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Vydatné sněhové srážky, při kterých v 1. polovině letošního ledna  
spadlo bezmála ½ metru sněhu, potrápily i Slatiňany. Jen do středy 
20.1. údržba města včetně sobot i nedělí odpracovala při zimní 
údržbě 750 hodin a za sjednané služby od smluvních dodavate-
lů, zejména shrnování  odvoz sněhu, město Slatiňany vynaložilo 
70 000 Kč.
Žádáme všechny majitele a řidiče vozidel, aby v případě dalšího 
sněžení omezili parkování na ulicích.
Zároveň děkujeme všem občanům, kteří městu pomohli s úklidem 
sněhu na chodnících. JH

Vyzýváme tímto občany, kteří by měli zájem o koupi pozemků na 
výstavbu garáží, aby své požadavky sdělili nejpozději do 15. 2. 
2010 na Městský úřad Slatiňany, oddělení správy majetku, T. G. 
Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, a to buď písemně, ústně nebo 
elektronicky na emailovou adresu: p.medunova@slatinany.cz.

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 prosinci jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporuču-
jeme pro naše čtenáře knihy:
Martina Formanová – Ten sen
Josef Vinklář – Pokus o kus pravdy

Průzkum zájmu o pozemky na výstavbu garáží

Při LV už toho diváci viděli a slyšeli hodně, ale scénické čtení 
bude mít premiéru. PŘEMYSL RUT, spisovatel, herec, zpěvák, 
klavírista, skladatel a pegagog DAMU přečte a zahraje uryvky ze 
své knihy Strašlivé Čechy a děsná Morava. A nebude na to sám, 
protože si přiveze s svoji kolegyni Markétu Potužákovou. 
Bude se tedy číst, hrát i zpívat.
A k tomu samozřejmě malé pohoštení od pořadatelů.
70. LV se uskuteční ve čtvrtek 4. února od 19 hodin.
Vstupné je 50 korun.

A těšit se můžete na březnový 71. Laskavý večer – VEČER PLNÝ 
JAZZU. Bude znít jazzová a swingová muzika, a to v interpretaci 
té nejpovolanější osoby. Přijede zpěvačka JANA KOUBKOVÁ 
spolu s pianistou Onřejem Kabrnou. Na koncertě se navíc budou 
prodávat i CD a knížky.
LV se koná ve čtvrtek 4. 3. od 19 hodin, vstupné tradičních 50 Kč. 
Předplatné v Infocentru Slatiňany, zajistěte si včas vstupenky!

Zdeněk Jirásek

SCÉNICKÉ ČTENÍ NA 70. LASKAVÉM VEČERU

Něco pro naše čtenáře

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 7. listo-
padu 2009 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci 
(na fot. zleva):

Švec Jáchym Slatiňany, Palackého 303
Kolibík Patrik Slatiňany, Nádražní 247
Michková Tereza Slatiňany, Trpišov 35
Šustr Vojtěch Slatiňany, Havlíčkova 621 
Imramovská Viktorie Slatiňany, Havlíčkova 850
Elichová Michaela Slatiňany, Švermova 753

Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany pod vedením 
paní učitelky Jitky Šottové a za hudebního doprovodu paní učitel-
ky Jany Sychrovské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům 
a jejich rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Vítání občánků

Sněhová kalamita ve Slatiňanech
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Zastupitelstvo města Slatiňany na svém 23. zasedání dne 16. pro-
since 2009 schválilo zadání změny č. 1 územního plánu města 
Slatiňany, kde je mimo jiné i zařazení nové lokality pro výstavbu 
rodinných domků a to lokalita č. 52/R Škrovád – sever, vpravo od 
místní komunikace Škrovád navazující na stávající zástavbu až 
cca 200 m od této zástavby směrem k areálu zámku, pozemkové 
parcely č. 160/1, 159/1, 159/2, 166/2 v k.ú. Škrovád („Na Bleš-
ce“). Stávající funkce zemědělsky využívaná půda se ve schvále-
ném zadání mění na bydlení nízkopodlažní (rodinné domy). Z 21 
zastupitelů bylo pro 12, proti 7.
Na základě požadavků dotčených úřadů bude výstavba omezena 
na 8 domů ve dvou řadách a dalšími podmínkami je zastavěnost 
max. 15% plochy pozemků, výška objektů max. 10 m od terénu 
a výsadba krycích pruhů zeleně podél výstavby.

Zastupitelstvo města Slatiňany vydalo dne 16. 12. 2009 Obecně 
závaznou vyhlášku města Slatiňany č. 3/2009, o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, vy-
užívání a odstraňování komunálních odpadů, která je účinná od 
1. 1. 2010. 
Roční poplatek, který je předmětem uvedené vyhlášky, je stejně 
jako v minulém roce stanoven ve výši 500 Kč, a to jak na osobu 
s trvalým pobytem na katastrálních územích města Slatiňany, tak 
i na osobu, která má na území města Slatiňany ve vlastnictví stav-
bu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není 
hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba.

Od poplatku jsou osvobozeni:
a) studenti, kteří jsou celoročně ubytováni na internátech, kole-
jích a v jiných ubytovacích zařízeních, (na základě předloženého 
dokladu z ubytovacího zařízení, v případě ubytování v soukro-
mí navíc předložení potvrzení o studiu), vyjma měsíců července 
a srpna,
b) občané trvale hlášeni na území města Slatiňany, kteří se na 
adrese trvalého pobytu ani jinde na území města Slatiňany pro-
kazatelně více jak 1 rok nezdržují (pobyt v zahraničí, léčebnách, 
nemocnicích apod.) 
c) fyzické osoby, 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 kom-
plexní 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 a
e) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo 
sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému 
pobytu žádná fyzická osoba, a které mají současně trvalý pobyt 
na území města Slatiňany a v místních částech Škrovád, Kunčí 
a Trpišov.

1) Vznik nároku na osvobození od placení poplatku je poplatník 
povinen 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.

2) Povinnosti poplatníka vyplývající z odstavce 1) nejsou závazné 
pro osoby uvedené 
v písm. c) a d).

Poplatek je splatný:
a)  bezhotovostní formou na účet města Slatiňany, vedený 

u České spořitelny a. s., pobočky Slatiňany, č. ú. 000019–
1144138329/0800 nejpozději do 28. února 2010 a

b)  platbou v hotovosti v úřední dny (pondělí, středa) na Městském 
úřadě Slatiňany nejpozději do 15. února 2010.

K úhradě poplatků budou zaslány poštovní poukázky.

