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BŘEZEN 2020

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

Vítání občánků

Nabídka sezónní práce

Upozornění pro občany

Infocentrum

Město Slatiňany přijme na letní sezónu 2–3 zaměstnance starší 18 ti 
let, kteří budou zajišťovat práci pokladní plovárny. Sjednaný rozsah 
práce na dohodu o provedení práce nepřekročí 300 hodin, předpoklad 
zahájení červenec 2020. Bližší informace na tel. 469 660 238.

Hana Hanušová

Oficiální stanoviska, informace, rozhodnutí apod. které vydává Měst-
ský úřad Slatiňany a Město Slatiňany jsou zveřejněny na oficiálních 
internetových stránkách města, v Ozvěnách Slatiňan, příp. hlášením 
městského rozhlasu a v mobilním rozhlase.
Ostatní zdroje informací jsou aktivitou jiných organizací nebo jed-
notlivců, kteří je vydávají a jsou za ně také zodpovědní.

Ing. Josef Prokš, tajemník

Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do in-
focentra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech 
a svátcích, počínající sobotou 27. 6. a končící nedělí 
30. 8. 2020. Plnoletost je s ohledem na podpis hmot-
né odpovědnosti uchazeče podmínkou. Výhodou je 

dobrá komunikativnost a znalost Slatiňan a okolí. Prosíme, aby se 
o pracovní místo ucházeli jen zájemci, kteří by mohli tuto brigádu 
vykonávat po celé zmíněné období, event. vždy celý měsíc. 

Zájemci nechť pošlou stručný životopis včetně kontaktů do 30. 4. 
na adresu: 
Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany 
nebo infocentrum@slatinany.cz.

Renata Maryšková

Pozvánka na 177. Laskavý večer
Pijácké písně

Osvědčená dvojíce Přemysl Rut (piano, zpěv) a Markéta Potužá-
ková (zpěv) pomalu aspiruje na čestné občanství Slatiňan. Už řadu 
let jezdí rozdávat radost na Laskavé večery a vždy potěší i pobaví. 
Tentokrát přijedou s písněmi pijáckými, což možná přiláká i ty, kteří 
na Laskavé večery běžně nechodí. Doby, kdy se v hospodách zpívalo, 
už dnes pamatuje jen pár nejstarších, tak si to připomeneme alespoň 
v rámci Laskavého večera. Ten se uskuteční ve Společenském domě 
ve čtvrtek 19. března od 19 hodin.
Vstupenky za 60 korun si můžete koupit na místě (budou-li ještě), 
nebo předem v Městské knihovně (t. č. 469 660 239). z.j.

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. ledna 
2020 radní města Marií Málkovou slavnostně přivítáni do života 
a společenství našeho města tito noví občánci: Kryštof Girášek, Vi-
lém Rýdl, Eliáš Řehoř, Justýna Vaníčková, Kryštof Víšek a Eliš-
ka Víšková.
Na této malé slavnosti svým vystoupením potěšily žačky ze Základ-
ní umělecké školy Slatiňany za hudebního doprovodu učitelek Jany 
Sychrovské a Jiřiny Hrubé. Malým občánkům i jejich nejbližším pře-
jeme do dalších let hodně štěstí, zdraví a radosti.

Ivona Osinková

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ty, 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 oblíbe-
ných titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Alena Jakoubková – Hledám manžela…děti vítány
Coben Harlan – Na útěku

Měsíc s pěknou knihou

Hledáme plavčíka na sezónní provoz koupaliště
Městský úřad příjme zájemce na místo plavčíka na plovárnu Měs-
ta Slatiňany. Podmínkou je plavec nad 18 let. Plavecká sezóna 
od 25. května do 30. září 2020. Školení zajistí Městský úřad Slatiňany. 
Bližší informace podá tajemník úřadu Ing. Prokš – tel. 602 139 099, 
e-mail: j.proks@slatinany.cz.

Uzávěrky Ozvěn Slatiňan
Žádáme opakovaně všechny dopisovatele Ozvěn Slatiňan, jednotliv-
ce i zástupce organizací, aby každý měsíc dodržovali datum uzávěrky 
Ozvěn Slatiňan. Ediční plán byl na celý rok 2020 zveřejněn v ledno-
vých Ozvěnách Slatiňan. Datum uzávěrky na příští měsíc, je vždy 
uveden ve vycházejících Ozvěnách na poslední stránce pod čarou.
Články zaslané redakční radě Ozvěn po uzávěrce již nebudou zve-
řejněny.
Děkujeme za pochopení.

za redakční radu Ozvěn Slatiňan M. Kolouchová
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Rada města Slatiňany projednala
na 46. schůzi dne 15. 1. 2020:

  •  Rada města se sešla se zástupci provozovatele sběrného dvora Re-
cycling - kovové odpady a.s., za účelem předběžné tržní konzulta-
ce (diskuse nad novým výběrovým řízením).

Zastupitelstvo města Slatiňany projednalo
na 8. zasedání dne 15. 1. 2020:

  1.  Schválení programu 8. zasedání Zastupitelstva města Slatiňany.
  2.  Zastupitelstvo města vzalo na vědomí změnu v obsazení změny 

mandátu v Zastupitelstvu, od 1. 1. 2020 místo Vítězslava Kolka 
nastoupil Ing. Zdeněk Kocián.

  3.  Vedla se diskuse nad prodejem části pozemkové parcely č. 651/1 
v k. ú. Slatiňany. Potenciální zájemce nabízí výměnou věcné 
břemeno v přístupu na přilehlou silnici. Zastupitelé diskutovali 
o možnosti výměny pozemků na místo „pouhého věcného bře-
mene“ a na základě diskuse došlo k odložení záměru prodeje 
do doby prověření všech možností.

  4.  Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu (na rok 2019) 
v příjmové části 105 094 844 Kč (dorovnáno financováním pří-
jmů 4 278 378 Kč) a ve výdajové části 104 190 670 Kč (dorovná-
no financováním výdajů 5 182 552 Kč) – výdaje spojené s tiskem 
Ozvěn, el. energie v nebytovém hospodářství; neinvestiční dotace 
z úřadu práce, pojistná plnění, pěstební činností (les) a další mi-
mořádné příjmy. Dále Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtová 
opatření schválené Radou města.

  5.  Zastupitelstvo města schválilo změnu rozpočtu (na rok 2020) 
v příjmové části 82 133 500 Kč (dorovnáno financováním příjmů 
2 171 600 Kč) a ve výdajové části 82 765 200 Kč (dorovnáno fi-
nancováním výdajů 1 539 900 Kč) – dorozpočtování akcí, které 
byly rozpočtovány v r. 2019, ale úhrada se nestihla uskutečnit.

  6.  Bod programu „pověření člena zastupitelstva oddáváním“ byl 
stažen z programu, jelikož nově spadá tento bod do kompetence 
Rady města.

  7.  Vedla se diskuse nad převodem pozemku pro rekonstrukci atletic-
kého oválu s možností získání dotace (viz únorové Ozvěny). Bo-
hužel kvůli formálnímu zástavnímu právu pověřilo Zastupitelstvo 
Radu města jednáním o odkoupení této části pozemku do vlast-
nictví města a vyřešením všech potřebných otázek spojených se 
zástavním právem a věcnými břemeny (např. přístup k pozemku). 
Zastupitelstvo také pověřilo Radu přípravou projektové doku-
mentace na rekonstrukci oválu a sektorů.

  8.  Zastupitelstvo neschválilo záměr prodeje části parcely č. 357/21 
v k. ú. Slatiňany společnosti SENIOR PARK, a.s. Společnost žá-
dala o navázání již promlčené kupní smlouvy. 

  9.  Ing. Dagmar Fryšová byla zvolena jako člen Kontrolního výboru 
a Bc. František Rulík jako člen Výboru pro životní prostředí místo 
Vítězslava Kolka.

