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ČERVENEC 2017

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany

I pro  letošní sezónu  jsme připravily novinky pro  tu-
risty, kteří zavítají do našeho města a nejen pro ně . 
Doplnily a rozšířily jsme zásoby upomínkových před-
mětů, které mohou sloužit i jako hezký dárek pro vaše 
blízké, nebo jako drobná upomínka na vás a vaše měs-

to. Neváhejte se u nás tedy zastavit a prohlídnout si prodejní zboží 
s tématikou našeho města a jeho zajímavostí. K prodeji zde máme na-
příklad keramické hrnečky, zvonečky či náprstky, magnetky, kosme-
tické sady, nebo například pivní podtácky. Vše samozřejmě s motivy 
našeho města. Máme také propagační letáčky s informacemi o našem 
městě,  včetně  oblíbené  mapy  Se  zlatou  podkovou Auerspergskou 
krajinou.
Pro  sběratele  turistických  suvenýrů  zde  máte  4  turistické  známky 
a 8 vizitek, dále pamětní minci a nově také dvě magnetky ve tvaru 
puzzle ze sběratelské série Sestav si svůj svět.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by 
doporučili  k  přečtení  i  ostatním. Ti,  kteří  nám 
svůj  názor  a  odkaz  na  zajímavou  a  poutavou 
knížku  ještě  nezaslali,  prosíme,  aby  si  našli 
chviličku, a buď osobně, nebo prostřednictvím 
e-mailu  (knihovna@slatinany.cz)  tak  kdykoliv  učinili. My  budeme 
mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čtenáři a v ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Jan Bauer – Až bude smrt mou paní
Stephen King – Konec hlídky

Měsíc s pěknou knihou

Novinky z infocentra

Uzavření knihovny
Omlouvám se všem,  ale v pátek 30.  června 
i v pátek 7. července bude z provozních dů-
vodů  ZAVŘENO.  Uzavření  se  týká  pouze 
knihovny, infocentrum bude návštěvníkům normálně k dispozici.

Uzavírka ulice Palackého třída v Chrudimi
Sdělujeme občanům, že v termínu od 1. července 2017 do 31. srp-
na 2017 včetně bude uzavřena silnice č.  I/17 ulice Palackého  třída 
v  Chrudimi  z  důvodu  opravy  kanalizace. Uzavírka  ovlivní  rovněž 
některé autobusové linky. Objízdné trasy i uzavřený úsek budou zna-
čeny  přechodným  dopravním  značením.  Více  informací  naleznete 
na webových stránkách města Slatiňany.

Uzavření úřadu
Upozorňujeme občany, že v pátek 7.  července 2017 bude Městský 
úřad Slatiňany uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

V  sobotu  20.  května  byl  zámecký  park  dějištěm  dalšího  ročníku 
a i přes letošní vrtkavé počasí, které akci předcházelo a na den „D“ 
byly vysloveny ty nejčernější předpovědi, nakonec akce proběhla 
snad ku  spokojenosti nejen nás organizátorů,  ale hlavně návštěv-
níků,  kteří  opět  v  hojném počtu  dorazili,  a  to  bez  deště.  Po  celý 
den  sice  sluníčko  ani  v  náznaku nevykouklo  a mraky,  chladnější 
vítr a vlastně celkově chladnější počasí nás tam provázelo po celý 
den, ale nebránilo to nikomu z účinkujících a všichni předvedli při 
svých vystoupeních 100% výkon. Naopak, někdo tento ráz počasí 
uvítal.
Kromě  tohoto  bohatého  programu  byl  pro  návštěvníky  připraven 
jarmark s širokou nabídkou zboží i jídla či velice oblíbené dílničky 
u některých stánků…
Celý den jsme si všichni užili. Ještě jednou bychom chtěli touto ces-
tou mnohokrát poděkovat všem, kteří měli jakýkoliv podíl na úspě-
chu celého dne.