Z 23. usnesení zastupitelstva města Slatiňany…

MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPADRada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
na své 88. schůzi dne 7. 12. 2010

1.  Opravu dětského hřiště 
2.  Rozšíření programu 23. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 89. schůzi dne 16. 12. 2009

1.  Nájemní smlouvu č. 302 o pronájmu pozemku jako přístupové 
plochy k objektu Slatiňany č.p. 66

2.  Zvýšení počtu výtisků Ozvěn Slatiňany
3.  Volební řád školské rady
4.  Aktualizaci cen podléhajících dani z přidané hodnoty
5.  Poskytnutí finančního příspěvku
6.  Aktualizaci nájemní smlouvy (Oseva Agri a.s. Chrudim)
7.  Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rám-

ci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku s Úřadem 
práce v Chrudimi

8.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 004/2009 ze dne 7. 10. 2009 
– Prodloužení veřejného osvětlení v ulici T. G. Masaryka ve 
Slatiňanech

Rada města Slatiňany projednala
na své 90. schůzi dne 21. 12. 2009

1.  Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku městu Slatiňany 
pro pečovatelskou Službu od nadace Taťány Kuchařové – Krá-
sa pomoci

Rada města Slatiňany projednala
na své 91. schůzi dne 11. 1. 2010

1.  Kontrolu plnění usnesení rady města Slatiňany
2.  Smlouvu o souhlasu s provedením stavby – Zklidněná místní 

komunikace typu C, Na Podskále – Slatiňany 
3.  Žádost o pokácení souvislého keřového porostu akátu a ostru-

žiníku na poz. parc. č. 590/1, 590/2, 590/3 a 590/4 v kat. úz. 
Slatiňany 

4.  Složení výboru Sboru dobrovolných hasičů Slatiňany
5.  Tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2010
6.  Rozdělení limitu na granty z rozpočtu města Slatiňany na r. 2010
7.  Uzavření dodatku ke smlouvě o výpůjčce pozemků v kat. území 

Škrovád (hipostezky)
8.  Program 24. zasedání zastupitelstva města Slatiňany

Aktualizované cenové mapy katastrálního území Kunčí budou do 
17. 2. 2010 uloženy k veřejnému nahlédnutí a připomínkování 
v budově Městského úřadu Slatiňany, oddělení správy majetku, 
č. dveří 8.

Oznámení o zahájení aktualizace BPEJ v katastrálním území Kunčí

Návrh aktualizovaných základních cen zemědělských pozemků 
podle bonitně půdních ekologických jednotek (BPEJ) v katastrál-
ním území Kunčí je k připomínkování zveřejněn na úřední desce 
města Slatiňany nebo na webových stránkách www.slatinany.cz.

Tiskopis žádosti o příspěvek na provoz motorového vozidla na rok 
2010 je k vyzvednutí na Městském úřadu Slatiňany, odbor hospo-
dářsko správní, vnitřní věcí. Upozorňujeme, že žadatelé, zdravot-
ně postižená osoba (držitel průkazu ZTP, ZTP/P) na jejiž dopravu 
je příspěvek určen nebo vlastník (provozovatel) motorového vo-
zidla, které slouží k dopravě zdravotně postižené osoby, mohou 
uplatnit svůj požadavek v celém kalendářním roce na Městském 
úřadu Chrudim, odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Oznámení o aktualizaci cenových map 
katastrálního území Kunčí

Tiskopis žádosti na provoz motorového vozidla
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ZUŠ Slatiňany má v rámci své činnosti zřizovatelem (město Sla-
tiňany) povolenou doplňkovou činnost, a to kromě jiné i možnost 
pronajímat prostory, které škola má ve svém užívání. Tato činnost 
musí být ze zákona zisková a výnos z této činnosti slouží k posí-
lení rozpočtu školy a ke snížení nákladů na činnost naší školy ze 
strany zřizovatele. Náklady na energie (plyn, elektřina) tanečního 
sálu jsou zahrnuty v nákladech celého objektu. V podvečerních ho-
dinách, kdy již není výuka, je taneční sál, stejně jako celý objekt 
teplotně temperován. V případě pronájmu jsou hodinové náklady na 
energie spočítány a zahrnuty do nákladů nájemce, plus částka, která 

tvoří zisk. Je logické, že hodinové náklady v sále, který má plochu 
96 m2 a výška stropu jsou necelé 3 m, je několikanásobně menší, 
než v prostorách sportovní haly Spartaku, nebo místní Sokolovny. 
Na pronájem prostor, které má ZUŠ v užívání, město Slatiňany ani 
ZUŠ nedoplácí a nedotuje ani korunu navíc oproti stavu, kdyby 
tyto pronájmy nebyly.
Jsem rád, že prostory, které díky podpoře ze strany zřizovatele má 
naše škola k dispozici, jsou využívány nejen pro naše žáky, ale 
i pro „dospělou“ veřejnost.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Při další cestopisné přednášce nás Naďa Gutzerová seznámí 
se životem v současném Rusku, a to jak ve velkoměstě, tak na 
zapadlém ruském venkově. V úvodu se dovíte, jak se změnila 
Moskva od rozpadu SSSR a jaký život vedou různé společenské 
vrstvy. Podíváme se i do blízkého okolí Moskvy, do některých 
klášterů, na bojiště u Borodina či muzea tanků. Odtud se přesu-
neme na Valdajskou vrchovinu, do vesnic, kde jediným pokro-
kem od 19. století bylo zavedení elektrického proudu. Na závěr 
se podíváme do druhého největšího ruského města Petrohradu, 
k vidění budou samozřejmě historické památky, ale řeč bude 
především o ruské duši, vztahu k alkoholu i ekonomické krizi. 
Skutečně nakonec nasedneme do lodí a sjedeme i tlupou malých 
dětí řeku Malogu.
45. cestovatelský večer se koná ve čtvrtek 11. února 2010 od 
19.00 hod. ve Společenském domě ve Slatiňanech. Vstupné 
dobrovolné.

V čase předvánočním probíhala v Městské knihovně soutěž 
o nejzajímavější vánoční řetěz, a my byly velice překvapeny, 
kolik jednotlivých dětí i celých kolektivů se soutěže zúčastnilo, 
přineslo a ozdobilo náš vánoční stromeček v dětském odděle-
ní. A že jich bylo, svědčí naměřených 40 m spojeného řetězu. 
Jeho dílky tvořily jak klasické spojované kroužky barevného 
papíru, tak makovice, těstoviny, papírky, látky, brčka, zvířát-
ka, perníčky nebo oříšky. Pestrost byla opravdu veliká a díky 
ní jsme měly před vánocemi krásně vyzdobenou část knihovny 
a navodily tak příjemnou vánoční atmosféru. V soutěži by měl 
být někdo první, ale velice těžko bychom hodnotily krásu, za-
jímavost a srovnávaly, koho řetěz by měl zvítězit, protože byl 
jeden hezčí než druhý, a proto dostal každý, kdo se zúčastnil 
malou odměnu. Ten kdo si ji ještě neměl čas vyzvednout, ať se 
pro ni staví.

Pronájmy prostor v ZUŠ Slatiňany

Zakazuje T. J. Sokol cvičení v sokolovně?

