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■ DŮLEŽITÝ DOKUMENT O ZAJIŠTĚNÍ DODÁNÍ PITNÉ VODY PODEPSÁN

Slavnostní akt podpisu Dohody o úpravě
práva a povinnosti vlastníku provozně souvisejících vodovodů a kanalizací a smlouva
o dodávce vody předané se uskutečnil
14. prosince 2021 ve slavnostním historickém sále Pardubické radnice. Dohoda, jejímuž uzavření předcházela příprava trvající
1 a půl roku, má účinnost do roku 2030.
Svým podpisem dokument zpečetili

MVDr. Ivan Jeník, starosta města Slatiňany,
který zde byl ve funkci předsedy představenstva VaK Chrudim a.s., Ing. Martin Charvát, primátor města Pardubic, ve funkci
předseda představenstva VaK Pardubice
a.s. a Ing. Roman Pešek, ředitel Vodárenské společnosti Chrudim.
Dle informací MVDr. Ivana Jeníka zapsala
M. Kolouchová

■ 0TEVŘENÍ OBCHVATU – SKVĚLÝ VÁNOČNÍ

DÁREK PRO OBČANY SLATIŇAN
Stavba obchvatu Slatiňan byla zahájena
v prosinci roku 2019. Téměř s přesností
na dva roky, byla v letošním roce 20. prosince uvedena do provozu. Druhá část
obchvatu obkroužila Chrudim na východě
a vyústila až za Slatiňany. Na 4,6 km dlouhé
silnici jsou čtyři křižovatky a sedm mostů
včetně nad železniční tratí Pardubice –
Havlíčkův Brod. Většina občanů Slatiňan,
hlavně domorodců, pamatuje několik let
se táhnoucí jednání a plánování obchvatu. Všichni k tomu vzhlíželi s nadějí, že se
dočkají a očekávání se nyní konečně stalo

skutečností. Obchvat uleví našemu městu
od veškeré dopravy, zejména té tranzitní,
která je především kamionová. Zaniknou
problémy s dopravou a hlukem.
Předpokládám, že pro většinu z nás, kteří
ve Slatiňanech trvale žijeme, je to vskutku
hodnotný „vánoční dárek“. Doufám, že už
nebudeme obtížně vyjíždět z vedlejších
ulic, nebo s obavami jako pěší přecházet
v nekonečných frontách vozidel. Otevření
obchvatu je velkou odměnou za naše čekání a trpělivost.
MVDr. Ivan Jeník, starosta města

Betlémské světlo, symbol
pokoje a míru, je nedílnou
součástí vánočního času.
Času očekávání, naděje
a sounáležitosti.

odehrávaném v 16:30, 17:00 a 17:30 hodin. Přijďte si s námi zazpívat a rozsvítit své
domovy a domovy vašich blízkých plamínkem z Betléma.
Pokud by aktuální covidová opatření neumožňovala akci podle výše uvedených informací, budeme Vás informovat o změně.
V každém případě si bude možno individuálně na uvedeném místě v uvedený čas
vyzvednout Betlémské světýlko.
Těšíme se na vás
Středisko Junáka Slatiňany

■ BETLÉMSKÉ SVĚTLO

I tento rok vás srdečně zveme na předávání Betlémského světýlka. Naše setkání proběhne ve čtvrtek 23. prosince
od 16:30 do 18:00 hodin před kostelem sv.
Martina ve Slatiňanech. Předávání bude
doprovázeno divadelním představením

■ KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE V LEDNU 2022

■ MĚSÍC S PĚKNOU

KNIHOU

Měsíc s pěknou knihou
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:
Patrika Hartla – 15 roků lásky
Robert Bryndza – Propast smrti
Renata Maryšková

■ PODĚKOVÁNÍ

Rádi bychom touto cestou poděkovali
panu starostovi MVDr. Jeníkovi, paní Osinkové a Peterové za zorganizování oslavy
naší diamantové svatby. Také děkujeme
za krásné vystoupení panu Šottovi a paní
Sychrovské. I přes současnou covidovou
dobu jsme si tuto slavnost velmi užili, moc
se nám to líbilo.
Václava a Václav Boháčovi

DATUM KONÁNÍ

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

Čt 13. 1. 2022 (od 19 h)

Cestovatelský večer

Společenský dům
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■ AŤ SE DAŘÍ…

