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DUBEN 2017

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

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 25. února 
2017  zastupitelem města Mgr. Milanem Chalupníkem  slavnostně 
přivítání do života a společenství našeho města tito noví občánci: 
Hromádka Šimon, Kubů Jana, Kubů Tereza, Malinová Eliška, Vág-
ner Richard a Zedník Richard.
Na této malé slavnosti účinkovali žačky ZUŠ Slatiňany za hudeb-
ního doprovodu paní učitelky Coufalové. Všichni přítomní popřá-
li novým občánkům a  jejich  rodičům do dalších  let hodně zdraví 
a spokojenosti.  Foto: Andrea Laki

Do  tanečního  kurzu  ve  Slatiňanech  se  dále  mohou  hlásit  pouze 
dívky. Příjem přihlaášek na e-mailu: tanecni.slatinany@seznam.cz 
nebo na tel. 608 970 115.

Přihlášky do tanečních

Poděkování občanům
Občanům patří poděkování, že i v raném začátku zahrádkářské se-
zony si přivykli biologicky rozložitelný (kompostovatelný) odpad 
ukládat do prostor kompostárny ve Škrovádě za seníkem. Provoz 
kompostárny bude oficiálně zahájen až 1. dubna,  ale občanům  je 
k dispozici již nyní.

Vítání občánků
Pátý ročník tradičního pálení čarodějnic ve SPALTOLANDU v ne-
děli 30. 4. 2017.
Přijďte strávit příjemný den v přírodě, při muzice, občerstvení a pří-
jemném programu.
Areál otevřen od 15.00 – začátek dětského programu včetně truh-
lářské dílničky. Celý večer bude k tanci hrát kapela Merllin (http://
www.merllim.cz/), vystoupí reper Progy a zahraje a dnem Vás pro-
vede DJ Spalda. V 19.00 hodin tradiční zapálení ohně. Pivo, limo, 
buřty, grilované prasátko a letos i řecká specialita.
Více Info na FB stránce Spaltoland.
Areál Spaltoland Slatiňany, vstupné dospělý+1dítě 100 Kč další děti 
50 Kč.

Čarodějnice

Jitku Morávkovou si možná vybavíte z pořadu Žebřík do nebe pro 
Jana Skácela, ve kterém vystoupila s Alfrédem Strejčkem, Radkou 
Tesárkovou  a  Jiřím Šámalem.  Je  to  pedagožka,  herečka  a  hlavně 
vynikající recitátorka. Představí nám několik svých oblíbených bás-
níků, nechme se však překvapit, kteří to budou.
Harfenici  (nikoli  harfistku)  Janu Bauerovou  návštěvníci  Laska-
vých večerů znají velmi dobře. Hrála u nás již vícekrát. I tentokrát 
přiveze kromě svých unikátních nástrojů i vlastní písně. 
Laskavý večer se uskuteční 19. dubna od 19 hodin, ale pozor, ten-
tokrát to je netradičně středa.
Vstupenky za 50 korun si můžete koupit na místě, popř. v městské 
knihovně (469 660 239).  z.j.

146. LASKAVÝ VEČER
Recitátorka Jitka Morávková a harfenice Jana Bauerová

330.  Malá  cena  Monaka  se  běží  ve  středu  19.  dubna.  Start  je 
v 18 hodin pod výletní restaurací Monako.
Bližší informace na www: krb.hyperlink.cz.

Přijďte si s dětmi vyrobit dřevěnou velikonoční bedýnku nebo řeh-
tačku a uplést z proutí pomlázku s Josefem Vozankou. Cena 250 Kč. 
(cena za 1 výrobek a pomlázku) 8. 4. 2017 od 9 do 14 hod.
Nutno  přihlásit  předem:  klarasoudkova@seznam.cz,  mob. 
776 167 340. Těšíme se na Vás, Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 
882, Slatiňany.

Malá cena Monaka

Velikonoční truhlářská dílnička

Město Slatiňany pořádá pro důchodce v úterý 9. května 2017 výlet 
na zámek Nové Město nad Metují. Vstupné na zámek bude 70 Kč. 
Oběd  pro  účastníky  zájezdu  bude  zajištěn  v  restauraci.  Oběd  si 
účastníci výletu platí sami. Dopravu hradí Město Slatiňany. Odjezd 
autobusu je v 7.00 hodin od MěÚ Slatiňany. Přihlášky přijímá paní 
Ivona Osinková na MěÚ Slatiňany, tel. 469 681 102.