Slatiňanské pozastavení 2017
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Rada města Slatiňany projednala
na 77. schůzi dne 15. 5. 2017

  1.  Pacht zahrádky na sídlišti v ul. Boženy Němcové (27 m2 + 23 m2 
na zeleninové záhony, pacht od 22. 5.) 

  2.  Zajištění WC pro občerstvení na parkovišti u hřebčína ve Slatiňa-
nech (provozní opatření pro sezonní kiosek)

  3.  Stanovení podmínek soutěže „Dodávka vozidla pro město Slati-
ňany“ (vypsání veřejné zakázky + jmenování členů komise, vozi-
dlo pro prac. úseku opatrovnictví)

  4.  Nařízení města Slatiňany č. 5/2017, o placeném stání na místních 
komunikacích  ve městě  Slatiňany  (placené stání na parkovišti 
u hřebčína a u „Restaurace pod zámkem“)

  5.  Nařízení města Slatiňany č. 6/2017, o stanovení ceny za placené 
stání na místních komunikacích ve městě Slatiňany

  6.  Vodovodní přípojky v chatové oblasti  „Borek“ v Kunčí  (zruše-
ny podmínky z usnesení RMS ze 13. 2. ohledně věcných břemen, 
schváleno uzavírání smluv k přípojkám)

  7.  Stavbu splaškové stoky v pozemcích parc. č. 67/1 a parc. č. 67/12 
v kat. území Trpišov (napojení lokality 44/R pro RD) (schváleno 
umístění stoky 193 bm + zřízení služebnosti inž. sítě 47 bm včetně 
náhrady)

  8.  Bezplatné  zapůjčení  společenského  sálu  (pro ZŠ Slatiňany dne 
18. 5. od 18.00 hod. – setkání učitelů se Švýcary) 

  9.  Plán rozšíření a modernizace míst s nádobami na třídění odpadu 
(zkvalitňování sběru separovaného odpadu)

10.  Hospodaření příspěvkových organizací za 1–3/2017
11.  Darovací smlouvu s EURO – Šarm s.r.o. (30 000 Kč pro „ručně 

malované mapy“)
12.  Zahraniční pracovní cestu (místostarosta V. Kolek do partnerské 

obce Likávka na Slovensku 1.–4. 6.)
13.  Smlouvu o dílo „Oprava místní komunikace – katastr Kunčí“ (se 

SÚS Pard. Kraje, Chrudim)
14.  Výběr zhotovitele na zakázku města malého rozsahu – Odvodně-

ní křižovatky ulic T. G. M., Sečská a Na Rembáni ve Slatiňanech 
(výsledek veřejné zakázky – spol. PLUTO Chrast – 256 490 Kč)

15.  Výběr  zhotovitele na  zakázku města malého  rozsahu – Revita-
lizace bývalého evangelického hřbitova Kunčí  (zrušen výsledek 
zadávacího řízení – neúčast + překročené limitní podmínky, ulo-
ženo vyhlásit nové výběr. řízení s realizací projektu v r. 2018)

16.  Turistické rodinné slevy (Evropské karty mládeže EYCA, Rodinné 
pasy v Pard. kraji)

17.  10.  Rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  měs-
ta  Slatiňany  na  r.  2017  (příjem 71 549 096,40 Kč – dorovná-
no 35 293 331,16 Kč, výdaj 102 854 927,56 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč) 

Rada města Slatiňany projednala
na 78. schůzi dne 29. 5. 2017

  1.  Ceník za služby spojené s vyhlášením v městském rozhlase (stá-
vající platil 8 let, nový od 1. 6. 2017)

  2.  Stanovení  výše  nájemného  za  hrobové místo  a  ceny  za  služby 
spojené  s  provozem,  údržbou  hřbitova  a  likvidací  hřbitovního 
odpadu (7 Kč/m2/rok nájemné + 46 Kč/m2/rok za provoz, údržbu 
a likvidaci odpadu)

  3.  Trpišov splaškovou kanalizaci – Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo 
(prodloužení termínu dokončení z 16. 6. na 13. 7., navýšení ceny – 
rozšíření opravovaných komunikací, vícepráce – výkopy + skalní 
podloží)

  4.  Nájemní smlouva na pozemek s Lesy ČR (pozemek 58 m2 na pří-
stupu ke Švýcárně)

  5.  Schválení účetní závěrky příspěvkových organizací za rok 2016 
  6.  Smlouvu  o  poskytnutí  dotace  z  Programu  podpory  kulturních 

aktivit (30 000 Kč na realizaci akce XI. Slatiňanské pozastavení)
  7.  Přijetí  dotace  od  Pardubického  kraje  na  akci  „Naučná  výstava 

Cestování Auespergů Africe“ (15 000 Kč)

  8.  Schválení  odůvodnění  rozhodnutí  o  námitce  proti  územnímu 
opatření  o  stavební  uzávěře  v  lokalitách  24/R  a  25/R  (součást 
procesu tvorby veřejné vyhlášky)

