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Rada města Slatiňany projednala
na své 55. schůzi dne 8. 12. 2008

  1.  Kontrolu plnění usnesení rady města
  2.  Úpravu odpisového plánu p.o. Školní jídelna Slatiňany
  3.  Úpravu odpisového plánu p.o. Mateřská škola Slatiňany
  4.  Hospodaření města 1–9/2008
  5.  Hospodaření p.o. Školní jídelna 1–9/2008
  6.  Hospodaření p.o. Mateřská škola 1–9/2008
  7.  Hospodaření p.o. Základní umělecká škola Slatiňany 1–9/2008
  8.  Hospodaření p.o. Základní škola
  9.  Prominutí poplatku z ubytovací kapacity
10.  Záměr pronájmu st. parc. č. 43/4 v k. ú. Slatiňany
11.  Dohodu o provedení záchranného výzkumu
12.  Program 15. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany
13.  19. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

na r. 2008
14.  Územní studii lokalita Pod vsí IV.
15.  Smlouvu o poskytnutí účelové státní neinvestiční dotace v po-

žární ochraně
16.  Výpověď smlouvy o přijímání platebních karet
17.  Dodatek č. 2 ke smlouvě o dodávce propojení vazeb aplikace 

„Stavební úřad“ a GIS a Dodatek č. 2 ke smlouvě o technické 
podpoře propojení vazeb aplikace „tavební úřad“ a GIS

18.  Záměr pronájmu pozemku parc. č. 357/21 a části pozemku 
parc. č. 357/22

Rada města Slatiňany projednala
na své 56. schůzi dne 16. 12. 2008

  1.  Změny v pronájmu nebytových prostor Domu služeb č. p. 771 
ve Slatiňanech 

  2.  Pronájem pozemku u seníku ve Škrovádu
  3.  Přijetí daru – kontejnery
  4.  Odvody z investičních fondů příspěvkových organizací, ve 

výši odpisů za r. 2008, do rozpočtu zřizovatele 
  5.  Přijetí fi nančního daru
  6.  Dodatek ke smlouvě o dílo  – Nový chodník Slatiňany – Presy 

– 3. část 
  7.  Opravu oplocení, instalace nové brány a branky u Společen-

ského domu Slatiňany 
  8.  Dodatek k licenční smlouvě – vazba SW Stavební úřad – Kancelář
  9.  Použití odpisů MŠ
10.  Smlouvu o dílo – zlepšení tepelně technických vlastností školičky
11.  Žádost o udělení výjimky ze směrnice o sociálním fondu

Rada města Slatiňany projednala
na své 57. schůzi dne 22. 12. 2008

  1.  Družební návštěvu ve Švýcarsku v r. 2009
  2.  Ozvěny Slatiňan

Rada města Slatiňany projednala
na své 58. schůzi dne 12. 1. 2009

  1.  Plán schůzí rady města a zastupitelstva města Slatiňany
I.–IX./2009

  2.  Rozdělení limitu na granty, grantová témata pro rok 2009
  3.  Vnitřní směrnici – sociální fond MěÚ
  4.  Program 16. zasedání zastupitelstva města

Rada města Slatiňany Zastupitelstvo města Slatiňany

Půjčky z fondu rozvoje bydlení
města Slatiňany

Oznamujeme všem zájemcům z řad občanů Slatiňan, že rada 
města Slatiňany svým usnesením č. 843/59/2009/RMS ze dne 
19. 1. 2009
vyhlásila dnem 2. února 2009 výběrové řízení na poskyt-
nutí půjček pro rozšíření bytového fondu a zvelebení 
obytných budov z Fondu rozvoje bydlení města Slatiňany 
pro rok 2009.
Žádosti lze podávat na předepsaném tiskopise, který je k dis-
pozici na MěÚ v hospodářsko správním odboru a na interneto-
vých stránkách města.
Bližší informace na tel. 469660243, 469660244 a www.slati-
nany.cz (úřední deska – informace – půjčky z FRB 2009)

Termín ukončení podávání žádostí je 4. března 2009

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 15. zasedání dne 16. 12. 2008

  1.  Program 15. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany
  3.  Záměr prodeje stavební parcely č. 58/2 v k.ú. Slatiňany
  4.  Záměr prodeje pozemků určených k výstavbě podél silnice 

I/37 při výjezdu ze Slatiňan na Chrudim
  5.  Vydání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za odpad
  6.  Příděl do sociálního fondu
  7.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

na r. 2008
  8.  Rozpočet města na r. 2009 a rozpočtový výhled
  9.  Dodatek k úvěrové smlouvě (KB, a.s.)
10.  Finanční příspěvek pro Římskokatolickou farnost Slatiňany
11.  Kupní smlouvu na kanalizaci v ul. V Tarasích, smlouva o vkla-

du do společnosti (VaK Chrudim, a.s.)
12.  Poskytnutí fi nančního příspěvku SK Spartak Slatiňany
13.  Souhlas s převodem předkupního práva na byt

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 16. zasedání dne 19. 1. 2009

  1.  Program 16. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

na r. 2008
  3.  Kupní smlouvu a smlouvu o vkladu do společnosti
  4.  1. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

na r. 2009
  5.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 179/11 v k.ú. Slatiňany
  6.  Prodej pozemkové parcely č. 179/36 v k.ú. Slatiňany
  7.  Prodej stavební parcely č. 669/2 a pozemkové parcely č. 666/3 

v k.ú. Slatiňany
  8.  Prodej pozemkové parcely č. 185/10 a části poz. parcely 

č. 618/1 v k.ú. Slatiňany 
  9.  Závazek zastupitelstva města Slatiňany k rozpočtu města na 

r. 2009
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INFORMACE Z ODBORU VÝSTAVBY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ – INVESTICE

V roce 2008 byly v našem městě a místních částech provedeny 
a dokončeny tyto stavební práce :
• nová klimatizace na MěÚ Slatiňany 
•  komunikace, veřejné osvětlení a místní rozhlas ve Škrovádu – 