Po celý rok zásobujeme čtenáře Ozvěn
fotograﬁemi k rubrice Nepodařilo se…
Čas Vánoc Vám nebudu kazit nepříjemnými zprávami a rubrika je vynechána.
Přeji Vám, ať se Vám v roce 2022 vše daří,
ať jste všichni hodně zdrávi a máte radost
z maličkostí, které nás obklopují.
V následujícím roce dále přivítám podněty,
názory a připomínky občanů, které budou
přínosem pro celé město a pro všechny,
kteří v něm žijí, pracují, nebo ho turisticky
navštíví.
Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

■ ZLATÉ A

DIAMANTOVÉ SVATBY
Žádáme manželské páry, které budou
v roce 2022 slavit zlatou nebo diamantovou svatbu, a chtěli by tuto životní událost
oslavit se svými blízkými v obřadní síni
Městského úřadu ve Slatiňanech, ať se
přihlásí u paní Osinkové (tel. 469 660 230
nebo e-mailová adresa: i.osinkova@slatinany.cz) vždy s dostatečným časovým předstihem kvůli zajištění vhodného termínu.
I. Osinková, referent SO

■ OSLAVY STŘÍBRNÝCH

SVATEB

Žádáme manželské páry, kterým se blíží
oslava výročí stříbrných svateb (25 let společného života) a budou mít zájem oslavit
tuto událost s ostatními páry v obřadní síni
Městského úřadu, ať se přihlásí na e-mail:
i.osinkova@slatinany.cz. Může se stát, že
zrovna termín Vaší svatby nám v evidenci
chybí, neradi bychom Vás připravili o pěkný zážitek z této slavnosti.
I. Osinková, referent SO

■ INFORMACE PRO

NÁVŠTĚVNÍKY KNIHOVNY
Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a také trochu času, který budete
moci strávit nad pěknou knížkou  přejí
Vaše knihovnice.
Po novém roce se s Vámi velice rády uvidíme, a to opět v již známou provozní dobu.
Budeme věřit, že se epidemiologická situace nebude zhoršovat a my tak nebudeme
muset uzavřít. Všichni příchozí musí dodržet již známá vládní nařízení. Počítejte
prosím i s úhradou registračního poplatku,
který je beze změny a činí 130 Kč na celý
rok . Ještě jednou upozorňujeme na zavírací den, kterým je stále pondělí, a zároveň
i nutnost dodržování výpůjční doby knížek,
která je 2 měsíce, čímž předejdete zbytečným platbám za upomínky.
Žaneta Kacafírková, infocentrum
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■ JAK JE TO S VÝSTAVBOU SIL VE ŠKROVÁDĚ

Vážení spoluobčané,
v dubnových Ozvěnách jsem Vás informoval o investičním záměru Národního
hřebčína Kladruby nad Labem postavit
ve Škrovádě šest sil s posklizňovou linkou
a o postupu Rady města a stavebního úřadu v této záležitosti. Na základě uskutečněného místního šetření a vznesených námitek ze strany občanů a města je v současné
době přerušeno stavební řízení a hřebčín
Kladruby byl stavebním úřadem vyzván
k odstranění nedostatků v projektové dokumentaci a předložení nových stanovisek
dotčených orgánů.
Za město, které je ze zákona účastníkem
řízení a jež v této záležitosti zastupuji,
mohu sdělit, že sdílí obavy mnohých občanů a nepovažuje za vhodné umístit baterii šesti 11 m vysokých sil s posklizňovou linkou do zástavby rodinných domů.
Z tohoto důvodu Rada města doporučila
svým usnesením stavebnímu úřadu získat
pohledovou studii včetně 3D zobrazení
plánované stavby do krajiny, která nebyla
součástí dokumentace. Dále pak přijala
usnesení s doporučením, aby se stavební

úřad obrátil na Agenturu ochrany přírody
a krajiny.
Další sporný aspekt, i když samotné stavební řízení nemůže ovlivnit, je hledisko
vynakládání peněz daňových poplatníků
ze státního rozpočtu kdy stavba, která má
odhadem stát 12 mil. Kč má být dle dokumentace v provozu maximálně 551 h
v roce a sušička pouhých 50 h. Pokud by
hřebčín Kladruby nestanovil takto nízké využití, pravděpodobně by nedostal kladná
stanoviska ke stavebnímu řízení ze strany
hygieny a dalších dotčených orgánů. Jistě
existují i jiné možnosti, jak efektivněji zabezpečit skladování krmiva pro koně např.
využitím jiných sil ve formě služby.
O kontroverzní záměr Národního hřebčína Kladruby nad Labem již projevila zájem
i média, ať noviny MF DNES provozující
informační server iDNES.cz, tak Česká televize Hradec Králové. Závěrem chci sdělit,
že město Slatiňany se bude nadále aktivně
tohoto procesu účastnit a bude uplatňovat
a hájit zájem města a jeho občanů.
Ing. Stanislav Šťastný,
místostarosta