Nekonečný vánoční řetěz

Abychom uvedli na pravou míru zprávy týkající se cvičení v so-
kolovně, rozhodl se výbor T. J. Sokol Slatiňany touto cestou na 
ně reagovat. Proč bychom zakazovali cvičení v sokolovně, když 
přímo v názvu jednoty neseme pojmenování „Tělocvičná“? 
Pravdou je, že ke konci loňského roku ukončily svoji činnost oddí-
ly aerobiku a pilates. Nebylo to však z rozhodnutí naší organizace, 
ale krok ze strany jejich cvičitelek, které měly pravděpodobně jiné 
představy o benefitech ze strany Sokola. Cvičení Pilates, navště-
vované převážně mimoslatiňanskými cvičenci proto dále pokraču-
je v sále ZUŠ Slatiňany. Náklady na jeho provoz, dotovaný měs-
tem Slatiňany nemohou v žádném případě konkurovat nákladům 
naší T. J., která si na veškerý provoz musí sama vydělat. Proto ty 
občasné prodeje textilu a dalšího zboží.
Do sokolovny může přijít cvičit každý, kdo má zájem stát se čle-
nem Sokola. Členské příspěvky na rok 2010 jsou pro výdělečně 

činné 300 Kč a pro nevýdělečné, studenty, ženy na MD, důchodce 
100 Kč. Dále se platí oddílové příspěvky ve výši 20 Kč na hodinu. 
Sokolovna je přístupná i zájemcům, kteří nechtějí být organizová-
ni. Od těch je však vybíráno 30 Kč na hodinu a nevztahuje se na 
ně úrazové pojištění z členství.
V sokolovně i nadále pokračuje každé pondělí zdravotní cvičení, 
v pondělí a ve čtvrtek zde působí sportovní oddíl tance juniorů 
i dorostenek. V úterý se hraje líný tenis. V brzké době bude zahá-
jeno cvičení rodičů s dětmi a v současné době je jednáno s další 
cvičitelkou.
Vzhledem k existenci dalšího sportovního areálu ve městě si myslí-
me, že obě organizace, T. J. Sokol Slatiňany a SK Spartak Slatiňany, 
se v současné krizové době velmi těžce snaží uhájit chod obou spor-
tovních „stánků“, ale určitě ne za cenu rušení, či zákazu cvičení.

Výbor T. J. Sokol Slatiňany

Do Ruska, tam já bych se bál…
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O dnešní rozhovor jsem požádal osobu, kterou určitě většina z vás 
zná, která je podepsána pod spoustou těchto rozhovorů a organi-
začně a provozně zajišťuje většinu kulturních akcí pořádaných 
městem Slatiňany, vedoucí městské knihovny a infocentra, kroni-
kářku města, paní Renatu Maryškovou…
1) Jak dlouho vlastně pracuješ v Knihovně a Infocentru města 
Slatiňany a co jsi dělala před tím?
Od ukončení střední školy jsem asi největší dobu pracovala jako 
úřednice, a když to shrnu obecně, tak v oboru ekonomie. Pro změ-
nu jsem se rozhodla v roce 2002, kdy jsem zkusila práci v cestovní 
agentuře, no a jakmile bylo vyhlášeno výběrové řízení na místo 
pracovnice knihovny a infocentra, neváhala jsem ani chviličku…
2) Když pominu profesionální hledisko, jaký je tvůj vztah ke kul-
tuře? Najdeš si čas i na nějakou kulturní akci, mimo ty které 
pořádá město a na jejichž zajištění spolupracuješ?
Jaký vztah, no jasně že kladný. Ale to je taková divná fráze. Teď 
vážně. Obdivuji všechny lidi, kteří něco umí, a se svým uměním 
se umí také „pochlubit“ na veřejnosti. Já už nyní stojím na straně 
pořadatelské, a jsem tomu velice ráda, ale nebylo tomu tak vždyc-
ky. I já jsem byla „hostem“ všech společenských akcí ve Slati-
ňanech, i když jako žákyně či studentka a dnes mohu klidně říci, 
že to bylo v době dávno minulé. A i když to třeba málokdo ví, 
obohacovala jsem hrou na akordeon a zpěvem v pěveckém sboru 
Základní školy různá vystoupení pořádaná v té době k nejrůzněj-
ším výročím a oslavám.
Myslím si, že dnes je opravdu rok od roku více různých menších 
či větších akcí i v těch nejmenších vesničkách a když na ně do-
stanu pozvánku, ráda bych byla všude. Ale nejde to. Jako já, tak 
i vy všichni čtenáři mi potvrdíte, že nám stále více a více chybí 
čas. Samozřejmě, že se občas nějaké kulturní akce zúčastním nebo 
alespoň vyzvídám, jaké to bylo, kdo vystupoval atd…
3) Společně s panem Jiráskem a paní Doležalovou máte na sta-
rosti Laskavé večery. Po frmolu při přípravě zmíněného večera, 
máš pak jaký kulturní zážitek a kdo se ti z účinkujících nejvíc 
líbil?
Frmolu, to ani ne. Jsme tam dvě ženské, a my to vidíme trošičku 
jinak než vy chlapi. Kdo na Laskavém večeru byl, ví, že než začne 
samotný večer, pohostíme přítomné vínem, kávou či čajem dle 
jejich výběru. Tak je to chvilička svižnější chůze mezi kuchyňkou 
a hosty v sále, ale jakmile začne pořad, začíná i pro mě a mou ko-
legyni Romanu Doležalovou. V klidu a pohodě se stáváme hosty 
a pořad si užijeme až do konce. 
Každý host je osobností. Některý známější, jiný zcela neznámý. 
Já sice obdivuji každého, kdo se nestydí a je schopen předvést, 
promluvit, zahrát či zazpívat před obecenstvem, ale samozřejmě, 
že některý z hostů je mi bližší. Asi největším zážitkem pro mě 
bylo setkání s paní MUDr. Jaroslavou Mosserovou, s Alfrédem 
Strejčkem, ale jistě třeba i s panem Jiřím Černým.
4) Většinu času při práci ale trávíš v knihovně. Máš pak ve svém 
volném čase přečíst si knížku, a kterou a proč by sis vzala na 
pustý ostrov?
Jelikož neumím moc odpočívat, když mám „volno“, vyplňuji 
ho zcela běžnými povinnostmi zaměstnané ženy, a jak je také 
v dnešní době normální, stále nestíhám. I tak si ráda něco přečtu, 
většinou je to dobrá ukolébavka na dobrou noc…Určitě to ale 
nebude detektivka, bojím se normálně a nerada je sleduji i v te-
levizi, takže to není můj šálek kávy. Jednou to je romantika, 
jindy něco ze současnosti nebo světa islámu, nemám problém 
najít v knihovně tu, která mě zaujme a už putuje na můj noční 
stolek. A proč bych si brala na pustý ostrov knížku? Budeš se asi 
divit, ale pokud bych si mohla vybrat, byl by to asi někdo živý, 
abych si s ním mohla povídat… A když by to musela být knížka, 
určitě nějaká legrační, humorná a vtipná, taková, která by mi 
snad pomohla přežít!
5) Jaké jsou tvoje koníčky?
Ráda cestuji a jezdím na výlety a nemusí to být ani tak daleko od 
Slatiňan. I díky práci v našem „íčku“ jsem objevila i v našem re-
gionu nejedno místo, které mě mile překvapilo. Překrásných míst 

