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Rada města Slatiňany projednala
na své 62. schůzi dne 23. 2. 2009

  1.  Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené městem 
Slatiňany na rok 2009  

  2.  Odpisové plány pro příspěvkové organizace zřízené městem 
Slatiňany na rok 2009

  3.  Smlouvu o zdravotní péči
  4.  Pronájem pozemku parc. č. 335/2 v kat. území Kunčí 
  5.  Pronájem části pozemkové parc. č. 183/4 o výměře 9 m2 v kat. 

území Slatiňany (vedle Domu služeb č. p. 771)
  6.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zhotovení zakázek města malého rozsahu – projektové doku-
mentace, zhotovení staveb

  7.  Termín pro vydávání Ozvěn Slatiňan
  8.  Nájemní smlouvu na byt č. 1 v DPS Slatiňany
  9.  Projednání žádosti SK Spartak Slatiňany
10.  2. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na rok 2009
11.  Úpravu projektové dokumentace pro stavební povolení na ob-

jekt Švýcárna, Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 63. schůzi dne 2. března 2009

  1.  Stavební úpravy objektu Základní umělecké školy Slatiňany
  2.  Situaci s SK Spartak Slatiňany
  3.  Platovou situaci ve školství

Rada města Slatiňany projednala
na své 64. schůzi dne 12. března 2009

  1.  Situaci s SK Spartak Slatiňany
  2.  Smlouvu o převodu vlastnictví k majetku České republiky – 

SDH Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 65. schůzi dne 16. března 2009

  1.  Přerušení provozu v MŠ Slatiňany
  2.  Podání žádosti SZIF o dotaci na lesy
  3.  Poskytnutí příspěvku městu Chrudim
  4.  Změny v pronájmu nebytových prostor domu služeb č. p. 21 

ve Slatiňanech
  5.  Zřízení věcného břemena – změna trasy kabelového vedení 

nn – rekonstrukce ul. Vrchlického 
  6.  Aktualizaci povodňového plánu města Slatiňany
  7.  Poskytnutí fi nančních příspěvků – grantů v rámci schváleného 

limitu z rozpočtu města Slatiňany na rok 2009
  8. Program 17. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  9.  Žádost o pokácení 4 ks javorů na pozemku parc. č. 767 v kata-

strálním území Slatiňany
10.  Žádost o pokácení 15 ks olší na pozemku parc. č. 104 v katas-

trálním území Škrovád
11.  Informaci o činnosti Městského úřadu Slatiňany v r. 2008
12.  Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na 

zhotovení zakázky Města malého rozsahu – Stavba chodníku 
pro pěší na Starém náměstí ve Slatiňanech  

13.  Zadání stavebních zakázek města – Oprava a výměna sociálního 
zařízení ve II. NP a zrušení septiku v Mateřské škole Slatiňany

Rada města Slatiňany Daň z nemovitosti

TANEČNÍ 2009

Metro ve Slatiňanech

Na základě informace získané u správce daně z nemovitosti Fi-
nančního úřadu Chrudim, sdělujeme občanům, že poukázky 
k úhradě budou poplatníkům rozesílány v průběhu měsíce dub-
na 2009. V důsledku celostátních změn pozemků a také z důvodu 
nově stanovených koefi cientů pro výpočet daně z nemovitosti do-
jde k mírnému navýšení daně. Přepočet provede fi nanční úřad sám, 
poplatník nemusí provádět žádnou změnu v daňovém přiznání.

Přihlášky do letošních tanečních, které budou zahájeny 4. září 
2009 v sokolovně ve Slatiňanech pod vedením učitelů tance man-
želů Falhaurových,  budou přijímány  v sokolovně dne 16. dubna 
2009 od 17.00 do 18.00 hod. Cena kurzu  1 300 Kč a bude vybírá-
na zároveň s přihlášením. Jiný termín přihlášení a bližší informace 
je možné získat na tel. č. 608 970 115.

Srdečně zveme všechny občany na slavnostní otevření první stanice me-
tra na území našeho města ve Vrchlického ulici. Tento moderní doprav-
ní prostředek nás velmi rychle spojí s krajským městem. Bohužel naše 
sousední město na severu nestačilo pružně reagovat, a tak jej soupravy 
budou sníženou rychlostí zatím pouze projíždět. Do budoucna se počítá 
s prodloužením přes Škrovád a Trpišov až do Nasavrk s jednokolejnou 
odbočkou do místní části Kunčí na náves u rybníka. Slavnostní přestři-
žení pásky se odehraje ve středu 1. dubna v 14.47 hod., přesně v době pří-
jezdu první soupravy. Pro ostraňování závad zjištěných při zkušebním 
provozu může dojít k odchylce příjezdu vlaku + - 2,5 hodiny.
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Změny na zámku a v muzeu ve Slatiňanech

Něco pro naše čtenáře

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 březnu jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučuje-
me pro naše čtenáře knihy:

Eva Hurychová – Řekla jsem ne tyranovi
Lenka Procházková – Slunce v úplňku

Renata Maryšková

Milí příznivci slatiňanského zámku a hipologického muzea, 
ráda bych vás co nejsrdečněji pozdravila z jednoho z nej-
krásnějších míst ve Slatiňanech. Velmi si vážím toho, že se 
od února letošního roku mohu starat (i ze světového hlediska) 
o naprosto jedinečné muzeum a zámek, jelikož od tohoto data 
zde zastávám funkci kastelánky. V průběhu nejbližších týdnů 
a měsíců jistě nalezneme příležitosti ke vzájemnému setkání na 
plánovaných akcích muzea či Infocentra ve Slatiňanech. Rov-
něž si velmi vážím možnosti další spolupráce s Ing. Jarosla-
vem Havlíčkem, který stejně jako Růžena Horáková, zasvětil 
zdejšímu zámku svůj život. Budu se snažit pokračovat v jejich 
šlépějích, a budu se velmi těšit na vaše návštěvy, a to od gene-
rací nejmladších až po ty nejzkušenější.
Návštěvní sezóna začíná již v dubnu, ovšem v tomto měsíci 
bude zámek otevřen pouze o sobotách a nedělích a svátcích od 
10 do 16 hodin. V dalším období bude otevřen každý den kro-
mě pondělků až do konce září, a to od 10 do 16 hod., a v říjnu 
bude stejný režim jako v dubnu. 
Vstupné je určováno Národním památkovým ústavem a pro 
letošní rok je stanoveno na 90 Kč na osobu, snížené činí 60 
Kč na osobu. 
Bližší informace získáte na webových stránkách www.hippolo-
gickemuzeumslatinany.cz, další nové webové stránky se právě 
tvoří. Telefonické objednání návštěv zámku pro větší skupiny 
je na tel. 469 681 112, faxovat můžete na tel. 469 682 384.

Akce
Hipologické muzeum začne sezónu výstavami. První důležitěj-
ší akcí pro příznivce přednášek o koních bude tzv. malá hipo-
logická konference, která se uskuteční v sobotu 25. dubna od 9 
do 13 hodin v zámecké knihovně, a je určena široké veřejnosti. 
K přednášejícím budou patřit zkušení odborníci jako Otto Dla-
bola, Ing. Jaroslav Havlíček, Ing. Karel Regner a Ing. Franti-
šek Petřík. Témata se budou týkat chovu Shagya-arabů, staro-
kladrubských koní, Selské jízdy a samozřejmě hipologického 
muzea. Zápisné na konferenci se rovná ceně jedné vstupenky 
čili 90 Kč/osoba. Akce potrvá od 9.00 do 13.00 hod. a velice 
ráda vás na této akci uvidím. Přihlásit se můžete na e-mailu: 
zamek.slatinany@tiscali.cz nebo na telefonu 469 681 112.
Některé výstavy byly naplánovány již v minulém roce, a k nim 
patří výstava Základní umělecké školy Slatiňany od 17. do 
19. 4. a dále například výstava Strojírna Potůček (významná 
slatiňanská fi rma na výrobu hasící techniky), která začne 11. 
května. 

Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
kastelánka 

Na podrobnější rozhovor s paní kastelánkou se můžete těšit 
v příštích Ozvěnách.

Čtveráci poprvé ve Slatiňanech

Infocentrum informuje

Zveme všechny příznivce pěkných písniček v pátek 24. dubna  
2009 v 16 hodin do Společenského domu, kde Vám k poslechu 
zahraje skupina Čtveráci, menší formace skupiny Živaňanka, pod 
vedením kapelníka Jindry Vašíčka.  Z širokého repertoáru se mů-
žete těšit nejen na dechovky, ale i písně z muzikálů a nebudou 
samozřejmě chybět ani písničky na přání. 
Přijďte strávit příjemné odpoledne a zazpívat si, jste srdečně zváni.

sokolovna Slatiňany v pátek 15. 5. 2009

V pátek 27. února 2009 uskutečnil T. J. Sokol Slatiňany ve spo-
lupráci s dechovým orchestrem Big Band Chrudim společenský 
večer. Ačkoliv se jednalo o akci velmi zdařilou, zúčastnilo se jí 
asi 30 návštěvníků a ti ještě nebyli ani z poloviny místní. Přesto 
si všichni 3 hodinovou akci užili každý podle svého. Někteří na 
tanečním parketu, jiní jen poslechem, ale všichni měli možnost 
využít pohostinnost občerstvení v baru v sokolovně.
Zveme proto znovu všechny naše občany, kteří se rádi baví, aby 
přišli do sokolovny v pátek 15. května 2009, kde bude od 19.30 
hod. k tanci i poslechu hrát Big Band Chrudim. Vezměte s sebou 
své známé, 50 Kč na vstupné a dobrou náladu, i když ta není 
podmínkou. Uvidíte, že večer strávíte v pohodě. Těšíme se na 
všechny.

Akce ZUŠ Slatiňany v měsíci dubnu

SAXOFONY NA 62. LASKAVÉM VEČERU

BIG BAND PODRUHÉ

pondělí 6. 4. – 17.00 hodin – sál ZUŠ Slatiňany – Koncert 
světoznámého kytaristy, profesora Brněnské konzervatoře pana 
Vladislava Bláhy
vstupné: dospělí – 60 Kč, děti – 40Kč 
středa 15. 4. – 18.00 hodin –  sál ZUŠ Slatiňany – Jarní koncert 

učitelů
vstupné dobrovolné
16.–29. duben –  Výstava VO ZUŠ Slatiňany – Zámek Slatiňany

Vernisáž výstavy – čtvrtek 16. 4. – 16.00 hod.
vstupné dobrovolné

20.–24. duben –  Týden tance – vystoupení TO ZUŠ Slatiňany 
– Sokolovna Slatiňany
Vystoupení pro veřejnost – středa 22. 4. – 
16.00 a 18.00 hodin

vstupné dobrovolné 

Letos Vás opět zveme na „Putování za pověstmi Chrudimska Hli-
necka“. Pro ty z Vás, kteří jste v loňském roce nestihli navštívit 
zajímavá místa našeho regionu, máme znovu připravenu zajíma-
vou soutěž, s odměnami pro vylosované. Stačí se zastavit v našem 
Informačním centru ve Slatiňanech pro bližší informace, nebo se 
podívat na naše webové stránky.

Společenský dům zažije ve čtvrtek 16. dubna opravdu říznou 
muziku. Jazzové melodie zahraje saxofonové kvarteto z Pardu-
bic. Tvoří ho tři mladí hudebníci a jejich vedoucí Pavel Merta. 
Hudba bude doplněna verši východočeských básníků. Laskavý 
večer začíná tradičně v 19 hodin a za tradiční vstupné 50 korun 
dostanete tradiční malé pohoštění. z.j.
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Koncem února jsme s Klubem českých turistů šli 
na exkurzi do mlýna Janderov. Naše cesta byla 

vlastně takové malé manévry – část účastníků 
šla ze Slatiňan, druhá část z Chrudimě, někdo 
na kole a někdo autem.