Stalo se již nepsaným zvykem, že Vás
v ledových Ozvěnách informuji o průběhu uplynulého „svatebního roku“
ve Slatiňanech.
S potěšením mohu konstatovat, že ani rok
2021 nebyl u nás na svatby „chudý“, a ani
covidová omezení se výrazně neprojevila
na nižším počtu svateb.
I když často docházelo ke změnám termínů konání obřadu, právě v souvislosti se
změnami v nařízeních k pandemické situaci a bylo to trošku zmatečné, konečné číslo
je 69 svatebních obřadů na území slatiňanské matriky.
Proveďme si nyní přehled konaných obřadů: V obřadní síni budovy radnice se
konalo 9 svateb, na zámku a v zámeckém
parku si řeklo své ano 22 párů, velice oblíbený byl letos opět Trpišov, kdy se u restaurace Obora konalo 20 obřadů, návrší
Vrchlického vyhledalo 6 snoubeneckých
dvojic, stejný počet 6 se sezdalo u restaurace Monaco, Nové místo u bývalého
cukrovaru bylo útočištěm 2 svatebních
dvojic, rovněž jako Myslivecký dům, jeden pár se rozhodl vyšplhat na rozhlednu
Chlum a jedna svatba se konala v kostele
sv. Martina. Tři z uvedených sňatků byly
církevní.
Pro tento důležitý krok se rozhodly i páry,
kdy jeden z něho byl cizincem. Ve Slatiňanech uzavřel sňatek v roce 2021 ženich Ital,
nevěsty Polka a Albánka.
Někdo nenajde štěstí v manželství hned
napoprvé, a tak se u nás oženilo 15 mužů,
kteří byli rozvedení a 10 rozvedených žen.

Snad se jim konečně v manželství poštěstí.
Jak vyplývá z výše uvedeného, za obřady
musí oddávající s matrikářkou dost často
„cestovat“ po okolí, o to je to příjemnější,
že se všemi provozovateli míst, kdy se obřady konají včetně hostiny, velice dobře
vycházíme a čeká nás vždy příjemné uvítání na Monacu od pana Lukáše Zemana,
na Novém místě od pana Tomáše Spálenského a od zrovna „fungujícího“ personálu
v restauraci Obora v Trpišově.
Není třeba dlouze komentovat výborné vztahy se všemi zaměstnanci zámku
ve Slatiňanech, samozřejmě včetně pana
kastelána pana Ing. Jaroslava Bušty. Naše
vzájemná dlouholetá spolupráce přináší vzájemné pochopení, ohleduplnost
a vstřícnost.
V současné době máme již rezervovaných
cca 40 svatebních termínů na rok 2022.
Všem manželským párům, kteří si řekli své
ANO na matrice ve Slatiňanech, přejeme
dlouholetý a plnohodnotný manželský
vztah, naplněný láskou a pochopením,
a těšíme se na další šťastné dvojice.
Pevně věříme, že se celková pandemická
situace uklidní a naše práce nebude ztěžována dalšími nařízeními a doporučeními.
Takže hurá do ženění a vdávání.
M. Kolouchová

■ SVATBY NIC NEZASTAVÍ…

■ UZAVŘENÍ INFOCENTRA

Omlouváme se všem, ale
v pondělí 31. ledna bude
z provozních důvodů infocentrum UZAVŘENO.

www.slatinany.cz

03

Ozvěny

MĚSTO

■ RADA MĚSTA SLATIŇANY PROJEDNALA
Rada města Slatiňany projednala
na 111. schůzi dne 22. 11. 2021:
1. Na základě žádosti o napojení lokality
p.p.č. 470/1, Rada schválila společnosti
ČEZ Distribuce, a. s. vedení dvou kabelů
NN skrze parcely č. 474/5 a 474/3 v kat.
území Slatiňany.
2. Byl schválen dodatek č. 2 k Smlouvě
o dílo na akci „Revitalizace a obnova
aleje Kaštanka ve Slatiňanech – I. etapa od klapačky k vodárně“. Dodatek
prodlužuje termín realizace o rok, tedy
do 30. 11. 2022. Důvod prodloužení
souvisí s převodem pozemků z vlastnictví Národního hřebčínu Kladruby
nad Labem s.p.o. do vlastnictví města.
3. Rada schválila úpravu vnitřní směrnici
pečovatelské služby. Od 1. ledna 2022
budou nově upraveny úvazky pracovnic v sociálních službách (3 pracovnice
2,5 úvazku na 3 pracovnice 3,0 úvazky).
Dále úprava frekvence hodnocení naplňování osobního cíle a hodnocení nastavení individuálního plánu u klientů.
4. Byl schválen dodatek č. 1 smlouvy
o dílo na zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy ulice Čechovy. Prodloužen termín odevzdání
projektové dokumentace, a to nejpozději do 30. 8. 2022. Prodloužení termínu je důvodu rozšíření projektové
dokumentace.
5. Rada města rozhodla o snížení celkového počtu zaměstnanců města zařazených do MěÚ s účinností od 1. 2.
2022 na 48. Dochází ke snížení počtu
zaměstnanců na Švýcárně ze 2 na 1.
6. Rada projednávala možnosti pronájmu
průmyslového areálu ﬁrmy Stavební
huť s.r.o. jako potenciální prostor pro
parkování techniky, zázemí údržby
města a SDH Slatiňany. Rada pověřila