10.  V různém:
    ◦  ředitel NPÚ společně se svým náměstkem osobně informovali 

zastupitele a přítomné občany o stavu rekonstrukce zámku (prav-
děpodobné otevření začátkem května 2020) a ceně vstupu do zá-
meckého parku (30 Kč/osoba za každý vstup, permanentka 100 
Kč). Projevil zájem další spolupráci s městem (například Slati-
ňanské pozastavení a podobně).

    ◦  bylo zastupitelstvo informováno o stavu přípravy nového územ-
ního plánu, o stavu zajištění sběrného dvora.

    ◦  zastupitelé vyslovili poděkování Vítězslavu Kolkovi za dlouho-
dobou práci pro město.

    ◦  kontrolní výbor vyzval zastupitele k podnětům, které by mohl 
zkontrolovat.

    ◦  předseda Spartaku poděkoval zastupitelům za zájem, který proje-
vili v iniciativě získání dotace.

    ◦  předseda Osadního výboru Trpišov vznesl podnět na úpravu pro-
storu pro zastávku autobusu a návsi v Trpišově.

Rada města Slatiňany projednala
na 47. schůzi dne 20. 1. 2020:

  1.  Schválení přijetí daru (květinová výzdoba) na ples od Jarmily 
Pohorské – Květinářství.

  2.  Rada rozhodla o uzavření dodatku ke smlouvě o využití progra-
mového vybavení pro rozšiřující modul CIS-PAM – E-nescho-
penka s firmou PORS software a.s. Modul souvisí s novým záko-
nem zavádějící eNeschopenky.

  3.  Byla vydána vnitřní směrnice pro tvorbu a čerpání sociálního 
fondu MěÚ. Sociální fond je určen k zabezpečení sociálních, kul-
turních a dalších potřeb zaměstnanců, kteří mají se zaměstnavate-
lem uzavřený pracovní poměr, nebo zvolených zastupitelů města 
do uvolněné funkce (starosta). 

  4.  Byl nastaven limit na dotace z rozpočtu města (600 000 Kč) – z če-
hož 545 000 Kč půjde na činnosti pořizované příjemcem dotace, 
15 000 Kč na poháry a čestné ceny se znakem města a 40 000 Kč 
rezerva pro dodatečné žádosti.

  5.  Rada města vydala vnitřní směrnici „Opravné položky k pohle-
dávkám“. Došlo k úpravě hranice významnosti.

  6.  Rada stanovila užívání závěsného odznaku při občanských ob-
řadech, a to člena zastupitelstva Jaroslava Malinu, což je nový 
oddávající místo Vítězslava Kolka.

  7.  Rada města schválila uzavření dodatku ke Smlouvě o spolupráci 
při likvidaci odpadů se společností EKO-PF spol. s r.o.. Jedná se 
o bezplatné navýšení počtu sběrných nádob na oleje a tuky.

  8.  Rada města schválila provést v části parcely č. 681/1 v kat. území 
Slatiňany stavbu kabelového vedení nízkého napětí, která bude 
vybudována společností ČEZ Distribuce, a. s. a zřízení věcného 
břemene (cca 101 bm).

  9.  Byla vybrána „Regionální rozvojová agentura Pardubického kra-
je“ jako administrátor dotace na akci „Modernizaci technického 
zařízení MŠ“ s cílem snížit její energetickou náročnost za cenu 
88 200 Kč bez DPH.

10.  Byla vzata na vědomí informace o stavu požární ochrany ve měs-
tě za rok 2019.

11.  V různém Rada:
    ◦  projednala návrh na uzavření MŠ o letních prázdninách v termínu 

13. 7. až 7. 8. 2020.
    ◦  byla seznámena o oznámení ředitelky MŠ o přijímacím řízení pro 

školní rok 2020/2021, které se bude konat 14. 5. 2020.
    ◦  vzala na vědomí darovací smlouvy s firmami KOBIT – THZ s.r.o., 

KAVE Bau s.r.o. (dary na ples).
    ◦  schválila nákup sloupu veřejného osvětlení typu ANTARES P 

190/65/900. 9 m RAL 6005 pro rezervní použití.
    ◦  schválila pozvání zástupců SK Spartak Slatiňany z. s. na zasedání 

Rady města.
    ◦  byla informování o změnách ve vedení Sboru dobrovolných ha-

sičů Slatiňany.
    ◦  rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora 

ve dnech 24. 1. a 25. 1. od společnosti Recycling - kovové od-
pady a.s.

    ◦  souhlasila s projednáním stavebních úprav ulice Medunova s oby-
vateli města a situačním nákresem.

Rada města Slatiňany projednala
na 48. schůzi dne 29. 1. 2020:

  1.  Rada vzala na vědomí stav majetku, závazků a pohledávek 
a schválila výsledky inventarizace majetku a závazků za rok 2019.

  2.  Byl udělen souhlas s provedením úprav na pozemku p. č. 41/1 
v kat. Slatiňany nájemce Mateřská školka Děvčátka Momo souvi-
sející s realizací projektu Zahrada v podzámčí.

  3.  Rada odsouhlasila změnu schváleného rozpočtu v příjmové části 
82 164 500 Kč (dorovnáno financováním příjmů 2 585 200 Kč) 
a ve výdajové části 83 209 800 Kč (dorovnáno financováním vý-
dajů 1 539 900 Kč) – stožár VO, PD na novou bránu s oplocením 

Rada města Slatiňany
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hřbitovní zdi, aktualizace technické mapy, administrace dotace 
MŠ, vypořádání neinvestiční dotace na výdaje spojené s konáním 
voleb do EP, dotace na „rozšíření kapacity ZŠ“.

  4.  V různém Rada:
    ◦  rozhodla, aby zámečnické konstrukce hřbitovní brány byly za-

dány panu Pavlu Vojáčkovi – Kovářství & zámečnictví Metalart.
    ◦  deklarovala, že dle zákona za město navenek jedná starosta, 

v době nepřítomnosti místostarosta, nebo zmocněné osoby.
    ◦  rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora 

ve dnech 31. 1., 1. 2., 7. 2. a 8. 2. od společnosti Recycling - ko-
vové odpady a.s.

    ◦  stanovila cenu plastových pytlů pro občany města sloužících 
k sběru vytříděného odpadu „dům od domu“ na 5 Kč za kus.

Rada města Slatiňany projednala
na 49. schůzi dne 3. 2. 2020:

  1.  Rada schválila Výroční zprávu za rok 2019 o činnosti města v ob-
lasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu 
k informacím – celkem 3 podané žádosti.

  2.  Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání 
nabídek na veřejné zakázky malého rozsahu stavebního charak-
teru. Kromě oslovených firem budou zároveň zakázky vyvěšeny 
na elektronické úřední desce, kde se o zakázku může ucházet 
kdokoliv za předpokladu splnění kvalifikačních podmínek. Rada 
určila seznam členů a náhradníků komise pro otevírání obálek 
a hodnocení zakázek.

  3.  Rada schválila návrh výzvy na zadání VZMR na opravu mostu 
ve Škrovádě.

  4.  Rada vzala na vědomí zprávu o užívání společenského domu. 
Spolu s tím schválila ponechání cen zapůjčení sálu v přízemí pro 
rok 2020 (cenové rozmezí od 350 Kč/h až po 70 Kč za den dle 
povahy akce a ročního období – např. topná sezóna dražší).

  5.  V různém Rada:
    ◦  rozhodla o nezávaznou cenovou poptávku na vytipovaná místa 

v rámci projektu WiFi4EU. Seznam obsahuje všechny doručené 
tipy od občanů zaslaných na základě článku v Ozvěnách.

    ◦  souhlasila s vysláním „Sejkorek“ za účelem reprezentace města 

na festival do partnerského města Likávka (SK) spolu s přípravou 
finančního zajištění této cesty.

