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V pondělí dne 29. června 2015 se v obřadní síni Městského úřa-
du Slatiňany uskuteční slavnostní ukončení školní docházky pro 
vycházející žáky ZŠ Slatiňany. Součástí oslavy  je malý kulturní 
program spojený s předáním vysvědčení a pamětních listů.

Ukončení školního rokuHUDEBNÍ POŘAD V DPS SLATIŇANY

Česká muzika s harmonikou

Město Slatiňany ve spolupráci se ZUŠ Slatiňany připravilo u pří-
ležitosti Dne matek hudební pořad v DPS Slatiňany, který se konal 
dne 14. května 2015. Zúčastnily se ho obyvatelky Domu s pečova-
telskou službou spolu se členkami Svazu diabetiků. Radost svým 
vystoupením jim udělali žáci Základní umělecké školy Slatiňany.

Vám opět zahraje v restauraci U Zámku ve Slatiňanech 18. června 
od 16 hodin. Přijďte si poslechnout české, moravské a slovenské 
písničky a zatančit si.

128. LASKAVÝ VEČER
Chanson trio CouCou

Bývá obvyklé, že na Laskavých večerech nezní muzika, která se 
nepřetržitě valí ze všech rádií, televizí, počítačů, mobilů … Šan-
sony už několikrát ve Slatiňanech zazněly a vždy to bylo krásné. 
Jistě tomu tak bude i ve čtvrtek 18. 6. To přijede zajímavá skupi-
na, která si říká Chanson trio CouCou.  Možná si někteří pamatují 
na skupinu Beerberies a jejich irskou lidovou hudbu. Tato skupi-
na nyní již nekoncertuje, ale akordeonista Martin Kudrna, dal se 
zpěvačkou Radkou Rubešovou  dohromady  výše  zmíněné  usku-
pení. Radka Rubešová vystudovala JAMU a poté studovala zpěv 
ve Strasbourgu, kde si zamilovala francouzskou kulturu a zejména 
šansony. Spolu s nimi vystupují ještě Zdeněk Häkl (housle) a Petr 
Pavlíček (kontrabas).
Laskavý večer ve Společenském domě začne v 19 hodin a vstupné 
je 50 korun. Lístky  si můžete koupit  na místě  anebo v městské 
knihovně (469 660 239).  z.j.

www.zamek-slatinany.cz

7. 6. 2015 – PÍSŇOVÝ RECITÁL JANY 
SYCHROVSKÉ
Pěvecké  vystoupení  mezzosopranistky 
Jany Sychrovské a jejích hostů v působi-
vém  prostředí  zámecké  knihovny.  Začá-
tek  v  17  hodin.  Rezervace  a  předprodej 
vstupenek v Infocentru Slatiňany na čísle 
469 660 239.

13.–14. 6. 2015 – POKROK NEZASTA-
VÍŠ!
Speciální  prohlídky,  při  kterých  projdete 

zámek doslova „od sklepů až po půdy“. Prohlédnete si unikátně 
dochované  technické  zázemí  a  navštívíte  hned  několik  zajíma-
vých prostor, které nejsou běžně přístupné veřejnosti. Podíváte se 
i do knížecí oratoře v kostele sv. Martina, která  je se zámeckou 
budovou spojena krytou dřevěnou chodbou a za příznivého poča-
sí vystoupáte na zámeckou věž. Začátek prohlídky vždy v 10.30, 
12.30 a 14.30 hodin. Doporučujeme vstupenky rezervovat na tel. 
čísle 469 681 112.

26. 6. 2015 – CHRUDIMSKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE 
NA ZÁMKU
Tradiční  koncert  filharmonické  hudby  pod  širým  nebem.  Chru-
dimská  komorní  filharmonie  pod  taktovkou  dirigenta  Martina 
Profouse  vystoupí  na  nádvoří  slatiňanského  zámku. Koncert  se 
koná  pouze  za  příznivého  počasí.  Začátek  v  18  hodin. Vstupné 
dobrovolné.

STÁTNÍ ZÁMEK SLATIŇANY – 
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ – ČERVEN

Pozvánka
Na pravidelné setkání seniorů, které se koná 11. 6. 2015 v 15 ho-
din v klášteře.

Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Čtenáři  naší  knihovny  nám  poskytují  dob-
ré  typy a náměty na knihy, které  si oblíbily, 
a které by doporučili 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 pro-
střednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak kdykoliv učini-
li. My budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi 
vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Tom Clancy – Skrytá moc
Faber, Michel – Kvítek karmínový a bílý

Měsíc s pěknou knihou
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

dne 27. dubna 2015 na své 16. schůzi
  1.  Kompostárnu Slatiňany – malé zařízení: provozní řád
  2.  Pacht zemědělských pozemků (pro Národní hřebčín Kladruby 

nad Labem) (zrušena smlouva nájemní, nově smlouva pach-
tovní + aktualizace – nový občan. zákoník)

  3.  Zpevnění části pozemkové parcely č. 189/42 v kat. území Sla-
tiňany (v ul. Neumanova) (sjezd z veřejné komunikace, prová-
dí žadatel)

  4.  Vyřazení majetku města Slatiňany
  5.  Smlouvu o plnění školní docházky v Základní škole Slatiňany 

a o plnění školního stravování ve Školní jídelně Slatiňany (fin.
příspěvek od obcí Orel, Lukavice, Svídnice atd.) 

