 6. 2022 – pro mnohé je tento den
nešťastný, ale pro některé členy Svazu diabetiků ve Slatiňanech to byl významný den.
Co se tak významného stalo? Byli jsme pozváni na slavnostní večer do zrekonstruované Sukovy síně v Domě hudby v Pardubicích, kde probíhal osmý ročník OCENĚNÍ
PARDUBICKÉHO KRAJE za r. 2021.

Za Městský úřad Slatiňany byli na slavnostní předání pozváni p. starosta MVDr. Ivan
Jeník a poté i Ing. Stanislav Šťastný. Z důvodu zaneprázdnění byl proto delegován
pan Ing. Vladimír Rašín, vedoucí správního
odboru. Na této slavnosti byla hejtmanem
Pardubického kraje předána p. Martinem
Netolickým medaile hejtmana Pardubického kraje naší předsedkyni svazu p. Olince
Slachové. Tuto medaili si zasloužila za svojí
dlouholetou a neúnavnou činnost ve zdravotnictví, a to až do svých třiasedmdesáti
let. Pro Olinku byli pacienti vždy na prvním
místě. V zaměstnání si prošla všemi možnými posty, od řadové sestry, přes staniční

sestru až po sestru hlavní. Ve svém volném čase jezdila dokonce i v sanitce RZP.
A přesto, že by si již mohla užívat zaslouženému odpočinku, neužívá. Neutuchající energii věnuje Svazu diabetiků České
republiky a posledního dva a půl roku mu
dokonce předsedá. Paní Olinka je velkou

propagátorkou zdravého životního stylu,
je stále plná sil a stále vymýšlí pro své členy
pestrý program. Ocenění obdrželi i další
osobnosti. Ráda bych zmínila ještě předání CENY ZA ZÁSLUHY o Pardubický kraj
p. Adamovi Peškovi, za vítězství v paralympiádě v boccii, který sklidil největší potlesk.
A dále potom obdržel CENU MICHALA RABASE ZA ZÁCHRANU p. Michal Dvořák, který na Zámeckém rybníku v Žamberku loni
zachránil děti, pod kterými se probořil led.
Po oﬁciální části následoval raut, který zajišťovala ﬁrma Ježek-catering. Na památku
tohoto večera jsme si udělali společné foto
a vydali se zpět k domovům. Cestu tam
i zpět zajistila ﬁrma p. Matějky. Tímto si dovolujeme, ještě jednou, všichni Olince k ocenění gratulovat a popřát jí do dalších let takovou svěžest, co má a dlouhé roky žití.
Napsala: Růžena Půlpánová

■ KRAJSKÉ PŘEBORY JEDNOTLIVCŮ, STARŠÍ A MLADŠÍ ŽACTVO
– ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 25. 6. 2022

Nastavená laťka ve výborných výkonech
pokračovala i v soutěžích jednotlivců. Medaile na naše poměry jen pršely a vesměs
po velmi dobrých výkonech. Největší formu předvedla Cajthamlová Alice, která se
nominovala jako jediná z našeho oddílu
na Olympiádu dětí a mládeže v Olomouci
ve skoku vysokém. Deklasovala své soupeřky novým osobním rekordem 1,66m
(!!!!!), což byl zároveň i oddílový rekord
v kategorii žen (!!!!!!!) a přivezla zlatou medaily.
Ve výborném světle se prezentoval běžec
na 800m Kopiště Radim. Patřil mezi favority neboť měl druhý nejlepší čas ze všech
soupeřů. Ve vlastním závodě dlouho vedl,
ale 300m před cílem do něj šli dva ze soupeřů a po kolizi s nimi upadl. Přesto se nevzdal a během rovinky předbíhal jednoho
závodníka za druhý, ale poslední dva již
nedoběhl a tak skončil na skvělém 3. místě
!!! (řada závodníků ba to již dávno zabalila,
Radim předvedl své morální kvality).
Stříbro pak vybojovala stabilním výkonem
naše vrhačka Chaloupková Magdaléna
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ve své oblíbené disciplíně vrhu koulí za výkon 10,36m!! V téže disciplíně vybojoval
svoji první medaili i Flídr Tomáš v novém
osobním rekordu 13,28m!!! a to bronzovou.
Další dvě bronzové medaile pak přidal
i benjamínek výpravy, mladší žák Roztočil
Matouš, který běžel 150m za 19,88s a skočil do dálky skvělých 5,04m!!!!! Oba jeho
výkony byly samozřejmě jeho osobními
rekordy.
Ostatní výsledky:
60m – Pešata Matěj = 8,24s (4. v rozběhu,
osobní rekord )
300m – 4. Velinský Filip = 40,72s (osobní
rekord, byl 0,2s od medaile)
dálka – 8. Pešata Matěj = 4,70m
disk – 4. Flídr Tomáš = 33,90m (osobní rekord, pár centimetrů od medaile)
200m př. – 7. Cajthamlová Alice = 33,81s
(osobní rekord)
výška – 9. Opočenská Kateřina = 1,35m
dálka – 9. opočenská Kateřina = 4,39m
disk – 5. Chaloupková Magdalena = 23,14m
Mgr. Jan Hanuš