    ◦  schválila přípravu 2. veřejného projednávání k návrhu územního 
plánu.

    ◦  jednala společně se zástupci Spartaku, byla seznámena se stavem 
odstranění zástavního práva a diskutovala nad rozsahem projek-
tových prací za účelem zadání projektové dokumentace na rekon-
strukci atletického oválu a sektorů sportovišť.

    ◦  rozhodla o objednání provizorního provozu sběrného dvora 
ve dnech 14. 2., 15. 2., 21. 2. a 22. 2., 28. 2. od společnosti Re-
cycling - kovové odpady a.s.
Body jednání Rady a zasedání Zastupitelstva blíže okomentoval 

Ing. Vít Steklý

Jak již bylo avizováno v lednových Ozvěnách, od 25. března bude 
probíhat 1× za 14 dní svoz plastů od každého domu. Sešlapané 
plasty společně s tetrapaky můžete třídit do speciálních sběrných 
pytlů o objemu 120 l.
Tyto pytle budou k dispozici k zakoupení na MěÚ u paní Bc. Mar-
tiny Doležalové (Hospodářsko správní odbor, evid. majetku, po-
zemky, odpady), a to od 2. března. Cena jednoho pytle je 5 Kč a je 
omezen v maximálním možném počtu 20 ks (dvě role) na domácnost 
(pro velké domácnosti lze udělit výjimku). Spolu s každým pytlem 
dostanete svůj evidenční štítek.
Ve váš svozový den (pozor – jedná se o jiný den než kdy probíhá svoz 
popelnic!) na plný pytel nalepte evidenční štítek, pytel zabezpečte (za-
važte) tak, aby z něj odpad nevypadl a v ranních hodinách (tj. od 6:00) 
jej umístěte do ulic a to na místo, kde běžně necháváte své popelnice. 
Označené pytle budou svezeny a zaevidovány. Svozové dny byly zve-
řejněny v lednových Ozvěnách, případně jsou k dispozici na webo-
vých stránkách města (Dokumenty – Komunální odpad).
Zástupce bytových domů žádáme, aby se ozvali paní Doležalové 
na telefonní číslo 469 660 234 a společně domluvili místo, kam 
budou pytle ukládat.
Občanům, kteří službu nechtějí využívat, zůstávají k dispozici samo-
zřejmě kontejnery na tříděný odpad jako doposud.

Ing. Vít Steklý, radní

K čemu nám poslouží čipy na popelnicích?
Rada města chtěla vyslyšet zájem občanů o navrácení týdenního svo-
zu komunálního odpadu v letních měsících, proto musela přistoupit 
k výpovědi původní smlouvy, která bohužel neumožňovala žádnou 
úpravu četnosti svozu odpadů. Byla vypsána nová soutěž tak, aby 
jednak umožňovala flexibilně měnit četnost svozu, a zároveň zohled-
nila už i další parametry včetně zavedení čipování popelnic v sou-
vislosti s rostoucími náklady na skládkování a připravované změny 
v legislativě odpadového hospodářství.
Jedním z dalších důvodů zavedení čipování popelnic byla eliminace pří-
padů, kdy právnická osoba vystrčila popelnici ve svozový den určený 
pro občany na ulici, aniž by byla plátcem poplatku za popelnici, popelář 
tak prakticky dosud neměl možnost ověřit, o koho se jedná. Popelnice 
byla tak vyvezena a město za vývoz v konečném důsledku zaplatilo.
Proti těmto případům se dá bojovat buď známkami, nebo čipem. Znám-
ky se ovšem lehce strhnou, zašpiní (bláto, sníh, aj.) a nezajistí, že je po-
peláři zkontrolují. Naproti tomu čipy nejsou náchylné na stržení a netrpí 
v případě, že jsou znečištěné. Pořizovací hodnota čipu je zanedbatelná 
vzhledem ke své životnosti a k objemu nákladů na svoz odpadu.
V případě, že je čip evidován v databázi MěÚ a přiblíží se spolu 
s popelnicí k čtecímu zařízení namontovaného na popelářském autě, 
toto zařízení vydá audiovizuální signál, a tak nehrozí, že by popelář 
platný čip přehlédl. Neplatný čip nebude započítán.
Jedná se o technologii, která již funguje v některých obcích (Jevišo-
vice, Hovorany, Vyžlovice, a další). Městu může také do budoucna 
ušetřit náklady, kdy se počítá každé provedení výsypu. Dosud bylo 
také nemyslitelné, aby město platilo pouze za provedení výsypu, jeli-
kož by se svozovou firmou musel jezdit další zaměstnanec, který by 
vysypané popelnice počítal, což u čipů není třeba.

Cena se dle původní smlouvy skládala z paušální částky za provedení 
svozu a hmotnosti odpadu. V nové smlouvě přibyla cenová složka 
za provedení výsypu jedné popelnice, čímž došlo ke snížení paušální 
částky za provedení svozu. Pokud nemáte plně naplněnou popel-
nici a nenecháte si ji tak vysypat (resp. ji „nevystrčíte na ulici“), 
ušetříte městu za tento výsyp 4 Kč + DPH (v případě velkého kon-
tejneru 5 Kč + DPH).
V roce 2018 nás jeden svoz z 26-ti svozů stál cca 60 500 Kč vč. 
DPH. Pokud bychom vyprodukovali v roce 2020 stejné množ-
ství odpadu jako v roce 2018, jeden svoz nás díky čipům a no-
vému výpočtu ceny vyjde na cca 57 510 Kč vč. DPH (a tato 
částka by se mohla ještě potenciálně snížit o „nevystrčené“ 
popelnice).
Vzhledem k tomu, že svozů v roce 2020 nebude 26, ale 36 (týdenní 
svozy v letních měsících), výsledná částka díky paušálnímu poplat-
ku bude vyšší, což byl jeden z důvodů, proč Zastupitelstvo schválilo 
navýšení komunálního poplatku. Počítá se tak, že celková cena služ-
by oproti 1 573 000 Kč v roce 2018 bude pravděpodobně šplhat až 
k 2 100 000 Kč vč. DPH v roce 2020.
V optice čísel tak stojí do budoucna za zváženou, zda stále všichni 
chceme svozů 36 namísto 26.
Čipy nám mimo jiné nabídnou spousty analytických podkladů o vyu-
žívanosti této služby, na základě kterých se dokáže Rada rozhodnout 
o budoucím nastavení četnosti výsypů popelnic ku prospěchu většiny 
občanů a k dalšímu efektivnímu snižování celkového množství vy-
produkovaného odpadu a s tím souvisejících nákladů, které město 
za svoz odpadu platí z rozpočtu města.

Ing. Vít Steklý, radní

Od března poprvé svoz plastů dům od domu
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Od 2. 3. 2020 bude zahájeno avizované čipování popelnic a kon-
tejnerů. Rozděleno bude do čtyř etap (viz. mapa)
1. etapa – 2.–6. března
Říště, Sečská, Píšťovy, po levé straně ulice T.G.M. (směr od Chrudi-
mi) od ulice U Cukrovaru po ulici Klášterní (včetně) 
2. etapa – 9.–13. března
po levé straně ulice T.G.M. (směr od Chrudimi) od ulice Klášterní, 
Kunčí
3. etapa – 16.–20. března
po pravé straně ulice T.G.M. (směr od Chrudimi) od ulice Na Rembá-
ni po ulici Příční včetně ulice T.G.M.
4. etapa – 23.–27. března
Škrovád od ulice Škrovádská, Kochánovice, Trpišov 
Popelnice a kontejnery je třeba mít připravené před domem ve všed-
ní dny od 7.00 do 16.00 hod.
Ideálně by měly být prázdné. V případě, že nebude ve stanoveném 
týdnu popelnice nebo kontejner očipovaný, ponechte nádoby připra-
vené i v začátku následujícího týdne.
Tyto informace najdete také na www.slatinany.cz.