  6.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na nové osvětlení knihovny MěÚ Slatiňany

  7.  8.  rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 

Rada města Slatiňany projednala
dne 29. dubna 2015 na své 17. schůzi

  1.  9.  rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015 

Rada města Slatiňany projednala
dne 18. května na své 18. schůzi

  1.  Pojištění motokola (proti odcizení)
  2.  Úpravu vstupného pro plovárnu Slatiňany (sazby nezměněny, 

nově vstupy pro sport. akce)
  3.  Zapůjčení  společenského  sálu  pro  uspořádání  dětské  burzy 

(zpoplatněno 500 Kč)
  4.  Hospodaření města za I. čtvrtletí 2015
  5.  Zpoplatnění  nájmu  a  služeb  za  hrobová místa  řeholních  se-

ster  (bezplatně nadále hroby kněžské, vojenské + historické, 
celkem 24)

  6.  Žádost NPÚ Slatiňany (příspěvek na výsadbu v parku)
  7.  Výběr  zhotovitele  na  zakázku města malého  rozsahu – Pro-

vedení  defektoskopie  a  stability  stožárů  veřejného  osvětlení 
a jejich základů Rochovou metodou ve Slatiňanech (DATmo-
LUX a.s. Brno)

  8.  Výběr zhotovitele na stavbu nového veřejného osvětlení v čás-
ti ulice Sečská, Slatiňany (Havlík s.r.o., Pardubice)

  9.  Výběr zhotovitele na stavbu nového veřejného osvětlení v čás-
ti ulice Čechova, Slatiňany (Havlík s.r.o., Pardubice) 

10.  Výběr zhotovitele na výměnu veřejného osvětlení na Škrovád-
ském nábřeží, Slatiňany (Havlík s.r.o., Pardubice)

11.  Výběr  zhotovitele  na  stavbu  nového  chodníku  v  ulici T. G. 
Masaryka, Slatiňany (u radnice) (kolem parkoviště, restaurace 
k mostu – MIKOSTAV Klešice)

12.  Výběr  zhotovitele  na  stavbu  nového  chodníku mezi  ulicemi 
Nerudova a Školská, Slatiňany (Stavební a pece Chrudim)

13.  Výběr zhotovitele na stavbu chodníku v ulici Schmoranzova, 
Slatiňany (Stavební a pece)

14.  Výběr zpracovatele na zakázku města malého rozsahu – Zpra-
cování PD k realizaci stavby – Rekonstrukce objektu č. p. 93 
Trpišov (býv. prodejna)

15.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na realizaci kabelové elektropřípojky 1 kV pro kompostárnu 
Slatiňany – Škrovád (výběr. komise)

16.  Návrh  zhotovitelů  na  oslovení  s  výzvou  k  podání  nabídek 
na  realizaci nové komunikace, stavba C, Slatiňany (k RD č. 
p. 632) (slepá odbočka z Nádražní)

17.  10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2015

Cyklisté, kteří se pohybují po městě na kole, často jezdí radě-
ji po chodníku místo po silnici. V hustém městském provo-
zu jim toto řešení připadá bezpečnější. Jak je to ale s jízdou 
na kole po chodníku? Na základě řady dotazů jsme se rozhod-
li tuto problematiku blíže vysvětlit. 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunika-
cích, ve znění pozdějších předpisů (silniční zákon), cyklis-
tům říká, kde se mohou se svými koly pohybovat. V usta-
novení  §  53  silničního  zákona  je  specifikováno,  kdo  smí 
užívat chodník nebo stezku pro chodce. V ustanovení § 53 
odst. 1 silničního zákona je mimo jiné uvedeno, že chodec 
musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. 
Dále  ustanovení  §  53  odst.  2  silničního  zákona  říká,  že 
jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než 
chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, 
pokud není v silničním zákoně stanoveno jinak. V ustano-
vení  §  53 odst.  7  silničního  zákona  je  uvedeno,  že osoba 
vedoucí  jízdní  kolo  nebo moped  smí užít chodníku,  jen 
neohrozí-li ostatní chodce; jinak musí užít pravé krajnice 
nebo pravého okraje vozovky. Dále jízdu na jízdním kole 
upravuje § 57 silničního zákona.
Vzhledem  k  výše  uvedeným  skutečnostem  vyzýváme  cyk-
listy, kteří užívají chodník pro jízdu na kole, aby dodržovali 
ustanovení silničního zákona a jízdní kolo po chodníku vedli, 
nebo aby pro jízdu na kole užívali pravého okraje vozovky.

Vyzýváme tímto občany, kteří mají stále nedoplatky na míst-
ním poplatku za odpad, aby je uhradili co nejdříve po přečtení 
této výzvy.

Neplatičům budou nedoplatky v souladu s obecně závaznou vy-
hláškou města Slatiňany, o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů vyměřovány platebním výměrem nebo 
hromadným předpisným seznamem.

Platební výměr  je  rozhodnutí  zasílané  přímo  dlužníkovi  dopo-
ručeným  dopisem,  hromadný předpisný seznam  je  seznam 
dlužných nedoplatků dle jednotlivých dlužníků, který správce po-
platku, tj. Městský úřad Slatiňany, zpřístupní dlužníkům po dobu 
minimálně 30 dnů přímo na Městském úřadu Slatiňany, v kance-
láři č. 8 u paní Bc. Petry Víškové.
Konkrétní  termín zpřístupnění seznamu bude oznámen veřejnou 
vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce a na webových 
stránkách města Slatiňany.

Předpokládaný termín zpřístupnění seznamu bude
1. 6. 2015 – 3. 7. 2015.

S ohledem na výše uvedené by tedy mělo být v zájmu každého, 
kdo si není jistý, zda má místní poplatky za odpad uhrazeny, 
do tohoto seznamu nahlédnout a s případným nedoplatkem se 
seznámit.