III. etapa
•  oprava oplocení a nová vývěsní skříňka na víceúčelovém hřišti, 

Slatiňany
•  pokračování v rozšíření parkovacích ploch na parkovišti u hřeb-
čína, Slatiňany

•  oprava části ulice Ke Garážím ve Slatiňanech
•  oprava pilířů lávky přes Chrudimku u bývalé Modely, Slatiňany
•  nová autobusová zastávka v ul. Vítězství, Slatiňany
•  oprava chodníku ve Schmoranzově ul. a části ul. Čechova, Sla-

tiňany
•  nová hrazda na hřišti za prodejnou v Trpišově
•  rekonstrukce domu č. p. 92 Staré náměstí, Slatiňany po požáru
•  nové veřejné osvětlení v části Sečské ul., Slatiňany
•  oprava střešní krytiny na č. p. 2 Kunčí – úřadovna a hasičská 

zbrojnice
•  nové veřejné osvětlení v části Škrovádu – u křižovatky „T“
•  nové veřejné osvětlení v ul. Vrchlického, Slatiňany
• oprava střešní krytiny na Domu služeb Slatiňany
•  oprava cyklopěší stezky podél řeky Chrudimky

•  nové veřejné osvětlení v části mezi Presy a Slatiňany
•  oprava plotu a nová branka a brána u Společenského domu Slatiňany
•  nová autobusová zastávka na hlavní silnici u Kunčí
•  nová zástěna ve Společenském domě Slatiňany

Na stavby byly vypracovány projektové dokumentace (PD) a stu-
die (ST):
•  PD – cyklopěší stezka podél řeky Chrudimky
•  PD – chodník po pravém břehu řeky Chrudimky, navazující na 

místní komunikaci v ul. Smetanovo nábřeží a končící u lávky 
přes řeku řeku  u bývalé Modely

•  PD – chodník pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech
•  ST – napojení průmyslové zóny na obchvat silnice I/37 ve Sla-

tiňanech
•  PD – rekonstrukce domu č. p. 66 ve Slatiňanech – Švýcárna
•  ST – úprava místních komunikací v obci Kunčí
•  PD – úpravy místní komunikace v části obce Škrovád  od rozces-

tí „U křížků“ po křižovatku „T“ v severní části obce
•  ST – doprava v klidu v části Slatiňan
Dále byl vypracován energetický audit pro Dům pečovatelské 
služby Slatiňany a průkazy energetické náročnosti budov pro 
Dům pečovatelské služby a Městský úřad Slatiňany.

Eva Esserová – investiční technik

Co do sběrné nádoby (popelnice) patří a co nepatří!

V lednovém měsíčníků Ozvěny Slatiňan jsme Vám otiskli infor-
maci o tom jaké odpady nesmíte odkládat do Vašich sběrných ná-
dob-popelnic, aby mohly být bez problémů vyprazdňovány.
Protože tento článek vyvolal u některých z Vás otázku: „A co tedy 
máme do těch popelnic dávat?“, považujeme za nutné Vám s od-
povědí na tuto otázku pomoci.
Obecně popelnice slouží k ukládání směsného komunálního odpa-
du (tzv. zbytkového odpadu po vytřídění využitelných a nebez-
pečných složek komunálního odpadu).
Využitelné složky jsou především: 
1)  vymyté plasty a veškeré plastové obaly (kelímky od jogur-

tů, másel…, igelitové sáčky, obaly od kosmetických, čistících 
a avivážních přípravků, přípravků bytové chemie, stolní a ku-
chyňské náčiní z plastu apod.) 

2)  vymyté skleněné obaly (obaly od kečupů, majonéz, nápojů, 
sklenice apod.) 

3)  papír a papírové obaly (popsaný papír, krabičky od potravin, 
časopisy, noviny, sešity, kartony, papírové sáčky apod.) 

4)  vymyté tetrapakové obaly od džusů, mléka apod., které patří 
do kontejnerů na plasty 

5)  elektrozařízení, elektrospotřebiče, které podléhají zpětnému 
odběru a lze jej odložit do sběrného dvora, případně je lze vy-
měnit za nový spotřebič v prodejně se spotřebiči. Jedná se např. 
o tyto malé spotřebiče: varné konvice, fény, žehličky, holicí 
strojky, topinkovače, váhy, el. zubní kartáčky, nářadí (brusky, 
pájky,..), zářivky a telefony

6)  bio odpad ze zahrad (tráva, listí, větve, shnilé ovoce), které 
lze kompostovat (pokud nemáte možnost mít kompost, lze tyto 
odpady odložit do sběrného dvora města)

7)  kompostovatelné kuchyňské odpady (slupky ze zeleniny, 
ovoce, brambor čajové sáčky,..)

Značky na obalech – naši rádci při třídění – jak s obaly na-
ložit.
Papír:    Plasty:  

Sklo:

Nebezpečné složky jsou především: olej a tuk, barvy, tiskařské 
barvy, lepidla a pryskyřice, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pest-
icidy apod. 

Co tedy do sběrné nádoby (popelnice) můžeme odhodit?
-  mastné papíry a hadry, silně znečištěné odpady, které nelze vy-

mýt,
-  smetí,
-  popel a saze (v případě spalování tuhých paliv),
-  kuchyňské odpady (zbytky jídla), kuchyňské bioodpady pokud 

nemáme kompost
-  obaly z kombinovaných materiálů (pokud nelze jednotlivé mate-

riály od sebe oddělit)
Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud budeme důsledně třídit veš-
keré využitelné a nebezpečné složky, bude objem našich nádob 
minimální. 
Pokud takto budeme třídit všichni, ušetříme nemalé náklady za 
ukládání odpadů na skládky, a tím se sníží celkové náklady měs-
ta, které jsou rozpočítávány do místního poplatku za odpad, který 
musíme každý z nás hradit.
Z výsledků předávaných svozovou fi rmou je však bohužel jasné, 
že se celkový objem směsného komunálního odpadu svezených 
ze sběrných nádob-popelnic nemění, naopak objem odpadu v roce 
2008 se oproti roku 2007 mírně navýšil.