VÝLET PRO SENIORY
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala
dne 20. 2. 2017 na své 70. Schůzi

1.  Projekt  z  investičního plánu  (týká se projektu na úpravu a za-
bezpečení přechodu pro chodce a výjezdů na T.G.M. u prodejny 
POTRAVINY MÁLEK s.r.o. K jednání přizván pan Martin Má-
lek. Na závěr RM podala návrh na projednání záměru přerušení 
nebo případného zastavení stavebního řízení v případě realizace 
tohoto projektu)

Rada města Slatiňany projednala
dne 27. 2. 2017 na své 71. schůzi

Na úvod RM souhlasila s přizváním p. Martina Málka, p. Moniky 
Málkové a Mgr. Radky Vodičkové k projednání problematiky spoje-
né s úpravou přechodu u prodejny POTRAVINY MÁLEK s.r.o.
1.  Žádosti o kácení dřevin (povolení kácení 2 ks hrušně a 1 ks třešně 

na pozemku p.č. 588/7 v k.ú. Slatiňany – nad Podskálou – hava-
rijní stav, včetně probírky a prořezání keřového podrostu tamtéž. 
Realizovat ve spolupráci s Včelařským kroužkem)

2.  Stavbu  vodovodní  přípojky  v  pozemcích  parc.  č.  179/32,  č. 
179/61  a  č.  665/4  v  kat.  území  Slatiňany  (připojení RD – ul. 
Švermova) 

3.  Pronájem areálu plovárny pro uspořádání závodu se psy (nájemní 
smlouva s. p. Erikou Fiantovou na 5.–8. 10. 2017 za 2 000 Kč)

4.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9 v DPS Slatiňany  (od 1. 
března 2017)

5.  4.  rozpočtové  opatření  –  změna  schváleného  rozpočtu  měs-
ta  Slatiňany  na  r.  2016  (příjem na 63 735 684 Kč – dorovná-
no 30 308 431,16 Kč, výdaje 90 056 615,16 Kč – dorovnáno 
3 987 500 Kč)

6.  Schválen Dodatek č. 5 pojistné smlouvy č. 7720815456 s Koope-
rativou (pojištění hospodářských rizik)

Různé  – RM schválila podání žádosti o přerušení stavebního řízení 
na investiční akci „Úprava přechodu u prodejny POTRAVI-
NY MÁLEK s.r.o.“ do termínu 1. 3. 2018.  
– RM souhlasí s návrhem spol. POTRAVINY MÁLEK projed-
nat s dotčenými orgány návrh provizorních úprav k zabezpe-
čení přechodu v termínu do 30. 4. 2017.

Podařilo se, nepodařilo se…

Veřejná výzva

Veřejná výzva

Výběrové řízení

Podařilo se
1. Odbahnění nádrže u nádraží ve Slatiňanech.
2.  Projektová dokumentace na rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany v ul. 
Nerudova.

3.  Výměna el. rozvaděčů v bytech DPS Slatiňany.
Nepodařilo se 
„Kontejnerové hnízdo není smetiště“
Je to již „ohraná písnička“, ale stále se nedaří udržet pořádek v bez-
prostřední blízkosti nádob na tříděný odpad, rozmístěných po měs-
tě. Pokud je sběrná nádoba na použitý textil zcela naplněna, nelze 
nechávat tašky nebo pytel s textilem u kontejneru. Tento namokne, 
ošacení se roznese po zemi a je nepoužitelné (viz foto).

Tajemník  Městského  úřadu  Slatiňany  vyhlašuje  veřejnou  výzvu 
pro obsazení pozice opatrovník. Požadavky pro vznik pracovního 
poměru:  středoškolské  vzdělání  s maturitní  zkouškou.  Oznámení 
o vyhlášení veřejné výzvy je v plném znění k dispozici na úřední 
desce městského úřadu, na webových stránkách města na adrese: 
www.slatinany.cz a v Infocentru města Slatiňany. Písemnou přihláš-
ku mohou zájemci podat do 6. dubna 2017 do 10 hodina na adresu: 
Město Slatiňany, MěÚ Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňa-
ny. Osobní pohovor s uchazeči se uskuteční 12. dubna 2017 od 8.30 
hodin.

Tajemník Městského úřadu Slatiňany vyhlašuje veřejnou výzvu pro 
obsazení pozice účetní. Požadavky pro vznik pracovního poměru: 
středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou. Oznámení o vyhláše-
ní veřejné výzvy je v plném znění k dispozici na úřední desce měst-
ského úřadu, na webových stránkách města na adrese: www.slati-
nany.cz a v Infocentru města Slatiňany. Písemnou přihlášku mohou 
zájemci podat do 6. dubna 2017 do 10 hodina na adresu: Město Sla-
tiňany, MěÚ Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany. Osobní 
pohovor s uchazeči se uskuteční 11.dubna 2017 od 8.30 hodin.

Tajemník  Městského  úřadu  Slatiňany  vyhlašuje  výběrové  řízení 
pro obsazení pozice vedoucí odboru veřejného opatrovnictví. Po-
žadavky  pro  vznik  pracovního  poměru:  vysokoškolské  vzdělání 
v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu. Oznámení o vyhlášení výběro-
vého řízení je v plném znění k dispozici na úřední desce městského 
úřadu, na webových stránkách města na adrese: www.slatinany.cz 
a v Infocentru města Slatiňany. Písemnou přihlášku mohou zájemci 
podat do 6. dubna 2017 do 10 hodina na adresu: Město Slatiňany, 
MěÚ Slatiňany, T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany. Osobní poho-
vor s uchazeči se uskuteční 10. dubna 2017 od 8.30 hodin.