Věříme, že své nedoplatky uhradíte, a vyhnete se tak z toho ply-
noucích nepříjemností.

Dotazy  ohledně  místního  poplatku  za  odpad  Vám  zodpoví  paní 
Bc. Petra Víšková, tel. č.: 469 660 234, mail: p.viskova@slatinany.cz.

JÍZDA NA KOLE PO CHODNÍKU

Výzva k úhradě místního poplatku za odpad



3

Město Slatiňany nabízí občanům a majitelům nemovitostí na úze-
mí města Slatiňany (včetně místních částí Škrovád, Kunčí, Trpi-
šov a Kochánovice) k odkoupení za zvýhodněné ceny platné pro 
rok 2015 tyto kompostéry:

700 l (zelený, černý)  400 l (zelený, černý)
nabízená cena: 1 179 Kč  nabízená cena: 707 Kč

390 l (zelený, černý)  350 l (černý)
nabízená cena: 486 Kč  nabízená cena: 407 Kč

900 l (černý)
nabízená cena: 502 Kč

Certifikovaný kompostér,  výška  75 cm,  postupně  odnímatelné 
stěny, tlakově impregnovaný, možné velikostní provedení včetně 
nabízených cen:

100 × 100 cm, objem 750 l,
cena: 895 Kč
125 × 125 cm, objem 1172 l,
cena: 1095 Kč
150 × 150 cm, objem 1687 l,
cena: 1345 Kč
200 × 200 cm, objem 3000 l,
cena: 1695 Kč

Vzorek tohoto kompostéru si můžete prohlédnout na dvoře měst-
ského úřadu Slatiňany po předchozí dohodě s paní Víškovou, tel. 
č.: 469 660 234
Nabízené ceny tvoří 50 % pořizovacích nákladů. Tyto pořizovací 
náklady jsou navíc výrobcem kompostérů pro obce a města zvý-
hodněny (platí u plastových kontejnerů). Běžné ceny stejně jako 
další technické údaje můžete najít na webových stránkách výrob-
ce, a to www.kompostery.cz (plastové) a www.palis.cz (dřevěné).
Při prodeji kompostéru bude s budoucím majitelem kompostéru 
uzavírána kupní smlouva, ve které budou uvedeny i další povin-
nosti majitele kompostéru. 

Návrh konkrétní kupní smlouvy a návrh žádanky o odprodej kom-
postéru jsou zveřejněny na webových stránkách města: www.sla-
tinany.cz –  sekce Městský úřad/Informace z  radnice, nebo si  jej 
můžete  vyžádat  na  správě majetku Městského  úřadu  Slatiňany, 
u paní Víškové.
Své žádosti o koupi vybraného kompostéru zasílejte nejpozději 
do 30. 6. 2015 na Městský úřad Slatiňany,  správu majetku  – 
paní Bc. Víšková.

Do  žádosti  uveďte  typ  požadovaného  kompostéru  včetně  barvy 
a telefonní číslo pro domluvení termínu podpisu smlouvy a předá-
ní kompostéru v případě, že bude žádosti vyhověno.
Přednostně  budou  uspokojeny  žádosti  těch  občanů,  kteří  nabíd-
ku kompostérů za zvýhodněnou cenu dosud nevyužili. Do každé 
domácnosti  bude  prodán  za  zvýhodněnou  cenu maximálně  1 ks 
kompostéru.
Své dotazy volejte na telefonní číslo: 469 66 02 34 nebo zasílejte 
na emailovou adresu: p.viskova@slatinany.cz.

Výhody kompostování v kompostérech
•  urychlení procesu kompostování až o polovinu doby nutné pro 
kompostování v hromadách 

•  regulace teploty, vlhkosti, přístupu vzduchu a světla 
•  úspora místa na zahradě (kompostér nahradí nevzhlednou hro-
madu) 

•  estetičnost 
•  odstranění nepříjemného zápachu, který vábí hmyz a drobná zví-
řata 

•  finanční úspora na svozu domovních odpadů – kompostováním 
je možné zpracovat až 30% kuchyňských odpadů 

•  zužitkování odpadů ze zahrady 
•  získání kompostu – vynikajícího zdroje živin a organických látek

Bc. Petra Víšková

Nabídka kompostérů za zvýhodněné ceny-3. kolo

Jsme  jedna  z  největších  firem  zabývající  se  distribucí  chemiká-
lií na trhu v České republice. Našimi zákazníky jsou průmyslové 
podniky. V současné době hledáme vhodného kandidáta na pozici: 

Manipulační dělník / skladník
Pro chemický sklad ve Slatiňanech

Pracovní náplň:
• Balení, skladování zboží
• Vykládka a nakládka zboží pomocí mechanizace nebo ruční
• Stáčení tekutin z přepravních obalů do provozních obalů
• Značení zboží, kompletace dodávek pro odvoz k zákazníkům
• Ostatní činnosti související s provozem skaldu
Požadavky: 
• Osvědčení o řízení VZV
• Zkušenosti s regálovým zakládacím vozíkem výhodou
• Zkušenosti s prací s chemikáliemi výhodou
• Spolehlivost
• Čistý trestní rejstřík 
Nabízíme: 
• zaměstnání u stabilní společnosti 
• 8 hodinová pracovní doba
• 2 směnný provoz
• Odpovídající platové ohodnocení
• Zaškolení a pravidelná školení
• Práci na dobu neurčitou
• Týden dovolené navíc
 
Nástup možný ihned. 
Cítíte-li se osloveni naší nabídkou, pošlete svůj profesní životopis 
co nejdříve na níže uvedenou kontaktní adresu s uvedením názvu 
pozice. 