Zámek nabízí nový informační systém
Od prosince loňského roku je na státním zámku Slatiňany využíván 
nový informační systém Blueinfo. Návštěvníci si nyní mohou bez-
platně do svého mobilního telefonu stáhnout audio vyprávění o his-
torii této památky a zajímavosti vážící se k dané expozici. Nespornou 
výhodou tohoto systémového řešení je skutečnost, že zařízení funguje 
zcela automaticky a nepřetržitě. 
K obsahu se dostanou návštěvníci a turisté i mimo otevírací hodiny 
zámku. Každý, kdo má zájem obdržet daný obsah, se musí nacházet 
v místě dosahu vysílače a následně na svém telefonu zapnout funkci 
bluetooth. Stačí potvrdit přijetí dat a obsah se stáhne do daného te-
lefonu. Přehrávání si návštěvník volí již podle svého uvážení a typu 
přehrávače ve svém telefonu. 
Systém Blueinfo představuje moderní, bezplatnou a bezesporu i za-
jímavou cestu, jak spojit historii s moderními technologiemi součas-
nosti a tím i přitáhnout širší veřejnost ke kulturním odkazům. 

Infocetrum Slatiňany



Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 16. 12. 2008 Obecně 
závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 2/2008, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, která je účinná od 
1. 1. 2009. 
Poplatek, který je předmětem uvedené vyhlášky, byl stejně jako 
v minulém roce stanoven na základě kalkulace výdajů spojených 
s likvidací odpadu, tj.:
1)  výdajů na svoz směsného komunálního odpadu ze sběrných 

nádob (popelnic),
2)  výdajů na zajištění provozu sběrného dvora a 
3)  výdajů na zajištění svozu vytříděných složek komunálního od-

padu z barevných kontejnerů na plasty, sklo, papír a nápojové 
kartony rozmístěných po městě. 

Co se týče výdajů za svoz směsného komunálního odpadu ze sběr-
ných nádob, tyto byly minimalizovány díky výběru nové svozové 
fi rmy – snížení výdajů.
Výdaje na zajištění provozu sběrného dvora bylo nutné navýšit 
z důvodu nárůstu množství odpadu, zákonného navýšení poplatku 
za ukládání odpadu na skládce a o infl aci.
Výdaje na zajištění svozu vytříděných složek komunálního odpa-
du byly navýšeny o infl aci.
Konkrétní výše poplatku byla stanovena na 500 Kč za poplat-
níka (osobu s trvalým pobytem na území města Slatiňany stejně 
jako osobu, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci).
Od poplatku jsou osvobozeni:
a)  studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech a kole-

jích, (na základě předloženého dokladu z ubytovacího zařízení), 
vyjma měsíců července a srpna,

b)  občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se na ad-

rese trvalého pobytu ani jinde na území města Slatiňany proka-
zatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, léčebnách, 
nemocnicích apod.) 

c)  fyzické osoby dle Čl. 2 písm. b) této vyhlášky, které mají ve 
vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, 
v místech, kde není zajištěn komplexní systém shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů,

d)  občané trvale hlášeni v domech č. p. 795, 153 a 115 ve Slati-
ňanech.

Vznik nároku  na osvobození od placení poplatku je poplatník po-
vinen oznámit ve lhůtě 15 dnů písemně nebo ústně do protokolu 
správci poplatku, ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající ná-
rok na osvobození. Ve stejné lhůtě je poplatník takto osvobozený 
povinen oznámit zánik nároku na osvobození.
K úhradě předmětného poplatku budou nejpozději do 15. 2. 2009 
poplatníkům (případně společným zástupcům za domácnost) za-
slány poštovní poukázky. 
Do uvedeného termínu budou zaslány i poukázky k úhradě míst-
ního poplatku ze psa (výše tohoto poplatku se nemění, zůstává 
stejná jako v roce 2008).
Oba poplatky lze uhradit bezhotovostní formou nebo v hotovos-
ti v úřední dny (pondělí a středa) na pokladně městského úřadu 
Slatiňany. 
Poplatek za odpad je splatný nejpozději do 28. 2. 2009.
Poplatek ze psa je splatný nejpozději do 31. 3. 2009.
Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří 
obec poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezapla-
cený (neodvedený) poplatek nebo jeho nezaplacenou (neodvede-
nou) část až na trojnásobek.

Místní poplatek za komunální odpad a ze psa
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Dne 10. 1. 2009 proběhla ve Slatiňanech Tříkrálové 
sbírka organizovaná Farní charitou Chrudim. Za Slati-
ňany se sbírky zúčastnilo 7 skupinek, které vykoledo-
valy celkem  33 502 Kč. Všem, kteří do sbírky přispěli 
upřímně děkujeme. 
Náš velký dík za vybranou částku patří také všem ko-

ledníkům, které neodradilo mrazivé počasí a kteří dokázali oběto-
vat svůj volný čas pro dobrou věc.
Celkem Farní charita Chrudim vybrala v letošní sbírce 410 490 Kč.

Farní charita Chrudim

Tříkrálová sbírka

Srdečně zveme všechny příznivce našich cestovatelských večerů 
na další besedu, při které spolu s Oldřichem Mašínem přejdeme 
pěšky Anglii od západu na východ rozmanitou krajinou tří národ-
ních přírodních parků do Robin Hood´s Bay u Severního moře. 
Navštívíme národní parky Lake District National Park, Yorkshire 
Dales National Park a North York Moors National Park, které pa-
tří k nejkrásnějším v Anglie. Poznáme přírodu, kulturní památky 
a obyvatele této části Anglie.
Beseda se koná v úterý 3. 2. 2009 v 19.00 ve Společenském domě 
za podpory Pardubického kraje. Vstupné dobrovolné.