1. místo skok vysoký Alice Cajthamlová starší žákyně

Skok daleký Matouš Roztočil mladší žáci

Vydání číslo: 8/2022
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■ ZPRÁVY Z ATLETICKÉHO OVÁLU =

NEJLEPŠÍ SEZONA ZA POSLEDNÍCH 20 LET!!!!!!!!
To, co se nyní na atletických závodech děje
v podání našich závodníků, je naprosto
nečekané, ale o to příjemnější až obdivuhodné. Začněme družstvem dorostenců.
Na začátku sezóny jsme měli dilema, zda
postavit zvlášť družstvo dorostu a starších
žáků nebo jen družstvo dorostu, za které
by nastupovali všichni starší žáci i za cenu
neúspěchů v konkurenci starších závodníků. Nakonec jsme dali přednost druhé
variantě. V družstvu máme 20 závodníků
a z toho jen 8 je věkově dorostenců!!!!!!
Naši se však ničeho nezalekli a předvedli
ve dvou kolech skvělé výkony, překonávali
si osobní rekordy a co víc, bodovali v každé
disciplíně a po celkově 3 (!!!!!) místě v prvním a na 4 ve druhém kole jsme celkově
na vynikajícím 3 (!!!!) místě. To tu nebylo
drahně let. Většinou jsme byli v polovině
startovního pole. K tomu přispívá i obrovské nadšení a soudržnost celého týmu, kdy
jeden zaskakuje za druhého a chodí i disciplíny, které běžně netrénuje!!!
Je to skvělá parta.
Výsledky ze závodů: na prvním místě jsou
výsledky z 1. kola a na druhém pak z 2. kola
(většinu výkonů pak tvořily osobní rekordy)
100m
1. !!! Pavliš Filip – 11,96s, 2. 11,51s (obrovské zlepšení)
2. !!! Kaňka Matěj – 11,98s, 6. 11,89s
8. !!! Závodný Vojtěch – 12,05s, 8. 11,90s
(naši patří mezi TOP sprintery v kraji)
200m
10. Pavliš Filip – 25,60s, 5. 24,25s
5. Závodný Vojtěch – 24,98s, 7. 24,41s
10. Kaňka Matěj – 24,72s
14. Pešata Matěj – 26,85s, 18. 27,26s
19. Waldhauser Dan – 29,78s
400m
4. Velinský Filip – 58,11s, 5. 57,08s
6. Pohorský Pavel – 72,41s, 10. 68,28s
800m
3. Kopiště Radim – 2:15,92min.,
6. 2:10,49min. (skvělý výkon)
8. Růžička Jan – 2:24,56min.
9. Jiša Vladmír – 2:30,34min.
1500m
5. Pavliš Tomáš – 5:15,62min.,
2. 5:02,05min. (opět skvělé zlepšení)
4. Lukáš Matěj – 6:00,19min (obdivuhodný
výkon na našeho vrhače!!!!)
3000m
5. Lukáš Matěj – 14:02,46min (mimořádný
výkon, neměli jsme již koho na tuto disciplínu a tak se pro ni rozhodl vrhač , kde
výrazně zabodoval!!!!!)
300m př.
Bureš Matěj – 52,77s (Matěj byl vůbec poprvé na závodech a hned se uvedl velmi
dobře)
dálka
3. Pavliš Filip – 5,94m, 2. 6,20m (poprvé
skočil za šest metrů!!)

