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Plovárna města Slatiňany bude nadále otevřena pro širokou veřej-
nost i v měsíci srpnu. Otevřena bude pro návštěvníky každý den 
za příznivého počasí od 9.00 do 19.00 hodin.
Přivítá Vás zde průzračně čistá voda, která poslouží k příjemnému 
osvěžení v teplých letních dnech, můžete navštívit nově zřízené 
občerstvení a využít volejbalové i nohejbalové hřiště pro sportov-
ní vyžití.
Těšíme se na Vaši návštěvu na plovárně města Slatiňany a přejeme 
krásný a pohodový zbytek léta.

Pozvánka na plovárnu

Rada města Slatiňany

Zastupitelstvo města Slatiňany

Rada města Slatiňany projednala
na své 104. schůzi dne 28. 6. 2010

  1.  Návrh zpracovatelů na oslovení s výzvou k podání nabídek 
na zpracování zakázky města malého rozsahu – Zpracování 
Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany

  2.  Dodatek k mandátní smlouvě (Ing. Plíštil)
  3.  Dodatek k nájemní smlouvě (občerstvení na plovárně)
  4.  Výměnu garáží
  5.  Ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy na 

byt č. 4 čp. 823 ve Slatiňanech
  6.  Uzavření nájemní smlouvy na byt na byt č. 7 čp. 823 ve Sla-

tiňanech
  7.  Výběr zhotovitele na zakázku města Rekonstrukce domu čp. 

66 – Švýcárna Slatiňany
  8.  Výběr zhotovitele na zakázku města Zhotovení asfaltového 

povrchu na cyklopěší stezce v Nerudově ul. Slatiňany
  9.  Uzavření plánovací smlouvy na výstavbu části dopravní a tech-

nické infrastruktury v lokalitě Trpipšov ozn. v ÚPO Slatiňany 
44/R 

10.  Bezplatný vstup na plovárnu pro účastníky volejbalového a no-
hejbalového turnaje pořádaných SK Spartak Slatiňany, o. s.

11.  Zřízení věcného břemene
12.  Poskytnutí mimořádných odměn ředitelům příspěvkových or-

ganizací zřízených městem Slatiňany
13.  Dodatek k licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv 

k modulárnímu počítačovému programu MUNIS – eDok – 
Elektronické dokumenty a dodatek k licenční smlouvě o po-
skytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému  
programu MUNIS – Vazba na CzechPOINT.

14. Záměr pronájmu kanalizace Škrovád I. až III. etapa

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na své 27. schůzi dne 28. 6. 2010

  1.  Program 27. zasedání zastupitelstva města Slatiňany na r. 2010
  2.  7. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 

Slatiňany
  3.  Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu k poz. parcelám 

č. 67/1 a 69/5 v k.ú. Trpišov
  4.  Bezúplatný převod kanalizace do majetku města a záměr jejího 

převodu
  5.  Hospodaření Mikroregionu Chrudimsko za rok 2009

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na svém 26. zasedání dne 14. 6. 2010

  1.  Program 26. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2.  Státní zámek Slatiňany – hipologické muzeum
  3.  2. část závěrečného účtu města Slatiňany
  4.  6. rozpočtové opatření – změnu schváleného rozpočtu města 

Slatiňany

  5.  Převzetí půjčky z Fondu rozvoje bydlení
  6.  Záměr prodeje pozemkové parcely č. 384/7 v k.ú. Trpišov
  7.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 632/1 v k.ú. Slatiňany
  8.  Záměr prodeje části pozemkové parcely č. 525/20 v k.ú. Slatiňany
  9.  Záměr prodeje pozemků za garážemi (Husova ul.)
10.  Záměr směny části pozemkové parcely č. 345 v k.ú. Slatiňany
11.  Prodej pozemkových parcel č. 456/144 a 458/9 v k.ú. Slatiňany
12.  Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu k poz. parcelám 

č. 67/1 a 69/5 v k.ú. Trpišov
13.  Bezúplatný převod kanalizace do majetku města a záměr je-

jího převodu
14. Kontrolu plnění usnesení zastupitelstva města Slatiňany

Město Slatiňany děkauje Nadaci ČEZ za poskytnutí nadačního 
příspěvku ve výši 130 000 Kč na projekt „Zlepšení hygienické-
ho zázemí pro seniory – klienty pečovatelské služby“ realizovaný 
v DPS Slatiňany.