starostu jednáním o možnostech pronájmu nebo koupě zmíněného areálu.
7. Byl schválen návrh oplocení kompostárny ve Škrovádě. Bylo rozhodnuto o předání projektantovi k dokončení projektové dokumentace (viz níže v článku).
8. V loňském roce byl Hospodářsko správní odbor rozdělen na Odbor správní
a Odbor ﬁnanční, Rada upravila vnitřní
směrnici „Inventarizace majetku“, tak
aby odpovídala změně odborů.
9. Vzhledem ke každoroční zákonné nutnosti provést inventarizace majetku
města Rada pověřila MěÚ k jejímu provedení. Došlo ke jmenování členů inventarizační komise, kterou mimo jiné Rada
pověřila stanovením způsobu využití
přebytečného a nepotřebného majetku.
10. Rada města rozhodla o poskytnutí odměn ředitelům příspěvkových
organizací (ZŠ, MŠ, ŠJ, ZUŠ) za splnění mimořádných pracovních úkolů
za II. pololetí.
11. Rada odsouhlasila změnu schváleného
rozpočtu v příjmové části 85 662 801 Kč
(dorovnáno
ﬁnancováním
příjmů
30 934 318 Kč) a ve výdajové části
115 057 220 Kč (dorovnáno ﬁnancováním výdajů 1 539 900 Kč) – dorozpočtování na služby k akci rozšíření kapacity
PO ZŠ, výdaje za el. energii.
12. Byl projednáván rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled
do roku 2024, spolu s rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.
13. Rada jednala o možnosti předčasného
splacení úvěru u České spořitelny, a.s.
Úvěr spojený s vybudováním kanalizace v Trpišově.
14. V různém Rada:
• vyhověla žádosti sběrného dvoru o změnách v provozu během

Vánočních svátků – uzavření od 22. 12.
do 2. 1. 2022 a dále 28. 12. otevřeno
od 7.30 do 16 h.
• vzala na vědomí oznámení ředitelky ŠJ
o zvýšení ceny obědů na 81 Kč od 1. 1.
2022 z důvodu nárůstu cen potravin
a energií.
• vzala na vědomí výzvu k podání nabídek a zadávací dokumentaci na VZ s názvem „Sdružené služby dodávky elektrické energie pro město Slatiňany“.
Rada města Slatiňany projednala
na 112. schůzi dne 29. 11. 2021:
1. Rada města vzala na vědomí zprávu
o plnění usnesení. Z celkového počtu 48 nesplněných usnesení jich je
16 z roku 2021. Usnesení týkající se
věcných břemen, kde se ve většině
případů čeká na dokončení stavby,
nebo dodání dokumentů protistranou.
Dále pak 32 starších, které jsou vázány
na třetí strany.
2. Byl projednán rozpočet města Slatiňany na rok 2022 a rozpočtový výhled
do roku 2024, spolu s rozpočty a výhledy příspěvkových organizací města.
3. Rada jednala o možnosti předčasného
splacení úvěru u České spořitelny, a.s.
Úvěr spojený s vybudováním kanalizace v Trpišově.
4. V různém Rada:
• schválila změnu předsedy inventarizační komise v DPS a MŠ, z důvodu nemoci.
• schválila čerpání investičního fondu ZŠ
ve výši 50 250 Kč na pokrytí nákladů
spojených s administrací závěrečného
vyhodnocení akce „Realizace úspor
energie ZŠ“.
Body jednání Rady blíže okomentoval
Ing. Vít Steklý