POZVÁNÍ
Na setkání seniorů v klášteře na den 6. 4. 2017 od 15 hodin srdečně 
zvou řádové sestry a Marie Kyselová.
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Druh odpadu  Produkce   Produkce  Produkce Produkce 
  za rok 2013 (v t)  za rok 2014 (v t)  za rok 2015 (v t)  za rok 2016 (v t)

směsný komunální odpad  971,48  1151,93  1056,17  969,97

ekologický sběr odpadu       
- papír  89,9952  86,4858  72,217  68,679
- sklo  40,53  37,943  40,677  47,624
- plasty  37,028  35,611  38,575  43,395
- nápojové kartony  1,502  1,505  1,612  1,624
- kovy  188,7015  168,3147  112,981  86,125

nebezpečné složky odpadu  1,763  2,879  3,302  3,4013

biologicky rozložitelný odpad (odpad ze  111,61  115,01  178,13  167,58
sběrného dvora, hřbitova a kompostárny)

uliční smetky, nerozložitelný odpad,  161,239  157,107  109,3637  125,365
pneumatiky, textilní materiály 
objemný odpad a další odpady

CELKEM  1603,8487  1756,7855  1613,0277  1513,7633

Celková produkce komunálního odpadu na jednoho obyvatele a rok činila v roce 2016 cca 360 kg. Průměr v České republice je cca 320 kg. 
V roce 2016 jsme vytřídili v přepočtu na 1 obyvatele celkem cca 38 kg papíru, skla, plastu a nápojových kartonů. Průměrná výtěžnost 
v České republice činí cca 43 kg.
Z výše uvedeného základního porovnání je zřejmé, že rezervy stále máme.
Nemohu si odpustit a opětovně musím zmínit průlomový rok 2008, kdy jsme opravdu dobře třídili, a to bylo evidováno o přibližně 80 
občanů méně.
Pokud bychom stejné množství papíru, plastu, skla a nápojových kartonů vytřídili při současném počtu obyvatel, dostali bychom se nad 
současný celorepublikový průměr. Vytřídili bychom cca 50 kg/obyvatele a rok.
Pokud jsme těchto výsledků dosáhli již před 8 lety, pojďme se postarat o to, aby se nám to dařilo i v letech dalších. Pojďme více a důsled-
něji třídit!!!  Bc. Petra Víšková

Na obalech výrobků můžete najít několik značek, které mají usnad-
nit jejich třídění 
a recyklaci. Jde zejména o symboly tří šipek s číslem nebo zkratkou 
označující druh obalu (viz níže).
• Papír:
 

• Plasty:

• Sklo:

Některé problematické odpady a jak s nimi naložit:
-  obaly od brambůrek patří do plastu, ačkoliv jeho vnitřek vypadá, 
jako by byl potažený hliníkem,

-  lahvička od parfému s kovovými částmi patří do skla, drobné čás-
tečky kovu pro další recyklaci nevadí, podobné je to s kovovými 
uzávěry u lahví s alkoholem,

-  řasenka patří do směsného odpadu, ačkoliv  je z plastu,  je velmi 
znečištěna,

-  tuba od pasty patří do směsného odpadu, jedná se o znečištěný obal,
-  sáček od kávy patří do směsného odpadu,
-  blistr od žvýkaček patří do směsného odpadu,
-  vanička  od  masa  s  látkou  či  plastem  uvnitř,  znečištěná  patří 
do  směsného  odpadu,  opláchnutá  do  plastu,  vnitřní  podložka, 
na které leží maso, patří do směsného odpadu,

-  kalendář s kovovou (plastovou) spirálou patří do papíru, drobné 
částečky kovu či plastu pro další recyklaci nevadí,

-  keramika patří do směsného odpadu,
-  sáčky od polévek patří do směsného odpadu,
-  pribináček (voskovaný papír) patří do směsného odpadu a
-  plato  od  vajec  nebo  rulička  od  toaletního  papíru  či  papírových 
utěrek patří do směsného odpadu, jde o poslední fázi zpracování 
už recyklovaného papíru

Bc. Petra Víšková

Důslednost v třídění odpadu

Kolik odpadu jsme vyprodukovali v roce 2016 (v porovnání s lety 2013–2015)