  9.  Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu a smlouvě o budoucí smlou-
vě  kupní  vodárenské  Infrastruktury  (týká se provozu splaškové 
kanalizace v ulicích Na Ostrově a Vrchlického Vodárenskou spo-
lečností Chrudim)

10.  Pojištění  příslušníků  sboru  dobrovolných  hasičů  Slatiňany 
(smlouva s Kooperativou)

11.  11.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  měs-
ta  Slatiňany  na  r.  2017  (příjem 71 642 596,40 Kč – dorovná-
no 35 633 231,16 Kč, výdaj 103 288 327,56 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

Rada města Slatiňany

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k našim narozeninám.

manželé Ivan a Jindra Stehnovi

Děkuji  panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  za  milé  blahopřání 
k mým narozeninám.

Jana Dostálová

Děkuji  panu  starostovi MVDr.  Ivanu  Jeníkovi  a městskému  úřadu 
za milé blahopřání k mým narozeninám, paní Osinkové za milou ná-
vštěvu, květiny a věcné dary.

Jaroslava Mlejnková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a MÚ za milé blaho-
přání k narozeninám.

Anna Ondráčková

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi a MÚ za milé blaho-
přání k narozeninám.

Andrea Smutná

Poděkování

Poděkování obyvatel DPS Slatiňany
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou Slatiňany děkují Skautům 
Slatiňany a dětem z Mateřské školy Děvčátko MOMO za návštěvu 
a milé vystoupení u příležitosti květnových a červnových oslav svát-
ků a narozenin. Děti přinesly radost a pohodu do našich všedních dní. 
Děkujeme a těšíme se na další setkání po letních prázdninách.

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 7. 2017.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Soukromá inzerce
(Redakce Ozvěn Slatiňan nezodpovídá za obsah a provedení zveřej-
něných inzerátů)

Prodám řadovou garáž v Husově ulici č.e. 52. Cena 85 000 Kč.
Tel. 776 824 865.

Dotační titul „Dešťovka“
V květnu byl otevřen dotační titul Dešťovka, z kterého je možné čerpat 
dotace na využívání dešťové vody. Titul tvoří tři různé systémy (využití 
dešťové vody, využití přečištění odpadní vody a kombinace obou).
Ten základní a nejjednodušší systém, tj. pořízení nádrže na dešťovou 
vodu s využitím pouze pro zálivku zahrady mohou využít jen domác-
nosti v obcích zasažených suchem (Slatiňany jsou v seznamu obcí, 
které mohou čerpat na tento základní systém).
Více informací na www.dotacedestova.cz.

N.Gutzervá, specialistka CSS Mikroregion Chrudimsko
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Co by měl každý vědět!
Při ohrožení budete vyrozuměni:
-  signálem sirény „Všeobecná výstraha“ (trvalý  tón sirény po dobu 
2 minut)

-  místními kompetentními orgány
-  hlášením místního rozhlasu
-  televizí a rozhlasem
Co neprodleně udělat!
-  vytypovat bezpečné místo, které nebude zaplaveno vodou
-  připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken 
-  informovat se na obecním úřadě o místě evakuace, trasách evakuace 
a signálu k zahájení evakuace

-  připravit si potraviny a pitnou vodu na 2–3 dny
-  vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití (pohonné hmo-
ty minimálně na 100 km)

-  připravit evakuaci zvířat
-  upevnit věci, které by mohla odnést voda
-  připravit si evakuační zavazadla pro všechny členy rodiny: 
- nejlépe poslouží batoh nebo kufr
-opatřete jej štítkem s vaší úplnou adresou.
Obsah evakuačního zavazadla:
- základní trvanlivé potraviny
- pitná voda
- osobní léky
- toaletní a hygienické potřeby
- náhradní prádlo a obuv
- přikrývka nebo spací pytel
- osobní doklady
- peníze a cennosti
- svítilna
- malé rádio s rezervními bateriemi.
Malým dětem vložte do kapsy kartičku se jménem a adresou.