Kontakt:
EURO - Šarm spol. s r.o.
Těšínská 222, 739 34 Šenov, Česká republika
Tel: 596 831 133
www.eurosarm.cz, smigalova.marcela@eurosarm.cz
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Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blahopřání 
k mým narozeninám.
 Bohuslav Skala

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

Děkuji panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za hezké blahopřání 
k narozeninám.
 Jiří Roztočil

Děkujeme touto cestou panu starostovi MVDr. Jeníkovi za milé 
blahopřání k našim narozeninám.
 Jaroslava a Jan Nežádalovi

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

Poděkování

Poděkování obyvatel DPS Slatiňany
Obyvatelé a pracovnice domu s pečovatelskou službou děkují Ma-
teřské škole ve Slatiňanech, Základní umělecké škole Slatiňany, 
Mateřské školce Děvčátko MOMO, místnímu skautskému oddílu 
a Školní družině při ZŠ Slatiňany za spolupráci. Děti, pod vedením 
svých zkušených pedagogů, zpříjemnily během celého uplynulé-
ho školního roku svým pravidelným vystoupením naše společné 
oslavy svátků a narozenin. Děkujeme všem, kteří nám svůj volný 
čas věnovali a přispěli tak k radostné atmosféře v našem domově.

Pečovatelská služba města Slatiňany

Pokud  bude  mít  někdo  zájem,  lze  se  podívat 
na  nový  vzhled  našich  webových  stránek,  a  to 
na adrese: www.infocentrum.slatinany.cz. Snažíme 
se je průběžně aktualizovat, ale není v našich silách 
zachytit každou změnu, takže pokud nějakou obje-

víte, budeme rády, když nám dáte vědět.
Pro letošní sezónu jsme rozšířily nabídku propagačních materiálů 
a  zboží  s  tématikou  našeho města.  Prodáváme  například  novou 
turistickou  známku,  a  to  hřebčín  Slatiňany, máme  nové  svíčky, 
pamětní minci  našeho města,  perníčky,  různé  hrníčky,  přívěsky 
a odznáčky s koníky, pohlednice opraveného Chlumu a spousty 
dalšího zboží. Takže pokud někdo chcete pro své nejbližší, známé 
či kamarády originální dáreček, neváhejte se u nás zastavit. A aby 

se tady všichni bez problémů orientovali a navštívili zajímavosti 
v našem městě, vytvořili jsme novou mapku „Se zlatou podkovou 
Auerspergskou krajinou“, ve které najdete tři typy okruhů a kterou 
si můžete zdarma vyzvednout v našem IC a naleznete ji i na na-
šich www stránkách.
Nově jsme také prodejci regionálního výrobku Železných hor, a to 
z Mýdlárny ŠIVA ze Slatiňan, která vyrábí mýdla a šampóny růz-
ných vůní.
Výzva pro pořadatele kulturních akcí v našem městě a okolí
V prostorách našeho „íčka“ i knihovny lze umístit na naší infor-
mační nástěnku plakátek s pozvánkou na pořádanou akci. Zároveň 
lze o akci naším prostřednictvím informovat na webech, se který-
mi spolupracujeme a kde vám ji rádi zveřejníme (www.slatinan-
sky.navstevnik.cz a www.vychodni-cechy/info). 
Bližší  info  na  e-mailu:  infocentrum@slatinany.cz  či  telefonu: 
469 660 239
Akce města
Pokud máte zájem být pravidelně  informováni o akcích pořáda-
ných naším městem, zašlete e-mail s žádostí na adresu infocent-
rum@slatinany.cz, my si Vás zařadíme do databáze a budeme Vás 
prostřednictvím e-mailu o připravovaných akcích informovat.

Novinky z infocentra

Pořadatelé  BURZY  OBLEČENÍ  Vás  srdečně  zvou  na  dětskou 
burzu, která se koná ve Společenském – kulturním domě:
• 11. a 12. 6. 2015  14.30–17.30 h.
Příjem věcí:
• 10. 6. 2015 13.00–16.30 h.
Do  prodeje  ráda  přijmu  i  Vaše  věci,  pro-
sím,  kontaktujte  mě  na  telefonním  čísle 
774 917 602 nebo poslusna.b@seznam.cz, sdělím Vám podmínky 
pro přijetí věcí. 
Těšíme se na Vaši návštěvu.

BURZY OBLEČENÍ
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Míla  Tichá,  bývalá  kronikářka  města,  v  rámci  oslav 
700.  výročí  od  první  zmínky  Slatiňan,  vypsala  v  listopado-
vém  kalendáriu  1994  přehled  vlastníků  tohoto  hostince  (dnes 
U zámku, obr. č. 1) od roku 1739 do počátku 20. století (1901), 
kdy jej vlastnila tehdy již ovdovělá Anna Čiháková.

Z výčtu těchto majitelů vyjímáme Václava a Veroniku Novot-
ných, kteří  zakoupili  tento zájezdní hostinec 8. 11. 1817.  Jejich 
dcerou byla Františka,  první  žena  stavitele F.  Schmoranze. Ten 
se ve Slatiňanech usadil a z věna nevěsty postavil rodinný domek 
čp. 21 na hlavní křižovatce.

Chrudimské noviny připomínají, že  tento hostinec,  ležící při 
státní silnici, byl hlavní zastávkou všech formanů a lidé mu proto 
říkali zlatý důl.

Ještě  se musíme  zmínit  o  posledních dvou  letních pobytech 
J. Vrchlického ve Slatiňanech, neboť byl ubytován v hostinci pí 
Čihákové, sloužící též jako penzion. Hostinská zajišťovala hostu 
denně plzeňské pivo z Chrudimi dle doporučení  lékaře. Mozko-
vá příhoda  jej však po zdravotní  stránce  fyzicky omezila,  takže 
v roce 1909 přijel básník do naší obce naposledy.