Beseda o cestování
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Během prosince byla vyhlášena Městskou knihovnou soutěž o nej-
krásnějšího „Vánočního kapra“. Soutěžící nám nosili do knihovny 
vlastnoručně vyrobené, namalované či upečené kapříky, a nevěřili 
byste, že se jich pod stromečkem sešlo na 70. Jelikož z každého 
dýchalo kouzlo vánoc a vánoční atmosféry a na každém si dal jeho 
majitel záležet, bylo by velice těžké rozhodovat o tom nejkrásněj-
ším. A proto jsme se rozhodly odměnit maličkostí každého, kdo 
nám zaplnil ten „předvánoční rybníček“.
Vyzýváme proto ty, kteří si ještě svého kapra v Městské knihovně 
nevyzvedli, aby tak učinili co nejdříve.
Na každého z nich čeká milé překvapení.

Renata Maryšková, Městská knihovna Slatiňany

V sobotu 10. 1. 2009 se konal ve škrovádské olšině Plašťata „Lí-
zátkový závod“, který pořádal Okrašlovací spolek Škrovád pod 
vedením Jardy Korečka. Sněhová nadílka přála pořadatelům i zá-
vodníkům, kteří soutěžili ve dvou kategoriích: Lyžařský závod pro 
děti – volný styl a spřežení bobů a sáněk pro děti s rodiči. 
Všichni účastníci děti i dospělí přes silný mráz zažili mnoho legra-
ce a odcházeli s dobrým dojmem příjemně stráveného odpoledne.

Vyhodnocení soutěže

Lízátkový závod

Před více než  padesáti lety měli občané Slatiňan senzaci v oso-
bě otužilce Karla Bureše. V třeskutých mrazech jezdil na kole po 
ulicích bez košile pouze v kalhotách. Při zimní procházce  podél 
řeky Chrudimky často vzpomínám na svého přítele pana Bureše. 
Zval mě na své zimní koupání k fotografování a tajně doufal, že 
mě časem získá jako svého následníka.
Povoláním byl topič v Semtíně. Mrzelo ho, že se lidé neotužují 
a žijí v přetopených bytech. Kdyby se dožil dnešní doby, nechápal 
by, proč se lidé tolik obávají nedostatku plynu k vytápění.
Vzpomínám na jeho vyprávění z druhé světové války. Byl nasazen 
na nucenou práci do Německa-Mnichova.
V době, kdy němečtí vojáci po tisících mrzli u Stalingradu, konaly 
se po celém Německu sbírky teplého prádla pro vojáky na frontě. 
Tuto situaci využil pan Bureš k provokaci a říkal svým spolupra-
covníkům: „Kdybyste byli otužilí jako my slované, neměli byste 
s mrazem problémy!“ Na potvrzení svého povídání je pozval na 
večerní exhibici. Přivedl je k rozvodněné řece Isar, svlékl se do 
trenek a řeku plnou ledové tříště přeplaval. Druhý den zvědaví di-
váci čekali, zda příjde vychloubačný Čech vůbec do práce. Přišel 
a s pyšným úsměvem je pozval znovu na večer, že je to naučí také. 
Nikdo nepřišel, ale od toho dne požíval posvátnou úctu od Němců, 
kteří dokáží ocenit sportovní výkony.
Při dokončování tohoto článku doma v pokoji se do mě dala tako-
vá zima, že jsme spěchali sednout na rozehřátá akumulační kam-
na. Defi nitivně jsem pochopil, že ve mně nebude mít pan Bureš 
následníka – otužilce, jak si kdysi přál!!!

Jiří Krajíček

Vzpomínky na otužilce pana Karla Bureše

Volná místa v DPS

V současné době jsou v DPS ve Slatiňanech dva volné byty 
k pronájmu. Dům pečovatelské služby Slatiňany spravuje Měs-
to Slatiňany a o přijetí do něho rozhoduje Rada města Slatiňany 
na základě žádosti. Dům s pečovatelskou službou poskytuje trva-
lé ubytování starým, osamělým a potřebným občanům Slatiňan 
a smluvních obcí.

ZUŠ v únoru

Pro některé žáky a učitele naší školy bude tento měsíc opravdu 
náročný. Své hudební umění změří s dalšími žáky ZUŠ okresu 
Chrudim. Proběhnou totiž okresní kola soutěží v sólovém zpěvu 
a hře na dechové nástroje. O tom, jak se jim vedlo, vás budeme 
informovat v dalších číslech Ozvěn Slatiňan. S. Sejkorová

VÝZVA SUBJEKTŮM V CESTOVNÍM RUCHU
Město Chrudim si tímto dovoluje vyzvat subjekty (fyzické a právnické 

osoby), jež mají jakoukoli vazbu k cestovnímu ruchu v rámci turistické 

oblasti Chrudimsko-Hlinecko, ke spolupráci spočívající v prezentaci 

subjektů např. na veletrzích cestovního ruchu, na letácích, v turistických 

novinách, na propagačních materiálech, na webových stránkách apod., 

kde bude turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko v rámci projektu „Infor-

mační a propagační kampaň turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko“ 

prezentována. Zájemci, hlaste se na adrese:

MěÚ Chrudim, Ing. Jitka Bodláková, Pardubická 67, 537 16 Chrudim,

kontaktní e-mail: jitka.bodlakova@chrudim-city.cz, tel. 469 657 471.
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Jak jsme si připomínali dětství
V sobotu 27. prosince jsme s KČT Slatiňany byli na 