Povodeň a co teď
Co učinit pro záchranu života!
1.  Hlavní činností je EVAKUACE, která se vyhlašuje:
-  signálem sirény „Nebezpečí zátopové vlny“ (přerušovaný tón siré-
ny po dobu 2 minut)

-  místními kompetentními orgány
-  místním rozhlasem a dalšími sdělovacími prostředky
2. Opusťte ohrožený prostor
-  vlastním dopravním prostředkem do evakuačního prostoru
-  do prostoru soustředění k převozu do evakuačního prostoru
3.  Řiďte se pokyny orgánů obce a záchranářů při evakuaci
4.  Je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na vytypované místo, 
které nebude zaplaveno vodou

5.  Dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
-  překontrolovat uzavření oken

-  provést utěsnění otvorů k omezení průniku vody (kanalizace a od-
pady v přízemí a ve sklepě)

-  hodnotnější věci přemístit dle možností do vyšších pater
-  svody rozhlasových a televizních antén vyjmout ze zdířek přijímačů
-  uvolnit cestu zvířectvu pokud není evakuováno
-  uzavřít hlavní uzávěr vody a plynu
-  vypnout hlavní uzávěr přívodu elektrické energie
- zabezpečit byt a dům proti zlodějům
6.  Dodržujte obecné zásady chování při ohrožení povodní:
- nerozšiřujte poplašné zprávy
-  pomáhejte sousedům, zejména starým a nemohoucím lidem
- jednejte klidně a s rozvahou
-  sledujte pokyny obecního úřadu a masmédií

Když opadne voda
Jak se chovat při návratu!
1.  Nechte si zkontrolovat stav obydlí:
- statická narušenost
- obyvatelnost
- rozvody energií (plyn, el. energie apod.)
- stav kanalizace a rozvodů vody
2.  Zlikvidujte  uhynulé  zvířectvo,  potraviny  a  polní  plodiny,  které 
byly zasaženy vodou, podle pokynů hygienika

3.  Informujte se o místech humanitární pomoci
4.  Při obnově studní a zdrojů pitné vody se řiďte pokyny odborníků
5.  Kontaktujte příslušné pojišťovny ohledně náhrady škod
6.  Pokud možno účastněte se likvidaci následků povodní.

Vydejte  se  na  nejzajímavější místa  v  Pardubickém  kraji  a  vyhrajte 
kolo! Letos je pro vás připraveno 15 cyklotras, abyste se na krásy kra-
je podívali také ze sedla kola, ze stupátka koloběžky, s bruslemi na no-
hách nebo prostě pěšky. Ty nejlehčí zvládnou i rodiny s dětmi, na těch 
nejtěžších budou mít co dělat i zkušení bikeři. Nemusíte absolvovat 
celé trasy, nemusíte jet na kole – stačí ulovit tři razítka a jste v losování 
o 20 atraktivních cen! Soutěž se koná od 1. 4. do 15. 10. 2017.
Jak soutěžit? 
Získejte razítka alespoň do třech políček na konci Vandrovní knížky 
na některých z 15 vybraných cyklotras. Stačí absolvovat  i  jen část 
cyklotrasy a nezáleží na tom, jestli na kole, pěšky nebo jiným způso-
bem. Vandrovní knížky si můžete zdarma vyzvednout v Infocen-
tru Slatiňany.
Kde dostanu razítko? 
Na každé cyklotrase jsou vždy dvě místa, kde dostanete do své Van-
drovní knížky razítko. Do každého políčka stačí získat jedno razítko. 
Jedno z razítek je k dispozici i na našem zámku!

Slatiňanské pozastavení 2017 

Když nastanou deště a hrozí povodeň
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Obnova vnitřního oplocení zámeckého parku patří k prioritám revitalizace areálu
Vnitřní oplocení parku bylo funkční do roku 1991 s přihlédnu-

tím k jeho chatrnému stavu, vyžadujícímu naléhavou údržbu a dopl-
nění  chybějících  částí.  Pro  nedostatek  finančních  prostředků  bylo 
správou zámku odstraněno.

Pole plotu se sloupky a pletivem sledovalo levou stranu průcho-
zí cesty parkem od severního křídla zámku až ke klapačce, východu 
z parku. Trasu zachycuje šrafování na obr. č. 1 – označené šipkou. 
Torzo plotu se zachovalo na obr. č. 2, detail na obr. č. 3.

Za  dob  kastelánky R. Horákové  byl  uzavřený  park  přístupný 
denně, čas pobytu v něm byl vymezen návštěvním řádem. Ten byl 
umístěn  na  vstupní  bráně  poblíž  buku  červenolistého,  památné-
ho  stromu,  jehož  kořenový  systém byl  později  napaden  agresivní 
houbou  a  rychle  pokácen  (30.  1.  2014).  Jeho plné  olistění  vidíme 
za sochou koně na obr. č. 4.