Jak správně třídit odpad

Vážení  spoluobčané,  tímto Vás  žádáme,  abyste  vytříděné  složky 
komunálního  odpadu  vhazovali  přímo  do  příslušných  barevných 
kontejnerů a neodkládali je v okolí nádob. Velmi často se bohužel 
stává, že u kontejnerů leží celé nesložené kartonové krabice nebo 
pytle a tašky s vytříděnými odpady, přestože je v kontejnerech do-
statek místa.
Sešlápnutí krabice nebo její rozdělení na menší části, které se lépe 
vloží do kontejneru, Vám nezabere více než pár vteřin, ale hlavně 
velmi přispěje k tomu, že bude naše město čistší.
Zároveň Vás žádáme, abyste při vyhazování především obalů tyto 
řádně zmačkali nebo sešlápli, čímž následně přispějete k efektivní-
mu využívání kontejnerů.
Za dodržování těchto základních zásad děkujeme.
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V  katastrálním  území města  Slatiňany  došlo  v  uplynulých měsí-
cích k pokácení několika stromů, jejichž zdravotní stav byl výrazně 
zhoršený. Na stromech se vyskytovaly různě velké dutiny, stromy 
byly výrazně proschlé, některé suché, další měly vyhnilé, prasklé 
kmeny. Stromy se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu staly pro-
vozně nebezpečnými. Pokácené dřeviny budou postupně nahrazo-
vány novými. Náhradní výsadba bude prováděna především v mís-
tech původního stanoviště dřevin a realizována průběžně.

Náhradní výsadby po provedeném kácení

V úterý 21. března jsme se naposledy rozloučili s panem Františkem 
Kolkem. Občanem našeho města, rodákem z Trpišova. Zemřel v ne-
děli 12.března 2017. Pan Kolek mimo jiné zastával v letech 1976–
1981 funkci předsedy tehdejšího Národního výboru Slatiňany. 
Byl milým a příjemným spoluobčanem, který miloval svoje rodiště 
i naše město.
Za všechnu práci pro naše město mu patří dík.

MěÚ Slatiňany

Poslední rozloučení

Děkuji tímto panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k mým narozeninám. Srdečné díky patří  rovněž Svazu dia-
betiků.
 Vlasta Malinská

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

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

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

Děkuji za pěkné květy a přání k mým narozeninám.
 Ing. Josef Malý

Děkuji panu starostovi Jeníkovi za hezké blahopřání k mým naro-
zeninám.
  Marcela Havlová

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

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za srdečné blaho-
přání k našim narozeninám.
  Jaruška Lukášková a Bohuslav Karlík

Obyvatelé domu s pečovatelskou službou děkují učitelům a žákům 
ze Základní umělecké školy ve Slatiňanech za krásné kulturní vy-
stoupení uspořádané u příležitosti oslavy svátků a narozenin obyva-
tel. Děkujeme a těšíme se na květnové setkání.

Poděkování
Jak jste jistě někteří z Vás již zaregistrovali, byly po městě rozmís-
těny červené popelnice (o objemu 240 l) na odložení drobných ko-
vových odpadů z našich domácností (především plechovek, zátek, 
víček apod.)
Nádoby na kovy jsou k dispozici u stávajících „hnízd“ s barevnými 
kontejnery, a to:
1) na Starém náměstí – u základní školy,
2) na sídlišti v ul. Tyršova,
3) na návsi ve Škrovádu,
4) na návsi v Kunčí a
5) na návsi v Trpišově.
Do nádob prosím neodhazujte jiné komunální odpady!!!
Zároveň Váš žádáme, abyste především kovové obaly před vhoze-
ním do nádoby vypláchli vodou. Pokud tak neučiníte, budou zbytky 
v obalech hnít, což znesnadní další zpracování této suroviny.
Pokud se tento způsob třídění kovů osvědčí, bude sběr dle potřeby 
rozšiřován.  Bc. Petra Víšková

Nádoby na drobné kovy

INZERCE

HLEDÁME  SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA  do  našeho  kolektivu  – 
HOSPŮDKA POD KOPCEM – ŠKROVÁD. DPP i HPP, pra-
xe,  samostatnost,  spolehlivost. Vice  info na  tel:  776 200 250 
– Lukáš Zeman.

Práce z domu na PC www.podnikejzdomova.cz/zekon

Prodej  garáže  se  zavedenou  elektřinou.  Ulice  Ke  garážím. 
721670111.