je v naší zemi tolik, že asi není ani v našich silách všechny proces-
tovat. Ale je fajn, když mohu příchozím konkrétně poradit a po-
povídat o místě, kde jsem sama byla a neznám ho jen z prospektů 
či internetu. I když stálé počasí, teplo a sluníčko u moře mi také 
není cizí. Ale abych nezůstala jen u cestování, ráda vařím, peču, 
a i pohled na krásně rozkvetlou zahradu mi je příjemný, a tomu sa-
mozřejmě předchází trošku toho zahradničení. No a v neposlední 
řadě musím zmínit i rodinu, protože to je takový můj velký kůň, 
a i když občas kope, jsem za něj velice ráda.
6) Při své práci potkáš spoustu různých lidí, nejvíce asi čtenářů 
nebo turistů. 
Máš pravdu, že se setkám se spoustou velice různorodých lidí. Je 
již ale dávno a dávno známo, že lidé chodili do knihovny nejenom 
pro knížky, ale zastavit se, popovídat si…pohrát….  A myslím, že 
u nás tomu není jinak. Starší povídají, radí nebo se občas svěřují 
a malí si rádi hrají myslím si ve velice pěkném, i když malém dět-
ském oddělení. A že není naše knihovna sice velká, ale je útulná 
a příjemná jsme slyšely mnohokrát. Jsme velice rády, že se k nám 
lidé rádi vracejí jak pro knížky, tak pro nejrůznější informace 
a snad se zde cítí příjemně.
7) Mnohé čtenáře by možná zajímalo, jak se vlastně píše kronika 
města, pověz nám o tom něco, prosím.
Psát kroniku města, to je velká zodpovědnost, ale i pocta, které se 
mi dostalo. Každý kronikář má nějaké představy, názory i rukopis. 
Stejně i já a doufám, že snad budou s mou prací spokojeni i další 
a další pokolení, které z ní budou čerpat informace nebo jen tak 
nahlédnou.
A jak se píše? Po celý rok různě zapisujeme všechny události, 
o kterých by se mělo psát. Jak z města, okolí ale i z celé republiky 
i světa. Z kraje roku vždy požádám organizace působící  na území 
města i Městský úřad o příspěvky ze své činnosti za rok před-
cházející, dám dohromady veškeré výstřižky a informace, které se 
týkají našeho města či místních částí a po novém roce se dám po-

Ptáme se za Vás
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stupně do psaní. Většinou před prázdninami mám hotový koncept 
kroniky. Ten předložím radě města ke schválení. Po případných 
opravách či úpravách je koncept hotov a připraven k přepisu do 
Kroniky města Slatiňany. Ani psaní konceptu ani přepis kroniky 
není úplně snadnou záležitostí, je potřeba spousty informací, kli-
du, ale i času na to, aby byl zápis vždy pravdivým shrnutím před-
cházejícího roku, a byl důstojným odkazem pro další generace 
občanů našeho města.
8) Infocentrum není jen rozdávání prospektů či rad turistům, ale 
především náročná práce při přípravě propagačních materiálů, 
jednání o spolupráci s ostatními subjekty a třeba i shánění peněz 
prostřednictvím grantů.
Je tomu tak. Málo kdo si představuje jinou práci, než podání letáč-
ků o našem městě či sdělení kde je zámek nebo autobusová zastáv-
ka. Ale skutečnost je trošičku jiná. Napomohla tomu i situace, že 
infocentra se staly běžnou součástí občanů – turistů, což je dobře. 
Ale z toho také vyplývají povinnosti pro nás, zaměstnance těch-
to infocenter. Příchozí si na naše služby zvykají rok od roku víc 
a neváhají nás oslovit. Musíme dobře odhadnout, co budou turisté 
požadovat, jaké materiály nebo zboží ještě chybí a bylo by žá-
dané. Shromáždit podklady, navrhnout propagační materiál nebo 
pohlednici, turistický suvenýr, vizitku…, zajistit jeho tisk, a hlav-
ně finanční prostředky na ně. Ty máme k dispozici jak z rozpočtu 
města, tak máme možnost žádat o různé granty a příspěvky. Občas 
se nám podaří nějaké peníze získat, a tak máme větší možnosti 
zajistit potřebné. Materiály z okolních míst musíme sehnat na růz-
ných seminářích či schůzkách. Docela dobře funguje „výměnný 
obchod“ mezi regionálními infocentry. Snažíme se město i jeho 
aktivity včetně aktivit složek i organizací ve městě zviditelňovat 
na různých internetových stránkách, tiskových materiálech či 
v médiích. Nemalou částí naší činnosti je kompletní zajištění akcí, 
které pořádá město, jako jsou například zmíněné Laskavé večery, 
různé výstavy, besedy, celodenní akci Slatiňanské pozastavení, 

hudební vystoupení nebo třeba Vánoční jarmark. Píšeme příspěv-
ky do místních i regionálních novin, připravujeme upoutávky do 
rádia nebo třeba soutěže pro turisty. 
9) Co se Ti ve Slatiňanech líbí a naopak nelíbí?
Ve Slatiňanech jsem se narodila, a od malička jsem zde vyrůstala. 
Bydlím zde a bydlet bych chtěla i nadále. Je pravdou, že nikdy 
neříkej nikdy, ale doufám, že to nebude můj případ a strávím tu 
snad celý svůj život.
A proč? Je zde asi všechno, co k životu potřebuji, a co není, ne-
mám daleko. Je jedno jestli zmíním přírodu, historii nebo třeba 
zdravotní středisko, lékárnu, mateřskou nebo základní školu, vla-
kovou či autobusovou dopravu, městský úřad, knihovnu či info-
centrum nevyjímaje, prodejny potravin, drogerie, hračky či do-
mácí potřeby. A do Chrudimě coby kamenem dohodil… Co tady 
může člověku chybět?
A že se mi nelíbí spousty věcí, to asi jistě nejsem jediná. Každý to 
máme ale jinak a zavděčit se všem je zcela nemožné.
10) Co bys vzkázala našim čtenářům?
Jelikož je začátek roku, nemůžu tedy všem čtenářům nepopřát 
všechno nejlepší do nového roku a ze všeho nejvíc zdraví. Aby 
všem zbylo více času na rodinu, odpočinek a záliby, a aby museli 
co nejméně řešit nepříjemné a smutné situace, které bohužel život 
také přináší. 
Ráda také pozvu čtenáře Ozvěn k nám do knihovny. Máme zde, 
myslím si velice příjemné prostředí, ve kterém jistě naleznou něja-
kou knížku či časopis, který je osloví. Stát se čtenářem je opravdu 
velice jednoduché, což mnoho slatiňáků jistě potvrdí. 
No a samozřejmě budu ráda za jakékoliv připomínky, které se 
budou týkat rozhovorů nebo článků v Ozvěnách. Ráda obdržím 
náměty nebo tipy na nové zajímavé lidi, o kterých by se chtěli 
něco dozvědět, nebo si naopak myslí, že by o nich měl dozvědět 
někdo další.

Děkuji za rozhovor. Jiří Hodic.