Vánočním výletě. Na programu jsme měli pro-
cházku lesem v okolí Slatiňan a zastávka na Ko-
čičím hrádku byla to první připomenutí. Při zpá-
teční cestě jsme se zastavili na zámku Slatiňany. 
Tam jsme si u vánočního stromečku, u punče 

a cukroví poseděli  a pak s průvodkyní prohléd-
li zámeckou kuchyni s příslušenstvím a technické 

zázemí zámku.
V sobotu 17. ledna jsme šli na výlet do Chrudimě. Cestou podle 
řeky jsme si připomínali historii mlýnů na Chrudimce. První  - 
mlýn Janderov tu byl podle názoru historika prof. Floriána už na 
konci doby husitské. Písemný záznam o něm je ale až z r. 1570, 
kdy se tamní mlynář Prokop oženil s Barborou Štěrbovou. R. 1577 
přešel mlýn do majetku Václava Štěrby a začalo se mu říkat Štěr-
bovský. To bylo až do r. 1732, kdy mlýn koupil Antonín Ondřej 
Jandera. Podle něho se od té doby mlýn označuje jako Jande-
rovský. Tento  Jandera měl za manželku Františku Zumzande ze 
Sandberka, dceru vlastníka Slatiňanského panství Jana Ferdinan-
da Zumzande. V r. 1936 byl mlýn prodán Janu Klimešovi, který 
ho koupil pro svého, tehdy devítiletého syna Josefa – budoucího 
dlouholetého starostu Chrudimě. Tady poblíž na kopci nazývaném 
Vlčí Hora se v historii také pěstovala vinná réva a odtud podle 
jeho lisování při zpracování vznikl patrně název osady Presy. 
My jsme šli zahrádkami ke Chrudimi a tam se sešli s chrudimský-
mi účastníky našeho výletu. 
Pod nemocnicí, u mostu přes řeku jsme si připomenuli další mlýn 
– Klobásov.  Ten nemá jméno podle klobás, ale podle jednoho 
svého majitele – Matěje Klobásu.
Z dalšího mlýna – Podkopanického, je dnes dřevozpracující závod 
pana Ficka.
Mlýn Hrkačka zmizel úplně a připomíná nám ho jen dílo Heleny 
Šmahelové. Mohli jsme si ho ještě připomenout v Koželužské uli-
ci, vedle níž bývala zahrada patřící ke mlýnu.
Na řece Chrudimce však nebyly jen mlýny. Byly tu pily, ve měs-
tě pak hlavně soukenické valchy a koželužské stupníky. Stoupy 
– dřevěné sloupy poháněné vodním kolem nahrazovaly dřívější  
lidské šlapání.
My jsme mířili kolem bývalého mlýna Koželužského do Regio-
nálního muzea. Tam jsme  se potěšili půvabnou vánoční výstavou 
a zase si připomněli dětství, a to na výstavě „Jak bydlely panenky 

v Nizozemí“. Jsou na ní roztomilé pokojíčky a porcelánové ser-
visy i další nádobíčko pro panenky. Samozřejmě jsme si už po 
několikáté prošli Mozaiku z dějin regionu, někteří účastníci ji 
ostatně viděli poprvé. Tato expozice názorně a dá se říci i zábav-
nou formou připomíná to, co jsme se v dětství učili v dějepise. 
Seznamuje návštěvníky s tím, jak se historické události promítali 
i do místních dějin. Ještě nás zaujaly výstavy Umělecký plakát 
a Umělecká řemesla. Na schodišti jsme si prohlíželi znaky jednot-
livých měst kraje.
Po nezbytném fotu před muzeem jsme byli v Kabinetu Ex Libris 
na výstavě grafi ky Michaely Lesařové – Roubíčkové. Obrázky se 
nám líbily a odtud jsme už mířili do  restaurace U Pivovaru, kde 
jsme měli objednáno posezení a občerstvení. A potom už - podle 
řeky zpátky domů.

Klub českých turistů  Slatiňany

Formánci měli napilno

Něco pro naše čtenáře

HUDEBNÍ KRITIK JIŘÍ ČERNÝ BUDE HOSTEM
 60. LASKAVÉHO VEČERA

V loňském roce více než 50 dětí z Dětského folklórního souboru 
Formánci ZUŠ Slatiňany opravdu nezahálelo. Mimo pravidelného 
nácviku svých vystoupení Formánci uvítali jaro ve Slepoticích, 
zúčastnili se Dětského bálu v Hradci Králové, z kterého reportáž 
vysílala i Česká televize. Potěšili malé i velké diváky v Lukavi-
ci a stali se také účastníky Mezinárodního folklórního festivalu 
Pardubice – Hradec Králové. Své umění předvedli i na květno-
vém Slatiňanském pozastavení. Po prázdninovém odpočinku se 
začali pomalu chystat na svá vánoční vystoupení. Zimu přivolali 
svým listopadovým soustředěním v Juniorcentru na Seči. Tady si 
mohli ve chvilkách volna vychutnat i první velkou sněhovou na-
dílku. Jejich snahu a úsilí ocenili diváci ve vyprodané slatiňanské 
sokolovně během „Vánočního koncertu pro celou rodinu“, který 
připravily soubory Formánci, Formani spolu s hostem – souborem 
Lipka Pardubice ve spolupráci s T.J. Sokol Slatiňany. Svůj pra-
covní rok Formánci zakončili 21. prosince v KD Dukla Pardubi-
ce. Zde Formánci, Formani, Waldorfská škola Pardubice a soubor 
Kytice Praha předvedli reprízu loňského vánočního pořadu.
Doufám, že Formánci vykročili do nového roku 2009 správnou nohou, 
a že letošní rok bude pro ně alespoň tak úspěšný, jako rok loňský.

Vedoucí souboru S. Sejkorová

I nadále trvá dlouhodobá anketa – „ Doporučte nám knihu“.
Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy z naší 
knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběž-
ně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci lednu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:
Halina Pawlowská – Zanzibar
Tereza Boučková – Rok kohouta