Stav porostů  a  chování  návštěvníků kastelánka  často  kontrolo-
vala,  zejména po  roce 1980,  v němž byla obnovena vodní  hladina 
v  jezírku,  napuštěném  po  opětovném  zprovoznění  Ferdinandova 
vodovodu, který původně zásoboval zámek i hřebčín.

Park  rozhodně  patří  k  delšímu  zastavení  turistů  naučné  stezky 
Krajem Chrudimky, jejíž základní úsek z Nasavrk do Chrudimi byl 
realizován  v  roce  1981. Zastávka  se  sloupem č.  37  byla  umístěna 
před vstupem do uzavřeného parku. Název  textu, popisující  danou 
lokalitu, byl Slatiňanský park a zámek. Jeho obsah stručně informo-
val o tomto přírodním a stavebním skvostu takto:
Slatiňanský park se stal v roce 1945 spolu s přilehlým zámkem sou-

Obr. č. 1

Obr. č. 5

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 6
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částí  státního kulturního majetku.  Je parkem anglického  typu  s  řa-
dou  vzácných  dřevin. V  zámku  je  umístěno  hipologické muzeum, 
tématikou i rozsahem ojedinělé v Evropě. Dokumentuje vývoj koně 
v časovém sledu po 3500 let.

Uvedené strohé sdělení veřejnost kritizovala, neboť nebyli uve-
deni  zakladatelé  parku,  pocházející  z  rodu  bývalé  šlechty. V  roce 
1990 provedena revize všech textů na celé trase, tj. od filipovského 
pramene až do Chrudimě a zároveň došlo ke snížení počtu zastávek 
na  současných 31. Hlavním účelem zřízení  této vlastivědné  stezky 
je poznání půvabů této pozoruhodné krajiny a její ochrana.

Slatiňanský park má celkovou rozlohu 16,5 ha a byl v roce 2001 
vyhlášen za národní kulturní památku. Oplocená část, o níž byla řeč 

výše,  se  rozkládala  před  jižním průčelím  zámku. Byla  určena  pro 
rodinu  zámeckého pána,  aristokrata Auersperga,  jehož  rod  vymřel 
v  roce  1942.  Po  stránce  dendrologické  byl  hodnotnější,  protože 
se  osazoval  okrasnými  dřevinami  a  keři,  k  nimž přibyly  i  drobné 
stavby, z nichž si představíme např. přístaviště u jezírka (obr. č. 5) 
a dětské hospodářství (obr. č. 6).

Každý  rok  se  uskutečňují  komentované  vycházky  s  výkladem 
dendrologa V. Haupta,  který  je  také  autorem drobných  publikací, 
mapující v něm významné  stromy a keře. O připravovaných úpra-
vách  parku  referoval  kastelán  zámku  ing.  J. Bušta  na  samostatné 
exkurzi. Byl o ní značný zájem.

Ing. Milan Vorel, foto J. Drášil

Podařilo se, nepodařilo se…
Podařilo se…
1.  Stavebními úpravami prostory občerstvení rozšířit a vylepšit k vět-
ší spokojenosti návštěvníků plovárny

2. Pořízení map a stojanů na jejich umístění. Jedná se o mapy vytvo-
řené v rámci projektu „Malujeme naše město“, o kterém jsme psali 
v červnových Ozvěnách Slatiňan
3.  Výměna lina ve společenské místnosti na DPS a místnost se po tři-
ceti letech vybavila novým nábytkem.

Vodní nádrž u nádraží ve Slatiňanech
Do rubriky podařilo se zahrneme také vypracování projektové doku-
mentace na odbahnění a úpravy kolem vodní nádrže u nádraží a její 
samotné  odbahnění.  Průběh  prací  spojených  s  odbahněním  nádrže 
uvádíme níže.
2004 –  vypracování projektové dokumentace na odbahnění a úpravy 

kolem vodní nádrže u nádraží, kterou vypracoval Ing. Fliedr 
v hodnotě 26 250 Kč

2009 –  přepracování projektové dokumentace na odbahnění a úpravy 
kolem vodní nádrže u nádraží dle platné vyhlášky č. 499/2006, 
kterou přepracoval Ing. Fliedr v hodnotě 14 800 Kč, správní 
poplatek za povolení stavby 3 300 Kč