Tříkrálová sbírka 2010

Dne 9. 1. 2010 proběhla ve Slatiňanech Tříkrálová sbírka, při kte-
ré se vybralo 38 170 Kč.
Celkově jsme vybrali částku 438 167 Kč. (loni 410 490Kč). 
Všem, kteří do pokladniček přispěli upřímně děkujeme. 
65% této částky připadne naší FCH Chrudim, z těchto peněz 

budeme financovat provoz 
bezplatné Občanské porad-
ny, kterou v loňském roce 
navštívilo 670 klientů a za-
koupíme zdravotní pomůcky 
do naší půjčovny kompen-
začních pomůcek (elektric-
kou postel, mechanické vo-
zíky, …). 
Zbylých 35 % připadne na 
režii sbírky a humanitární 
pomoc u nás i v zahraničí. 
Díky vybraným penězům 
z letošní TS mohla Charita 
ČR uvolnit částku 500 000 

Kč na pomoc zemětřesením postižené Haiti. V této zemi pracuje 
i misionář z ČR P. Roman Musil.
Každý, kdo přispívá do této sbírky se podílí na zmírnění utrpení 
lidí jak u nás, tak i v zahraničí.

Charita Chrudim
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Slatiňany měly v novodobé historii dva znaky, přičemž první, 
vytvořený ještě obcí v r. 1967, nebyl sice v souladu s heraldickými 
uzancemi, ale využíval se účelově k propagaci, např. pro almana-
chy spolků, prodával se ve formě odznaku apod.

Po třiceti letech byl nahrazen novým erbem, vzešlým z veřej-
né soutěže, jejichž tvůrci byli obeznámeni s podmínkami a pra-
vidly městské heraldiky. Posledním schvalovacím orgánem byla 
však příslušná komise Poslanecké sněmovny ČR, odpovídající za 
správnost vyhotovení předloženého návrhu, stvrzující jeho plat-
nost schválením. Tímto datem nabývá také právního aktu užívá-
ním v oficiálních dokumentech města.
Oba znaky si představíme.
Znak z r. 1967, obr. č. 1

Měl tvar dvojštítu, v němž 
je hlavní pole rozděleno šikmý-
mi barevnými proužky na dvě 
části. V horní je zlatá silueta 
historických staveb města (kos-
tel, zámek) v červeném poli, 
stejnou barvu má i spodní díl 
se zlatou podkovou, ilustrující, 
čím je proslulé naše město.

Dělící linie s mezerami (tri-
kolora) sestávají z modré, stří-
brné a zelené barvy. Po okra-
jích podkladového (spodního) 

štítu jsou lípové ratolesti a dole pěticípá hvězda (obě zlaté) ve stří-
brném lemu. V horní části znaku je připojen místní název.
Znak z r. 1996, obr. č. 2

Nové  zastupitelstvo, usta-
vené po volbách v r. 1995, vy-
psalo již druhé veřejné řízení 
na nový znak města s termínem 
30. 9. 95.

Z došlých návrhů bylo he-
raldikem vyřazeno 15 předlo-
žených nákresů, zbývajících 6 
ponecháno k výběru členům 
zastupitelstva s vysvětlením, že 
jejich dodatečná úprava je mar-
ginální. Autorem vítězného ná-
vrhu se stal ak. Malíř J. Škopek 

z Jaroměře, ale i u něho měla výše uvedená komise poslední slovo 
a změnila tinktury v poli štítu i u obecných figur. Definitivní podo-

ba znaku je popsána takto: V horní části je černý kůň ve skoku se 
zlatým uzděním ve stříbrném poli a pod ním je červená bosovaná 
zídka s pěti stínkami, v jejíž bráně (stříbrné) je černé písmeno A. 
(A značí Auerspergy, šlechtický rod, vlastnící zdejší panství, který 
vymřel po meči v r. 1942).

Znak byl předán městu 7. 5. 1996 předsedou parlamentu Po-
slanecké sněmovny ČR M. Uhdem a veřejnosti byl představen           
na slavnostním zasedání zastupitelstva 9. 5. 1996.
Prapory z r. 1998, obr. č. 3

Přidělení praporu, druhého oficiálního symbolu města, bylo 
usnadněno schválením znaku, jenž z něho vycházel. Na vývěsce 
MěÚ u křižovatky bylo vyvěšeno sedm variant praporu k posou-
zení od občanů, jejichž připomínky měly být uplatněny při vý-
běru vhodného typu na jednání zastupitelstva 28. 1. 1998. Bylo 
tomu tak proto, že na prosincovém zasedání neprošel ani jeden 
návrh.

Zastupiteli bylo vybráno jednoduché schéma praporu od gra-
fika S. Valáška z Heřmanova Městce s červenými klíny v horní 
a spodní části, mezi nimiž je vraník ve skoku se zlatým uzděním 
na bílém podkladu.

Heraldický podvýbor Parlamentu ČR neshledal na něm žádné 
pochybení, takže jej předseda parlamentu ČR M. Zeman 18. 6. 
1998 mohl předat zástupcům města.

Používaní znaku a praporu města stanovuje vyhláška, schvále-
ná zastupitelstvem, týkající se především reprezentace a reklamy             
u fyzických a právnických subjektů.

Ing. Milan Vorel

Znaky a prapor města

Činnost Pečovatelské služby města Slatiňany v roce 2009
Naše PS je služba terénní a v roce 2009 poskytovala služby 
u cca 120 klientů ve Slatiňanech, Škrovádě, Presích, Orli, Za-
ječicích, Studené Vodě, Lukavici, Svídnici a Trpišově. Jedna-
lo se převážně o dovážku obědů, zejména u smluvních obcí, 
ostatní služby byly prováděny hlavně v Domě s pečovatelskou 
službou (16 bytů) a ve Slatiňanech. Zde šlo např. o nákupy, 
doprovod či dovoz k lékařům, praní a žehlení prádla, dohled 
nad užíváním a podáním léků, úklid, pomoc při zařizování 
jiných osobních záležitostí, pomoc při osobní hygieně atd. 
Poskytované úkony jsou vždy evidovány a klienti si je hradí 
podle platného ceníku, který je schválen Radou města Slatiňa-
ny a je v souladu s danou vyhláškou č. 505/2006 Sb. Veškeré 
služby byly prováděny v pracovní dny od 6.00–18.00 hod. a 
zajišťovaly je 4 pracovnice – 3 pečovatelky a 1 vedoucí. Pro 
zajímavost uvedu několik údajů – bylo rozvezeno 19 520 obě-
dů, provedeno 920 nákupů, 1022 úklidů, vypráno a vyžehleno 
497 kg prádla atd.

Kromě těchto služeb byla i v tomto roce provozována sociálně 
aktivizační činnost. Naši klienti se aktivně zúčastňovali různých 
kulturních akcí (např. návštěva divadla v Pardubicích, koncerty 
v Chrudimi, besídka v MŠ ve Slatiňanech atd.), výletů, společ-
ných akcí při oslavách svátků a narozenin nebo větších oslav 
jako Den matek a Vánoční besídky spolu s Klubem diabetiků.
V tomto roce byla také v našem zařízení provedena inspekce 
kvality sociálních služeb, jejímž cílem byla kontrola plnění re-
gistračních podmínek, plnění povinností poskytovatelů sociál-
ních služeb stanovených v zákoně 108/2006 Sb., o sociálních 
službách a kontrola kvality podle standardů. Po několika úpra-
vách a konzultacích komise konstatovala, že všechny požadavky 
byly řádně splněny.
Doufáme, že naše práce bude nadále vyhovovat nejen zákonům, 
vyhláškám a standardům, ale že bude fungovat zejména k plné 
spokojenosti našich klientů.