Ve mlýně jsme měli dojednánu prohlídku. Přes 
historii mlýna, kterou jsme trochu znali z nedáv-

ného výletu do Chrudimě, jsme se dostali do součas-
nosti, kdy nynější majitelé mlýn vrácený v restituci pronajímají. 
Ing. Šafr, který ve mlýně podniká, nám všechno ochotně ukázal 
a vysvětlil. A tak jsme se dozvěděli o postupech při výrobě růz-
ných druhů mouky i dalších výrobků z obilí. Zajímaly nás i obilné 
klíčky, které někteří u nás již používají. Ve výkladu došlo např. 
i na skladování produktů, na dodavatele obilí, na ceny i na výuku 
mlynářského řemesla.
Po prohlídce jsme si rádi v místní prodejně něco nakoupili a podle 
řeky pokračovali do Chrudimě. Tady jsme měli objednané občer-
stvení a zase podle řeky se vraceli domů.

V sobotu 14. března jsme měli na programu Lesní stezku Podhů-
ra. Parkem ke Kočičímu hrádku a pak v obráceném směru – od 
poslední zastávky této stezky – jsme ji celou obešli. U Lesní stu-
dánky kvetly sněženky a v mechu se pořád daří malým jedličkám. 
Odtud jsme šli pod skálou, u které jsme vzpomněli pověsti o Zum-

zandovské skále, ve které je schován velký poklad. K té skále se 
údajně kdysi vypravili pro poklad dva chrudimští sousedé. Když 
se nemohli dohodnout na postupu, dokonce se poprali a záležitost 
skončila u soudu. Tolik k pokladu. Ale jméno Zumzand se sku-
tečně ke Slatiňanům váže. Jeho majitel Karel Josef Zumzand se 
Sandberku v r. 1710 Slatiňany koupil. Za tohoto nového majitele 
došlo k rychlému růstu všech poddanských povinností a k suro-
vému zacházení s poddanými. Do sporů mezi zámeckým pánem 
a poddanými zasáhl z obavy před povstáním dokonce císař Karel 
VI. Za své činy se Karel Josef Zumzand zodpovídal před soudem 
a byl dokonce vězněn v Daliborce na Pražském hradě.
Celý den nám velice přálo počasí a tak jsme si zašli ještě k Rab-
štejnské Lhotě do lokality Na skalách. Tady bylo v druhohorách 
pobřeží křídového moře. Dosud tu jsou vidět prvohorní křemenco-
vé skalky, ohlazené tím dávným mořským příbojem. Některé jsou 
kryty pískovci, které vznikly nánosem mořského písku.
Vrátili jsme se k lesu Podhůry a došli ke zbytku rozhledny Bára. 
Tady jsme se i bez ní pokochali výhledy do kraje. Potom znovu 
kolem Kočičího hrádku do restaurace BONET a pak už domů.
Koncem měsíce nás ještě čeká výlet do Prahy. Na programu bude 
Chlupáčovo muzeum s geologickými a paleontologickými sbír-
kami, v Podskalské celnici expozice věnovaná historii plavby na 
Vltavě i zaniklého Podskalí a v Karolinu výstava Bible.