2016 –  oprava výtokového objektu, bezpečnostního přelivu a opěrné 
zdi byla provedena stavební společností Pluto, s. r. o. Horka 
v hodnotě 672 873 Kč

2017 –  odbahnění vodní nádrže bylo provedeno stavební společnos-
tí PP-GROUP.cz s. r. o. Proseč v hodnotě 412 980 Kč. Dále 
je připraven Manipulační řád ke schválení, který vypracoval 
Ing. Urbánek v hodnotě 38 720 Kč. V současné době se připra-
vuje zadávací dokumentace na parkové úpravy, lávku a ozele-
nění. Dokumentaci zpracovává Ing. Fliedr za 10 000 Kč

Nepodařilo se…
Stále se opakuje stejná věc, kterou se nám nedaří napravit ani přes 
několikáté zveřejnění v Ozvěnách Slatiňan. K uvedeným fotografiím 
není třeba velkého komentáře. Škoda, že si my sami, občané našeho 
města ničíme to, co nám má sloužit ku prospěchu a ke zkrášlení celé-
ho prostředí, ve kterém žijeme.
Obdobným případem, který poškozuje nejen vzhled našeho okolí, ale 
i životní prostředí, je vysypání stavební suti do řeky Chrudimky, kte-
rá našim městem protéká. Jak krásná je procházka po jejich březích. 
Proč ničíme to krásné kolem nás?
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Plovárna 2017
Polovina měsíce června,  to byl  i  termín, kdy  jsme u  svatého Petra 
objednali překrásné počasí, teplo, sluníčko a bezvětří, tak zněla ob-
jednávka a do posledního puntíku byla vyslyšena .
Dětský den i zahájení koupání na místní plovce se opravdu povedlo. 
Pro příchozí, a že jich bylo, byl připraven bohatý program i množ-
ství  ukázek.  Ty  byly  nejen  zajímavými,  ale  i  poučnými  a  dětem 
i dospělým mnohokrát ukázaly něco, co se běžně nespatří. Snad si 
každý odnesl nějaký nezapomenutelný či netradiční zážitek, a že se 
jich mohlo nasbírat…. Poprvé tedy letos zájemci okusili koupání 

v perfektně připraveném bazéně či dětském brouzdališti a posedět 
a zakoupit si mohli něco k zakousnutí v nově upraveném občerstve-
ní. Chcete-li se mrknout na pár momentků, video najdete na www.
slatinany.cz.
Plovárenská sezóna je tedy zdárně zahájena a věříme, že nám bude 
počasí nakloněno a budeme tam moci  trávit co nejvíce letních dní. 
Více informací ohledně otevírací doby či dalších aktuálních informa-
cí týkajících se plovárny naleznete každý den na www.slatinany.cz či 
získáte telefonu 606 601 933.

Po úspěchu z loňského léta, kdy se spoustě z Vás podařilo vytáh-
nout děti  od počítačů,  tabletů  a  jiných  technických vymožeností 
a  vyrazili  jste  s  nimi  po  krásách  našeho  okolí  s  jasným cílem – 
VYPLNIT QUEST, DOZVĚDĚT SE NĚCO NOVÉHO A ZÍS-
KAT ODMĚNU – rozhodly jsme se připravit pro Vás další nový 
quest, který Vás opět vytáhne do blízkého okolí na známá i méně 
známá místa…

V letošním roce pro Vás máme nachystaných 8 zastavení a na ka-
ždém z nich Vás bude čekat  strastiplný úkol,  na  jehož konci bude 
číslo  do  tajenky.  Pokud  během procházky  okolím  najdete  všechna 
místa a dopracujete se k správným číslům, pomocí kterých vyplníte 
tajenku, bude na Vás v kouzelné truhličce v knihovně opět čekat pře-
kvapení…více na www.infocentrum.slatinany.cz.

Vaše knihovnice

Quest Slatiňany 2
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Pilotní projekt
Již od roku 2016 si město Slatiňany „připravuje půdu“ pro další způ-
sob nakládání s biologicky rozložitelnými kompostovatelnými odpa-
dy (dále jen BRO), a to svoz tohoto odpadu přímo od domů prostřed-
nictvím hnědých nádob (popelnic).
Než učiníme nezbytné kroky k zahájení samotného svozu, připravili 
jsme pro Vás jednoduchý formulář žádosti o zapojení do svozu BRO 
od Vašeho domu, abychom zjistili Váš zájem 
a zároveň si udělali představu o případné svozové trase.
Z doručených žádostí bude následně zvolen optimální způsob pokra-
čování v tomto projektu.
Vlastní svoz bude reálné zahájit nejdříve v roce 2018.
Podmínky svozu:
1)  do  jedné  domácnosti  bude  bezplatně  zapůjčena  1  hnědá  nádoba 
o objemu 240 l (se zástupcem domácnosti (žadatelem) bude uza-
vřena smlouva o výpůjčce),