Poděkování



2

Více pracovních míst
pro lidi se zrakovým postižením

Veřejná výzva!

Zápis do školní družiny ve Slatiňanech při ZŠ pro školní rok 
2010/2011 proběhne ve středu dne 1. 9. 2010 v prostorách školní  
družiny:
– pro první třídy – od 9.30 do 12.00 hodin
– pro druhé a třetí třídy – od 13.00 do 14.30 hodin

Vychovatelky školní družiny

Město Slatiňany přijme zaměstnance na pozici 

VEDOUCÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

Pracovní poměr dobu neurčitou. Termín nástupu 1. prosince 2010.
Případné dotazy zodpoví Ing. Jiří Hodic, tajemník MěÚ Slatiňany,
tel. 469 660 237, e-mail: j.hodic@slatinany.cz.
Požadavky a povinné přílohy přihlášky jsou k dispozici na 
úřední desce, www.slatinany.cz a v Infocentru města Slatiňany.
Úplnou přihlášku včetně povinných příloh zašlete nebo doručte 
osobně nejpozději do 30. srpna 2010, 16.30 hodin na adresu 
města Slatiňany

Zaměstnat více lidí se zrakovým postižením je hlavním cí-
lem projektu „Integrace zrakově postižených na trh práce“, 
který TyfloCentrum Pardubice realizuje od 1. 2. 2010. Říkáte 
si jakou práci mohou vykonávat např. lidé, kteří jsou úplně 
nevidomí? Je toho poměrně dost. Mohou pracovat jako fyzi-
oterapeuti, učitelé hudby, operátoři, ladiči hudebních nástrojů, 
administrativní pracovníci, pracovníci v sociálních službách, 
aj. Pracovní místa pro lidi 
s tímto postižením tedy existují. Projekt má za úkol všemi 
možnými prostředky přispět k tomu, aby člověk se zrakovým 
postižením získal pracovní místo a zaměstnavatel kvalitního 
pracovníka. A co je těmi všemi možnými prostředky myšle-
no? V rámci projektu budou probíhat pro zrakově postižené 
rekvalifikační kurzy – konkrétně Individuální kurz práce s PC 
a Pracovník v sociálních službách. Dále budou realizovány 
kurzy zaměřené na komunikační dovednosti, firemní kulturu, 
pracovní právo, aj. 
Velice důležitým článkem v procesu zaměstnávání je samo-
zřejmě zaměstnavatel. Právě ten rozhodne, zda člověka se 
zrakovým postižením zaměstná či nikoliv. Proto je tedy velice 
důležité poskytnout zaměstnavateli všechny potřebné infor-
mace a podporu, kterou potřebuje, aby se ke kroku zaměst-
nat zrakově postiženého člověka rozhodnul. V rámci projektu 
je zaměstnavatelům nabídnuto odborné poradenství ohledně 
specifik při zaměstnávání osob se zrakovým postižením, je-
jich diagnostika na výkon povolání, analýza pracovního mís-
ta s doporučeními jak vhodně místo upravit, zácvik zrakově 
postiženého na pracovišti, poskytnutí informací o možných 
výhodách vyplývajících z vytvoření pracovního místa (určité 
daňové úlevy, příspěvek na mzdu,…), aj. 
Projekt bude realizován po dobu dvou let a je financován z Ev-
ropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního pro-
gramu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. 
V případě zájmu o více informací kontaktujte TyfloCentrum 
Pardubice na adrese nábř. Závodu míru 1961, Pardubice nebo 
na telefonu 466 500 615.

Bc. Zuzana Vodehnalová, manažer projektu

Zápis do školní družiny

Dne 30. června 2010 se v obřadní síni MěÚ Slatiňany uskutečnilo 
slavnostní ukončení školní docházky pro vycházející žáky ZŠ Sla-
tiňany. Součástí oslavy byl malý kulturní program spojený s pře-
dáním vysvědčení a pamětních listů.