Bc. Martina Doležalová

Elektronická evidence popelnic

Investiční záměry financované z dotačních titulů

Cílem Rady města je maximálně využívat smysluplné výzvy na čer-
pání dotačních prostředků, ať již prostřednictvím evropských fondů, 
tak ze státního rozpočtu. Prioritní oblastí je čerpat tyto prostředky 
zejména do oblasti školství, sportu, na obnovu místní infrastruktury 
(chodníky, silnice, veřejné osvětlení) a snižování energetické nároč-
nosti budov. 
Za tímto účelem Rada města rozhodla nechat zpracovat projektovou 
dokumentaci na modernizaci technického zařízení MŠ za účelem nové 
instalace otopné soustavy, tepelných čerpadel jako nového zdroje vy-
tápění a vzduchotechnických jednotek s rekuperací odváděného tepla s 
cílem snížit energetickou náročnost budovy a zároveň vyměnit doslu-
hující přímotopy a klimatizační jednotky. Na tuto akci chce Rada města 
využít dotaci v rámci Operačního programu životního prostředí.
Jedná se o stejný operační program, ze kterého město získalo I. část 
dotačních prostředků ve výši 2 mil. Kč na uskutečněnou výměnu 
oken na ZŠ, na kterou naváže v roce 2020 rekonstrukce dožilé plyno-

vé kotelny, kdy budou instalovány moderní kotle se systémem měře-
ní a regulace. Celkové náklady akce činí cca 7,6 mil. Kč.
Zároveň byly podány další 2 žádosti o dotace prostřednictvím pří-
slušných organizací, a to na projekt:
•  Zřízení odborné učebny přírodních věd včetně vybavení a zajiště-

ní bezbariérovosti prostřednictvím pořízení schodolezu na hlavní 
budově ZŠ. Projekt byl předložen do 11. výzvy MAS Chrudimsko-
-IROP financovaného z prostředků EU.

•  Zřízení přírodní zahrady u MŠ spočívající ve vybudování venkov-
ního přístřešku s pódiem se stoly, lavicemi a sudem na dešťovou 
vodu, model krajiny s průlezem, venkovní pexeso, školní venkovní 
tabuli, pocitové chodníčky, venkovní lavice, model měsíce, založe-
ní kvetoucí louky, dosázení keřů a výsadbou 2 nových dřevin. Pro-
jekt byl předložen do výzvy 7/2019 v rámci Národního programu 
životní prostředí financovaného ze státního rozpočtu.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Mapa s termíny čipování popelnic

  Plastová nádoba 120 l   Plastová nádoba 240 l    Plechová nádoba

Plastový kontejner 1100 l Plechová nádoba kontejner 1100 l
Čip pro plastovou nádobu

Čip pro plechovou nádobu
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A tančilo se až do rána… Vzácná návštěva se zastavila i na zámku

Přihlášky do tanečních 2020

Pozvánka na divadlo

A kde? No přece v sobotu 25. ledna na 9. Měst-
ském plesu. Beznadějně vyprodané vstupen-
ky i zájem o ně vypovídají o jeho oblíbenos-
ti. K tanci i poslechu hrála již tradičně kapela 
Chorus pod taktovkou Jaromíra Bečky. Večer by 
zpestřen vystoupením místní ZUŠ a aplaus skli-
dila barmanská show Petra Hurty. Jeho drinky 
ochutnalo i 5 výherců z naší bohaté tomboly. Ta udělala radost všem 
vylosovaným. Všichni tanečníci i netanečníci ochutnali výborný stu-
dený i teplý raut, který připravil pro tento večer pan Bujnoch a ne-
chyběla ani jeho vyhlášená půlnoční zelňačka.
Poděkování patří paní učitelce Jiřině Doušové, která nacvičila dvě 
nádherné taneční vystoupení a paní Jarmile Pohorské, která vyzdobi-
la sál květinami. Nemalé díky také patří TJ Sokol Slatiňany za veš-
keré služby, všem sponzorům i dalším, kteří přispěli k tomu, aby se 
večer vydařil.
Tímto plesem plesová sezóna nekončí, a proto bychom Vás rádi po-
zvali na již tradiční Rybářský bál 14. března do hostince „U Půho-
ných“ ve Škrovádě, a také 21. března do slatiňanské sokolovny 
na Skautský ples, který bude letos na téma „Mafie na filmovém plát-
ně“.
No a jak jinak, než že přiznáváme, že začaly již přípravy na jubilejní 
desátý ples .

Renata Maryšková

Brány se knížecí návštěvě otevřely i přesto, že je zámek dočasně 
z důvodu rekonstrukce uzavřen a své návštěvy ve Slatiňanech využili 
k tomu, že do svého sídla pozvali prvňáčky Základních škol ve Sla-
tiňanech, Orli i Lukavici. 30. ledna, to byl ten den, kdy byli všichni 
pasováni na čtenáře. A právě této úlohy se zhostil sám kníže Auer-
sperg, jeho manželka kněžna Vilemína i rytíř krásného slova Petr, 
který vždy položením meče na rameno dítěte akt pasování završil. 
Děti získaly krásné šerpy, malou upomínku ve formě knížky, a to nej-
důležitější, své první vysvědčení, které jim předaly jejich paní učitel-
ky. Nakonec pan kníže předal všem třídám, jako vzpomínku na tento 
den, keramický klíč „od všech knihoven“, který jim bude zdobit třídu 
a připomínat tento slavnostní den.
Letošní pasování se nekonalo v zámecké knihovně, proběhlo v nád-
herných prostorách zámku určených ke slavnostním obřadům, a tak 
si myslíme, že obřad byl opravdu slavnostním i dojemným, o čemž 
vypovídaly rozzářená dětská očička, či nejedna slzička, která ukápla 
přihlížejícím dospělým…
Chtěli bychom poděkovat panu Ing. Jaroslavu Buštovi za zpřístup-
nění zámku a přípravu této krásné akce, a také paní Aleně Effenber-
gerové ze Svídnice za zhotovení nádherných keramických klíčů jako 
památku na tento slavnostní den.

Renata Maryšková

V září 2020 budou zahájeny další taneční pro začátečníky. Zájemci 
se mohou přihlásit v sokolovně ve Slatiňanech dne 24. března 2020 
v době od 16.00 do 17.30 hod. Přihlášky budou přijímány pouze pro 
páry. Kurzovné 2 000 Kč/osobu bude vybíráno v hotovosti v den při-
hlášení. Mimo tento termín je možné se přihlásit na e-mail: tanecni.
slatinany@seznam.cz. Případné informace na tel. 608 970 115.