Skutečský festival je v plném proudu
V neděli 12. března byl slavnostně zahájen 14. ročník festivalu To-
máškova a Novákova hudební Skuteč. Tehdy byl vyprodaný sál 
Kulturního klubu Skuteč ohromen krásou Dvořákovy Novosvětské 
symfonie.
Po  březnových  koncertech  a  představeních  se  program  festivalu 
přehoupne do své druhé poloviny, ve které nabídne neméně líbivé 
tituly. Navíc zamíří  i mimo hranice města Skuteč. Jedním z tako-
vých je koncert regionálních těles, který proběhne v neděli 9. dubna 
v kostele Nejsvětější Trojice v Chrasti. Chrudimská komorní filhar-
monie a pěvecké sbory Slavoj a Rubeš představí komorní kantátu 
Otčenáš od Leoše Janáčka.
V kostele Panny Marie v Luži v neděli 23. dubna proběhne kon-
cert  souboru Collegium Cantantium a  zazní  v  něm výběr  spiri-
tuálů  a  dílo Antonína  Dvořáka.  Ženský  vokální  soubor  již  byl 
hostel festivalu, v roce 2012 v Luži uvedl slavný písňový cyklus 
Adiemus.
Na co se ale návštěvníci festivalu těší nejvíce, jsou dva velké kon-
certy na zimním stadionu ve Skutči. Filharmonie Hradec Králové 
aranžovala písně legendární skupiny Beatles, návštěvníci si je bu-
dou moci vychutnat ve středu 19. dubna. Na tento koncert už jsou 
k dispozici pouze vstupenky na stání.
Pěkná volná místa však nabízí druhý koncert na zimním stadionu. 
Filmová filharmonie s japonským dirigentem Chuheiem Iwasakim 
zaplňuje sály po celé republice. Ve středu 26. dubna se o to pokusí 
i ve Skutči. Jak již název samotné filharmonie napovídá, zazní pře-
vážně filmová hudba. Těšit se můžete na Jurský Park, Posledního 
mohykána, Indiana Jonese, Gladiátora nebo Piráty z Karibiku.
V pátek 28. dubna na pódiu Kulturního klubu Skuteč předvede ta-
neční umění baletní soubor Severočeského divadla Ústí nad Labem. 
Balet s takřka pohádkovým námětem a krásnou romantickou hud-
bou Giselle představí i vynikající zahraniční sólisty.
Alfred Strejček do Skutče přiveze další pořad a vystoupí v něm s Ji-
tkou Molavcovou a dvěma hudebníky Hradišťanu. Rozprava Oráče 
se Smrtí je originálním a velmi poutavým tématem podle středově-
kého spisu Jana ze Žatce. 
Celý festival uzavře Závěrečný koncert s Carmen v neděli 7. květ-
na, ve kterém uslyšíte nejslavnější španělská díla.
Více informací naleznete na http://festival-hudebni.skutec.cz.
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To  byly  další  –  teď  už  březnové  –  výlety  naše-
ho  KLUBU  ČESKÝCH  TURISTŮ  Slatiňany. 
DO HORKY jsme jeli vlakem, tam malý kousek 
po  silnici,  a  byli  jsme  v  lese.  Příjemnou  cestou, 
sice  neznačenou,  ale  předem  „prozkoumanou“ 
jsme  došli  na  okraj  vesničky  Smrčku  a  tady  se 

na  chvíli  zastavili  u  farmy a dívali  se na koně ve výběhu. Viděli 
jsme odtud i na bývalou hájenku, okolo které jsme šli před časem 
na jiném výletě.

Kolem dětského hřiště ve vesnici jsme po značené cestě mířili 
do  dalšího  lesa. Došli  jsme  k  pozoruhodnému  vysokému  dubu, 
který  je  vyznačen  i  na mapě. Na  něm visí  obrázek  sv. Huberta, 
patrona lovců a myslivců, a tak tu byla malá „pohádka“ o šlechtici 
s velkou zálibou v lovech a hýřivých zábavách. . Podle legendy se 
náboženskému životu zasvětil až když se na honu setkal s jelenem, 
který měl mezi parohy zářící kříž. 

My  jsme  po  chvíli  odbočili  ze  značené  cestičky  a  došli 
na cestu, kterou  jsme kdysi  také  šli. A  to už  jsme byli u  rybníků 
– Malá  a  pak  i Velká Straka. Odtud,  zase  po  značce,  jsme došli 
k Bítovanům. Tady jsme mířili k rybníku Farář, který je zajímavý 
výskytem kotvice  plovoucí  –  vodní  rostliny,  která má dva  druhy 
listů,  jiné ve vodě,  jiné na hladině. Vyskytuje se vzácně, u nás  je 
chráněná, ale v Australii a v Severní Americe to je nevítaný inva-
zivní druh. Od rybníka je výhled na lokalitu V Syslích, nazvanou 
právě  podle  těch  zemních  hlodavců. Nevysoká  stráň  je  zbytkem 
dávného  druhohorního  křídového moře,  na  kterém  jsou místy 
i  proplástky  uhlí.  Pamětníci  vzpomínají,  že  si  ho  tam  lidé  kdysi 
získávali. 

V Bítovanech  jsou  úpravné  domky,  kostel  sv. Bartoloměje, 
potok Ležák. A my odtud už  jen  polní  cestou přes  louku,  kolem 
třešňovky směr Kunčí a domů, do Slatiňan.

V  pátek  10.  března  byla  opět  v místní  restauraci  přednáška 
z cyklu KAŽDODENNÍ ŽIVOT NAŠICH PŘEDKŮ . Tentokrát to 
bylo: Salónní společnosti a čtenáři. Akce byla zpestřena překvape-
ním, které měl pro nás připravené přednášející, MGR. JINDŘICH 

ŽÁK  ze  Slovanského  kulturního  institutu  z.s. Hradec Králové. 
Dostali  jsme  totiž  od něho dárky –  sbírku veršů Hříva od  Josefa 
Tomáše  a  jednu  knížku  ze  Sborníku Osobnosti  české  kultury  – 
Za F. V. Krejčím. Rádi  jednou měsíčně  tyto přednášky navštěvu-
jeme,  vždy  se  něco  nového  dozvíme  a  příjemně  strávíme  večer 
ve společnosti přátel.