■ USKUTEČNĚNÉ SETKÁNÍ NAD DOPRAVNÍ KONCEPCÍ A DALŠÍ POSTUP

ZHOTOVITELE A MĚSTA

Vážení spoluobčané,
jak bylo avizováno v listopadových Ozvěnách a na facebooku města dne 1. 12. se
uskutečnilo veřejné seznámení s připravovanou dopravní koncepcí města (generel
dopravy a parkování), na kterém se mohli
občané seznámit s návrhy a rozpracovanými dokumenty a vznést případné dotazy
a připomínky.
Zhotovitel dle uzavřené smlouvy a podmínkách dotace musí ﬁnální koncept vyhotovit nejpozději do 15. 1. 2022. Vzhledem ke složitosti doby neměli někteří
z Vás možnost se osobně účastnit tohoto
projednání, a proto budete mít možnost
vznést podněty a připomínky písemně
na adresu s.stastny@slatinany.cz nebo se
osobně domluvit na schůzce, jakmile zhotovitel zapracuje vznesené podněty z uskutečněného jednání a dále připomínky ze
strany pracovní skupiny, která se přípravě

04

www.slatinany.cz

tohoto dokumentu pečlivě věnuje. Jsme
domluveni se zhotovitelem, že ještě do Vánoc ﬁnalizuje návrhy dokumentů dopravní koncepce, které obratem zveřejníme
na webových stránkách města s tím, že
se k nim budete moci vyjádřit do 11. 1.
2022. Vzhledem k omezenému času děkuji
za průběžné zasílání případných námitek
a podnětů, které budeme obratem podstupovat zhotoviteli.
Ve zveřejněných dokumentech naleznete
kromě analýzy současného stavu dopravy
a parkování ve Slatiňanech a jeho místních
částí, dopady na dopravu po dokončení
obchvatu, tak zároveň některé možnosti
dopravního řešení a parkování. Jedná se
např. o zjednosměrnění některých ulic
s cílem legalizovat podélná parkování automobilů dle platné legislativy, tak návrhy na zbudování nových přechodů v ulici
Vítězství či na třídě T.G.M. nebo návrhy

na úpravu křižovatek z důvodu bezpečnosti. Zpracovaná dopravní koncepce je vyžadována ze strany poskytovatelů dotace
při žádosti města např. na stavební úpravu ulic či zřízení nových přechodů nebo
úpravu křižovatek. Také slouží jako jeden
z podkladů při zpracování podrobné projektové dokumentace pro stavební povolení a realizaci.
Po posouzení zaslaných námitek a podnětů ze strany veřejnosti bude dokument ﬁnalizován a předán v polovině
ledna městu. Dokument následně projedná Rada města, která ho podstoupí
na nejbližší jednání Zastupitelstva s tím,
že dokument musí být v konečné podobě schválen Zastupitelstvem nejpozději
do 31. 3. 2022 dle podmínek uzavřené
smlouvy a projektu.
Ing. Stanislav Šťastný,
místostarosta

Vydání číslo: 1/2022
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■ POJĎTE S NÁMI
POMÁHAT – TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2022
Již tradičně ve více než 60 obcích a městech na Chrudimsku organizuje Farní
charita Chrudim Tříkrálovou sbírku, která se uskuteční ve dnech od 1. do 16.
ledna 2022. Tříkráloví koledníci budou
putovat dům od domu a přinesou Vám
radostné poselství Vánoc a přání všeho
dobrého. Přitom poprosí o dar na pomoc
lidem v nouzi.
Většina vykoledovaných peněz (65%) pomůže přímo v našem regionu, zbylé využije
Charita na své záměry na diecézní a celostátní úrovni. Přispíváme také na humanitární projekty v zahraničí a pomáháme
lidem v sociální nouzi.
Koledníci Charity Chrudim budou vybírat
ﬁnanční příspěvky do úředně zapečetěné
kasičky, opatřené charitním logem a obdarují dárce drobnou pozorností. Vedoucí
skupinky je vybaven průkazem koledníka.
Pokud k vám králové nedorazí, nebo jim nebudete moci otevřít, můžete si tříkrálovou
atmosféru užít i virtuálně. Přispět lze i online
na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem 777955008, který je určen
přímo pro Farní charitu Chrudim.
Ředitel Roman Pešek přidává poděkování:
„Děkuji všem koledníkům, dobrovolníkům
a zaměstnancům Farní charity Chrudim,
kteří se na Tříkrálové sbírce podílejí a pomáhají tak dobré věci.“
Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc
nemocným, tělesně postiženým, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším potřebným v našem regionu. Sbírka pomáhá
zejména při zajištění pečovatelské služby,
osobní asistence, občanské poradny a domácí hospicové péče.
Přispět můžete také do kasičky umístěné
ve vaší obci nebo městě například v obchodech a na dalších veřejně dostupných
místech. Seznam těchto míst naleznete
na www.chrudim.charita.cz.
Mgr. Petra Moučková, vedoucí sociálních
služeb, Farní charita Chrudim