Hana Hanušová, Sokol Slatiňany

T. J. Sokol Slatiňany zve všechny, nejen slatiňanské občany, na di-
vadelní představení Dokonalá svatba, kterým dne 16. 5. 2020 završí 
oslavy svého 110. výročí založení.
Předprodej vstupenek bude zahájen 10. března 2020 v Trafice Květ 
Slatiňany. Zakoupená vstupenka potěší i jako dárek.
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Určitě si na to taky zanadáváte. Zase na nějaké vesnici zrušili sa-
moobsluhu nebo nějaký malý krámek a místní lidé, zejména ti star-
ší, přišli o možnost nakoupit si základní potraviny. No jo, ale jak 
se ten obchůdek měl udržet, když do něj chodilo jen pár penzistů 
a ti tam toho moc neutratili. Mladší lidé tam zašli zřídkakdy, většina 
obyvatel té vesnice si dělá velké nákupy v městských supermarke-
tech a do vesnického krámku pak už nepotřebuje chodit. Když se 
ovšem krámek zruší, tak lidi nadávají. Na majitelku a prodavačku 
v jedné osobě, na starostu, že ten obchod nedotuje a možná i na další. 
Ovšem skutečnost, že obchod byl zrušen právě proto, že oni v něm 
nenakupovali, slyšet nechtějí. Je to typický začarovaný kruh. Lidé ten 
obchod chtějí, ale nevyužívají ho. Vedoucí by ho ráda provozovala, 
ale musí ji to také uživit. A to nejde, když kolem vidí jezdit jedno 
auto za druhým s plným kufrem nákupu a k ní si pak někdo zajde pro 
půlku chleba, kousek salámu a pár lahváčů. Z toho plyne, že ten, kdo 
nedělal v prodejně tržbu, nemá právo si na zavření obchodu stěžovat. 
Zavření zavinil sám a ještě přitom ublížil lidem, kteří nemají možnost 
obrážet supermarkety.
A podobná situace je v hromadné dopravě. Autobusové i vlakové 
spoje na vesnicích se ruší, protože se dopravcům nevyplatí. Autobu-
sy a vlaky jsou často skoro prázdné, občas dokonce na několika za-
stávkách úplně prázdné. A kdo pak má provoz těch linek platit, když 
nejsou cestující? Cestující samozřejmě jsou, ale cestují jen ve vlast-
ních autech. A v drtivé většině jde navíc o jednoválce (v autě se válí 
pouze jeden cestující). Dnes připadá na rodinu více než jedno auto 
a lidé si zvykli jezdit právě automobily, protože nechtějí být odkázáni 
na jízdní řády, čekat někde na zastávce, dýchat pach spolucestujících, 
mačkat se nebo dokonce někdy i stát, chodit kus na zastávku nebo 
potom z ní apod. To jsou všechno běžné výmluvy těch, kteří se roz-
hodli jezdit denně do práce, na nákupy a jinam jen a jen auty. Nevadí 
jim, že přispívají k už tak přebujelému provozu na silnicích, že často 

stojí v zácpě, kterou ovšem spoluvytvářejí, nevadí jim, že vydatně 
přispívají ke znečištění ovzduší a hlučnosti, nevadí jim ani to, že vět-
šinou je problém někde šikovně (a zadarmo) zaparkovat, nevadí jim 
pomalost městského provozu (před sto lety byly drožky ve velkých 
evropským městech o poznání rychlejší), nevadí jim nic. A sečte-li 
se spotřebovaný benzín, cena pneumatik, kapalina do ostřikovačů, 
všechny opravy a další výdaje na provoz, tak je to dosti prodělečný 
způsob dopravy. Ale sedí ve svém autě! A právě tito zavilí řidiči pak 
často nadávají, když dopravce zruší spoj, kterým jezdilo třeba jen pět 
dětí do školy a jedna babička k doktorovi. Chtějí-li tito lidé nadávat, 
ať už na ty zrušené spoje, na zácpy na silnicích nebo na přeplněná 
parkoviště, nechť tak činí doma před zrcadlem.

zdeněk Jirásek

Je pro Vás problémem každodenní péče o domácnost? Vyčerpá-
vají Vás nákupy, úklid, mytí oken? 
Můžeme Vám zajistit běžný nákup potravin i veškerého spotřebního 
zboží. Nákup je klientem hlášen s předstihem jednoho dne. Klient si 
připraví soupis požadovaného zboží a přibližnou finanční hotovost 
potřebnou k nákupu. Jednotlivé nákupy jsou vyúčtovány při předání. 
Je možný i doprovod klienta na nákup.
Úklid a údržba domácnosti se platí dle skutečně spotřebovaného 
času. Například za úklid v délce půl hodiny zaplatí klient 50 Kč.
Nezvládáte díky svému zdravotnímu stavu přípravu oběda?
Dovážíme stravu odpovídající věku, zásadám racionální výživy a po-
třebám dietního stravování, kterou vaří pracovnice Školní jídelny 
Slatiňany. Cena za jeden oběd je 63 Kč. Za dovoz a donášku oběda, 
zapůjčení a přemytí jídlonosiče účtujeme 16 Kč. Oběd pracovnice 
v případě potřeby naservírují na talíř, pomohou s konzumací.
Potřebujete doprovodit na úřady, případně dovézt k lékaři?
O úkon je třeba zažádat s dostatečným předstihem (minimálně tý-
den předem). Za doprovod se platí dle skutečně spotřebovaného času 
(např. za půl hodiny 50 Kč). Dále se platí se za každý ujetý kilometr 
8 Kč. 
Máte problémy se zajištěním osobní hygieny?
Pracovnice pečovatelské služby Vám pomohou při sprchování, kou-
pání, zajistí ranní hygienu.
Dle zákona o sociálních službách zajišťujeme i další úkony např. po-
moc při přesunu, oblékání.
Pečovatelská služba zapůjčí i kompenzační pomůcky např. cho-
dítko, klozetové křeslo, invalidní vozík (5 Kč/den).
Naší cílovou skupinou jsou senioři, osoby se zdravotním postiže-
ním a chronicky nemocní spoluobčané.
Případní zájemci o podrobnější informace se mohou obrátit na:
Pečovatelskou službu Slatiňany, Farská 765, 538 21 Slatiňany

telefon: 469 682 555, 721 101 332
email: dps@slatinany.cz

S dětmi je vždy veselo
Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují dětem a učitelkám 
z Mateřské školy Slatiňany za krásné vystoupení, které se konalo dne 
19. února 2020 u příležitosti společné oslavy svátků a narozenin oby-
vatel. 

Návštěva místostarosty v DPS
Ve středu 22. ledna 2020 navštívil obyvatele DPS i pan místostarosta 
našeho města Ing. Stanislav Šťastný.
Děkujeme za příjemně strávené odpoledne.

„Seniorské obálky“
V průběhu měsíce února rozdávaly pracovnice pečovatelské služby 
klientům „Seniorské obálky“. Jedná se o projekt Ministerstva práce 
a sociálních věcí, ke kterému přistoupil i Pardubický kraj. Projekt 
je určený zejména osamoceně žijícím seniorům a má za cíl pomo-
ci v tísni, v ohrožení zdraví, či života. Může pomoci především zá-
chranářům a policistům, kteří zasahují u seniora, který není schopný 
sdělit potřebné údaje díky zdravotní indispozici. Do tiskopisu se vy-
plní základní údaje o alergiích, lécích, nemocech, vyplní se kontakty 
na blízké osoby a na ošetřujícího praktického lékaře. Plastová obálka 
se umístí v bytě na viditelném místě (např. na dveřích lednice) tak, 
aby si ji záchranáři všimli a mohli s údaji pracovat. Zájemci o tuto 
obálku se mohou telefonicky obrátit na pracovnice pečovatelské 
služby na tel. čísla: 469 682 555, 721 101 332. Po dohodě zájemcům 
pečovatelky obálku doručí až do bytu, případně pomohou i s vyplně-
ním údajů.

Mgr. Ilona Čápová Tušicová

Město Slatiňany nabízí občanům v nepříznivé sociální situaci poskytování pečovatelské služby

Začarované kruhy

Na setkání seniorů v klášteře na den 12. 3. 2020 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová.