Anna Vašáková
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Dne 18. 2. 2009 se konala výroční valná hromada Sboru dobro-
volných hasičů ve Slatiňanech, která zhodnotila velmi úspěšný 
rok, v kterém se nám beze zbytku podařilo splnit vše co jsme si 
v prosinci na VVH naplánovali. Těchto aktivit nebylo málo a byly 
z různých oblastí. Naše převážná činnost je zaměřena na zásahy 
a přípravu na ně a to pravidelným výcvikem, údržbou výzbroje 
a výstroje, účastí na soutěžích v požárním sportu (a to družstev 
žen i mužů). Obě družstva byla zapojena do soutěže okresní ligy 
v požárním útoku, která čítá 11 soutěží. Jedna ze soutěží v této 
lize, byl již 33. ročník Poháru města Slatiňany v požárním útoku. 
Další naší činností je práce s mládeží, kde v oddíle mladých hasičů 
pracuje v současné době 24 dětí. I na tomto úseku jsme zorgani-
zovali v měsíci září soutěž v dětských disciplínách. V rámci pra-
cí při údržbě budovy hasičské zbrojnice lze velký úspěch připsat 
bezplatnému získání vozidla VW Transportér od Policie ČR, které 
bude postupně opraveno a v roce 2010 zařazeno do výjezdu, jako 
dopravní vozidlo. Na výroční valné hromadě bylo konstatováno, 
že v historii sboru nebyla výjezdová jednotka ještě nikdy lépe vy-
bavena a to díky maximální péči městského úřadu. Zahájení spor-
tovní sezony již tradičně začalo 30. 4. pálením čarodějnic spoje-
ným s posezením. Stejně jako v letech minulých jsme i letos pro 
své členy uspořádali zájezd. A to proto, že nejen prací živ je člověk 
a absolvovali jsme exkurzi v pivovaru Budvar České Budějovice, 
v loveckém zámečku Obora a přilehlé zoologické zahradě.
Teď se velice stručně zmíníme o naší hlavní činnosti, ve které nás 
mohou občané Slatiňan zblízka poznat. Výjezdová jednotka města 
Slatiňany čítá 22 aktivních členů. Od roku 2009 je jednotka zařa-
zena do systému pohotovostí jednotek JPO II, což znamená výjezd 
jednotky do 5 minut a nepřetržitá pohotovost jejich členů. S tím je 
spojená dotace krajského úřadu na udržení akceschopnosti formou 
odměn a materiálního zabezpečení.
Výjezdů na žádost krajského operačního střediska bylo celkem 
39, z toho bylo 11 dopravních nehod, 16 požárů, 9 výjezdů tech-
nických, 2 plané poplachy a 1 taktické cvičení (simulovaný požár 
v podzemní garáži Balustráda Chrudim). V roce 2008 byl počet 
výjezdů o ¼ vyšší z důvodů přírodní katastrofy.

Znalosti z pravidelných školení (praktické a teoretické) jsme zúro-
čili při náročných výjezdech, např. výbuch nádrže ve firmě Euro-
Šarm, požár nebezpečné látky v obci Sobětuchy, požár skládky 
Nasavrky a v neposlední řadě požár bytového domu v Chrudimi.
Rovněž počet zásahů u dopravních nehod byl vyšší než v letech 
minulých.
Činnost jednotky není řízena pouze operačním střediskem, ale vy-
jíždíme i na žádost městského úřadu nebo na požádání samotných 
občanů města (čištění studní, likvidace obtížného hmyzu, asisten-
ce při pálení klestí, likvidace olejových skvrn, práce s motorovou 
pilou atd.).
Teoretická a praktická příprava jednotky probíhá v pravidelných 
14 denních intervalech a je velmi rozmanitá. V loňském roce čle-
nové absolvovali třídění raněných systémem START (při hromad-
ném nešt ěstí), posttraumatická intervenční péče, zásady první po-
moci, slaňování, výcvik na vodě, práce s pěnou v podniku Paramo 
Pardubice, vyprošťování osob z havarovaných vozidel. Velmi za-
jímavé byly pracovní exkurze na zámku Slatiňany a mlýnu Skály 
ve Škrovádě.
V rámci prezentace jednotky jsme se zúčastnili akce Bezpečné 
prázdniny a dalších několika ukázek na výročích ostatních sborů.
Přestože je teprve měsíc nového roku již máme na kontě 12 vý-
jezdů. Doufáme, že letošní rok bude v naší činnosti stejně úspěšný 
jako ty předchozí a našim spoluobčanům nepřinese nic zlého.

Svého rozhodnutí můžete litovat!
Navštívili vás doma zástupci agentury a vybízeli vás k přere-
gistraci k jiné zdravotní pojišťovně? Nabízejí vám tisícové be-
nefity a na ulici finanční odměnu za to, že se přihlásíte jinam? 
Na podobné praktiky si dávejte pozor.
Možnosti konkurence jednotlivých zdravotních pojišťoven, kte-
ré působí na českém trhu, jsou omezené. Přesto se snaží všech-
ny pojišťovny různými benefity, programy a nabídkami přilákat 
nové pojištěnce z řad klientů jiných zdravotních pojišťoven. Pozor 
ale, abyste se nenechali nachytat a neuvěřili planým slibům! Než 
se rozhodnete učinit jakoukoli změnu a budete vybírat z nejrůz-
nějších výhod pojišťoven, zamyslete se nad několika otázkami. 
Opravdu se mi vyplatí taková změna? Jak širokou má vybraná 
zdravotní pojišťovna síť smluvních lékařů? Mají lékaři, kteří mě 
ošetřují, smlouvu s touto pojišťovnou? Je v okolí mého bydliště 
dostupná její pobočka? Hradí tato zdravotní pojišťovna i tu nej-
modernější péči a nákladné operace? Můžu své rozhodnutí pře-
hodnotit a vzít zpět?
Nekalé praktiky na ulicích
Častým jevem jsou najaté agentury, které obcházejí domácnosti 
a zastavují občany na ulicích. Vyzývají je k přeregistraci k jiné 
pojišťovně s tím, že slibují výhody v řádech tisíců a mnohdy infor-
mují nepravdivě o jiných zdravotních pojišťovnách. „Našla jsem 
ve schránce dopis s kartičkou jiné zdravotní pojišťovny a evi-
denčním formulářem. Kdosi tam vyplnil mé osobní údaje včetně 
rodného čísla a zfalšoval podpis. Jen údaj o zaměstnavateli nebyl 
v pořádku, jsem už dva roky v penzi. Nedalo mi to, vše jsem šla 
ověřit na VZP, kde mě pro jistotu znovu zaregistrovali,“ lící po-