KČT Slatiňany

Do mlýna a ke břehu křídového moře

Cestovatelský večer – Kyrgyzstán

Poslední této sezóny je cestovatelská přednáška Petra Dittricha 
z Hradce Králové o loňské výpravě do Kyrgyzstánu Prostřednic-
tvím fotografi í a jeho vyprávění splujeme spolu s partou vodáků 
pod sedmitisícovými vrcholy pohoří Ťan – Šan několik divokých 
řek, absolvujeme třídenní trek v opuštěných horách, v legendár-
ním náklaďáku ZIL 131 objedeme jezera Isik-Kul a Song-Kol, 
prohlédneme si města Biškek a Karakol (bývalý Převalsk), navští-
víme v jurtě místní obyvatele a ochutnáme kumys…
Přednáška o Kyrgyzstánu se koná v úterý 31. března 2009 v 19,00 
hod. ve Společenském domě v Tyršově ulici. Srdečně zveme 
všechny příznivce našich besed.
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Jsou mezi námi lidé, kteří i když možná nejméně zmiňovaní ze 
všech složek záchranného systému, pomáhají nám občanům řešit 
velice svízelné situace, do kterých se určitě stále častěji dostává-
me. Jsou důležitou složkou zásahu při požáru, dopravní nehodě 
nebo například při likvidaci škodlivých látek nebo při oznámení 
o znečištění řeky, silnice či ovzduší. Ano, mám na mysli dobrovol-
né hasiče, kteří tvoří nedílnou součást Integrovaného záchranného 
systému, a bez jejich pomoci a spolupráce si to dnes asi vůbec 
nikdo nedovede představit. Navážu na článek v minulém čísle 
Ozvěn, kdy jste si mohli přečíst zprávu o činnosti jejich sboru ve 
Slatiňanech za minulý rok a vyzpovídám jednoho z nich, člověka, 
který o jejich práci a pomoci může vyprávět. Je jím František Ru-
lík mladší, člen výjezdové jednotky Sboru dobrovolných hasičů 
Města Slatiňan (SDH), a zároveň její velitel. Jelikož se známe, 
dovolte mi, prosím, abych svému hostovi tykala. 
1. Jak vůbec začala tvá hasičská „kariéra“, jsi hasičem asi od-
malička nebo se mýlím? Byl jsi nejdříve dobrovolným hasičem, 
co rozhodlo o tom, že se tvůj koníček stal i tvým životním povolá-
ním, můžu-li to takto říci?
Ano máš pravdu v tom, že bylo vždy mým přáním stát se hasičem. 
Není ani divu, když můj otec, coby mladý hasič, začínal u sbo-
ru ve Slatiňanech a posléze po více jak třiceti letech odcházel do 
důchodu od profesionálních hasičů z Chrudimi. Je tedy jasné, že 
u nás doma byla „hasičina“ na denním pořádku, nehledě na to, že 
moje maminka i bratr jsou od mládí též u dobrovolných hasičů. Já 
jsem osobně začal v 6 letech chodit do kroužku mladých hasičů 
a postupem času jsem se dopracoval až na velitele jednotky ve 
Slatiňanech. To, že se koníček stal mým povoláním, byl vždy můj 
sen, a nikdy jsem si nepřipouštěl, že by se nesplnil. 
2. Kolik členů tvoří slatiňanská jednotka, je dostatečně velká 
nebo by bylo potřeba vaše řady rozšířit? A jak se může vlastně 
zájemce hasičem stát? Jaké profese zastávají dobrovolní hasiči 
ze Slatiňan v civilním životě? Je kromě tebe ještě u dobrovolníků 
nějaký profesionál? 
Ve Slatiňanech čítá jednotka 21 členů, což je dostačující počet ha-
sičů pro výjezd. Samozřejmě to neznamená, že noví zájemci by 
neměli šanci stát se jejími členy, věk nezastavíš, případně i nemo-
ci, takže jsme rádi za každého nového člena. Co se týče povolání 
členů v jednotce je to různorodá směsice lidí, od profesionálního 
hasiče, přes řidiče záchranné služby až například k ošetřovateli 
koní. U našeho sboru jsme tři profesionálové a čtyři příslušníci zá-
vodního požárního sboru. Jak se stát dobrovolným hasičem? Jed-
noduše mít zájem, přijít mezi nás a my se postaráme o to zbývající 
(školení, výstroj, společenské akce apod.).
3. Kdo vlastně koordinuje vaši práci a komu jste podřízeni? 
Nejdříve si musíme uvědomit, že SDH Slatiňany (Sbor dobrovol-
ných hasičů) a JSDH Města Slatiňany (Jednotka sboru dobrovol-
ných hasičů) jsou dva rozdílné subjekty. První subjekt což je SDH 
- je obyčejná zájmová organizace (občanské sdružení) a druhý 
subjekt JSDH je jednotka zřizovaná Městem Slatiňany (to je těch 
21 chlapů co jezdí k zásahům). Dále zřizovatel – město jmenu-
je velitele této jednotky, členové jednotky mají pracovně právní 
vztah k zřizovateli. To znamená, že jednotku řídím já jako velitel, 
a potažmo podléháme starostovi města Slatiňany, MVDr. Ivanu 
Jeníkovi. Co se týká zásahové činnosti, jsme vysíláni a podřízeni 
KOPISU (Krajské operační a informační středisko HZS) a veliteli 
zásahu přímo při výjezdu.
4. Jak je to s vybavením vaší jednotky. Dříve jste vyjížděli „je-
nom“ k požárům, dnes jste velice často nápomocni například 
u dopravních nehod, je tomu tak? Jak vypadá třeba taková sta-
tistika v počtu zásahů před 5 lety a nyní? A bylo potřeba také 
dovybavit základnu něčím nadstandartním? Nebo vlastně, jak je 
vybaveno vaše výjezdové vozidlo?

O statistice jste si mohli přečíst už v minulých Ozvěnách. Byl zmí-
něn rekordní počet výjezdů v loňském roce, a to celkem 52 výjezdů 
na žádost KOPIS Pardubice. Tak například v roce 2004 jsme vyje-
li za rok k 20 výjezdům, a to převážně k požárům, kdežto poslední 
roky se naše práce rozšířila i na jiné druhy zásahů. Od dopravních 
nehod, požárů, úniků ropných produktů, čerpání vody přes likvi-
daci obtížného hmyzu, otevírání bytu, řezání a kácení stromů až 
k vyhledávání osob. S tím samozřejmě souvisí i vybavenost jed-
notky, kterou máme díky městu Slatiňany a dotacím z krajského 
úřadu na velice slušné úrovni. Máme čtyři roky staré cisternové 
vozidlo na podvozku Man, dále základní sadu na vyprošťování 
z havarovaných vozidel a mnoho jiných a potřebných věcí k naší 
práci. Letos, pokud nám vyjde dotace od kraje, bude proveden ná-
kup, a zároveň montáž elektrického navijáku na vozidlo Man (na 
dopravní nehody), dále čekáme na převod dodávkového vozidla 
od Policie ČR pro potřebu jednotky. Samozřejmě, že se najdou 
i negativa ve výbavě, např. staré nevyhovující dýchací přístroje, 
druhé vozidlo překročilo třicetiletou dobu od svého narození, ale 
je nám jasné, že každoroční rozpočet města není bezedný, a proto 
se jednotku snažíme dovybavovat postupně. 
5. Vaše práce je na rozdíl od profesionálů neplacená a zcela 
zdarma. Není to nespravedlivé, když na místě zásahu odvádíte 
téměř stejnou práci, nebude třeba ve zmíněném něco měnit?
Použít slova spravedlivá nebo nespravedlivá není na místě. Já jsem 
vždy byl a budu zastáncem teorie, že kdo chce být dobrovolným 
hasičem, tak musí sám od sebe chtít pomáhat druhým lidem. Ano, 
jsem i profesionální hasič, měl jsem to štěstí se jím stát, některým 
se toto přání nesplnilo, ale nerozhoduje u mě, jestli jedu k zása-
hu zadarmo nebo za peníze. Vždy když školíme s jednotkou, tak 
klukům připomínám, že my dobrovolní, jsme tady pro lidi, na po-
moc profesionálům a jiným složkám, když to potřebují. Jestli se 
něco bude v této otázce měnit, tak v letošním roce určitě, protože 
vstupujeme do programu služeb a odměňování členů jednotky. Co 
to znamená? Znamená to, že splňujeme požadavky na jednotku 
JPO II, např. výjezd pro jednotku do 5 min od nahlášení, držení 
každodenních služeb minimálně jedno vozidlo + 4 osoby, vybave-
nost jednotky, a za to dostaneme státní potažmo krajskou dotaci 
na odměny členům v jednotce. Nebude to sice nic horentního za 
celý rok, ale už to je nějaká odměna za desítky a stovky hodin 
strávených u hasičů.
6. V čem spočívá vaše práce, jak máte zorganizované výjezdy 
a pokrytí posádek? Jelikož jezdíte k dopravním nehodám, asi to 
někdy není moc pěkný zážitek, je to určitě hodně náročné na 
psychiku? A jak se s tím vyrovnáváte? Musíte znát také základy 
první pomoci. Účastníte se nějakých školení nebo jak získáváte 
zdravotnickou praxi?