Ukončení školního roku

Po roční přestávce zaviněné rekonstrukcí sektorů se letos opět 
uskuteční atletický mítink Velká cena Slatiňan. Hlavní disciplínou 
bude běh na 800 m. Dále budou k vidění běhy na 10 000 m a 400 m 
překážek, skok do dálky, trojskok, skok do výšky, hod oštěpem 
a vrh koulí.
Závody se konají v pátek 27. srpna od 16 hodin.

z.j.

VELKÁ CENA SLATIŇAN
na nových sektorech
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Nevíte jak? Stačí málo! Třeba nebudete sponzorovat nějakou 
slatiňanskou organizaci, třeba se nezúčastníte brigády, třeba ne-
půjčíte svoje auto sousedovi, třeba nebudete sbírat psí hovínka.

Co na tom, že máte třeba náročné povolání, že se třeba staráte 
o nemocné rodiče, že třeba sponzorujete tábor pro postižené 
děti, že se třeba angažujete někde jinde než ve Slatiňanech, 
a nebo třeba se vám prostě jenom nechce.A že o tom ví jen ten, 
o kom chcete, aby to věděl? A ostatním po tom s prominutím 
nic není.

Co na tom, že jste slušný člověk, že „ jenom platíte daně“, 
nejste občan, jste přespávač. 

A když máte, nedej bože, ještě jiný názor, jste škůdce, mande-
linka bramborová, americký brouk.

Nepřipomíná vám to něco: třeba nechodíte do průvodu, tře-
ba nevedete pionýra, třeba nezdobíte okna? Nemáte čárku? 
Vaše děti nevezmeme na školu a vy nesmíte do Jugoslávie. To 
všechno jsme už zažili. Třídění lidí na dobré špatné, ale jen 
podle „mého“ měřítka.

A víte co je na tom nejhorší? Lidé s takovými názory nás za-
stupují při rozhodování o chodu města. Města, které jsme si 
vybrali za svůj domov. Není mi z toho dobře.

Petr Lukáš, slatiňanský občan?

Po přečtení článku Z NAŠEHO SATELITU v červnových 
Ozvěnách jsem se jen zasmál. Považoval jsem ho za pouhou 
„svazáckou agitku“ a řekl si, že její autor – Zdeněk Jirásek, byl 
při jejím psaní zřejmě v divné náladě… Ovšem pokračování 
tohoto (z mého pohledu) úletu mě vyburcovalo k tolik vzývané 
občanské aktivitě, že jsem se též rozhodl napsat – jsem totiž 
„přespávač z Podlesí“.

Chodím kolem svého domu a hledám, kde jsem udělal chybu. 
Pan Jirásek má pravdu, můj dům se do staré dobré „slatiňanské 
architektury“ prostě nehodí. Ale vím jak to napravit – nechám 
se inspirovat „klasickou slatiňanskou architekturou“! 

Určitě přestanu sekat trávník a stříhat keře, případně posekám 
jen polovinu a keře ostříhám zešikma a různě vysoko, pros-
tě kam zrovna dostanu. Pískovec, tolik typický pro Slatiňany 
a obzvláště Škrovád, zničím. Nejlépe vymlátím nebo přebeto-
nuji. Květinové záhony zruším, lepší bude ta „plazivá rostlina 
z kruháče“, ta roste rychle, nikdo se o ni nemusí starat a nejde 
z ní odstranit plevel. Vzrostlé stromy skácím a nové nevysa-
dím, stejně jen stínily. Na chodníčky kolem domu dám „zám-
kovku“, ale každopádně alespoň dva druhy a kus ještě vyas-
faltuji! Konečně budu stylový. Navíc spálím veškeré dřevěné 
zábradlí a lavičky. Použiji železo a beton. Uprostřed zahrady 
si udělám takové „staré náměstíčko“, betonové sloupky se tam 
budou vyjímat a náš pes z nich bude mít velkou radost! Když 
budu dost invenční, přidám i „pítko“ a před ložnici U-rampu 
(dozdobím sprejem). Zahradní jezírko oplotím a dřevěné molo 
zruším, vypadá zbytečně moc romanticky. Fasádu udělám hod-
ně křiklavou – to je přece hezké, veselé a moderní! Uklízet 
kolem domu nebudu. Třeba zametat chodník je fakt úchylné! 
To si raději dám pivo. Před dům vystavím velký poloprázdný 
betonový květináč – takový ten „vítací“ a bude hotovo. Vlastně 
už nebudu mít doma žádnou práci! Konečně se mohu věnovat 
naplno veřejnému životu…  