■ EDIČNÍ PLÁN OZVĚN

SLATIŇAN PRO ROK 2022
Vydání

uzávěrka

únor 2022
březen 2022
duben 2022
květen 2022
červen 2022
červenec 2022
srpen 2022
září 2022
říjen 2022
listopad 2022
prosinec 2022
leden 2023

14. 1. 2022
11. 2. 2022
18. 3. 2022
15. 04. 2022
20. 05. 2022
17. 6. 2022
15. 7. 2022
19. 8. 2022
16. 9. 2022
21. 10. 2022
18. 11. 2022
8. 12. 2022

M. Kolouchová, členka RR Ozvěn
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■ ODPADY V ROCE 2022
Jak již bývá zvykem lednových Ozvěn, pokusím se níže shrnout základní parametry,
které budou platné v odpadovém hospodářství našeho města pro rok 2022. Opět
jsme připravili přehlednou infograﬁku
s harmonogram svozů a sběrných míst tříděného odpadu, která je přílohou těchto
Ozvěn.

Poplatek za komunální odpad

I když se vyhláška o místním poplatku
za komunální odpad kvůli novému zákonu o odpadech musela změnit, zastupitelé rozhodli o zachování dosavadní výše
poplatku, která zůstává pro příští rok
stejná, a to 600 Kč / poplatník a děti
do 1 roku jsou nadále osvobozeny. Sleva
ve výši 50% se i nadále vztahuje na poplatníky starší 80 let. Složenky spolu
s platebními údaji budou distribuovány
v prvním čtvrtletí roku 2022.

Svoz směsného komunálního
odpadu

Svoz komunálního odpadu bude i nadále pokračovat tak jako v roce 2021, a to
v 14 denních cyklech, vždy v lichý týden.
Vaši popelnici sveze společnost AVE v pondělí nebo v úterý dle Vašeho bydliště,
ve stejný den jako doposud.
Letní týdenní svoz bude nově probíhat v měsíci červnu, červenci a srpnu
(od 30. 5. do 4. 9.) a v září již bude opět
zaveden 14-týdenní svoz, obdobně jako
tomu bylo v roce 2021.
Byl zachován také mimořádný „Vánoční svoz“, který připadá na 52. týden
od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023.

Tříděný odpad

V průběhu roku Rada města řešila přeplněnost a nepořádek kolem kontejnerů
na textil. V květnu 2021 uzavřela s novou
společností Help tex z.s. smlouvu o umístění dvou kontejnerů, které jsou k vidění
na nejproblematičtějších místech – před
Sokolovnou a obchodním centrem Pramen. Spolupráce s novou společností se osvědčila. Rada města bude tak
v příštím roce jednat o postupném přechodu všech kontejnerů na textil k této
společnosti.
Pytle s plastovým odpadem, společně
se svozem papíru budou i nadále sváženy
pro celé Slatiňany ve stejný den, a to jednou za 14 dní v sudý pátek. Kromě určitého komfortu občanům, tato služba též pomáhá snížit množství odpadu v nádobách
na sběrných místech a město tak nemusí
zřizovat další sběrná místa, která nejsou
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příliš vzhledná.
Na městě lze požádat o pytle určené
na sběr plastového odpadu. Cena zůstává stále ve výši 5 Kč / ks. V případě, že tyto
pytle využíváte ke svému účelu, tedy řádně
naplněné, označené dodanou známkou
a svezené, máte nárok na pytle zdarma.
I nadále můžete využívat pytle vlastní. Jedinou podmínkou zůstává, že vlastní
pytle musí být jednobarevné, minimálně
40 mikronů silné a 120l velké. Známky se
nemění, lze na tyto pytle využít známku
z roku 2021. Sada nových známek Vám
bude opět doručena spolu se složenkou
na úhradu poplatku za komunální odpad.
Ti z Vás, kdo nadále využívají sběrná hnízda, kromě plánovaného přesunu hnízda
z křižovatky Čechovy a Tyršovy ulice, nečeká žádná změna. Odpad, který nelze snadno recyklovat (stará obuv, rozbité sportovní vybavení, elektrospotřebiče, atd.),
odvážejte do sběrného dvora, ke sběrným
hnízdům nepatří.