Po  dohodě  s  hostinským  sál  restaurace  využívala  od  roku 
1911 ustavená organizace Sokol  v  obci  (1910).  Jako  stanoviště 
členů sokola jim sloužil až do roku 1936, v němž byla postavena 
v Tyršově ulici sokolovna.

V pozemkové knize, uložené na Katastrálním úřadě v Chru-
dimi, jsou zapsáni jako další vlastníci ke dni 16. 4. 1930 manželé 
Kristina  a  Jan Konrádovi. O  sedm  let  později  oni  vše  odkázali 
synu Janovi a  jeho ženě Vlastě po polovině. U  tohoto zápisu  je 
poznámka, že nesmí být hostinec zcizen bez svolení rodičů Jana.

Hospoda U Čiháků  byla  vždy  oblíbeným  dostaveníčkem 
místních  i  chrudimských  občanů. Bylo  to  rovněž  díky  tradici 
a dobré pověsti.

Úmrtí Jana Konráda sen. počátkem ledna 1938 ve věku 58 let 
věnuje  pozornost  chrudimský  tisk.  Připomíná  jeho  náhlý  skon 
(srdeční mrtvice), jehož pohřeb 11. ledna se konal za velké účasti 
místních spolků a občanů z celého okolí.

Hostinský Konrád měl pro každého příchozího hosta vlídný 
úsměv  a milé  přivítání.  Podporoval  chudé  a  nikdy  neodepřel 
poskytnout  útulek  i  tomu  nejnuznějšímu  žebrákovi. Každý  ho 
měl rád a všichni jeho odchodu upřímně želí. Na závěr tklivých 

slov  své  účasti  autor  uvádí,  že  zemřel  opravdu  dobrý  člověk, 
na něhož budou ve Slatiňanech dlouho a vděčně vzpomínat.

Z  rodinného  archivu  se  podařilo  získat  od  jeho  potomků 
několik fotografií, které jsou zveřejněny poprvé.

Obr.  č.  2  zachycuje  rodinu  J. Konráda  sen.  s  dětmi.  Starší 
syn Jan pokračoval po otci jako zákonný dědic (viz. Pozemková 
kniha), mladší  Josef  se  stal  úspěšným  fotbalistou,  o  němž více 

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Pověstný Konrádův hostinec postihl ve 20. století proces druhé vlny znárodnění

Obr. č. 5
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Měsíc  květen  byl  ve  školce  velmi  plodný,  děti  byly  autobusem 
na výletě na kozí  farmě v nedalekých Lozicích. Užily si běhání 
s kozami, dojení koziček a výrobu chutné kozí  ricotty. Z výletu 
přijely neskutečně spokojené a „smradlavé“ od koz. Z kozí ricotty 
jsme na následném setkání s  rodiči připravily chutné občerstve-
ní, aby i rodiče mohli ochutnat výtvory svých dítek. Ochutnávání 
sýra  nebylo  jen  tak,  ale  vyráběli  jsme  ve  školce  hmyzí  domeč-
ky pro školkovou zahrádku. Přálo nám sluníčko a celé odpolední 
setkání se moc vydařilo. Na tvoření se podíleli nejen rodiče, ale 

i prarodiče, kteří s elánem přidali ruku k dílu a vznikly 4 úžasné 
hmyzí domečky. Již je možné vidět první stěhující se obyvatele. 
Snad se jim bude dobře bydlet. Tatínkové také na horní zahrádce 
zasadili hrušeň, kterou  jsme zakoupili za peníze utržené sběrem 
papíru na Den Země. Na naše výtvory se můžete podívat na fo-
tografiích. Zmíněná setkání jsou velmi oblíbena nejen dětmi, ale 
také rodiči a dalšími členy rodiny. Všichni se tak mohou na chvíli 
zastavit, podebatovat a užít si čas strávený ve školce společně se 
svými dětmi. Děkujeme všem pomáhajícím.

Za MŠ MOMO Olga Chlápková

MŠ MOMO

pojednává almanach TJ Spartak, vydaný ke 100. výročí kopané 
ve Slatiňanech.

Na obr. č. 3 je nejstarší dcera, provdaná Šmahelová, s rodiči 
a dceruškou na klíně.

Obr.  č.  4  je  foto  personálu,  který  zajišťoval  restauratérovi 
Konrádovi  sen.  provoz  restaurace  a  řeznictví.  Sám majitel  byl 
také řezníkem.

Konráda  sen.  ve  slaměném  klobouku  se  svými  přáteli 
v zahradní besídce restaurace vidíme na obr. č. 5.

Obrázky č. 3, 4 a 5 jsou z 30. let minulého století, obr. č. 2 je 
nejméně o 10 let starší.

Titulek článku předznamenal to, co se s tímto hostincem stalo 
na  konci  50.  let minulého  století. V  roce  1958  bylo  zahájeno 
dražební  řízení,  ukončené  v  roce  1962.  Právo  vlastnické  bylo 
převedeno na Československý  stát,  konkrétně Československou 
akademii zemědělských věd – Výzkumnou stanici pro chov koní 
ve Slatiňanech. Jako dodatek je v pozemkové knize uvedeno, že 
se vymazává poznámka, týkající se zákazu zcizení majetku, výše 
citovaná.

Po roce 1989 potomci Konráda požádali o vrácení zabavené-
ho majetku státem.