Několik let již vedu folklorní soubor v přespolní Chrudimi. 
Z této zkušenosti vím, že dnes nelze od kohokoliv očekávat, 
že sám přijde a bude něco dělat jen tak pro dobro věci. Vol-
nočasové aktivity budou lákat příznivce jen svojí zajímavos-
tí, vysokou úrovní, zábavností nebo originalitou. To je vždy 
odpovědností vedení daného subjektu a je to běh na dlouhou 

trať. Pokud budou takové činnosti dostatečně zajímavé, zájem 
o ně bude a podporu si jejich vedení najde samo. Podobně to 
cítím se správou města a zapojením občanů do jejich orgánů. 
Myslím, že mnoho občanů by chtělo pro město něco udělat, ale 
to, co město dosud vybudovalo a jak je udržováno, je pro ně 
tak hrůzné a změna tak nepředstavitelná, že každého jen odradí 
a řekne si: „Raději se budu starat jen o to vlastní…“ 

Označení „přespávačů“ za neplnohodnotné občany je radikální 
a pro mě nepřijatelné. Pokud bych chtěl být stejně radikální, 
napsal bych, že nepovažuji za občany města ty, kteří se řádně 
nestarají o svá obydlí, ty, kteří nenadávají, když vidí špinavé 
ulice. A bylo by mi přitom zcela lhostejné, zda organizují ve 
městě kulturní či sportovní akce – mohl bych dokonce říci, že 
to je jen jejich vlastní zábava… Radikální být nechci, jen bych 
byl rád, aby pohled na občany nebyl tak omezeně úzký a „pře-
spávači“ byli bráni jako plnohodnotní občané, kteří se možná 
jen více starají o svůj majetek a přispívají tak vlastním způso-
bem k lepšímu prostředí ve městě.

Nekladl jsem si za cíl rozporovat všechny zvláštní výroky 
z předchozích článků. Vlastně děkuji Zdeňku Jiráskovi za ur-
čité nahození problematiky, o které si však myslím, že je mno-
hem širší a jádro má úplně jinde. Celé samosprávě pak přeji, 
aby jejich práce nebyla zaměstnáním, ale službou, kterou bu-
dou sloužit občanům. Co nejlevněji, s maximálním nasazením 
a vždy s vědomím, že musí jít příkladem. 

Co závěrem? Je Podlesí jediným slatiňanským satelitem? Co 
třeba zástavba Říště nebo bytovky na Starém náměstí? Není 
Podlesí jen další slatiňanskou čtvrtí, kde si ovšem obyvatelé 
sami zaplatili celou infrastrukturu? Konzultuje město územní 
plán s vlastníky pozemků, kterých se týká, aby mohlo opravdu 
něco ovlivnit? Nemohl by někdo poradit, jak zasadit najednou 
hodně vzrostlých stromů? Ve starých Slatiňanech lidé na svých 
zahradách negrilují? Chce se někomu odklízet sníh, když ko-
lem chodí zaměstnanci města s pluhy přes rameno? A neměl 
by každý svůj veřejný život začít tím, že si zamete před svým 
prahem? (myšleno neobrazně).

Tomáš Jehlička
narozen, žijící a pracující ve Slatiňanech

jehlicka@rovex.cz

Občanem druhé kategorie snadno a rychle

Z NAŠEHO MĚSTA
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Nebudeme ji citovat, neboť plakát, který zve veřejnost na tuto 
výstavu, řadí pivo k nápoji přímo od Boha seslaném (obr. č. 1).

Didakticky koncipovaná výstava na toto téma mapuje jeho 
rozvoj v našem kraji od prvopočátku. Návštěvník je rovněž 
seznámen s technologií výroby piva a pokrokem, jenž pozname-
nalo toto potravinářské odvětví. S tím souvisejí zaniklá řemesla, 
týkající se specializace bednářů a ledařů.

Samotná receptura pivovarů zůstala po staletí stejná a pivo se 
vaří z tradičních surovin, tj. sladu, chmele a vody, načež se pod-
robí alkoholickému kvašení.