Ptáme se za Vás
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Organizace výjezdů je daná zařazením v jednotce (velitel, veli-
tel družstva, strojník, hasič) a samozřejmě možností dostupností 
členů jednotky, jak z domova tak třeba z práce (možnost náhrady 
mzdy zaměstnavateli od města). Samozřejmě že někdy mohou být 
zásahy velmi nepříjemné (např. hledání utonulého dítěte na dět-
ském táboře), a proto se celá jednotka pravidelně školí jak v prak-
tických, tak i teoretických věcech. Zdravotnickou přípravu nám 
zajišťují lektorky ze Záchranné služby ze střediska Chrudim, dále 
např. psychologickou službu – Postraumatický tým, a jiná témata 
zajišťují lektoři z hasičské stanice Chrudim. V neposlední řadě si 
školíme svými osvědčenými členy např. starostou sboru Rulíkem 
Františkem starším. 
7. Jak velký zájem je v současné době o povolání hasič – dobro-
volný hasič? Jaká jsou rizika této profese? A naopak, co vám toto 
povolání dává – přináší?
Zájem je. Je to samozřejmě spjato s počtem výjezdů jednotky, 
s vybaveností a nesmím opomenout i kolektivem, jak mladých, 
tak i těch starších kmetů v jednotce. Rizika jsou při každém po-
volání, ale snažíme se je eliminovat např. každý dává pozor nejen 
na sebe, ale i na druhého, provádí se již zmiňované školení, je 
potřebná důvěra mezi sebou atd. A kdybych měl vybírat pozitiva, 
tak určitě znalosti, zkušenosti, kamarádství ……..
8. Je to asi práce náročná na čas. Jaký je asi poměr práce v te-
rénu při zásahu a práce na základně? Myslím tím údržbu, pří-
pravu vás členů nebo třeba vozový park, technika atd., mohl bys 
nám přiblížit práci u vás v hasičské zbrojnici, když je zrovna klid 
a nemusíte do „terénu“? Brigádnické hodiny zdarma asi pro vás 
nejsou cizím pojmem, je to tak?
Jelikož jsme si naši „hasičárnu“ postavili sami a nadále si ji udržuje-
me v provozuschopném stavu,tak je jasné,že to dá dost práce, natož 
času. Navíc jezdíme na výjezdy, školíme se, soutěžíme v požárním 
útoku (14 sobot), na údržbu se scházíme každé pondělí a čtvrtek od 
16 do 18 hodin. Počty hodin strávených „hasičinou“ raději nepo-
čítáme. A to jsem opomněl práci pro občany (čistění studní, kácení 
stromů…) a samozřejmě i práci pro město Slatiňany.
9. Vaše práce není moc veselá, spíše je na konci nějaké lidské 
neštěstí, nepříjemnost či přinejmenším svízelná situace. Je snad 
někdy něco úsměvného nebo situace, která vás pobavila? Stává 
se také, že je váš příjezd zbytečný nebo vyjeli jste někdy na nějaký 
anonymní telefonát?
Samozřejmě, že se naskytnou situace, kdy není do smíchu, ale 
poslední dobou mě spíš mrzí drzost a hlavně arogance lidí okolo 
nás, kdy jedete pomáhat a ostatní (samozřejmě ne všichni) jsou 
velice uraženi, když je požádáte o pomoc, nemají čas,nezajímá je 

to. Plané poplachy samozřejmě jsou a asi budou, protože lidi jsou 
bezohlední jak sami k sobě, tak k okolí. Samozřejmě, že i nějaká 
úsměvná historka se najde. Při kontrole cisterny po zásahu vypadla 
jednomu z kolegů z úst zubní protéza a skončila na dně. My jsme 
se smáli hodně, kolega už o něco méně. Nedalo se dělat nic jiného, 
než cisternu opatrně vypustit a drahocenné zuby zachránit…
Díky za rozhovor a přeji co nejméně výjezdů, a když už, tak ať 
mají vždy dobrý konec… a děkujeme vám všem!

Ptala se Renata Maryšková

Atletická druhá liga žen ve Slatiňanech. je to již vzpomínka na 
dobu, kdy ženy a dorostenky z malých Slatiňan nastupovaly k mis-
trovským utkáním proti ženám z velkých oddílů Bratislavy, Košic, 
Žiliny, Olomouce, Hradce Králové, Pardubic a dalších ve svých 
červenobílých dresech v čele s kapitánkou, všestrannou atletkou, 
ale hlavně vrhačkou Hanou Rohanovou. Byl to nekonečný počet 
mistrovských a přátelských utkání, přeborů oddílu, kraje, repub-
liky. Jméno Slatiňany bylo v atletickém světě pojmem dobrých 
atletů a sportovních přátel.
Byla to doba mládí, bojů na dráze doma i na stadionech soupe-
řů. Vše je propojeno vzpomínkami. Čas se nezastavil. Roznesl to 
atletické mládí do světa, Hanu, nyní již Kobercovou až do Cho-
mutova, ale na milovanou atletiku nezapomněla, jako atleti neza-
pomněli na ni. Březnová zpráva nás rozsmutnila. Hana Kobercová 
– Rohanová opustila svoji rodinu a slatiňanské atlety. 
Pokládáme pomyslnou kytičku se vzpomínkou a poděkováním za 
léta přátelství, úsměvné pohody, která nás spojovala.