dezřelé praktiky důchodkyně z Chocně. Takových případů se ob-
jevují stovky. Častým jevem také je, že klienti uvěří slibům a pří-
mo na ulici podepíší přeregistraci. Svého kroku pak litují. „Jsem 
z toho nešťastná. Odešla jsem od své pojišťovny jinam, protože 
mi nabídli peníze. Moje gynekoložka ale neměla smlouvu s no-
vou pojišťovnou a já jsem musela některé zákroky doplácet. Je 
to nekorektní jednání, na to mě měli agenti upozornit,“ dodává 
obyvatelka Pardubic, která si nepřála být jmenována. Tuto infor-
maci by si ale měl opatřit každý pojištěnec dříve, než podobné 
rozhodnutí udělá. 
Informujte se nejdříve u své pojišťovny
Ze zákona můžete změnit zdravotní pojišťovnu jednou za 12 mě-
síců, a to kdykoliv, avšak s tím, že změna se v centrální databázi 
pojištěnců zrealizuje vždy k prvnímu dni následujícího čtvrtletí 
(tedy 1. ledna, 1. dubna, atd.). Měli byste ale předem vědět, že 
každá zdravotní pojišťovna má jinak širokou síť smluvních zdra-
votnických zařízení a lékařů, často třeba jen regionální. Proto se 
raději zeptejte svého lékaře, zda má s danou pojišťovnou uzavře-
nou smlouvu. Kvůli neuvážené změně zdravotní pojišťovny byste 
museli buď měnit lékaře, nebo platit v hotovosti všechnu neakutní 
péči, kterou vám váš dosavadní lékař poskytne. 
Ověřte si sliby, než se přeregistrujete
Volby zdravotní pojišťovny je vaším zákonným právem. Vše si 
však dobře rozmyslete a nejednejte ukvapeně. Nepromyšleným 
a neuváženým krokem můžete totiž přijít nejen o tisíce, ale hlavně 
o zajištění péče o své zdraví!
(článek zaslán Krajskou pobočkou VZP ČR pro Pardubický kraj)

Neměňte svou pojišťovnu na ulici!

Koncem roku 2009 byla dokončena a zkolaudována stavba nové 
kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického ve Slatiňanech.
Tímto dáváme občanům, kteří vlastní nemovitosti v těchto ulicích, 
na vědomí, že své nemovitosti mohou na novou kanalizaci připojit. 
Pokud jste již tak neučinili, dostavte se na MěÚ Slatiňany, na od-
bor výstavby a ŽP, kde získáte informace, za jakých podmínek se 
nemovitost na kanalizaci připojí.

Eva Esserová

Nová kanalizace v ulicích
Na Ostrově a Vrchlického ve Slatiňanech

Zpráva o činnosti SDH Slatiňany a výjezdové jednotky města za rok 2009
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Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA ve Slatiňanech

Expediční kamera je promítání filmů 
o dobrodružství, divoké přírodě, o extrém-
ních zážitcích i sportech. Přijďte zhlédnout 
filmy o lidech v situacích, do kterých se 
sami možná ani netoužíte dostat. Vybrali 
jsme nejzdařilejší filmy uplynulé sezóny 
a přinášíme je do více než 50 měst České 
republiky! Výběr snímků je zaměřen na 
expediční dobrodružství nejen na horách, 
ale i na vodě, v pouštích či pralesech. 
Filmový festival Expediční kamera se 
koná ve Slatiňanech v sobotu 13. úno-
ra 2010 ve 14.00 hod. ve Společenském 
domě v Tyršově ulici. Vstupné 50 Kč, 
předprodej vstupenek v Infocentru 
města Slatiňany (www.slatinany.cz, tel 
469 660 239).
Festival bude trvat do cca 19.00 hod 
a v jeho průběhu budete moci shlédnout 
tyto filmy: 

Bhútán – Hĺadanie šťastia
Putování zapomenutou zemí v srdci Himá-
laje, ve které lidé uctívají všechno živé, je 
povídáním o štestí.
Hliněná řeka (remake)

Dobrodružství šesti vodáků v Etiopii. Krás-
né i krušné chvíle na řece, která je i pro do-
morodce velkou neznámou.
Uruca
Jednoho nedělního rána, ideálního k leze-
ní, se Hugo pokusí o jednu z nejtěžších cest 
na Homoli cukru v Riu de Janeiru, o které 
mnozí sní.
The Sharp End
Film je o lezcích, kteří se vrhají za hranice 
dobrodružství, a na hranici mezi úspěchem 
a neštestím riskují všechno.

Lightning Strike – Arwa Tower
vyprávění příběhu dvou týmů horolezců, 
kteří začátkem léta 2007 odjeli pod Arwa 
Tower, nádherný šestitisícový vrchol v se-
veroindickém Himálaji Garhwal. 
Matrix reloaded
Neobyčejný film o posunutí hranice mixo-
vého lezení ve Vysokých Tatrách, napěcho-
vaný ostrou akcí a spoustou piva.
Slzy Konga

Film natočený v průběhu eskalace bojů 
v Demokratické republice Kongo v lis-
topadu 2008 ukazuje dramatické příběhy 
tamních žen a dětí.
Další informace: www.expedicnikamera.cz.

JH

Pardubický kraj změnil systém lékařské 
služby první pomoci, a to při zachování 
stávajícího rozsahu a dostupnosti lékař-
ské péče.
Tzv. pohotovostní ambulantní služby na-
hradily v krajských nemocnicích současný 
způsob poskytování lékařské služby první 
pomoci (LSPP). K úpravě současného 
systému vedly kraj dlouho diskutovaná 
nejednotnost, finanční náročnost a nedo-
statečné personální zajištění. 
Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve 
spolupráci se sdruženími praktických lé-
kařů pro dospělé a pro děti a dorost. Na 
přechodné období je služba zajištěna 
také ve třech ambulancích v odlehlých 
či horských oblastech kraje (Červená 
Voda, Hlinsko a Polička), kde se na jejím 
financování podílejí místní samosprávy. 
V Pardubicích je nadále v činnosti ordi-
nace pohotovosti pro dospělé na sídlišti 
Dubina. 

Pardubický kraj zároveň postupně posi-
luje zdravotní záchrannou službu, hodlá 
rozšířit počet stanovišť a posádek v od-
lehlých částech a současnou síť doplní, 
případně upraví tak, aby byla akutní před-
nemocniční péče zajištěna v celém kraji.
Jedním z důvodů reorganizace pohotovos-
tí jsou dlouhodobé personální problémy 
se zajištěním pohotovostní služby, o čemž 
nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání 
ředitele Litomyšlské nemocnice s praktic-
kými lékaři.
„Systém LSPP se přežil. Cílem nového 
řešení je sjednocení financování, kvalit-
nější a bezpečnější péče pohotovostních 
ambulantních služeb,“ vysvětluje radní 
pro zdravotnictví Markéta Tauberová. 
„Pacienti již budou mít zcela jasnou 
představu, na koho se v případě náhlého 
zhoršení zdravotního stavu obrátit. Po-
hotovostní ambulantní služby v nemoc-
nicích disponují potřebnou kapacitou 

vyšetřovacích zařízení a metod, odborné 
zázemí příslušného oddělení a v dosahu 
jsou také ústavní lékárny,“ dodává. 
Podle hejtmana Pardubického kraje Rad-
ko Martínka jsou změny přínosem přede-
vším z hlediska komplexní péče o pacien-
ty. Nové řešení zajistí rychlé a důkladné 
vyšetření pacienta a spolu s posílením 
rychlé záchranné služby tvoří základ bu-
doucí zdravotní péče typu Emergency. 
Krajská samospráva si přístupu praktic-
kých lékařů, kteří poskytují pohotovostní 
služby, velice váží a vyslovuje jim i touto 
cestou poděkování.
Uvedené změny v systému pohotovost-
ních ambulantních služeb v Pardubickém 
kraji podpořili i zástupci České lékařské 
komory.
Přehled PAS v jednotlivých městech naše-
ho kraje včetně ordinační doby najdete na 
webových stránkách Pardubického kraje.