V měsíci únoru náhle odešel z našich řad pan Jiří Zobal. Byl to 
bývalý fotbalista Spartaku Slatiňany, později pak fotbalový roz-
hodčí a v posledních několika letech působil jako trenér starších 
a mladších žáků našeho fotbalového oddílu. Jirka byl obětavý 
a k mladým adeptům fotbalu přátelský, také kamarádský trenér 
s lidským přístupem. Máme za co mu děkovat. O jeho oblibě 
svědčila i zcela zaplněná smuteční síň v Chrudimi při jeho po-
sledním rozloučení, které se konalo v úterý 18. února 2020.
Se vzpomínkou a úctou se loučí

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané

Pozvání

Vzpomínka
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Toxokaróza, vysvětlení pojmu a souvislostí
V podstatě jde o pohled na psí výkaly z hlediska medicíny, humánní 
i veterinární.
Toxokaróza (něco jiného je toxoplazmóza) je u nás nejčastější tkáňo-
vá helmintóza (nález červíka ve tkáních). Původcem je larva škr-
kavky psí (Toxocara canis), řídčeji škrkavky kočičí (Toxocara cati). 
V půdě se z vajíček škrkavky vyvinou během několika dní droboun-
ké larvičky a ty jsou potom vlastní příčinou nákazy, dostanou-li se 
do trávicího traktu. Nakazit se můžeme nejčastěji v parcích, zahra-
dách, hřištích a jiných prostorách, kam mají přístup psi a kde se zne-
čištěného povrchu dotýkáme rukama, jimiž potom dopravíme infekci 
do trávicího traktu. Častěji jsou ohrožené děti, které si zde hrají, ale 
i dospělí, kteří se rekreují nebo zde pracují či sportují.
Vajíčka a následně larvičky mohou přetrvávat ve vhodném prostředí, 
jako je vlhká hlína, i roky. Chlad jim příliš nevadí (Psí výkaly nejsou 
vhodné pro kompostování). Naopak sucho a teplo je ničí. Pohlazení 
pejska není nebezpečné, protože v jeho suché srsti nedojde k dalšímu 
vývoji vajíček parazita, vajíčko vyschne. Stejně tak je tomu i v bytě, 
pokud se tam nákaza dostane.
Člověk je pro tyto parazity atypickým hostitelem. Larvičky nedopu-

tují přes tkáně zpět do střeva, jak tomu je u nakažených psů a koček, 
ale uvíznou ve tkáních. Zde se okolo nich vytvoří zánětlivý uzlík, 
granulom. Podle místa usídlení mohou potom vznikat potíže. K in-
fekci dochází sporadicky, jde o jednotlivé případy. Inkubační doba 
může být dlouhá, třeba měsíce i více.
Často se vzniklé obtíže nepodaří objasnit, nemyslí se na tuto diagnó-
zu. Bývá to při lokalizaci v některých vnitřních orgánech. Velký pro-
blém však vznikne, když se zmíněný zánětlivý uzlík vytvoří v mozku 
nebo v oku.
Diagnostika a léčba toxokarózy přesahuje zamýšlený rámec tohoto 
článku. Naopak prevence je to, na co je třeba dbát. Jde o tři hlavní 
věci.
Pravidelné odčervování chovaných pejsků i koček. Blíže se je mož-
no poradit v lékárně, u veterinárního lékaře a na internetu.
Sbírání psích výkalů nejen na veřejných plochách, ale i na vlastní 
zahrádce. Nejde jen o problém estetický, ale je zde i rozměr zdravot-
ní. Ohleduplnost ke spoluobčanům by měla být samozřejmostí.
Časté mytí rukou, hlavně před jídlem, při práci nebo hrách na rizi-
kových místech, u dětí obzvláště často. 

MUDr. Josef Tuhý

Proč si mýt ruce a uklízet po zvířecích mazlíčcích?
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V průvodci zámkem z roku 2015 je mu věnována samostatná 
kapitola popisující jeho společenské postavení v hierarchii, patřící 
k elitě vídeňské dvorské šlechty. Povýšení Jana Adama do knížecího 
stavu v roce 1746 od Františka I., manžela císařovny Marie Terezie, 
bylo pro něj velkou poctou. Tehdy mu nebylo ani 25 let (obr. č. 1).

Majetek v Čechách získal až sňatkem s dvorní dámou Marií 
Kateřinou, hraběnkou ze Schönfeldu (obr. č. 2), protože jako dru-
horozený syn rodičů neměl na něj po otci nárok, ale ty po matce 
zděděné v roce 1771 prodal. O toto bohaté věno se postarala sama 
císařovna, která ke svatbě dala souhlas a vystrojila jim honosnou 
hostinu na zámku v Schönbrunnu (14. 11. 1746).

Novomanželé byli ve Vídni centrem pozornosti pro neobyčejnou 
krásnou vizáž ženy Auersperga, neboť její oči a bělost připomínaly 
půvab Číňanek než evropských žen (obr. č. 2). Za letní sídlo si man-
želé zvolili lépe udržovaný zámek ve Slatiňanech.

Marie Kateřina po smrti otce (1737), tehdy nezletilá, byla dědič-
kou nasavrckého panství. Sňatkem s Auerspergem dostala od císa-
řovny dva fideikomisy (svěřenecké fondy), které měly po její smrti 
přejít na rodinu muže. První byl o nemovitostech a zahrnoval pan-
ství Tupadly a Nasavrky, k nimž patřil barokně přestavěný zámek 
ve Slatiňanech a renesanční ve Žlebech. Druhý fond byl finanční 
a byl určen pro druhorozené dědice. Kněžna Auerspergová mu 
povila pět dětí. Kromě Josefa všechny zemřely v dětském věku. Ona 
sama krátce po porodu poslední dcery Alžběty také skonala ve 25 
letech (4. 6. 1753).

Ovdovělý kníže prokázal vůči císaři laskavost, plynoucí z podří-
zenosti věrného dvořana, a to tím, že se podruhé oženil se 17 letou 
hraběnkou Vilemínou Neipperg (19. 4. 1755). Ta byla jako dvorní 
dáma velice obdivována, jejíž kráse a šarmu nemohl odolat ani 
císař, jemuž podlehla a stala se jeho milenkou (obr. č 3). Tato sku-
tečnost neunikla pozornosti a obdivu dvorních dam, proto císařovna 
musela rychle jednat. Hledala pro ni ženicha ve svém okolí a našla 
jej v ovdovělém knížeti Auerspergovi. Byl to vysloveně účelový 
sňatek, aby císař František I. nezanedbal své spoluvladařské povin-
nosti, potažmo vztah ke své ženě, císařovně, s níž měl 16 dětí.

Podobné frivolní vztahy vídeňské aristokracie nebyly výjimkou, 
staly se spíše normou životního stylu.

Kněžna Vilemína manželovi nepřinesla žádné štěstí a ani děti, 
o které usiloval. Zemřela v roce 1775 ve věku 37 let. Její muž se stal 
podruhé vdovcem v 54 letech. Potřetí se již neoženil, ale pokračoval 
ve zvelebování panství v Čechách, které získal v prvním manželství. 
Zemřel ve Vídni v roce 1795 ve věku 74 let. Jeho rakev s ostatky byla 
uložena po boku jeho druhé ženy v kryptě farního kostela ve Žlebech, 
kterou nechal dříve ozdobit reliéfy portrétů obou manželů.

Kníže Jan Adam Auersperg (1721–1795)

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3
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Stavební aktivity J. A. Auersperga ve světle dostupných historic-
kých pramenů:

První vojenské mapování od rakouských topografů z let 1764–7 
bylo doplněno revizí pozdějších let 1780–3. Na obr. č. 4 je zachy-
cen půdorys zámku, šipka označuje jeho dispozici bez současného 
východního křídla se sgrafity.

V roce 1789 píše Schaller ve své Topografii o nádherném zámku 
ve Slatiňanech, který není ještě dostavěn (Schaller J.: Topographie 
des Königreichs Böhmen, Chrudimer Kreis, Bd. XI, Prag a Wien 
1789).

Pohled na zámek od východu v roce 1792 s novostavbou 
východního křídla na skice kanovníka Venuta (obr. č. 5). Datace je 
převzata z publikace J. Stehlíkové a L. Štěpána: Nasavrcké panství 
a slatiňanští Auerspergové, Město Slatiňany 2014.

Obrázky č. 1, 2 a 3 byly převzaty z publikace autora Miha Pre-
infalk Auersperg Geschichte einier Europäischen Familie, Graz – 
Stuttgart 2006.