Na chrudimsku bylo 36 pivovarů, z nichž jsou dodnes v pro-
vozu pouze 2, a to v Hlinsku (zn. Rychtář) a v Medlešicích 
(Medlešický ležák). Na panelech jsou stručné texty o zaniklých 
pivovarech včetně slatiňanského, u něhož jsou fotografie objektu, 
upraveného po jeho zrušení v r. 1886 na dvě samostatné obytné 
části.

Obrázek č. 2 je ukázkou typické staročeské hospůdky s figu-
rinou štamgasta, konzumujícího obrazně svůj oblíbený boží dar. 
Expozice věrně aranžovala kurátorka výstavy A. Dufková.

Mezi vystavenými starými pivními lahvemi, na burzách velmi 
vyhledávanými s označením pivovaru a jeho značky ze sklárny, 
nebyly žádné ze Slatiňan. Patrně pro malý výstav a krčmy odebí-
raly pivo pouze v sudech.

Chrudimská výstava o pivovarnictví je podnětná ve smyslu 
práce našich předků a určitě stojí za zhlédnutí.

Ing. Milan Vorel

Pijácká metafora je mottem výstavy o pivovarnictví v Chrudimi

BYLA JSEM PŘI TOM…

Když náš svaz diabetiků poznával další krásná místa 
v našem okolí. Možná se mnohým zdá, že se v našem SD nic 
neděje, ale opak je pravdou.Určitě si všímáte malých i velkých 
skupinek lidí jak čekají se svými batůžky a hůlkami na vlakové 
či autobusové zastávce. To naši členové vyrážejí na své pozná-
vací výlety. Nelze všechny vyjmenovat – všechny popsat. Na 
cestách se setkáváme s četnými památkami, které nám předá-
vají svědectví o umění minulých dob a kulturním životě našeho 
lidu. Jak barevné korálky návlékáme na šňůrku kouzelná místa, 
mnohá opředená bájemi a pověstmi. Jen namátkou některá jme-
nuji: Libáň – Skalka, Zaječice – Bítovany, Žehušice – Čáslav 
– Sluneční farma Holičky, Kočí – kostelík sv. Bartoloměje, 
Prosetínské kaňony, Kochánovice – Trpišov. Zájezd do Žďáru 
nad Sázavou – Zelená hora. Poslední perličky na šňůrku jsme 
navlékli těsně před prázdninami. Žleby – Lichnice – Heřmanův 
Městec se Židovskou synagogou.

Ovšem, že se pouze netouláme po kraji. Dál pokračuje pre-
vence cukrovky a práce s novými diabetiky, protože to je „běh 
na dlouhou trať“. V letošním roce se svaz diabetiků začal podí-
let na projektu policie ČR (NE)BEZPEČNÝ VĚK!!! Jsou to 
rady seniorům jak zvýšit své bezpečí a ochránit svůj majetek.

Tyto rady jsou rozděleny do pěti částí:
– jak se ochránit před okradením
– jak předcházet riziku přepadení
– jak se vyhnout podvodu
– jak zabezpečit majetek
– jak se chovat v silničním provozu
Aktivní ochrana před ohrožením se vždycky vyplatí.

Přeji vám všem,prožijte zbytek léta v pohodě a bez nehod.
Členka SD, Bohumila Blažková
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Klub českých turistů Slatiňany pořádá v so-
botu 28. srpna autokarový zájezd do České-
ho lesa.Cílem je hrad Přimda a Tachov. Vý-
let připravil a průvodcem bude RNDr. Evžen 
Kůs ze ZOO Praha. Odjezd ze Slatiňan 
v 6.15 hod., cena pro nečleny KČT Slatiňany 
450 Kč. Podrobnosti na letáku v Informač-

ním centru či na telefonech 469 311 318 nebo 728 050 081, kde 
se dá také přihlásit.

Pozvánka
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Léto je v plném proudu, je doba dovolených, odpadků je 
snad ještě více než v průběhu roku. Někde najdete nádoby 
na tříděný odpad, jinde zatím musíte zapomenout na dob-
ré třídící zvyky, protože na veškerý odpad je pouze jedna 
jediná nádoba. 