Na  výlet DO HRADECKÝCH LESŮ  jsme  také  jeli  vlakem, 
do Hradce Králové. Pak MHD do Nového Hradce Králové. Tato 
čtvrť města byla původně samostatnou obcí. Byla vystavěna roku 
1766  při  budování  hradecké  pevnosti  pro  obyvatele  předměstí, 

jejichž  domy byly  zbourány.  Samotná  pevnost  ale  nebyla  nikdy 
využita.  Smutnou  ironií  osudu bylo,  že  právě  za  100  let  se  ode-
hrála  na  nedalekém Chlumu  rozhodující  bitva mezi Rakouskem 
a Pruskem. 

Kolem kostela sv. Antonína Poustevníka jsme prošli podle hez-
kých domků do  lesa. Nejprve  jsme odbočkou došli ke sv. Huber-
tovi  –  podobně  jako  na  předchozím výletě. Tady  ale  je  o  tomto 
patronu myslivců  toho vidět  více. Odtud  jsme  se  dostali  k místu 
Ve vlčích jamách. Kdysi zde opravdu vlci žili. Při jejich hubení je 
lidé chytali do vykopaných jam. K tomu se váže pověst o jednom 
muzikantovi, který při noční cestě z hraní spadl do jámy. Nejhorší 
na tom bylo, že náhle spatřil svítící oči – byl tam s ním i chycený 
vlk. Muzikant se vyděsil, ale pak si vzpomněl na svého psa, kte-

rého hraní na housle vždycky pořádně vyděsilo. Začal honem hrát 
a skutečně – vlk se skučením a hlasitým vytím zalezl do druhého 
kouta. To přivolalo lidi z hájovny a ti muzikanta vysvobodili. My 
jsme  pokračovali  až  k  výběhům daňků  a  divočáků. Bylo  to  pro 
nás  zajímavé  i  poučné. Další  odbočku  jsme  si  udělali  k Císařské 
studánce –  s  pamětní  deskou na  císaře Františka  Josefa  I.  a  jeho 
manželku Sisi. Následovala  tzv. Cesta myslivců s památníky  těm 
nejzasloužilejším z nich.

A to už byl blízko Nový Hradec a nás čekala  jen cesta MHD 
a vlakem domů. Hradecké lesy jsou malebné, počasí nám nečeka-
ně přálo a tak jsme si výlet užili. 

M. B., Klub českých turistů Slatiňany

HORKA A HRADEC KRÁLOVÉ
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Zazděné srdce hraběnky Ludviky Stadionové (1838 – 1907), pietně umístěné ve výklenku sakristie
klášterní kaple, zvěčňuje její altruistický vztah k členkám kongregace

Paní  hraběnka  se  narodila  15.  5.  1838 
do  šlechtické  rodiny,  otcem byl Ferdinand 
Lobkovic  a  matkou  Leopoldina  z  rodu 
Liechtensteinů (obr. č. 1).

Letním  sídlem  hraběnky  byla  vila 
za  železničním přejezdem zv. Košumberk, 
dnes  známá  pod  názvem  Sluneční  dům 
(obr. č. 2 a 3).

Manžel  hraběnky  byl  také  aristokrat 
a pocházel z alsaské větve Stadionů, který 
byl  původně  jihoněmeckým  panským 
rodem,  na  počátku  18.  století  povýšeným 

na  říšská  hrabata. Na  české  straně  Šuma-
vy  vlastnili  některé  statky,  např. Chodov, 
Kouty, Všeruby a další.

Erby  této  šlechty  patří  zakladatelům 
tohoto  kláštera  z  roku  1892  a  nacháze-
ly  se  na  renesanční  atice  průčelí  budovy. 
Vedle aliančních znaků Stadion – Lobkovic 
a Auersperg  – Kinský byla  tam  i  církevní 
heraldika  konventu,  tj.  školských  sester 
III.  řádu  sv.  Františka  z Assisi  (obr.  č.  4). 
Snímek č. 5  je po přístavbě  severního kří-
dla  v  roce  1905.  Při  rekonstrukci  budovy 
byla  tato nástavba atiky nad hlavní římsou 
bohužel odstraněna.

Jméno  pí  hraběnky  se  v  písemnostech 
kongregace  vyskytuje  v  roce  1888  v  sou-
vislosti  se  založením  dětské  opatrovny 
v pronajatém domku čp.  8 manželů Volej-
níkových na Starém náměstí. Přivedla do ní 
tři  řádové  sestry Zahálkovy,  františkánky, 

na  základě  žádosti  a  poté  doporučení  krá-
lovéhradeckého  biskupa  J.  Heise.  Jejich 
předchozí  činnost  v mateřinci Algerdorf 
u  Grazu  (Štýrského  Hradce)  spočívala 
ve výuce a  šíření křesťanství v německém 
jazyce. Byly to však Češky a pocházely ze 
Sloupnice u Litomyšle a samy si přály být 
blíže domova. Více  informací bylo uvede-
no v článku První mateřinka v obci (Ozvě-
ny z května 2008).