Ing. Milan Vorel
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Ohlédnutí za Slatiňanským pozastavením
Od časného rána sluníčko na obloze slibovalo i krásný den a ten se 
opravdu vydařil. Do parku přilákalo pěkné počasí na bohatý program 
malé i velké, mladé i postarší a každý z nich si mohl vybrat z nabíd-
ky kulturních vystoupení a pořadů. Mnoho z vás využilo i nabídku 
hřebčína, kdy byli prohlídky stájí i jízdy kočárem zcela zdarma a na-
konec se každý zastavil u některých ze stánků, ve kterých se prodával 
různorodý sortiment i něco dobrého k zakousnutí. Veliký zájem byl 
nejen o loutková představení, ale i dětské dílničky. Vzácným hostem 
letošního ročního Slatiňanského pozastavení byl folklórní soubor Li-
kávka ze Slovenska. Soubor si pro návštěvníky připravil bohatý a ne-
tradiční program, které sklidil velký úspěch a byl odměněn hlasitým 
potleskem. Během dne měli jeho členové možnost navštívit zámek, 
muzeum Švýcárna i hřebčín a blíže tak poznat naše krásné město. 
Nemalý dík patří všem, kteří přispěli k tak krásné atmosféře. Nemo-
hu nejmenovat hlavní kolegy a spoluorganizátory, kterými jsou čle-
nové Národopisného souboru Formani ze Slatiňan, Dětský folklórní 
soubor Sejkorky, všechy žáky a žákyně ZUŠ Slatiňany z  různých 

souborů a hlavně jejich pedagogy, kteří je na vystoupení připravili. 
Těžko bychom tuto akci nepřipravili bez spolupráce dalších důleži-
tých – velký dík patří panu kastelánovi zámku Ing. Jaroslavu Bušto-
vi,  taktéž panu Ing. Jiřímu Machkovi,  řediteli Národního hřebčína 
Kladruby nad Labem a dalších a dalším. Všem, kteří nám pomohli 
ať již větší či menší měrou mnohokrát děkujeme. Také věříme, že 
bude příští ročník, vlastně již 10. opět zajímavou a povedenou akcí 
v našem městě, která opět přiláká nejen místní…

Zápis nových žáků 
 

do Základní umělecké školy Slatiňany 
 

 
 

8. - 26. června 2015 
 

v dopoledních i odpoledních hodinách 
 

přijímáme děti od pěti let 
 

hudební obor 
(zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon, trubka, baskřídlovka, pozoun, tuba, 

housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, bicí nástroje, sólový a sborový zpěv) 
 

výtvarný obor, balet, současný tanec 
 

žáky přijímáme do naplnění kapacity jednotlivých nástrojů a oborů 
 

                                                       
 

                                                          
 

  
bližší informace: tel. 603 528 590, email: zusslat@tiscali.cz, www.zusslatinany.cz 
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Jestli  se  vážení  přátelé  ptáte,  kde  jsem  se  zase  ochomýtala,  tak 
to jsem byla s našimi diabetiky na báječném rekondičním poby-
tu  v Chlumu  u Třeboně. Veselý  žlutý  autobus  pana Matějky  se 
spolehlivým řidičem Karlem S. nás bezpečně dovezl k penzionu 
„HEJTMAN“, který stojí téměř na břehu stejnojmenného rybníku. 

Penzion nám nabídl  vše,  abychom  se  zde  cítili  dobře. Příjemné 
pokoje s televizí a sociálním zařízením, prostornou jídelnou, spo-
lečenskou místnost a internetový koutek. Na uvítanou dostáváme 
od  vedoucích  penzionu  dárek  – masáž  zad. Kdo  chtěl, mohl  si 
za přijatelnou cenu zakoupit další. Páni kuchaři vařili chutnou do-
mácí stravu, byla moc dobrá a bylo jí dost. A tak začal týden plný 
zážitků  a poznávání. Však  se měl  žlutý  autobus  co otáčet,  aby-
chom všechno stihli. Ovšem, že jsme se jenom nevozili, víme že 
pohyb je pro diabetiky velmi důležitý, tak kromě rozcviček, které 
za každého počasí venku vedla s elánem sobě vlastním neúnavná 
Eva R. Byly na pořadu dne také vycházky. Ta první samozřejmě 
vedla do městečka, abychom prozkoumali kde se co nachází, kam 
si dojít zamlsat, kam zajít na pivečko. Všechny nás lákal kostelík, 
který  vévodí  celému městečku.  Byl  postaven  v  letech  1737–45 
ve slohu vrcholného baroka. Stoupali jsme k němu po nádherném 
širokém schodišti, které je lemováno sochami, vede tudy i Křížo-
vá cesta a celkový dojem umocňuje lipová alej. Je to neodmysli-
telná,  z  daleka viditelná  součást Chlumu. Na další  vycházku  se 
vydáváme po břehu rybníka Hejtman do vesničky Staňkov. Naším 
cílem je staňkovský rybník, jehož plocha je 241 ha a délka 7 km. 
Jeho severní část tvoří hranici s Rakouskem. Ovšem největší zá-
jem vzbudila  rybárna U Sumečka, která našim mlsalům nabídla 
velké množství chutně upravených ryb. Dalším cílem našeho pu-
tování je opuštěná sklárna. Cesta vede sice krásným,ale bohužel 
neudržovaným  zámeckým parkem. Z  velkého  areálu  sklárny  se 
pomalu stávají ruiny. Škoda krásné sklárny, velká škoda sklářské-
ho učiliště i internátu. Jen v malé místnosti si můžeme prohlédnou 
ukázky zašlé slávy našich sklářů.
Jsme veselí, jsme hraví! 
Oblíbené Člověče nezlob se, nahradila nová hra DOBLE. Při téhle 
hře se nám z hlav přímo kouřilo. Rychlost, postřeh, reflexy, přímo 
vražedná kombinace, která u některých z nás už tak moc nefun-
guje.Ale  jinak  báječná  hra.  Oblíbene Petang – koule  nemohly 
chybět.
Tradiční  dárkový  večer  jako  vždy  nezklamal  –  písničky,  vtipy, 
básničky a pochopitelně dárečky, povětšinou velice vtipné, např. 
zouvák, zástěrka, ale i výrobky vlastnoručně a určitě s láskou vy-
robené. Ovšem záviděníhodný dáreček dostala naše Lída M. Byla 
to apartní noční košilka, která jí moc slušela a velikost byla ako-
rát. Také majitelky si pro své návštěvníky připravily překvapení. 
Na každém pokoji byl připraven KVÍZ, při kterém jsme zúročili 
své znalosti o Jihočeském kraji. Vítězky si odnesli lahvinku šam-
píčka a čokoládku.
A mezi tím vším děním jezdíme za poznáním po okolí. První výlet 
je do nedalekého  lázeňského města Třeboně. Autobus  zastavuje 