Pojďme se podívat, jak to vypadá s tříděním odpadu ve světě. 
Co se všechno se dá využít k recyklaci a jakým způsobem? 
U nás jsme zvyklí třídit plasty, papír, sklo, kovy, nápojové kra-
tony, bioodpad, baterie, léky a elektroniku ale umíte si před-
stavit třídění a využití například rozdrcených cédéček nebo 
dětských holinek?

Britové například umí zpracovat zabavená pirátská cédéčka. 
Nejprve je rozdrtí a poté spojí s namodralým plastem z barelů, 
ve kterých se dodává voda do kanceláří. Vznikne namodralá 
deska, která je schopna odolat i vysokým teplotám.
Ač to zní úsměvně, recyklovat se dají i peníze. Staré a vyřa-
zené bankovky se lisují společně s průsvitným plastem z od-
padních obalových lahví. Z tohoto materiálu se potom vyrábí 
různé desky a doplňky. Ve finálních výrobcích jsou pak vidět 
kusy jednotlivých bankovek.
Využít se dají také mobilní telefony. Stačí odstranit baterii, sim 
kartu a elektroniku. Plastové části telefonů se slisují do desek. 
Ty se mohou použít na pracovní desku stolu nebo jako nástěn-
ka. Zajímavé je, že na takové desce je viditelný každý takto 
použitý telefon.
A co zmiňované holínky? Stačí je rozdrtit na drobné kousky 
a pod velkým tlakem a za vysoké teploty je formovat do desek.

Jsme zvyklí na recyklovanou zatravňovací dlažbu, obrubníky 
i zahradní nábytek. Někdo má doma květináče nebo odpadko-
vé koše z recyklátů. Běžně využíváme plastové desky, prkna 
a hranoly. Před dopravním hlukem nás chrání plastové pro-
tihlukové stěny, ale dokážete se představit recyklovaný most?

Alespoň jeden takový určitě existuje. Pokud byste ho chtěli 
vidět, museli byste se vydat do New Yorku. Je vyrobený ze 
7 500 kg směsných plastů, je určený pro pěší, ale unese i 15 
tunové vozidlo a bez oprav by měl vydržet 50 let.

„Recyklací plastových odpadů se vrací do surovinového obě-
hu materiály, které jsou z neobnovitelných přírodních zdrojů, 
a které by jinak končily na skládkách nebo ve spalovnách. Díky 
výrobkům z recyklovaných plastových odpadů se lidé mohou 
přesvědčit, že třídění odpadů má smysl a praktický význam,“ 
doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-
KOM, zabývající se tříděním a recyklací odpadu.

Vraťme se ještě zpátky k nám a k létu. Pouhé 2 kg plastového 
odpadu stačí, aby mohl vzniknout jeden záchranný kruh. To 
je 50 kusů 1,5 litrových plastových lahví. Nezapomeňte proto 
třídit i o prázdninách, protože záchranný kruh se může někdy 
hodit i Vám.
Další informace o třídění odpadů najdete na www.ekontejnery.cz. 

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

Třídění odpadů je v dnešní době naprostou samozřejmostí. 
V Bruselském regionu například od Nového roku zavedli po-
vinné třídění plastů, skla, papíru, plechovek a nápojových kar-
tonů. U nás zatím třídíme odpad dobrovolně. Množství měst 
a obcí, které se zapojují do sběru tříděného odpadu, však rok 
od roku narůstá. 

Co je třídění odpadu?
Zjednodušeně řečeno – třídění odpadu je sběr jednotlivých druhů 
odpadů odděleně od ostatních. Roztříděné odpadky patří do spe-
ciálních kontejnerů. Takto připravený odpad se recykluje a může 
se znovu začlenit do výroby. Tím se šetří přírodní zdroje. 

Barevné kontejnery – co kam patří?
Většinou najdete pohromadě 3 barevné kontejnery – žlutý, 
modrý a zelený. Žlutý kontejner je určen na plasty, modrý na 
papír a zelený na sklo.
Na některých místech je vedle zeleného, také bílý kontejner. 
Oba jsou určeny na sklo. Do bílého kontejneru patří sklo čiré 
– průhledné lahve, sklenice a skleněné nádoby z domácnosti. 
Nesmí však být z varného skla. Do zeleného kontejneru se vha-
zuje sklo barevné – například lahve od piva, vína či limonád, 
tabulové sklo, sklenice a skleněné obaly od léků. 
Pro sběr nápojových kartonů slouží kontejnery v oranžové bar-
vě. Někde se mohou kartony házet do žlutého kontejneru pro 
sběr plastů, nebo modrého kontejneru pro sběr papíru. Takové 
nádoby jsou označeny oranžovou samolepkou upozorňující, na 
možnost sběru nápojových kartonů. Systém takového označení 
funguje právě v Pardubickém kraji.