Jarmila Myšková

Atleti se loučí…

                                  

Městská knihovna  
a Infocentrum Slatiňany

vás srdečně zve na

VÝSTAVY  FOTOGRAFIÍ
pod  názvem

„Slatiňansko
očima Jindřicha Vodičky“

a

„Sněhobílé Slatiňany“
Slavnostní zahájení proběhne 

v pondělí 6. dubna 2009 v 17 hodin
ve Společenském domě ve Slatiňanech 

za účasti žáků ZUŠ Slatiňany
dále jste zváni na přednášku pod názvem:

„Chrudimka – ze života řeky,“
kterou si pro Vás připravil  Vlastimil  Peřina 

ze Správy CHKO Železné hory,
a to opět 6. dubna 2009 od 18 hodin ve Společenském domě

Otevírací doba výstavy:
úterý – pátek        7. 4. – 10. 4. 2009                  15 – 18 hodin
sobota, neděle   11. 4. – 12. 4. 2009 9 – 12    13 – 18 hodin

Vstup zdarma
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Staré náměstí v proměně času
Historické jádro vsi, dnes města, se nalézalo v lokalitě tohoto 

náměstí a tvořilo soubor nepravidelně rozmístěných solitérních ven-

kovských usedlostí. Podle nízkých čísel popisných můžeme je též na-

zvat podzámčím, jehož osídlené území patřilo založením k nejstarším 

v katastru, položené pouze na opačném břehu Chrudimky. Přibližuje-

me ho ve výřezu mapy stabilního katastru z r. 1839 (obr. č. 1).

V urbanistických studiích z druhé poloviny 20. Století se konsta-

tovalo, že tato stará zástavba nepředstavovala v té době významné 

objekty z hlediska památkové péče. Přispíval k tomu evidentně jejich 

špatný technický stav daný stářím, v některých případech i havarij-

ní. Proto se od 70. let v souladu s územním plánem začaly postupně 

vykupovat zastavěné parcely včetně zahrádek k nim patřící, aby se 

mohlo přikročit k demolicím a sanaci prostoru pro parkovou úpravu 

a rozšíření veřejné zeleně (viz. obr. 2), pouze však přechodně.

Pro ilustraci uvádíme příklad jedné z chalup čp. 2 (viz. dvojob-

rázek č. 3). Její vlastník (A. Dostál) po ovdovění v roce 1968 do-

žil v Domové důchodců v Heřmanové Městci v němž také zemřel 

(14. 3. 1976), čímž byl převod do majetku města usnadněn.

Traduje se, že zmíněná nemovitost si kdysi vyměnila čp. se zám-

kem. V této souvislosti je třeba říci, že první číslování domů sloužících 

k obytným účelům se uskutečnilo v obci již za panování Marie Terezie 

(1740–80) v roce 1771 a podchytilo 50 stavení. Josefi nský katastr z r. 

1785 má v soupisu zařazen zámek čp. 1 (celkem bylo 57 čp).

Dostálova chaloupka z dřevěným štítem v průčelí domu (lomeni-

cí) byla zbourána v r. 1974, avšak nebyla to v pořadí první demolice, 

tím byl domek čp. 3 majitele F. Škvrni, odstraněný před téměř 90 lety 

a situovaný v témže prostoru vedle čp. 5 rodiny Buřilových.

Odstraněním obydlí pana Dostála vzniklo volné prostranství za-

chycené na fotografi i ještě s dalšími nemovitostmi (viz. obr. č. 4), kte-

ré čekal stejný osud. Zcela vlevo je domek čp.4, odstraněný v r. 1985, 

patřící naposledy manželům Hůrkovým, vpravo vidíme stříšku dosud 

stojícího chátrajícího stavení, patřícího původně pí Regálové (zemřela 

20. 12. 1994 v Domově důchodců v Heřmanově Městci), pak městu 

a nyní je opět v soukromých rukou chalupáře.

Výstavba dvou třicetibytovek na Starém náměstí se realizovala ve 

dvou etapách. Na obr. č. 5 je část druhé bytovky z roku 2002–3 s čp. 

835, nacházející se právě na pozemku bývalé chatrče pana Dostála. Po 

více než dvacetileté přestávce se město prozřetelně rozhodlo k nové 

bytové výstavbě pro četné zájemce o bydlení.

Architektura moderních bytovek změnila urbanistický ráz náměs-

tí. Nabídla zájemcům mnohem vyšší komfort bydlení než měli jejich 

předchůdci, přebývající v nedůstojných podmínkách individuální zá-

stavby z předminulého století. I když název náměstí nebyl inovován, 

připomíná žijícím pamětníkům zaniklou starou část města, eventuálně 

návse. 

Ing. Milan Vorel
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V současné době připravovaná novela zákona o odpadech by měla 
nově zavést vedle povinnosti odděleného sběru plastů, skla, papí-
ru a nápojových kartonů též povinnost odděleného sběru biologic-
ky rozložitelných odpadů (zkr. BRO), jako jsou kompostovatelné 
odpady ze zahrad a z domácností-kuchyní.
Termín pro zavedení odděleného sběru BRO je navržen od roku 
2011 v místech, kde převažují rodinné domy, jako je tomu v na-
šem městě, a od roku 2013 v sídlištní zástavbě.