Ing. Milan Vorel

Proč se 10. března vyvěšují tibetské vlajky?
Mezinárodní kampaň „Vlajka pro Tibet“ vznik-
la v polovině devadesátých let v západní Evropě 
a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických 
akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv 
nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probí-
há každý rok 10. března, v den výroční povstání 
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 
zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, statisíce Tibeťanů zemřely v ná-
sledujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku 
hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušo-
vání lidských práv v Tibetu. Česká republika se ke kampani při-
pojuje pravidelně od roku 1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první 
čtyři česká města. V loňském roce se k akci připojilo 752 obcí, 
měst, městských částí nebo krajů. Stovky vlajek vlají každoročně 
např. v Německu, Francii, Belgii a dalších zemích. Vlajky vyvěšuje 
celá řada škol, včetně Univerzity Karlovy a kromě různých organiza-
cí také spontánně mnoho občanů ČR. Po celé ČR probíhá v průběhu 
března řada akcí na podporu Tibetu.
10. března 2020 si připomeneme už 61. výročí tibetského povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter a je 
vyjádřením solidarity s Tibeťany. Tibetská vlajka je jedním z nejvý-
raznějších symbolů, který Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných 
protestech. Za její vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.
Ve Slatiňanech se od roku 2012 připojuje do této akce vyvěšením 
tibetské vlajky i naše radnice. (zdroj: www.lungta.cz)

Světýlko nejen pro Tibet
Cítíme potřebu se v dnešní hodnotově rozkolísané době zabývat otáz-
kou, zda je úsilí o uchování svobody, rozvoj osobní odpovědnosti 
a důraz na dodržování lidských práv důležitější než byznys s totalit-
ními státy či nikoliv. 
Chcete-li přijmout pozvání na krátké setkání, přijďte v úterý 10. 3. 
2020 v 18.00 hod na návrší Vrchlického. Zde chceme přečíst několik 
inspirativních textů k zamyšlení a zapálit svíčky jako světýlka sym-
bolizující naději, že lhostejnost nepřeváží. Nejen ve vztahu k Tibetu. 
Vlastní svíčky si vezměte s sebou.

Daniel Vychodil a Zdeněk Jirásek

Obr. č. 4

Obr. č. 5

Koupím garáž ve Slatiňanech u nádraží. Tel. 776 578 424.
Nabídněte.

Soukromá inzerce
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Naše jednotka v roce 2019 vyjela na žádost KOPIS (krajské operační 
a informační středisko) celkem k 97 výjezdům. Oproti předchozím 
rokům je to značný nárůst v počtu výjezdů (42 v roce 2016, 71 v roce 
2018).
Z výčtu loňských zásahů se jedná o účast na 30 dopravních nehodách, 
25 požárech, 28 technických pomocí (otevření bytů, pomoc ZZS 
s transportem pacienta, odstranění nebezpečných stromů, likvidace 
obtížného hmyzu, čerpání vody), 10 × únik látek na komunikaci nebo 
do ovzduší, 1 × záchrana osob a 3 taktická cvičení (OQEMA Slatiňa-
ny, státní zámek Slatiňany a Tesco Chrudim).
U DN jako příklad uvádím vyproštění osob z havarovaných vozi-
del před Chrastí, NA + dodávka u Lukavice, Slatiňany u benzinové 
pumpy atd. U požárů např. s větší škodou na majetku to byly – požár 
pily ve Skupicích, RD Presy (od blesku), RD ul. Čechova ve Slati-
ňanech, dále několik požárů polí s obilím, anebo štědrovečerní požár 
RD od stromečku v Rabštejnské Lhotě. 
Na tuto činnost navazuje celoroční školení jak teoretické, tak hlav-
ně praktické (celodenní zdravověda, výcviky v objektu bývalé Mo-
dely – požáry a vyprošťování osob z havarovaných vozidel a další 
nácviky zásahové činnosti v okolí Slatiňan). Součástí výcviku jsou 
i ukázky naší činnosti na oslavách a výročích okolních sborů, kde se 
prezentujeme s vyprošťovací technikou (Lhota u Chroustovic, Dolní 

Bezděkov, Loučky a den dětí ve Slatiňanech). Letos jsme se zúčast-
nili (nácviky byly sice na poslední chvíli) 1. ročníku krajské soutěže 
ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel v Pardubicích, kde 
jsme si nevedli vůbec špatně. Vzhledem k tomu, že nácviky proběhly 
na poslední chvíli a náš tým měl jeden z nejtěžších scénářů, obsadilo 
naše družstvo 7. místo.
Dále jednotka provádí činnosti pro město Slatiňany a spol. organiza-
ce, hlavně kácení stromů a dřevin (Sokol Slatiňany, ul. Vrchlického, 
před základní školou, u nádraží – alej bříz, hřbitov – stromy a túje, 
myslivecký areál), čištění studní, a podobně. 
Jelikož máme v užívání dopravní vozidlo Ford Transit (mini BUS), 
tak s ním zajišťujeme rozvoz dětí na hasičské akce a na celoroční 
činnost žáků naší základní školy.
Již ve zprávě z roku 2018 jsem informoval o přístavbě naší hasičské 
zbrojnice, která počátkem roku 2019 prošla úspěšnou kolaudací a ná-
sledným převzetím k užívání. Tento projekt byl úspěšný i v tom smy-
slu, že investor – Město Slatiňany potvrdil splnění všech podmínek 
dotace, kterou jsme na tuto akci obdrželi.
V průběhu roku bylo prováděno postupné dovybavení potřebným 
zařízením (nábytek, židle, sušicí skříň, nerezové vybavení mycí díl-
ny), a to z rozpočtu města. Mnoho dalších víceprací jsme provedli 
vlastními silami (např. nová podlaha v první garáži s celkovým vy-
malováním).
Co se týče dalšího materiálního zabezpečení, tak se nám ve spoluprá-
ci s Městem Slatiňany podařilo získat tři dotace na zabezpečení akce-
schopnosti jednotky, a to na ochranné pomůcky a zásahové vybavení. 
Je pravdou, že jsme museli vynaložit větší finanční obnos na opravy 
naší techniky a rekonstrukci vozidla MAN 1 (stáří 15 let) a malého 
DA, který má už své odslouženo (najeto 430 tis. km). Na toto vozidlo 
jsme žádali dotaci od ministerstva vnitra, avšak ta nám nebyla přidě-
lena – zde mají větší šanci menší obce. Takže v roce 2020 budeme 
o tuto dotaci žádat znovu.
Tímto bych chtěl poděkovat Městu Slatiňany za veškerou podporu, 
jak finanční, tak materiální, a všem, kteří se našich činností účastnili.

Bc. František Rulík, velitel JSDH Slatiňany

Hasičský sbor působí ve městě nepřetržitě od svého založení v roce 
1882. V uplynulém období měl celkem 82 členů včetně dětí. Práce 
sboru je vždy zhodnocena za uplynulé období a zároveň i vytyčena 
na příští rok výroční valnou hromadou. Práce sboru je řízena výbo-
rem a ten stanovuje v ročním plánu schůze a činnost. Za uplynulý rok 
bylo uskutečněno 7 schůzí výboru, 3 řádné valné hromady a 1 vý-
roční valná hromada. Převážná činnost sboru je zaměřena na zásahy 
a přípravu na ně, a to pravidelnými výcviky a školeními, údržbou 
výstroje a výzbroje a dále na účast na soutěžích v požárním sportu 
družstev mužů i žen. Naše družstva mužů a žen byla v roce 2019 
zapojena do ligy okresu Chrudim v požárním útoku. V uplynulém 
období se zúčastnila všech 11 ligových soutěží. Naše družstvo žen 
vybojovalo nejvyšší příčku a stalo se tak poprvé v historii sboru ví-
tězem ligy okresu Chrudim. SDH již tradičně uspořádal soutěž v po-
žárním útoku O putovní pohár města Slatiňany a Memoriál Františka 
Rulíka staršího, a to již 43. ročník, kterého se zúčastnilo 26 družstev 