Čím dál častěji přibývají kontejnery hnědé – na bioodpad. Do 
nich mohou lidé vyhazovat zbytky jídel nebo vybraný zahrad-
ní odpad.
V posledních letech se v ulicích našich měst začaly objevovat 
také červené kontejnery na elektroodpad. Ty slouží pro odlo-
žení nefunkčních anebo nepotřebných drobných elektrospo-
třebičů. Takto vyhozené elektrospotřebiče jsou převáženy do 
speciálních závodů, k recyklaci. Existují také speciální kontej-
nery určené ke sběru textilu. Do nich se mohou odkládat odě-
vy, boty, kabelky a tašky, povlečení, ručníky, oděvní doplňky 
nebo hračky. Použitelné textilie se vytřídí a jsou pak nabídnuty 
k charitativním účelům.

Pytlový sběr
Kromě třídění odpadu do samostatných nádob využívá řada 
obcí sběr do pytlů. Výhodou tohoto systému je, že se dá lehce 
upravit podle místních podmínek. Je dobře použitelný nejen 
v menších obcích, ale i ve větších městech. 

„Tento způsob třídění je vhodným doplňkem nádobového způ-
sobu sběru. Zejména ve venkovských zástavbách a oblastech 
s nízkou hustotou obyvatel,“ doplnil Tomáš Pešek, regionální 
manažer společnosti EKO-KOM, a.s.
Další informace o třídění odpadů v Pardubickém kraji najdete 
na www.ekontejnery.cz.

Kontakt:
Tomáš Pešek, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 721 562 554, e-mail.: pesek@ekokom.cz

Most i záchranný kruh mohou vzniknout recyklací odpadu

Co víme či nevíme o třídění odpadů
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TRANSFORMACE DOMOVA
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SLATIŇANY

DSS Slatiňany (příspěvková organizace Pardubického kraje) je jedním z ústavních zařízení, které na základě roz-
hodnutí Rady Pardubického kraje projde procesem transformace sociálních služeb. Tento proces byl iniciován a je 
podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR. Transformace je investičně podporována Evropskou unií 
(Struk-turální fond – ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). DSS Slatiňany je zapojen do projek-
tu MPSV „Podpora transformace sociálních služeb“, který je fi nancován z Evropského sociálního fondu – Ope-
račního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a ze státního rozpočtu ČR. Pardubický kraj je jedním z prvních 
v České republice, který se na realizaci tohoto projektu podílí.

TRANSFORMACE DSS SLATIŇANY
ZNAMENÁ

  proces změny řízení, fi nancování, vzdělávání, místa a formy poskytování sociálních služeb tak, aby 
výsledným stavem byla péče v běžných životních podmínkách

  přechod od institucionální péče k péči komunitní. Mezi hlavní cíle transformace patří zajištění soci-
álních služeb v souladu s individuálními potřebami uživatelů. Tento přístup umožní lidem s postižením 
žít v přirozeném prostředí.

  umožnění max. osobnostního rozvoje lidí s postižením
  výstavbu 12 domků rodinného typu. V každém domku budou umístěny 2 domácnosti. V jedné domác-

nosti bude bydlet 6 lidí.
  domky budou situovány do měst Slatiňany, Chrudim a Pardubice, případně do dalších obcí okresů 

Chrudim a Pardubice

VÝHODY PRO OBCE
 zvýšení zaměstnanosti, případně vznik nových pracovních míst
 možnost růstu místních služeb
 doplnění sítě sociálních služeb o chybějící služby