Druhý  článek  v Ozvěnách  (červenec 
2009) se  týkal náhlého úmrtí muže pí hra-
běnky,  Eduarda  Stadiona,  při  parforsním 
honu  na Pardubicku.  Jeho  skon  zazname-
nala  kronika  (5.  11.  1884)  a místo  v  ple-

néru  je  označeno  křížkem,  který  je  situo-
ván na konci obce Dolní Ředice ve  směru 
na Dříteč.  Jeho  ostatky  byly  pak  uloženy 
do  rodinné  hrobky  v Koutech  na Domaž-
licku.

Pronajatý  domek opatrovny  se  posléze 
jevil  pro  rozvíjející  aktivity  sester malý, 
proto se začalo uvažovat o stavbě kláštera, 
k němuž dal nakonec souhlas i sám biskup. 
Realizace by  se  neobešla  bez pomoci  hra-
běnky,  především  jejích konexí  a  zajištění 
a financování stavby rodinou Zahálkových. 
Vysvěcení  kláštera  se  konalo  31.  5.  1892 

bratrem  sester  Zahálkových  Josefem  Z. 
a místním  kaplanem. Kapli  zasvětil  bis-
kup Heis  nejsvětější  rodině  Ježíš  – Maria 
–  Josef,  přestože  byl  už  v  té  době  vážně 
nemocen  (zemřel  27.  10.  1892).  Jeho 
podobu  vidíme na  obr.  č.  6,  kapli  s  obra-
zem  sv.  rodiny  na  obr.  č.  7,  detail  na  obr. 
č.  8.  Podrobné  informace byly  zveřejněny 
v Chrudimských vlastivědných  listech č. 6 
z roku 2000 a č. 1 a 2 z r. 2001.

Další  splněný  sen  školských  sester  se 
uskutečnil  ještě  na  sklonku  19.  století. 
Byla  to  stavba Dívčího  pedagogia  císaře 
a  krále  Františka  Josefa  I.  v  Chrudimi. 
Jeho vysvěcení 26. 11. 1898 bylo v centru 
pozornosti  zdejšího  tisku  (Český  východ 

č. 47 a 48 z  roku 1898), popisující nejen 
objekt  pedagogia,  ale  otiskují  podstat-
né  části  projevů  prominentních  hostů, 
početná byla delegace církevních duchov-
ních.  Citujeme  pouze  krátkou  stať  ředi-
tele  pedagogia  dr.  Řehoře,  který  velebil 

Obr. č. 1

Obr. č. 3

Obr. č. 2

Obr. č. 4

Obr. č. 6

Obr. č. 5

Obr. č. 7
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zásluhy  žen,  jež  nazval  heroiny,  protože 
svou neúmornou prací, vytrvalostí a nad-
šením  vykonaly  velké  dílo.  Jako  příklad 
uvedl  vzor  těchto  hrdinek  hraběnku  Sta-
dionovou.

Budova pedagogia se dochovala dodnes, 
ale je v ní Gymnázium Josefa Ressela a II. 
stupeň  základní  školy.  Původní  poslání 
školy skončilo v letech 1949–1950.

Ve  vestibulu  školy  se  v  roce  2011 
podařilo  objevit  pozlacený  text  na mra-

morové  desce,  ukrytý  pod  vrstvou  sádry 
a přemalby. Přetiskujeme ji, neboť vzdává 
hold  pí  hraběnce  (obr.č.  9).  Jen  zázrakem 
nebyla zničena, protože v prostorách budo-
vy  byla  do  roku  1958  dislokována  vojen-
ská posádka.

Z dobového tisku jsme již citovali, ještě 
jej  doplňujeme  o  zajímavý  postřeh  chru-
dimských  novin Hlasy,  který  uvedl  bez 
komentáře:
Erzherzog Ludwig seiner Jugend freundin 
Gräfin Ludovika Stadion – Lobkowicz 1898.

Tento  text  se měl  nacházet  ve  třetím 
velkém okně kaple  pedagogia,  které  daro-
vala pí hraběnka s obrazem sv. Anny.

Slatiňanskou  vilu  (obr.  č.  2)  hraběn-
ka  odkázala  v  r.  1902  darovací  smlouvou 
konventu,  aby  ji  sestry  využily  k  otevření 
hospodyňské školy a kurzu pro dívky.