Vzhledem k tomu, že se tento termín již blíží, je nutné se touto 
problematikou zabývat intenzivněji. 
Velmi důležitým hnacím motorem k zavedení odděleného sběru 
bioodpadů není však jen uvedená povinnost, ale také snaha snížit 
množství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládky. 
Pokud budeme bioodpad z našich zahrad a kuchyní využívat, ne 
odstraňovat na skládce, pomůžeme nejen naší ekologii (na sklád-
kách se nebudou tvořit skleníkové plyny), ale také snížíme stále 
vzrůstající náklady za odstranění odpadů na skládce.
Bioodpad je druhotnou surovinou, kterou lze využívat. Nejběž-
nější a nejlevnější technologií využití je již mnohokrát zmíněné 
kompostování.
Pro podporu tohoto způsobu využívání bioodpadů pro Vás při-
pravujeme nabídku zakoupení  níže uvedených kompostérů. Kon-
krétní nabídka bude předložena opět formou článku v Ozvěnách 
Slatiňan.

     700 l          400 l             390 l                       650 l          900 l

Co patří a co nepatří do velkoobjemného
kontejneru na hřbitově?!

Velkoobjemný kontejner umístěný v zadní části hřbitova je určen 
výhradně k odkládání kompostovatelného odpadu (jako jsou su-
ché květiny, věnce bez stuh a ozdob, větvičky, plevel, tráva apod.)

Odkládání ostatního odpadu je ZAKÁZÁNO!
K odkládání plastových a skleněných odpadů používejte speciál-
ní kontejnery na sklo a plasty, které jsou taktéž umístěny v zadní 
části hřbitova.
Prostor s kontejnery na odpad je monitorován!

Důsledné třídění
• Barevné kontejnery na tříděný sběr
Při pravidelných kontrolách obsahu barevných kontejnerů na tří-
děný sběr plastů, skla, papíru a nápojových kartonů umístěných po 
městě bylo zjištěno, že je vytříděný odpad stále odkládán do okolí 
kontejnerů, a to i v případě, že jsou kontejnery poloprázdné.
Tento stav je možné téměř pravidelně pozorovat u domků chrá-
něného bydlení v ul. Nádražní, na Starém náměstí, na návsi ve 
Škrovádu a na sídlišti v ul. Tyršova.

S ohledem na výše uvedené Vás tímto žádáme, abyste vytříděné 
odpady odkládali vždy do kontejnerů a neodkládali jej do okolí. 
V případě, že budou nádoby přeplněné, využijte prosím další sběr-
né místo nebo počkejte na vyprázdnění kontejnerů.
Dále Vás vyzýváme, abyste objemné odpady z plastů, skla nebo 
papíru, které nelze vložit do kontejnerů, odváželi do sběrného 
dvora města.

• Sběrné nádoby na směsný komunální odpad (popelnice)
Nedůsledné třídění je při namátkových kontrolách pozorováno 
i v nádobách na směsný komunální odpad (popelnicích). Z obsahu 
nádob je patrné, že se některé domácnosti tříděním stále nezabý-
vají.
Bohužel lze tento stav dovodit i z objemu směsného komunálního 
odpadu odvezeného na skládku. Ten se oproti roku 2007 v roce 
2008 opět mírně navýšil. Zároveň se však mírně navýšil i objem 
vytříděných složek (plastů, skla a papíru). I když lze určitý posun 
v třídění zaznamenat, stále je mnoho občanů, pro které je třídění 
odpadů zbytečností. 
Namátkové kontroly obsahu popelnic tedy budou i nadále pokra-
čovat, a to nejen anonymně jako doposud, ale přímo vyzýváním 
těch, kteří netřídí. 

V březnu pořádalo středisko Junáka Slatiňany na Tyrolském srubu 
v Kochánovicích Krajské kolo Ekologické olympiády. Ekologická 
olympiáda je přírodovědná soutěž pro tříčlenná družstva ze středních 
škol nebo zájmových organizací. Zúčastnilo se osm družstev z pěti 
středních škol. 
Soutěž měla tři části. V pátek proběhl těžký test z různých oblastí 
biologie a večer jsme se věnovali poznávání přírodnin. Studenti měli 
za úkol poznat přírodniny z oblastí: rostliny, větvičky stromů, peří 
ptáků, minerály a horniny, fotky, lebky a stopy zvířat. V sobotu pak 
družstva musela důkladně zpracovat a připravit praktickou část na 
téma „Tornádo, které postihlo Pardubicko v červnu 2008“. Důsledky 
této živelné pohromy jsou v Kochánovicích názorně viditelné. Druž-

stva se tak mohla seznámit s kalamitou a také si připravit povídání 
a plakát zabývající se jejím průběhem, následky a také možnostmi 
nápravy. Všichni studenti se s nástrahami soutěže dobře poradili. 
Zvítězilo družstvo Junáka Slatiňany v tomto složení: Barbora Ště-
pánková, Alžběta Kolková a Monika Slaninová. Druhé bylo družstvo 
z Gymnázia K. V. Raise v Hlinsku a třetí skončilo družstvo z Gym-
názia Josefa Ressela v Chrudimi. Všichni účastníci obdrželi drobné 
dárky od sponzorů: Ekomonitor, SCHKO Železných hor a Keramic-
ká dílna Aleny Effenbergerové a dále si pak každé družstvo moh-
lo vybrat knížku s přírodní tématikou. Děkujeme všem sponzorům 
a organizátorům.

Za organizátora Kateřina Doležalová a Pavel Brůžek

V lednu jsme uspořádali tradiční lyžařskou víkendovou výpra-

vu do Krkonoš, které se účastnilo asi 40 dětí. V současné době 

již nabízíme běžky, sjezdovky i snowboard. Osm vedoucích se 

v uplynulých měsících stalo kvalifi kovanými instruktory pro ly-

žování či snowboard.

V únoru proběhla velká večerní pátrací hra po Slatiňanech, 

které se účastnili kromě dětí i někteří rodiče. Hra byla zaměřena 

na tématiku „Stínadel“ a „Rychlých šípů“. 