TRANSFORMACE DOMOVA SOCIÁLNÍCH 
SLUŽEB SLATIŇANY

DSS Slatiňany (příspěvková organizace Pardubického kraje) je jedním 
z ústavních zařízení, které na základě rozhodnutí Rady Pardubického 
kraje projde procesem transformace sociálních služeb. Tento proces
byl iniciován a je podporován Ministerstvem práce a sociálních věcí 
ČR. Transformace je investičně podporována Evropskou unií (Struk-
turální fond - ERDF) v rámci Integrovaného operačního programu 
(IOP). DSS Slatiňany je zapojen do projektu MPSV „Podpora trans-
formace sociálních služeb“, který je financován z Evropského sociál-
ního fondu - Operačního programu „Lidské zdroje a zaměstnanost“ a 
ze státního rozpočtu ČR. Pardubický kraj je jedním z prvních v Čes-
ké republice, který se na realizaci tohoto projektu podílí.

 
 

     DSS Slatiňany – příspěvková organizace Pardubického kraje

DSS Slatiňany – příspěvková organizace Pardubického kraje



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 16. srpna 2010. ZDARMA. 
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PŘIJMEME BRIGÁDNICI – BRIGÁDNÍKA
2 HODINY KAŽDÝ DEN (od 15 do 17 hod)

po zapracování s možností většího
pracovního úvazku

DLOUHODOBĚ – NEJEDNÁ SE O PRÁZDNINO-
VOU BRIGÁDU !

POŽADUJEME SPOLEHLIVOST,
SAMOSTATNOST, ZRUČNOST, ZÁJEM

O PRODÁVANÝ SORTIMENT 

OBCHOD MARNIVÝ PECIVÁL 
čaj, káva a vše co k tomu patří,

zboží TESCOMA,
rámování, razítka

Soukromá inzerce

Soukromá inzerce

Dne 28. srpna 2010 oslaví v obřadní síni Městského úřadu Slatiňa-
ny výročí zlaté svatby manželé Vlasta a Antonín Malinští.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům 
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších 
letech společného života.

Zlatá svatba

Vítání občánků
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli rozloučit na poslední 
cestě s panem Stanislavem Průchou. Děkujeme za projevy sou-
strastí a květinové dary.

Zarmoucená rodina

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 5. června 
2010 paní zastupitelkou Ing. Dagmar Fryšovou slavnostně přiví-
tání do života a společenství našeho města tito noví občánci (na 
fot. zleva):
Teplý Matyáš Slatiňany, Tyršova 702
Urválková Viktorie Slatiňany, Staré náměstí 835
Stejskal Jakub Slatiňany, Štěpánkova 295
Klemt Václav Slatiňany, Škrovád 31
Stojka Sebastian Slatiňany, Švermova 607
Marková Anežka Slatiňany, Medunová 691
Petr Daniel Slatiňany, Ke Stadionu 442
Koblížková Lucie Slatiňany, Škrovád 88
Peiskerová Elena Slatiňany, T. G. Masaryka 91
Na této malé slavnosti účinkovaly žákyně ZUŠ Slatiňany za hu-
debního doprovodu paní učitelky Jitky Šottové, Jany Sychrovské 
a Jiřiny Hrubé.Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich 
rodičům do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

Poděkování

Ve čtvrtek 9. září při 75. Laskavém večeru ve Společenském 
domě budou znít  francouzské i české šansony, písně Josefa Kai-
nara, Zuzany Navarové, cikánské a židovské písně. To vše v podá-
ní absolventky konzervatoře Jaroslava Ježka PETRY OCHOVÉ, 
kterou na kytaru doprovodí SOŇA BRABCOVÁ, pro změnu ab-
solventka pardubické konzervatoře. K výše uvedenému repertoáru 
pak přidají ještě něco z vlastní tvorby.
Petra Ochová již jednou ve Slatiňanech zpívala, ovšem je tomu 
více než šest let. 30. 6. 2004 při 14. Laskavém večeru ještě k ka-
várně vystupovala s další zpěvačkou a pianistkou. Jejich vystoupe-
ní mělo veliký úspěch, avšak z důvodů natálních se trio rozpadlo. 
Petra, která nyní učí na ZUŠ v Ledči nad Sázavou, ale zpívání 
nikdy neopustila a vytvořila duo se svou učitelskou kolegyní, ky-
taristkou Soňou Brabcovou.
Laskavý večer začíná jako obvykle v 19 hodin.
Srdečně zvou pořadatelé.

z.j.

LASKAVÉ ŠANSONY