Renata Maryšková, městská knihovna

Kdo alespoň občas poslouchá český rozhlas, zná velice dobře ne-
přeslechnutelný hluboký hlas Jiří Černého. Starší si jistě vybaví le-
gendární Houpačku, dnes je zase oblíbený pořad Klub osamělých 
srdcí seržanta Pepře. Tento hudební kritik a publicista se hudbou 
a uměním vůbec zabývá už mnoho desítek let. Nedávno vyšla i kni-
ha „Kritik bez konzervatoře“, což je vlastně knižní rozhovor. Na Las-
kavém večeru bude Jiří Černý besedovat u hudbě, literatuře, divadle 
a ostatní kultuře.  Můžete si proto připravit sami nějaké otázky. Krom 
besedy si budete moci koupit i výše zmíněnou knihu (300 Kč).
60. Laskavý večer se uskuteční v úterý 10. února od 19 hodin tra-
dičně ve Společenském domě. Tradiční je vstupné 50 Kč a malé 
pohoštění od pořadatelů. z.j.
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Hned z kraje nového roku jsem požádala o rozhovor pana starostu naše-
ho města MVDr. Ivana Jeníka a poprosila ho o pár odpovědí na otázky 
týkající se našeho města a života v něm.
1) Nejprve bych se vrátila k roku loňskému. Proběhly různé akce, 
opravy, stavby a jiné. Z čeho Vy máte největší radost a cítíte také 
nějaké zklamání z něčeho nedosaženého? 
Když zmíníte slovíčko radost, skrývá samozřejmě úspěchy, které se 
ve městě v roce minulém, ale i předešlých letech podařilo vybudovat, 
zlepšit, zrenovovat či dokončit. Když mám být konkrétní tak zmíním 
například dokončení cyklopěší stezky Chrudim – Slatiňany, zahájení 
kanalizace v ulici Na Ostrově a Vrchlického nebo plynofi kace základní 
školy a z toho vyplývající změna v topení – elektrické nahradilo topení 
plynové.
Mrzí mě, že se nepodařilo dokončit chodník na Presy. Projektová do-
kumentace neřešila přeložení inženýrských sítí, stavba byla opožděna 
a z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro stavební činnost 
nemohla být stavba dokončena v termínu. Jakmile počasí dovolí, na 
stavbě se bude ihned pokračovat.
2) V letošním roce má město Slatiňany spousty úkolů co zlepšit, 
opravit, postavit jak a do čeho investovat. Mohl byste čtenářům 
nastínit ty nejdůležitější akce?
Budeme například pokračovat 4. etapa oprav silnice ve Škrovádě, která 
navazuje na předchozí tři již provedené etapy a měla by být dokončena 
kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického. Dále je naplánována vý-
měna stávajících oken v domě s pečovatelskou službou za nové a v pří-
padě získání dotace ještě zahájení celkové rekonstrukce, dokončení již 
třetí části zmíněného chodníku na Presy nebo třeba zateplení základní 
školy – 1. stupně. 
3) Jak jste spokojen se spoluprací„města“ s občany? Není asi jedno-
duché vždy uspokojit všechny, kdo mají nějaké požadavky a pros-
by nebo je veškerá komunikace bez problémů?
Všem občanům se nelze zavděčit, to známe jistě všichni. Je škoda, že 
se občané mnohdy nezajímají o přípravu akce dříve, jelikož po jejím 
zahájení je většinou velice těžké pozdě sdělené připomínky projednat 
či zrealizovat. Nebo je to přinejmenším velice složité. Občané vidí vět-
šinou chybu pouze na úřadě či na úředníkovi a u sebe a jejich pozdní 
aktivitě, tu nevidí nikdy. 
4) Občany města udivuje stále větší administrativa a tzv. papíro-
vání. Opravdu je pro ně vše složitější nebo je na druhé straně také 
práce, která naopak občanům „život“ usnadňuje?
Papírování snad tolik nezatěžuje, jen se snad někdy dělá něco duplicit-
ně a tomu také mnohdy nerozumím.
5) Nejeden příchozí na radnici se stále podivuje tomu, že na našem 
úřadě stále platí úřední a neúřední dny a hodiny. Na některých úřa-
dech mají úřední dobu pro občany každý den. Můžete nám k tomu 
něco říct?
„Úřední hodiny“ jsou stanoveny v „obvyklé dny“ tedy pondělí a středa 
a to od 8.00 do 17.00 s polední přestávkou 11.00–13.00 hod. Pokud 
tyto hodiny někomu nevyhovují, je možné individuelně si telefonicky 
či mailem domluvit s příslušným zaměstnancem termín schůzky jiný. 
Je pravda, že některé úřady mají úřední hodiny rozšířené ještě na další 
dny, ale většinou se jedná o větší úřady s více zaměstnanci. Na našem 
úřadě je vzhledem k nižšímu počtu zaměstnanců a kumulovaným funk-
cím a mnohdy problematické zastupitelnosti zvolen tento přístup, kdy 
občan ví, že v úřední den u nás vyřídí své záležitosti, protože úředníci 
vyjma nemocných či na dovolené jsou tady a práci si plánují tak, aby 
se mohli plně věnovat občanům. Na další dny plánujeme kontrolní dny, 
kolaudace, jednání ať už tady na radnici tak i s jinými subjekty či na 
jiných úřadech, případně průběžné vzdělávání apod. Rozšířit úřední ho-
diny na všechny pracovní dny by znamenalo, že občané mnohdy narazí 
z výše uvedených důvodů na zamčené dveře kanceláře a museli by svou 
návštěvu úřadu opakovat.
6) Jaká je nabídka služeb na naší radnici? Co vše si může občan ve 
Slatiňanech vyřídit? Nabídka se stále rozšiřuje, je tomu tak?
Nabídka služeb odpovídá působnosti města a městského úřadu (kromě 
samosprávných činností se jedná o výkon státní správy – matrika, sta-
vební úřad, sociální působnost apod.), to je asi všeobecně známé a ob-
čané si to mohou přečíst na webu města v organizačním řádu, ale rád 
bych se zastavil u novinky asi rok staré, která začátkem roku doznala 
velké změny a tou je CZECH POINT. Myslím, že to je opravdové při-
blížení státní správy občanům. Prostřednictvím elektronického spojení 
je na našem úřadě možno získat za příslušný poplatek výpisy z několika 