V Jizerských horách jsme uspořádali o jarních prázdninách již 

po páté týdenní lyžařský pobyt rodin s malými dětmi – tzv. zimní 

rodinný skauting. 

V březnu se konal již osmý skautský ples, tentokrát korálkový. 

Od února organizujeme vzdělávací semináře pro vedoucí. Prv-

ní téma bylo zaměřeno na práci s autoritou , odměny a tresty, dru-

hé se bude zabývat problematikou prevence šikany. 

V dubnu proběhne tradiční setkání sv. Jiří s bohatým progra-

mem. Rovněž se můžete těšit na obvyklé Čarodějnice spojené 

s hrami a soutěžemi. 

Koncem května odjíždíme na mezinárodní skautské setkání do 

Intercamp do Holandska.

V červnu proběhne vodácká víkendová výprava. Na léto chys-

táme čtyři tábory.

Krom toho pravidelně probíhají schůzky a výpravy jednotli-

vých oddílů.

Počet členů narůstá. Sledujte www.skaut-slatinany.cz
Za středisko Junáka  D. Vychodil

POVINNOST ODDĚLENÉHO SBĚRU BIOODPADU SE BLÍŽÍ

Stručná zpráva z činnosti skautského střediska

Krajské kolo Ekologické olympiády 13.–14. 3.2009
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Pozvánka na velikonoční jarmark
S bohatým kulturním programem dne 12. dubna 2009 od 9 
do17 hodin v Hrochově Týnci v malebném prostředí u kostela 
sv. Martina a pizzerie U žíznivého mnicha.

Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuze-
xové bony, celé sbírky – větší množství – pozůstalost po sbě-
rateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info na telefonu 
724 229 292.

Duben na Farmě Slunečný Dvůr

Farma Slunečný Dvůr, Holičky, 
jen 10 km západně od Chrudimi!

Restaurace Na Farmě, otevřeno pá – 17–21.00 hod.,
sobota a neděle od 11 do 21.00 hod.

NOVINKA! Každý týden jiný gastro styl. Vaše chutě se ne-
nudí!
Výletní, stále nekuřácká, panoramatická, rodinná, 20 stojanů 
na kola.

připraveno NONSTOP!
Více na www.sunnyfarm.cz.

Farma – jako – kofolárna
aneb Kofola kolem dokola!

Dětská kavárna – kofolárna – tento víkend na Farmě. Trefí-
te se kroužkem na KOFO láhev? Bodíky pro Vaši rodinku 

Vás neminou! České chutě v české restauraci!
Sobota a neděle 4. a 5. dubna

Farma – jako – česká hospoda
aneb Nadívané velikonoce

Bylinky vládnou naší kuchyni. Roztodivně tradiční nádivky 
na talíři, zážitky nadívaný sváteční víkend pro Vás i Vaše 
hosty. K tomu poníci, dětský hrádek, vyhlídkový daleko-
hled, pohádkové vycházky do okolí. Návštěva Farmy? 

Velikonoce ještě svátečnější!
Sobota a neděle 11. a 12.dubna

Den otevřených dveří aneb
Železnohorský region pro Vás

Dny Železnohorského regionu na Farmě! Den otevřených 
dveří – v sobotu i v neděli od 15 a od 16 hodin prohlídka 

s výkladem. Start Velké razítkovací soutěže pro každého – 
první razítko získejte na Farmě! A v restauraci specialitky 

kuchařek ze Železných hor!
Sobota a neděle 18. a 19. dubna

Farma – jako biofritérie
aneb Perníkové hejtmanství na Farmě!

Pro velký úspěch opakujeme! Fritérie a festival bio bram-
borových hranolků!

V sobotu od 14 hodin 4. dubnový čajíček pro děti – hodinka 
tanečků a zábavy, soutěže, malování na tvářičky pro lepší 

zážitek. A máte už Vandrovní knížku Perníkového hejtman-
ství? Získejte ji u nás!

Sobota a neděle 25. a 26. dubna

PRODEJ DOMU čp. 36
v obci Malé Výkleky

Na st. parcele č. 40, st. parc. č. 40, se zahradou
poz. parcela č. 146/20 a 151/6 a s příslušenstvím,

tj. s vedlejšími stavbami (chlévy, stodolou a porosty)
Informace na adrese městský úřad Slatiňany:

m.malkova@slatinany.cz
nebo tel. č. 469 660 235

Pronajmu ideální polovinu fungujícího pneuservisu a auto-
bazaru ve Slatiňanech včetně kompletního vybavení, 2x hev-
er, zouvačka, vyvažovačka, lis na ložiska, ruční nářadí, kom-
presor a další zařízení na servis automobilů. Možno ihned 
provozovat. Cena dohodou, kontakt 606 601 933.
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Recycling – kovové odpady a.s.
ve své provozovně ve Slatiňanech

vykupuje od občanů i fi rem za hotové: 
• železo, 

• barevné kovy, 
• noviny a časopisy. 

Také zde provádíme ekologickou likvidaci autovraků.

Provozní doba:
Po–Pá  6.00–15.30 hod.       So  8.00–12.00 hod.

Bližší informace na tel. 469 681 671

Dne 18. dubna 2009 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby 
manželé Růžena a Rudolf Ferešovi.
Dne 25. dubna 2009 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Sla-
tiňany výročí diamantové svatby manželé Růžena a Bohuslav 
Krutilovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlatá a diamantová svatba

Svaz diabetiků pořádá Velikonoční výstavu ve Společenském domě 
Výstava bude ve dnech 2. 4. až 4. 4. 2009.
Otevřeno: 2. 4. 2009 10.00–16.30 hodin
 3. 4. 2009 10.00–16.30 hodin
 4. 4. 2009   9.00–15.00 hodin
Na výstavě bude možnost některé výrobky i zakoupit.
Svaz diabetiků se těší na Vaši účast.

Velikonoční výstava