Vydání číslo: 8/2022

Foto družstva

10. Pešata Matěj – 4,76m, 16. 4,74m
11. Roztočil Matěj – 5,22m
12. Růžička Jan – 4,95m
14. Michalec Zdeněk – 4,80m
výška
7. Michalec Zdeněk – 1,55m
disk
9. Flídr Tomáš – 26,88m, 11. 23,45m
10. Kaňka Matěj – 23,05m
10. Culek Ondřej – 23,62m
12. Biško Oldřich – 21,92 (rovněž byl poprvé na závodech)
koule
5. Flídr Tomáš – 11,49m, 8. = 11,31m
8. Závodný Vojtěch – 10,33m, 10. = 9,64m
12. Roztočil Matěj – 8,38m
13. Lukáš Matěj – 7,71m
kladivo
9. Lukáš Matěj – 19,71m, 9. = 22,44m
11. Culek Ondřej – 17,99m
oštěp
8. Biško Oldřich – 31,37m
9. Růžička Jan – 28,72m
4x100m
3. Velinský, Kopiště, Kaňka, Michalec –
50,28s
4x400m
2. Biško, Jiša, Kopiště, Velinský – 4:01,91min.
3. Bureš, Pohorský, Michalec, Pavliš T. –
4:27,92min
(skvělé představení na závěr!!!)
Pořadí po dvou kolech:
1. Hvězda Pardubice, 2. Sokol Hradec Králové, 3. AK Slatiňany (!!!!!!), 4. AC Pardubice,
5. Atletika Chrudim, 6. jiskra Ústí nad Orlicí, 7. Sokol Jaroměř, 8. SK Nové Město nad
Metují
Mgr. Jan Hanuš

Finále 100 m zleva Filip Pavliš

Štafeta 4x300 m – zleva Velínský, Bureš, Pohorský,
Jiša, předává Biško, Kopiště, pozoruje Pavliš

800 m zleva v pozadí Vladimí Jiša, Radim Kopiště,
Jan Růžička
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■ ATLETIKA – SOUTĚŽE STARŠÍCH ŽÁKYŇ A ŽEN
Protože máme málo dívek ve starších kategoriích, tak veškeré ženstvo hostuje v jiných oddílech, kde si vedou rovněž velmi
dobře.
Za AC Pardubice hostují Opočenská, Kohoutková, Chaloupková a Cajthamlová
v kategorii starších žákyň.
Kohoutková Tereza je prvním rokem st.
žačka a nevedla si špatně. 60m běžela
za 9,02s, což je její osobák a ve výšce skočila 1,28m a to stačilo na 12. místo. Byly to
její první závody a tak tréma udělala své.
60m – Opočenská Kateřina – 8,80s, těsně

ji uniklo ﬁnále, v dálce za 4,43m brala 11.
místo. Ve 2. kole pak bodovala ve výšce
za 10. místo výkonem 1,40m.
koule – 2. Chaloupková Magdaléna –
10,25m, 7. 10,21m
disk – 5. Chaloupková Magdaléna –
21,38m, 8. 27,56m
100m př. – 5. Cajthamlová Alice – 16,66s
výška – 3. Cajthamlová Alice – 1,52m, 1. =
1,63m (!!!!!) skvělý osobák a suverení vítězství
V kategorii žen nás zastupuje Jirásková Ludmila ve Svitavách. Stejně jako naše žačky

i ona patří k nejvíce bodujícím závodnicím.
100m – 13,71s = 5. místo
200m –28,10s = 4. místo
100m př. – 17,27s = 2. místo (!!) koule –
8,61m = 5. místo
4x100m – 6. místo
oštěp – 25,32m = 7. místo
Ve druhém kole musela jít vrhačské disciplíny, protože měla drobné zranění, které
jí nedovolovalo absolvovat její nejsilnější
disciplínu – překážky!!! I tak předvedla, že
je všestrannou závodnicí.
Mgr. Jan Hanuš

■ OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŽE – OLOMOUC, 26.–30. 6. 2022

Na závěr první části atletické sezony se
v Olomouci konala nejvýznamnější akce
v kategorii žactva, a to Olympiáda, kde
proti sobě soutěžily jednotlivé krajské
výpravy z celé republiky. Na každou disciplínu se nominovali vždy dva nejlepší
závodníci v kraji. Nás velmi potěšilo, že se
mezi elitu dostala i naše závodnice Alice
Cajthamlová ve skoku vysokém. Byla to
pro ni i odměna za tréninkové úsilí, při
kterém se během jednoho roku zlepšila o plných 15 centimetrů!!!!!! (ze 151
na 166 cm). Tento výkon byl pátý nejlepší
ze všech účastnic.
V pondělí se konala kvaliﬁkace. Pouze
12 závodnic mohlo jít do ﬁnále. Kvaliﬁkační
limit byl 162 cm. Alice se nakonec kvaliﬁkovala do úterního ﬁnále, aniž by musela
tuto výšku zdolat, protože řada závodnic
se k tomuto limitu ani nepřiblížila.
Finále bylo velmi dramatické. Až do výšky
160 cm bylo 7 závodnic. Na výšce 167 pak
zbylo posledních pět skokanek. Alice v tuto
chvíli ﬁgurovala na pátém místě, protože
měla o jednu opravu více než její soupeřky. Musela proto, aby měla medaili, skočit

Alice Cajthamlová
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Alice Cajthamlová

na první pokus výšku, která by byla jejím
dalším osobákem. V prvních pokusech
všechny závodnice shodily. Ve druhém pak
dvě závodnice z Hradeckého kraje a Prahy skočily. Zbýval poslední pokus. Před
Alicí se čtvrtá soupeřka při odrazu zranila
a neskočila. Alice šla na pokus pravdy, dala
do něj vše a laťku zdolala
technicky nejpovedenějším pokusem.
Nejen že pro Pardubický kraj vybojovala
bronzovou medaili, ale zároveň si vytvořila
skvělý osobní rekord a v tu chvíli vypukla
u ní obrovská radost, protože se dokázala
poprvé výrazně prosadit mezi skokanskou
elitou z celé ČR !!!!!!!!!
Tímto výkonem se zařadila na průběžné
5. místo v republice a v polovině září ji tedy
čeká mistrovství ČR v Jablonci. Alici gratulujeme k úspěchu a děkujeme za reprezentaci oddílu, města a držíme pěsti, aby v září
dokázala obhájit své postavení.
Mgr. Jan Hanuš

Alice Cajthamlová
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■ SOUKROMÁ LÉKÁRNA ZDEŇKA ZETTLA NA POČ. 50. LET MINULÉHO

STOLETÍ MĚLA OPTIMISTICKÝ NÁZEV „U NADĚJE“ (OBR. Č. 1, 2 A 3)
O lékárníkovi Zettlovi a jeho poslání poskytovat tuto službu jsme
psali v květnových Ozvěnách 2022. Lékárna byla otevřena ještě
před ním na nábřeží řeky v domku čp. 180 magistrem Vejlupkem
v roce 1925. Bohužel v naší obci působil velmi krátce, byl vážně
nemocen, na což také zemřel.
PhMr. Zettl lékárnu koupil od jeho nástupce, lékárníka Jana Lány
(1. 9. 1936).
Jak bylo uvedeno v předchozím sdělení Zettl zvládal nepřetržitý
provoz lékárny s jedním praktikantem, výjimečně mu pomáhali
laboranti např. Jan Blažek.