Sběrný dvůr

Ve Sběrném dvoře Vás letos nečekají žádné nové změny. I nadále odběr odpadu
zůstává bezplatný a bez omezení. Otevírací hodiny sběrného dvora zůstávají nezměněné – PO, ÚT, ČT, PÁ od 7.30
do 16.00, ST od 7.30 do 18.00 a SO od 7.30
do 12.00. O případných změnách budete
včas informováni.
V případě plastového a papírového
odpadu doporučujeme využít hnízd či
služby svozu „dům od domu“ čímž šetříte náklady města, jelikož jsou i tyto komodity ze strany sběrného dvora vůči městu
zpoplatněny. V případě nákupu pneumatik
se informujte u svého pneuservisu, který
je ze zákona povinen staré pneumatiky
zdarma převzít. Sběr starého elektrozařízení a spotřebičů zůstává bezplatný.

a tak lze očekávat určitá omezení služeb
kompostárny. Jakmile bude znám přesný
harmonogram realizace a s tím spojená
omezení, budeme Vás včas informovat.
I nadále bude v letních měsících, o víkendech přistavován kontejner před
Sokolovnu.
V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte
obrátit na paní Bc. Martinu Doležalovou
(469 660 234 ; m.dolezalova@slatinany.cz),
která Vám ráda objasní veškeré Vaše dotazy a případné podněty předá samosprávě.
Ing. Vít Steklý, radní

■ INFORMACE PRO

OBČANY

Chcete být informování o důležitých událostech ve Slatiňanech a okolí? Přihlaste
se k odběru informací a už nezmeškáte
důležité novinky a upozornění z naší samosprávy. Informace podle Vašich zájmů Vám budeme posílat e-mailem, SMS
nebo jako zprávu do aplikace. Služba je
zdarma!
Zaregistrujte se na www.slatinany.mobilnirozhlas.cz nebo se stavte v informačním
centru a vyplňte potřebný formulář.
Oﬁciální aplikaci naší samosprávy – Mobilní Rozhlas si můžete stáhnout přímo
na App Store nebo Google Play. Poté si stačí přidat naše Slatiňany a budete mít informace vždy po ruce.

BIO odpad

Kompostárna ve Škrovádě za seníkem
je občanům Slatiňan i nadále k dispozici.
Naši kompostárnu bohužel začalo využívat
velké množství lidí z jiných měst. Kapacita
kompostárny je omezena na 150 tun biologického odpadu ročně a může tak být
určena jen pro občany našeho města. A co
hůř, mnozí si ji pletou se skládkou komunálního odpadu. Rada města připravuje
záměr na její oplocení a vybudování menšího zázemí. Po realizaci tohoto projektu
bude kompostárna hlídána a bude mít zavedenou otevírací dobu. Stavební realizace
záměru, na které je nutno získat stavební
povolení je plánována na podzim 2022

Vydání číslo: 1/2022
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■ ŠLECHETNÁ KNĚŽNA GABRIELA AUERSPERGOVÁ Z LOBKOVIC (1793–1863)
SI OBLÍBILA SLATIŇANY PRO PŘÍSLOVEČNOU ZBOŽNOST MÍSTNÍHO LIDU

Úvodem stručné nacionále o Gabriele
Auerspergové (1793–1863). Byla dcerou
knížete Josefa z Lobkovic a jako katolická
šlechtična působila na vídeňském dvoře jako dvorní dáma. Na obrázku č. 1 je

Obr. č. 1
její portrét od rakouského malíře Franze
Schrotzberga a je rovněž v inventáři fondu
zámku Slatiňany.
Sňatek uzavřela v 18 letech s Vincencem
Auerspergem (29. 9. 1811) v Roudnici,
avšak za necelý půlrok ji manžel zemřel
a syn Vincence Karel se jí narodil jako pohrobek (15. 7. 1812).
Jeho prastrýc kníže Karel Auersperg (1750–
1822), majitel rozsáhlého panství ve východních Čechách po svém strýci Janu
Adamu Auerspergovi (1721–1795), jej adoptoval a ustavil svým dědicem v testamentu
sepsaném ve Slatiňanech 25. 7. 1817.
Poručnicí mladého dědice byla jeho matka
(vdova) spolu s knížetem Schwarzenbergem. V roce skonu Karla Auersperga (1822)
bylo adoptovanému synovi 10 let.
Správu panství vedla do jeho plnoletosti
Gabriela Auerspegová a určení poručníci
do roku 1832. Po dovršení 19 let převzal