registrů. K v loňském roce postupně zprovozněným (Živnostenský rejs-
třík, Rejstřík trestů, Registr živnostenského podnikání pro právnickou 
osobu, Registr živnostenského podnikání pro fyzickou osobu, Obchod-
ní rejstřík a Katastr nemovitostí) přibyly od 1. 1. 2009 další: Informační 
systém odpadového hospodářství – registr účastníků provozu modulu 
autovraků ISOH, Informační systém o veřejných zakázkách – seznam 
kvalifi kovaných dodavatelů a asi nejdiskutovanější Centrální registr ři-
dičů – výpis bodového hodnocení osoby
7) Pardubický kraj, ale i Evropská unie nabízí spousty projektů, 
do kterých se lze zapojit a získat nějaké ty penízky navíc na různé 
investice a akce, které město jinak celé fi nancuje z rozpočtu města. 
Můžete uvést nějaký příklad akce, na kterou žádá město příspěvek 
a je jedno, jestli formou grantů či dotací?
V současné době čerpá město Slatiňany velkou dotaci na zrealizování 
kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického. Další peníze byly čerpá-
ny na dokončení cyklopěší stezky Chrudim – Slatiňany, na dokončení 
kanalizace ve Škrovádě či na zpracování projektové dokumentace na 
objekt Švýcárny. Připravují se žádosti o dotace na odbahnění rybní-
ka u nádraží, zateplení mateřské školy, domu s pečovatelskou službou 
nebo například na vybudování kanalizace v Trpišově. 
8) Co se týče sociální sféry, uvažujete v této oblasti o nějakých vět-
ších projektech? Myslím tím například pomoc mladým rodinám 
v řešení jejich bytové situace, i když jak většina z nás ví, v bytech na 
Starém náměstí našla řešení nejedna rodina, ale stále je to nedosta-
čující. Nebylo by řešením přilákat další mladé lidi do našeho města 
třeba zajištěním lokality pro stavbu rodinných domků, o které je 
dnes velký zájem jako v jiných městech našeho okolí?
Je připraven projekt na výstavbu nových bytů, ale čekáme, zda stát vy-
píše nějaké dotační či grantové programy.
9) Stejně tak zajímá spoluobčany řešení nebo spíše neřešení situace 
starších lidí. Myslím tím například vybudování domu s pečovatel-
skou službou se všemi službami odpovídajícími standartu dnešní 
doby nebo domova důchodců. Starších občanů, kteří zůstávají sami 
bez pomoci, kterou nutně potřebují přibývá, a řešení v několika by-
tech, které naše město nabízí je nedostačující. Co vy na to?
V letošním roce zahájíme rekonstrukci domu s pečovatelskou službou, 
respektive zatím pouze již zmíněnu výměnu oken, pokud nedostaneme 
dotaci, ale stále doufáme, že uspějeme a obdržíme dotaci na půdní ve-
stavbu obytných buněk a stavební úpravu domu s pečovatelskou služ-
bou. V souladu s územním plánem probíhají také předběžná jednání 
týkající se zahájení možné realizace stavby „Senior parku“ v Presích. 
10) Máte vy nějakou připomínku, prosbu či sdělení pro naše čte-
náře? 
Ano, aby své připomínky, náměty a postřehy říkali včas a na správných 
místech. Někdy se už opravdu nedá stav věci měnit. Více očí více vidí, 
a jak praví africké přísloví: „Vržený oštěp nezastavíš“.
Děkuji Vám mnohokrát za odpovědi na otázky i čas, který jste mi vě-
noval.

Ptala se Renata Maryšková

Ptáme se za Vás
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Známá dětská atrakce – Kočičí hrádek - je více než sto let vy-

hledávána dětmi, které si tu hrají na hradní pány a samy si tu také 

kralují.

Nachází se nad zámeckým parkem a povedou nás k němu smě-

rové ukazatele, turistická zelená značka od zámku nebo naučná 

stezka Ke Kočičímu hrádku s devíti zastávkami. Název této stezky, 

uvedený  v textu první tabule, je ale nesprávný, protože hrádek je 

její čtvrtá zastávka, která dále pokračuje kolem Švýcárny k Vrch-

lickému návrší a vrací se zpět k výchozímu stanovišti.

Byla to kněžna Vilemína Auerspergová (1857–1909), jež 

k ukrácení kratochvíle zámeckých ratolestí dala podnět ke stavbě 

kouzelného fi ligránského hrádku. Jeho vznik se datuje do přelomu  

19.a 20. století a z dobových pohlednic víme, že se tak stalo ještě 

před koncem 19. století. Je třeba říci, že byl postaven velmi zdařilý 

model středověkého opevněného sídla, a to ještě v době dozníva-

jícího romantismu v Čechách, jímž byla kněžna ovlivněna. Svým 

nápadem si počínala nadčasově, neboť jak sama předpokládala, 

způsobí mnoho radosti a potěšení i dalším generacím lidské dro-

botiny, především té neurozené. Jejich smích a veselý úsměv patří 

mezi nezapomenutelné dojmy, odnášející si z návštěvy rozkoš-

ného hrádečku. S pocitem milé vzpomínky se sem rády vracejí, 

aby svá dětská přání projevila svým způsobem, tj. na postavičkách 

z říše pohádek a snů.

Z ilustrovaných obrázků je zřejmé, že okružní hradební zídka 

s cimbuřím byla postavena na vystupující křemencové skalce, do 

níž jsou včleněny válcové a hranolové věže, jejichž vzhled je ozdo-

ben pseudorenesančními architektonickými články. Hlavice věží 

tvoří  buď jehlan nebo kužel, charakteristický u hlavní věže. Ta je 

také největší a má rovněž ochoz i velký boční otvor, demonstru-

jící v miniměřítku obytnou věž hradu, do něhož se schová i větší 

dítě. Vchod do uzavřeného nádvoří tvoří branka s gotickým ostě-

ním, hájená strážními věžemi s otvory, znázorňující střílny. Spíše 

jako kuriozita jsou vyznačeny i prevety, vystupující z vnější strany 

hradby, což bylo zařízení nepostradatelné u každého hradu.

Protože Kočičí hrádek je vysněným rájem zábavy dětí, in-

spirovalo to mladé ochránce přírody z Chrudimi (Rákosníčky) 

v roce 1998-9 ke zřízení krátké naučné stezky, původně pojaté od 

klapačky, branky v horní části parku, k tomuto hrádku, kde bylo 

umístěno odpočívadlo s lavičkami. Proto nekoresponduje dnešní 

název stezky, který byl pone-

chán podle prvního návrhu, se 

skutečnou trasou (viz výše).