mužů a žen. V neposlední řadě je činnost SDH zaměřena také na prá-
ci s oddílem mladých hasičů, ve kterém v uplynulém roce pracovalo 
celkem 19 dětí. Pro mladé hasiče náš sbor uspořádal již 18. ročník 
pohárové soutěže v požárním útoku, kterého se zúčastnilo celkem 
51 družstev starších a mladších žáků a přípravky. Naši mladí hasiči 
se i v uplynulém období účastnili soutěží v pořádaných sbory v okre-
su Chrudim a v rámci své činnosti se také zapojili do celostátní hry 
PLAMEN. Navštívili rovněž hasičské muzeum v Kočí, v období let-
ních prázdnin se účastnili několikadenního pobytu tzv. „spaní v hasi-
čárně“ a v průběhu roku absolvovali také plavecký výcvik v krytém 
bazénu v Chrudimi. 
Nejen prací, ale i kulturou, poznáním a dobrým mokem je hasič živ, 
a proto byl uspořádán zájezd na zámek do Jaroměřic nad Rokytnou 
a do vinného sklepa v Hlohovci. Tento zájezd měl mezi členy velký 
úspěch. 

Lukáš Jandík, starosta SDH

V lednu 2020 proběhla výroční valná hromada sboru, při které pro-
běhly také volby do vedení SDH Slatiňany. Nové složení výboru 
SDH je následující:
starosta Jandík Lukáš
jednatel, náměstek starosty Novotná Veronika
velitel Rulík František
zástupce velitele Jeřábek Jakub
vedoucí mládeže Novotná Veronika
hospodář, pokladní Vincenciová Marie
MTZ, správa majetku Vincenci Jan
strojník, revizor Beer Lukáš
člen výboru Rulík Martin st. 
Tel. kontakt starosta 775 331 575
 velitel 723 014 048
Touto cestou bych chtěla poděkovat celému původnímu vedení sboru 
a především paní Dagmar Jeřábkové za dlouholetou práci ve výbo-
ru sboru jako jeho starostka. Jako starostka vedla vždy sbor k velké 
soudržnosti a své zkušenosti dál předávala členům sboru. Nezůstává 
však pasivní, ale jako člen sboru dál pomáhá s prací novým členům 
výboru. Novému vedení sboru přeji, aby navázal na činnost původní-
ho vedení sboru a úspěšně v ní i nadále pokračoval. 

Veronika Novotná, jednatel SDH

Činnost sboru dobrovolných hasičů ve Slatiňanech v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019

Zpráva výjezdové jednotky hasičů Města Slatiňany za rok 2019

Informace o novém vedení SDH Slatiňany

Pozvánka na bál

Místní organizace Českého rybářského svazu Slatiňany Vás sr-
dečně zve na již dvacátý šestý tradiční rybářský bál s tombolou, 
který se bude konat dne 14. 3. 2020 opět v hospůdce U Půhoných 
ve Škrovádu. Začátek bálu bude ve 20.00 hodin. K tanci a posle-
chu zahraje hudební skupina NORMAL 03. Předprodej vstupe-
nek byl zahájen ve velkoskladu Potraviny Málek. Cena vstupenky 
130 Kč. Za místní organizaci srdečně zvou pořadatelé.
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Silný vítr se v uplynulých dnech nevyhnul ani našemu městu. Pravda, 
nebyl tak silný jako v jiných částech republiky, ale i v našem městě 
napáchal své škody. Vlivem poryvů větru došlo k pádu stromu a ná-
slednému poškození oplocení areálu Švýcárny, rozlomení a násled-
nému pádu stromu v areálu budovy základní školy v ulici Nerudova, 
při kterém bylo poškozeno oplocení areálu základní školy a oploce-
ní areálu místního stadionu. Dále došlo k vyvrácení stromu a jeho 
pádu na soukromý pozemek v lokalitě Monako, kde bylo poškoze-
no oplocení tohoto soukromého pozemku. V lokalitě Kunčí – Borek 
spadlo několik větví a stromů přes přístupové komunikace. V aleji 
Kaštanka se odlomily silné větve, které zůstaly zavěšené v korunách 
stromů. Následky tohoto větru v podobě pádu větví a stromů byly 
a jsou postupně odstraňovány. Poškozené oplocení soukromého po-
zemku v lokalitě Monako a oplocení areálu místního stadionu bylo 

již opraveno. Přístupové komunikace v lokalitě Kunčí – Borek byly 
zprůjezdněny. Na svou opravu čeká ještě oplocení areálu základní 
školy a oplocení areálu Švýcárny. 
Povětrnostním podmínkám, výkyvům počasí, častému suchu a ná-
hlým přívalovým dešťům, kterým musí veřejná zeleň v posledních 
letech čelit, bohužel neporučíme. Všechny tyto vlivy mají nesporný 
dopad na tuto část našeho okolí. Nicméně je naší snahou s těmito 
překážkami bojovat. Péče o zeleň na veřejných prostranstvích a dal-
ších místech našeho města není však jen o splnění estetické funkce, 
ale i funkce bezpečnostní. Jakýkoliv zásah do veřejné zeleně, která 
zde po léta a již za našich prababiček a pradědečků bývala, je ožeha-
vou záležitostí. Na druhou stranu, těžké zranění vzniklé na obecním 
pozemku a způsobené právě pádem například těžké větve z takové-
ho letitého stromu zasazeného uprostřed města našimi prababičkami 
a pradědečky také není příjemnou záležitostí. Město má povinnost 
jako každý jiný vlastník pečovat o své vlastnictví, tedy i o stromy. 
Již několik let probíhá v našem městě posuzování stromů arboristou, 
které je zaměřeno na provozní bezpečnost stromů, stanovení jejich 

perspektivy na stanovišti a návrh opatření v příslušné naléhavosti. 
Na základě těchto posouzení jsou stromy ošetřovány různými pěsteb-
ními zásahy – zdravotními či bezpečnostními řezy, stabilizací či in-
stalací bezpečnostních vazeb. Všechny tyto zásahy mohou po určitou 
dobu zajistit provozní bezpečnost stromů např. proti jejich rozlomení 
či vyvrácení. Nicméně tyto pěstební zásahy nepředstavují trvalé ře-
šení. Stromy ve městě jsou často uvězněné dlažbou, omezované pod-
zemními vedeními a otřásané dopravou. Jejich provozní bezpečnost 
se někdy nedá zajistit ošetřením a vazbou. Nezapomínejme na to, že 
lidé stromy ke svému životu potřebují a proto je v našem zájmu se 
obklopovat stromy, které jsou zdravé a pro své okolí bezpečné. Čas se 
nedá zastavit a obměny zeleně jsou součástí života ve všech městech.

Veronika Novotná, OVŽP

Výkyvy počasí a veřejná zeleň
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11. 3. 2020
Cestovatelský večer Společenský dům od 19.00 hodin
14. 3. 2020
Rybářský bál Škrovád U Půhoných od 20.00 hodin
21. 3. 2020
Skautský ples Sokolovna Slatiňany od 20.00 hodin

Kulturní akce v měsíci březnu 2020

V sobotu 21. března 2020 se vydáme 
na 12 km dlouhý pochod. Vyrazíme v 9.35 
hod od vlaku ze Zaječic, skrz lesy dojde-
me do Horky a okolo Horeckého rybníku 

do Chrasti. Cestou navštívíme tři kaple: sv. Anny, sv. Václava a sv. 
Jana Nepomuckého. Na závěr nás čeká prohlídka kostela Nejsvětější 
Trojice. Doprava vlakem, předpokládaný odjezd 14.25 hod z Chrasti. 
Bližší informace najdete na webových stránkách.
Kontakt pro informace a rezervaci holí 739 031 081. 
Těším se na vaši účast! Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

VELIKONOČNÍ POCHOD