Ivan Hudeček

Kraj uvádí v život nový systém pohotovostních služeb
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www.modrapyramida.cz

Vážení klienti, 
3. února 2010 jsme pro Vás otevřeli novou pobočku 
Modré pyramidy stavební spořitelny v areálu 
prodejny Pramen ul. Vítězství  ve Slatiňanech.

Otevírací hodiny: 
úterý 13.30 – 18 h, středa 9 – 18 h, 
pátek 8.30 – 12 h

Vaše rodinná finanční poradkyně:
Ivana Nováková, mobil: 722 001 538 

Nyní akce – výrazné 
snížení úrokových sazeb 
na financování bydlení!

Obchodní ředitelka Českomoravské  
stavební spořitelny, a.s 

hledá 
 

FINANČNÍ PORADCE 
pro stávající a nové klienty 

    
     Nabízíme:             Požadujeme: 
   - zajímavou a perspektivní práci        -   SŠ vzdělání 
   - silné zázemí úspěšné společnosti   -   dobré komunikační schopnosti 
   - možnost profesního růstu                 -   obchodního ducha v oblasti financí 
   - kvalitní zaškolení       -   samostatnost a časovou flexibilitu 
   - bezplatné vzdělávání                -   ŘP skupiny „B“ 
 

  
 Kontaktní osoba: 
 Zdeňka Rolečková  
 obchodní ředitelka ČMSS 
 mobil: 602 543 207 
 e-mail: zdenka.roleckova@cmss-oz.cz           



Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102, Složení redakční rady: MVDr. Ivan Jeník, starosta, Ing. Jiří Hodic, tajemník, Ing.Vladimír Rašín, 
vedoucí HSO, Mgr. Daniel Vychodil, Rostislav Meduna, členové Rady města Slatiňany, Marta Kolouchová, Alena Pavlišová, zaměstnanci úřadu. 
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrováno OkÚ Chrudim pod Čj. 19/R-97/91. Uzávěrka příštího čísla 15. února 2010. ZDARMA. 
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ÚNOR na Farmě Slunečný Dvůr

Farma Slunečný Dvůr, Morašice-Holičky,
jen 10 km západně od Chrudimi

Centrum dostihových koní a poníků pro děti.
Restaurace Na Farmě.

Výletní. Panoramatická. Nekuřácká. Rodinná.
Otevřeno pátek soukromé akce,
sobota a neděle 11–21.00 hod.

Skijering na Farmě 
Ani vlek, ani sjezdovka, ani kopce, jenom kopečky.

A přitom jedete na lyžích! 
Koňská kopyta se boří do sněhu jako

do mořského příboje – a stejnou rychlostí
se za nimi pohybuje velká červená tečka.

Dětská hlavička v červené přilbě…
Zkusili jsme SKIJERING!

Jízdu na sjezdových lyžích, tažených koníkem. 
Bezpečné cesty lesem nebo po pastvinách.

K tomu rhum-tea step by step. 
Vůně puče třeba při venčení psa.

Zimní originalita – kde jinde než na Farmě
(Nutná rezervace na 602 240 944!!)

6. a 7. února vždy od 14 hodin.

Vepřové hody na Farmě
Svatý Valentýn po česku! 

Tradiční vepřové hody na Farmě, 
protože láska prochází žaludkem.

Už zase na Farmě rozkvete klobásovník
s voňavými masovými květy.

A masopust nás připraví na „masa půst“
40 dnů před velikonocemi.

Na Farmě voňavě!
13. a 14. února 

Čajový maratón
Pro dvojice i rodinné týmy.

Ochutnejte čaje obvyklé i neobvyklé,
černé i bílé, směsi mocné a ještě mocnější.

Pro děti tradice!
Dětský domácí  punč z moštu, koření, 

jablíčka a pomeranče v biokvalitě.
Čajová péče – na Farmě jako doma!

20. a 21. února

Rallye FARMA startuje!
Dostali jste pod stromeček autíčko na dálkové ovládání?

A trasa předsíň. obývák není to pravé?
Přijeďte na Farmu!

Změřte síly s dalšími vozy! 
Citlivé ruce kluků i holčiček procvičí dráha

na přesnost, na rychlost a přes přírodní minipřekážky! 
Tečka za jarními prázdninami – jedině na Farmě.

27. a 28. února

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané,
pořádá v sobotu 13. února

tradiční Sportovní ples – opět v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tobola.

K tanci hraje populární skupina QUATRO. Začátek ve 20 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) v trafice KVĚT.

Srdečně zvou pořadatelé!!!

Pozvánka na sportovní ples

Zlatá svatba
Dne 27. února 2010 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slati-
ňany výročí zlaté svatby manželé Eva a Ladislav Linhartovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Děkujeme městu Slatiňany a p. Pavlišové za milé blahopřání 
u příležitosti výročí naší zlaté svatby.

Manželé Pelikánovi

Velké poděkování manželů Vlastimila a Evy Klepetkových patří 
všem zaměstnancům Městského úřadu ve Slatiňanech. Byli to prá-
vě oni, kteří přispěli k vytvoření slavnostní atmosféry při oslavě 
a pohoštění na naší „zlaté svatbě“.
Ještě jednou vřelé díky Vám všem

Manželé Vlastimil a Eva Klepetkovi

Manželé Letáčkovi děkuji touto cestou městu Slatiňany za milou 
gratulaci a dárek u příležitosti oslavy jejich „zlaté svatby“.

Děkují Marie a Josef Letáčkovi

Poděkování

Oznámení:
Chtěla bych touto cestou informovat všechny občany Slatiňan 
a okolí, kteří mají péči o budoucnost domu na Starém náměstí 
č.p. 6, že mohou přispět i jiným způsobem než planými řečmi 
a pomluvami. V případě Vašeho zájmu mě kontaktujte na emailu 
katerina.cerna@email.cz.

Děkuji Kateřina Wohanková-Černá

Hledáme byt
Mladá rodina hledá byt nebo rodinný dům ve Slatiňanech. Uví-
táme též dlouhodobý pronájem. Předem děkujeme za Vaši pří-
padnou nabídku. Tel. 606 123 332.

Žena se starším dítětem hledá bydlení ve Slatiňanech. Prosím 
nabídněte. Velice nutné!
Tel. 773 918 091

Neděle 18.00–19.00 hodin
Aerobic (aerobní sestava pro pokročilé, posilování a strečink (od 
7. 2. 2010) s využitím gymnastických míčů)
Čtvrtek 18.00–19.00 hodin
Step-aerobic (aerobní sestava pro pokročilé na bedýnkách, posi-
lování, strečink)
Nově od 4. února 2010, přijďte si zacvičit, těšíme se na Vás!

AEROBIC VE SPORTOVNÍ HALE