V roce 2007 proběhla její 

celková rekonstrukce od pro-

fesionálních ochránců příro-

dy(ZO ČSOP Nasavrky) za 

přispění sponzorů, z nichž je 

třeba jmenovat CHKO Želez-

né hory.

Ofi ciálně byla zpřístupně-

na 28. ledna 2008. Nově zří-

zené informační cedule o stej-

ném počtu jako měla předtím  

přibližují místní ekosystém, 

přírodní krásy, chov kladrub-

ského vraníka, historii a další 

aspekty krajiny.

Naposledy byl hrádek 

opravován v letech 2002–2003 

fi rmou J. Dymáka z České sta-

vební huti za režijní náklady 

města.

Komentář k obrázkům :

1) Kočičí hrádek celkový pohled ze strany

2) Pohled zdola od vstupní branky

3) Vnější část hradební zdi s prevety

4) Hlavní věž hrádku s ochozem a bočním vstupním otvorem. 

Ing . Milan Vorel

Kočičí hrádek – oblíbený objekt dětských radovánek
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Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 13.pro-
since 2008 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci:

Háp Marek Slatiňany, T.G.Masaryka 78
Hudec Matěj Slatiňany, Tyršova 694
Jonášová Markéta Slatiňany, Švermova 755
Kolářová Aneta Slatiňany, Wolkerova 542
Paul Miroslav Slatiňany, Staré náměstí 833
Pavliš Tomáš Slatiňany, Tyršova 534
Pleninger Antonín Slatiňany, Škrovád 98
Polhoš Patrik Slatiňany, Staré náměstí 92
Růžička Jindřich Slatiňany, Škrovád 27

Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany pod vedením 
paní učitelky Jitky Šottové a paní učitelky Jiřiny Hrubé. Všichni 
přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům do dalších let 
mnoho klidu, pohody a zdraví.

I v únoru je Farma Slunečná!

Farma Slunečný Dvůr, Morašice-Holičky 34,
538 03 Heřmanův Městec

Restaurace Na Farmě. 
Otevřeno každý pátek od 17 do 21 hodin, 
každou sobotu a neděli od 11 do 21 hodin. 

Výletní, stále nekuřácká, panoramatická, rodinná,
krbem vyhřátá i zdobená!

V teple hraní s dětmi i obří šachy! Více na www.sunnyfarm.cz.
Neděle 1. února – Čokovíkend

První únorová neděle ve znamení čokolády. Ochutnáte čerstvé 
ovoce v čokopeřejce?

7. a 8. února 
Královský česnekový víkend!

Jeho veličenstvo ČESNEK Vás pozdraví svoji typickou vůní. Faj-
novky ať pro tentokrát Farmu minou.Vše ve znamení česneku! 
A čím čerstvější, tím zdravější.Česnekové opojení, kde jinde, než 
na Farmě. A volné přírody na procházku je všude kolem dosytosti!

14. a 15. února – Vepřové hody aneb Udice na jitrnice
Kde jinde, než na Farmě. Svatovalentýnský víkend po česku!
Česká zabijačka pro všechny, kteří ji mají rádi! Jitrnice – možná 
opět – na stromě!  navíc! Veselý rybolov – na udici se objeví malý 
valentýnský dáreček od srdce, ale klidně i jitrnice! Protože láska 
prochází žaludkem 

21. a 22. února – Víkend se zelíčkem
Protože k zimě dobré zelí – kysané i čerstvé – prostě patří. Na Far-
mě česká klasika zlatavá pečínka, knedlík a festival zelí! A určitě 
překvapí bramboráky – jenomže zase ze zelí! A nebo pečené zelí 
babičky Růženky? České chutě na Farmě. A svoje pejsky nenechte 
doma – stýskalo by se jim!
28. února a 1. března – 2. únorový čajíček aneb Medový víkend
Nefalšovaná zábava pro batolata i děti školkou a školou povin-
né To je sobota 28.února od 14 hodin.V restauraci navíc Medový 
víkend – steaky v medové marinádě, ale také domácí medovník. 
BONUS! ZDARMA líčení dětí, malování na tvářičky aby je 
tancování více bavilo! Velmi uvolněné odpoledne. A prodej me-
díků přímo od medaře. Pro jistotu si rezervujte stůl na telefonu 
602 240 944.

Poděkování
Děkujeme městu Slatiňany za milé blahopřání u příležitosti vý-
ročí naší zlaté svatby.

Manželé Šinkorovi

Děkuji svazu diabetiků zvláště p. O. Slachové za uskutečnění 
oslavy mého jubilea. Dík patří i MěÚ Slatiňany za blahopřání.

Vlasta Tycová
Zlatá svatba

Dne 21. února 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Ivana a František Teplých. K tomuto významnému vý-
ročí přeje město Slatiňany manželům mnoho spokojenosti a zdra-
ví s přáním všeho dobrého v dalších letech společného života.

Nabídka
Prodejna second-hand pí. Sirová na křižovatce zve k výhod-
ným nákupům oděvů a textilu. Výprodej v nejnižších cenách 
od 10 Kč za 1 kus.
Výprodej začíná dne 2. 2. 2009

8

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES
SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané,

pořádá v sobotu 7. února
tradiční Sportovní ples – opět v místní sokolovně. 

Zajištěna je i bohatá tombola.
K tanci hraje populární skupina KROKUS.

Začátek ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafi ce KVĚT.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

Hudební večer
Všichni příznivci dobré muziky jsou srdečně zváni do slati-
ňanské sokolovny v pátek 27. února 2009. Od 19 hodin bude 
pro všechny hrát k tanci i poslech orchestr Big band. Chcete-li 
si zatančit nebo třeba i zazpívat hezké melodie určitě přijďte. 
Vstupné 50 Kč. Těší se na Vás pořadatelé Big band Chrudim 
a TJ Sokol Slatiňany.

Připravujeme….
V sobotu 7. března 2009 od 14 hodin bude v sokolovně pro děti 
DĚTSKÝ KARNEVAL.