Obr. č. 2

Vydání číslo: 1/2022

V.K.Auersperg do své správy odkázané
statky (9. 3. 1831).
Je třeba uvést, že v posloupnosti držitelů
zdejšího panství knížat Auerspergů nastal
problém s dědicem rodu u dvou generací.
Řešení se našlo u synovců vlašimské větve
Auerspergů v Čechách, panující pak v našem kraji po jejich adopci.
Tolik krátce z historie rodu Auerspergů
a jejich panství v první polovině 19. století,
v jejímž časovém horizontu žila kněžna Gabriela na zámku v Žlebech.
O ní píše c. k. konzervátor F. Schmoranz
v roce 1874 v souvislosti vztyčení gotického
sloupu s obrazem Panny Marie na skalnatém výběžku zvaném hrobka, od 2. 5. 1926
zvaném Vrchlického návrší ve Slatiňanech.
Podrobnosti napsal autor do Ozvěn v lednu 2009, a to poté, co došlo k opravě sloupu, spočívající v doplnění ﬁál na jeho hlavici z léta 2006 (viz foto č. 2 a 3).
Opakujeme základní data o tomto sloupu,
která byla zveřejněna. Náčrt a jeho realizaci
zadala kněžna škrovádskému kameníkovi J.
Zábranskému, k jehož přípravě použil nejtvrdší pískovec. Ke sloupu položila základní
kámen (15. 9. 1852), jeho vysvěcení se pak
konalo o dva roky později (15. 8. 1854) za přítomnosti knížecí rodiny a početné účasti
obyvatel s duchovním pastýřem v čele.
Výška sloupu je 6,5 m, horní část je osazena kapličkou s obrazem Panny Marie, máti
bolestné, dle názoru F. Schmoranze se jedná o starožitný klenot z roku 1444, nalezený
ve zbořeništi dolnorakouského Gamingu,
odtud se dostal do auerspergského zámku
v Goldeggu, načež byl kněžnou přepraven
do Slatiňan. Hlavice sloupu byla zakončena
trojbokým jehlanem se čtyřmi ﬁálami.
Postavením tohoto sloupu byl splněn záměr kněžny Gabriely, vystihující silné náboženské cítění zdejšího lidu, zanechat
po sobě přírodní modlitebnu s podobiznou
Bohorodičky, jíž by věřící projevovali úctu
vroucí modlitbou z klekátka před ním. Sama
kněžna tak činila vždy, když dlela na letním
sídle ve Slatiňanech na zámku.
O kněžně G. Auerspergové se zmiňuje německá publikace od M. Preinfalka
s titulkem Auersperg Geschichte einer

Obr. č. 3
europaischen Familie, vydané v Graz –
Stuttgartu v roce 2006. Uvádí, že působila
svojí krásou podmanivě vůči svému okolí.
Zaujala svou vysokou postavou, tmavými vlasy a modrýma očima, proto se o ní
ucházelo mnoho nápadníků. Na vídeňském kongresu v roce 1815, jehož byla
účastnicí, se jí dvořil ruský vyslanec, dokonce i sám car Alexandr I. Mladá vdova
všechny ctitele odmítla a zůstala až do své
smrti v roce 1863 (70 let) neprovdána. Zůstala věrná rodu Auerspergů, k němuž se
přivdala a sdílela s nimi svůj osud.
Ing. Milan Vorel
vyobrazení kněžny – zámek
foto archiv autora

www.slatinany.cz

07

Ozvěny

STALO SE

■ MŠ MOMO

V prosinci naše nová zahrada usnula.
Mnoho našich činností se tedy přesunulo
do útulna školky. Stejně tak slavnost Adventní spirála, kterou tentokrát děti prožily samy s tetami, obklopeny tichem třídy,
světlem svíčky. V tichosti jsme se přenesli
z času konce podzimu do času předvánočního. Za podpory anděla se děti vydávaly
cestou ve voňavém chvojí do středu věčného světla zažehnout plamínek, který je
provázel v adventním a vánočním čase.
Klidnou a pokojnou atmosféru slavnosti
dotvářel zpěv adventních písní.

Čas předvánoční a vánoční je po staletí
časem očekávání a obdarovávání. S dětmi jsme v době Adventu vyráběli hvězdy
- barevné průsvity do oken. Každá z těchto
hvězd je jejich osobním vkladem, poselstvím, dětským viděním světa. Mnohdy
i my bychom se měli vrátit do našich dětských světů a z jejich čistoty zrozeni najít
cestu dál. V dnešní době ne každý věří
na šťastné konce. S novým rokem 2022
přichází nová naděje – oprašme naše víry,
naděje a věřme!
Olga Chlápková

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 14. ledna 2022. ZDARMA.

08

www.slatinany.cz

Vydání číslo: 1/2022