u  lázní Aurora,  které  se  rozkládají  na  břehu  rybníka  Svět. Tro-
chu poprchává, nikomu to nevadí. Vodomilové se vrhají do bazén, 
ostatní si prohlížejí lázně. Po plavání odjezd do města – parkujeme 
pod mohutnou hrází rybníka, kterou lemují, jako téměř mohutné 
duby. To Jakub Krčín za pomoci čerta je všude zasadil.
Rozmarné  zastavení  ve  shonu  života  –  místo  pro  radost,  mís-
to k odpočinku a velkolepým šlechtickým zábavám,  letní  sídlo 
Rožmberků  půvabný  zámeček  KRATOCHVÍLE  nás  vítá  krás-
ným  slunečním  počasím.  Je  to  drahokam  obklopený  vodním 
příkopem,  zasazený  v  nádherné  zahradě.  Po  prohlídce  pokra-
čujeme krásnou krajinou a ocitáme se v pohádce. Jako bychom 
vstoupili do obrázku J. Lady, jen kocour Mikeš na návsi chybí. 
Jsme ve vesničce, která je na seznamu UNESCA – Holašovice, 
nádherné selské baroko. A další, téměř pohádkový výlet. Jen se 
vysloví jméno „Červená Lhota“ vybaví se nám nezapomenutelná 
pohádka o Zlatovlásce. Škoda, že dojem kazí větrné počasí. Ne-
vadilo nám to, po prohlídce hrádku se jdeme zahřát do útulné re-
staurace, odkud je krásný výhled na hrádek i okolí. A další poklad 
tohoto kraje Český Krumlov. Byli jsme tady, ale jen v zahradách. 
Tentokrát však vcházíme do zámeckých komnat. Venku  je hor-
ko, tak chládek vevnitř je vítaný. Jsme nadšení zlatým kočárem, 
který  vyjel  pouze  jednou  a  iluzivně  vymalovaným Maškarním 
sálem.

Všechno tak rychle uběhlo, přichází poslední večer. Zhodnocení 
rekondičního pobytu, poděkování personálu za péči kterou nám 
věnovali, rozdání cen ze soutěží. Na závěr přichází stará Pavouč-
nice, která poděkovala všem, že se chovali ohleduplně nejen k pří-
rodě, ale i k sobě, a rozdala malé diplomky. Jdeme balit a zítra? 
– kdo si myslí, že hned domů, je na omylu. Čeká nás to nejkrás-
nější z celého týdne, Jindřichův Hradec. Tentokrát nenavštívíme 
zámek, ale muzem a v něm známé Krízovy  jesličky.  Jsou úžas-
né, jsou okouzlující. Nejen jesličky nás zaujaly, ale také výstava 
o životě slavné zpěvačky Emmy Destinové. A ještě jedno báječné 
a nečekané překvapení. Vodotrysk v pasáži u sv. Floriánka. Voda 
sice  netryskala  vzhůru,  ale  snášela  se  ze  stropu  v  drobounkých 
kapičkách a světelné efekty dotvořily nádhernou podívanou. Ale 
nyní už doopravdy domů. Moje poděkování patří všem, kteří vě-
novali svůj čas pro spokojenost druhých.
Velký dík Olino a Karle.

B. Blažková

BYLA JSEM PŘI TOM…

Začátkem měsíce června bude ve Slatiňanech čp.157, vedle 
Oční optiky otevřena prodejna Zdravá výživa u Štěpánky.
Bude zde prodej tělu prospěšných potravin, potraviny pro ce-
liakliky, diabetiky, med a výrobky z medu, bylinné čaje a su-
šené ovoce, a mnoho dalších dobrot.

Těším se na Vás, Vaše Štěpánka

Vážení přátelé zdravého životního stylu
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Nedílnou součástí života a činnosti ZUŠ Slatiňany je již po něko-
lik  let  tradiční dubnové vystoupení  tanečního oboru v chrudim-
ském divadle Karla Pippicha.
Taneční  obor  ZUŠ  Slatiňany  si  v  tomto  roce  připomíná  20  let 
od svého vzniku.
V letošním roce se ve dnech 27.–29. 4. 2015 v chrudimském di-
vadle uskutečnila série pěti vystoupení – 3 pro školy a 2 pro ve-
řejnost. V 17-ti vstupech se představily všechny složky tanečního 
oboru naší školy (současný tanec, balet i Formánci). Mladé taneč-
nice, tanečníci a muzikanti na prknech chrudimského divadla beze 
zbytku „prodali“, co se při přípravě v „zušce“ se svými pedagogy 
naučili a dočkali se tak zasloužených ovací. Poděkování za krásný 
zážitek patří všem, kteří mají svůj podíl na organizaci této akce, 
přípravě žáků a i na podpoře dětí. A již se můžeme těšit na příští 
rok do divadla Karla Pippicha na taneční dny, které si pro vás naše 
škola připraví.