Obr. č. 3

Obr. č. 1

V pamětech bývalé kronikářky se připomíná záslužná činnost
Zettla, protože do kvaliﬁkované lékárenské praxe zasvětil pět
praktikantů. Z nich nejlépe se osvědčil Milouš Pola, projevující
píli a odbornost včetně přípravy léčebných prostředků. Rovněž
i ve styku se zákazníky byl velmi oblíben. M. Pola po úspěšném
složení zkoušky, odpovídající kvaliﬁkaci lékárenského praktikanta,
byl zaměstnán jako nediplomovaný farmaceut do 28. 2. 1944, pak
přestoupil do lékárny v Poličce.
Praxí u Zettla prošel i Josef Smola (1. 9. 1942–31. 8. 1945), který
pak nastoupil jako vedoucí lékárny v Chrasti.
Po Smolovi v lékárně ještě praktikoval Jan Zvěřina, ale po zkoušce
na lék. praktikanta odešel studovat farmacii do Prahy, stejný postup volila praktikantka Jarmila Beranová – Hatalová.
O přestěhování lékárny z rodinného domu na nábřeží řeky
na hlavní ulici v roce 1949 jsme již referovali (viz obr. č. 1).
Koncem roku 1950 docházelo ke znárodňování všech lékáren,
a ta zdejší byla začleněna do MEDIKY a lékárník Zettl byl jmenován

odpovědným vedoucím lékárny č. 711, později 05–03–13 v rámci
OÚNZ.
V době znárodňování soukromého vlastnictví pomáhali magistru
Zettlovi lékárnici V. Knotl (1949–50) a Zlata Fichnerová (1950–51),
která byla přeložena pak do Chrudimi (lékárna na Kateřině).
Tento výčet let a personálu je připomenut řadou fotograﬁí, umístěných na viditelném místě v lékárně, z nichž několik přetiskujeme
včetně jmen přítomných osob.
PhMr. Zettla farmacie plně zaměstnala, vychoval nástupce
ve svém oboru a dbal o dobrou pověst lékárny. V aktivním pracovním poměru působil 42 let ve zdejší lékárně, s níž se rozloučil ve věku 70 let. Je pochován na místním hřbitově se svojí druhou ženou Jarmilou, s níž prožil šťastné manželství. Jeho hrob je
skromný, vystihující jeho naturel a způsob života.
Komentář k obrázkům: Na černobílých fotograﬁích přibližujeme
novou lékárnu „U naděje“ z let 1947–9 po přestěhování z nábřeží
na hlavní třídu včetně personálního obsazení na snímcích č. 1 a 3.
Obr. č. 1 Je foto lékárny a jeho zaměstnanců před ní stojících.
Obr. č. 2 Představujeme magistry Jana Lánu a Z. Zettla (vpravo
s praktikantkou).
Obr.č. 3 Interiér lékárny s kolektivem osazenstva při volbě správné receptury léku pro pacienta.
PS: O hrob lékárníka Vejlupka pečuje Věra Grofová, která je osazuje květinami. O jeho renovaci bylo požádáno město prostřednictvím Ozvěn, protože vyžaduje malou investici.
Ing. Milan Vorel

Obr. č. 2
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Ozvěny

ŠKOLA

■ VÝSTAVA SE VYDAŘILA

Děti výtvarného oboru jsou i spoluautory herního plánu a kuželek
ke hře ,,Člověče, nezlob se“, které namalovaly pro slatiňanskou
Švýcárnu. Tam si také můžete v letních měsících prohlédnout některé práce přibližující přírodu v okolí Švýcárny.
Věra Jandová, učitelka výtvarného oboru

Od 26. května do 2. června vystavoval výtvarný obor ZUŠ Slatiňany práce slatiňanských a nasavrckých dětí. Po dvouleté přestávce
si návštěvníci prohlédli malby, kresby, graﬁku, prostorové práce
vytvořené z hlíny a papíru. Děti výstavu i nainstalovaly v prostorách Společenského domu ve Slatiňanech a na slavnostní vernisáži zahrály a zazpívaly děti studující hudební obor v ZUŠ Slatiňany.

Ozvěny vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. +420 469 681 102. Složení redakční rady: Ing.
Josef Prokš, tajemník, Mgr. Milan Chalupník, Ing. Vít Steklý, členové RM Slatiňany, Mgr. Jana Zemanová, učitelka, Marta
Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Graﬁcká úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla 19. srpna 2022. ZDARMA.
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