2)  svoz odpadu z nádoby bude probíhat 1× za 14 dní v měsících du-
ben-listopad (konkrétní den bude upřesněn),

3)  za svoz BRO bude uživatelům nádoby účtována cena ve výši cca 
200–300  Kč/rok/nádobu.  Konkrétní  výše  bude  schválena  radou 
města Slatiňany podle výše celkových nákladů za svoz (po výsled-
ku výběrového řízení)

4)  do nádoby bude možné odkládat  pouze BRO  rostlinného původu 
a budou dodržovány zásady správného třídění (viz připojený článek)

Svoz nebude zahájen v těchto případech:
-  o svoz BRO nebude dostatečný zájem, 
-  nebudou získány finanční prostředky na pořízení nádob a
-  náklady  na  vlastní  svoz  budou  příliš  vysoké  a  město  je  nebude 
schopno každoročně dofinancovat ze svého rozpočtu

Vyplněnou žádost doručte osobně na MěÚ Slatiňany, k rukám paní 
Petry Víškové, nebo odešlete mailem na adresu: p.viskova@slatina-
ny.cz, a to nejpozději do 31. 8. 2017.
Formulář žádosti je zveřejněn i na webových stránkách města: www.
slatinany.cz v sekci Dokumenty/Komunální odpad.

Své  dotazy  volejte  na  telefonní  číslo:  469  66  02  34  nebo  zasílejte 
na emailovou adresu:
p.viskova@slatinany.cz. 
………………………………………………………………………

ŽÁDOST O ZAPOJENÍ DO SVOZU BRO OD DOMU

Žadatel* – (vlastník/uživatel) domu č. p. .........................................

ulice: .................................................................................................
Jména osob v domácnosti:

...........................................................................................................

...........................................................................................................

Kontakt na žadatele: .........................................................................

Datum a podpis žadatele: ..................................................................
* žadatelem je osoba zastupující celou domácnost, se kterou bude
   zároveň uzavřena smlouva o výpůjčce nádoby
………………………………………………………………………

Co patří do nádob na BRO?
 odpady z ovoce a zeleniny
 spadlé ovoce
 skořápky ořechů, vajec
  sedliny kávy a čaje (i s filtrem)
  pokojové květiny, řezané květiny (bez spojovacích drátů, stuh 
apod.)

 peří, vlasy, papírové kapesníky, ubrousky, papírové sáčky
  zbytky vařených jídel rostlinného původu (rýže, těstoviny, zele-
nina)

  podestýlka z chovu domácích zvířat
  listí, plevel, tráva

Co nepatří do nádob na BRO?
  objemné zelené odpady – větve z prořezávání stromů, pařezy apod. 
(tyto odpady lze odvážet na kompostárnu ve Škrovádu)

  živočišné zbytky (maso, kůže, kosti, exkrementy masožravých 
zvířat a další živočišný odpad)

 pleny, obvazy
 plasty, sklo, nápojové kartony 
 nedopalky cigaret
 oleje a tuky
 tekuté zbytky potravin (nápojů)
  pytlíky z vysavače, odpad z popelníků, odpad vzniklý při zametání
 textilie, kůže, vlna
 prospekty, noviny
 zbytky vařených jídel živočišného původu
 čisticí prostředky, barvy, léky apod.

SVOZ BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU
PŘÍMO OD DOMU (z hnědých popelnic)

Zásady správného třídění
biologicky rozložitelného odpadu (BRO)

Pozvánka do letního kina
Po prvním úspěšném promítání letního kina ve Slatiňanech za soko-
lovnou bude v pátek 7. července 2017 promítnut další snímek, ko-
medie pro dospělé Všechno nebo nic.
Takže si s sebou vezměte deky, spacáky, židličky,lehátka, nebo cokoli 
na sezení a svůj plácek si určitě najdete.
Dalším pátkem, kdy se bude promítat, bude 4. srpna 2017 a uveden 
bude hudební  animovaný film pro všechny bez věkového omezení 
Zpívej.

"

"
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