Petr Šotta, ředitel ZUŠ Slatiňany

Vystoupení Tanečního oboru ZUŠ Slatiňany v divadle Karla Pippicha
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Úspěch tanečníků ZUŠ Slatiňany
Velkého úspěch se podařil tanečním formacím naší školy pod vede-
ním pí uč. Jiřiny Doušové na taneční soutěži „Poupata 2015“, která 
se uskutečnila v sobotu 16. 5. 2015 v Heřmanově Městci. Všech 
šest choreografií získalo pohárová ocenění. Vzhledem k velice sil-
né konkurenci, která se na tuto renomovanou a tradiční soutěž sjela 
z celé republiky, je to velmi hodnotný a cenný úspěch! Gratuluji 
a děkuji všem úspěšným účastníkům a J. Doušové za skvělou re-
prezentaci naší školy a města.  Petr Šotta

Kategorie do 12 let:
1. místo – V království ledu, 3. místo – Někdy jindy, někde 
jinde
Kategorie do 15 let:
2. místo – Euphoria
Kategorie nad 16 let:
1. místo – Shatter me, 2. místo – Siluety, 3. místo – Manicure

Přesně šest měsíců se překulilo
a do společenského sálu se nadšené obecenstvo přiřítilo.

Rozkřiklo se, jak tady 24. 10. 2014 Pardubická šestka skvělá byla
a tak jsem tam ani já na jejím dalším vystoupení nechyběla.

Pracovníkům městského úřadu hlavně p. Maryškové velký dík
a jsem ráda, že jsem opět na tak skvělé dechovce mohla být.
Že jsme si mohli „Pardubickou šestku“ poslechnout zase,

v tomto krásném jarním čase.

Za všechnu starost p. Maryškové patří opět dík,
že se taková událost mohla ve Slatiňanech zase dít.

Pardubická šestka – to správná dechovka je
a tak snad i jí je milé, že si ve Slatiňanech dvakrát ročně zahraje.

Jde o skvělou kapelu, která se do semifinále ankety
„Zlatý šlágr“ dostala

a i já jsem jí mnoho SMS hlasů poslala.
Do třetího května je možné posílat kapele hlasy a tím ji

do finále poslati
a potom už se na ni, šestého května až bude v Bratislavě

vystupovat, dívati.

Tato kapela ač je „malá“, dva bubeníky má
a to se hned tak nestává.

Jenže jen jeden na bubny bubnuje,
protože ten druhý se tak jmenuje.

No a tak nezbývá než čekat dalších měsíců šest
a doufat, že Městský úřad ve Slatiňanech povolá je

na podzim zpět.
Snad Vás básnička potěší, jako nás Pardubická kapela
a budeme si s ní moci na podzim zazpívat zase zvesela.

Díky, velké díky
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O červnových víkendech se můžete těšit na tyto 
filmy pod širým nebem: 
  5. 6. 2015   The Social Network  –  drama/

životopisný, USA, 2010
12. 6. 2015   Hořící keř  –  drama/životopisný, 

Česko/Polsko, 2013
19. 6. 2015   Železná srdce  –  akční/drama/

válečný, USA, 2014
26. 6. 2015   Babovřesky 3 – komedie, Česko, 2015
27. 6. 2015   Zvonilka a piráti – animovaný/pro děti, USA, 2014

Vstupné 60 Kč. Začínáme ve 21.30 hodin.
O prázdninách bude promítání již od čtvrtka.
Více na www.letak-chrudim.cz/.

Spolek MaChr za Chrudim malebnou

Letní kino v Chrudimi – BIOLEŤÁK hraje

Každoročně  pořádá  Okrašlovací  spolek  Škrovád  „Benátskou 
noc“. Ta se konala i v letošním roce, v neděli 3. května. Zúčastni-
la jsem se poprvé a byla jsem velmi mile překvapená, o jak zda-
řilou akci se jedná. Po zahájení v 19 hodin se konal závod rodičů 
s dětmi na lodích o putovní pohár. Po jeho ukončení a vyhlášení 
vítězů, kdy už se začalo pomalu stmívat, nastala velkolepá show, 
o kterou se postarali pořadatelé a hlavně hasiči z Trpišova a Svíd-

nice. Za doprovodu hudby od Bedřicha Smetany, dirigováni Jiřím 
Korečkem,  jmenovaní  hasiči  přímo  ze  řeky Chrudimky  stříka-
li  hadicemi proudy vody,  dle  taktů  hudby  a  doplnění  krásných 
světelných  efektů. Byla  tak  vytvářena  úžasná  barevná  fontána. 
Byl  to  opravdu  nádherný  zážitek  pro mě  a  určitě  pro  všechny 
zúčastněné.

Pořadatelům Okrašlovacího spolku Škrovád i hasičům z Trpišova 
a Svídnice patří velký dík.
Pořádá se v předvečer svátku sv. Floriana, patrona hasičů. Florian 
římský voják, později úředník se zastal zajatých křesťanů. Byl mu-
čen a shozen do vody s uvázaným mlýnským kamenem. Známé 
jsou jeho především barokní sochy s vědrem které vylévá na hořící 
dům.  M.K.

Benátská noc – pěkná akce