Poslední  roky  života  Stadionová  trá-
vila na svém zámku v Březanech (Fryša-
vě)  u  Znojma,  který  patřil  od  roku  1837 
Lobkovicům.  Její  smrt  (12.  10.  1907) 
všechny  hluboko  zasáhla.  Byla  v  obci 
zakladatelkou  mateřinky  (opatrovny) 
předškolních  dětí  za  vedení  řádových 
sester,  jejíž  provozní  náklady  hradila  ze 
svého  vdovského  důchodu  a  kupovala 
dětem  vánoční  dárky,  oblečení  a  hračky. 
O jejích zásluhách týkajících se výstavby 
nového  řeholního  domu  a  dívčího  peda-

gogia bylo již řečeno.
Ostatky  zemřelé  hraběnky  byly  bal-

zamovány,  srdce  bylo  vyjmuto  a  ulože-
no  do  zvláštní  schránky,  vložené  do mra-
morového  výklenku  ve  zdi,  který  byl  až 
na malé  skleněné  okénko  zazděn  v  roce 
1910 na přání rodiny Stadionů. Sama dřímá 
svůj věčný sen po boku manžela v rodinné 
hrobce v Koutech.

Ing. Milan Vorel,
foto Jan Drášil a archivObr. č. 8

Obr. č. 9
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NA ŠVÝCÁRNU ZA AFRICKOU ZVĚŘÍ
Milí Slatiňáci,
Všechny  vás  srdečně  zveme  k  návštěvě 
muzea v nové sezoně 2017. Začínáme prv-
ní dubnový víkend a  to v  sobotu 1. dubna 
a  od  května  najíždíme  na  hlavní  sezonu. 
Otevřeno  bude  mimo  pondělí  od  10.00 
do 17.00 hodin po celý týden.
Přivítáme  vás  originální  výstavou  „AFRI-
KA “, kde si zblízka můžete prohlédnout ně-
kterou zvěř zapůjčenou od p. Romana Mád-
la a zhotovenou v preparátorských dílnách 
p.  Jaroslava Pekaře z Chmelíku a p.  Ivana 
Cempírka z Jezbořic. Pro zvídavé děti bude 
po prohlídce připraven naučný kvíz a správ-
né odpovědi budou na konci sezóny sloso-
vané a tři výherci obdrží pěkný dáreček.
Do  interaktivní  části  přibyli  další  dva ply-
šoví koníci a koňské boxy čekají na 3Dmal-
bu od pana Mgr. Libora Škrlíka. Kočárový 
trenažér už je možné řídit na obrazovce po-
mocí  opratí  přes  mechanismus  propojený 
s počítačem. 
V  hospodářské  místnosti  se  zabydlí  další 

zvířátko. Přijďte se podívat jaké. A ve ven-
kovním holubníku vás přivítají noví holubi. 

Těšíme se na vás. 
Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková

Jak jsem se stal knihovníkem
„Jako tělo prospívá ze zdravé stravy, tak 

duch z hodnotné četby.“
Nikdy jsem nebyl knihomol. V mládí jsem 
četl  povinně  kvůli  studiu  a  někdy  pro  zá-
bavu.  Jako  technika  mě  nenapadlo  hledat 
v  knihách  víc  než  informace,  které  zatím 
nejsou  na  internetu,  v  televizi  či  rozhlasu. 
Knihy pro mě byly něčím překonaným, tře-
ba jako magnetofonové kazety.
Ale  i  technik  během  života  řeší  netechnic-
ké otázky, jako třeba‚ jak, kde a pro co žít‘. 
Z filmů, písní i seriálů, ze školy i rodiny mi 
vyznělo, že pro dobrý život je hlavní mít dost 
peněz,  pro  trvalé  partnerství  je  důležitá  in-
tenzivní zamilovanost a pro zadostiučinění je 
dobré, když je člověk dostatečně známý, ide-
álně když řídí co nejvíce lidí. Časem mi ale 
začalo být divné, proč  slavný, mocný nebo 
10× bohatší člověk není 10× šťastnější a proč 
se v hádkách rozvádějí a zle pomlouvají také 
manželé, kteří v mládí prožili krásné a jistě 
upřímné  zamilování?  Je  opravdu  hlavním 
smyslem života vyprodukovat 20 tun odpa-
du, 50m3 kalů a spálit maximum ropy a elek-
třiny? A pokud má život nějaký smysl, jaký 
má smysl utrpení a zlo? Konkrétně tedy: má 
cenu trávit 12 hodin denně prací, byť za nad-
průměrný  plat,  nebo  je  lépe  cestovat,  byť 
z  ruky do pusy? Anebo studovat další  roky 
PhD nebo MBA v Hong Kongu? Říkal jsem 
si tehdy, že bych nerad na konci takového ži-
vota zjistil, že to byla špatná cesta.
Takže jsem 20 let hledal – metodou pokusu 
a omylu a poněkud amatérsky – „svou ces-
tu“, než mi došlo, že neexistují  jednoduché 
odpovědi, které by se vešly do pár písní, se-
riálů či do jedněch bulvárních novin. Obje-
vil jsem, že stejné otázky řeší stejní lidé (se 
stejnými slabostmi a potřebami) už tisíce let. 

Dnes máme k dispozici úvahy těch nejmou-
dřejších z nich. Myslím, že kdybych se k nim 
dostal  dřív,  mé  hledání  by  bylo  rychlejší 
a přímější, s menší škodou na sobě  i okolí. 
Nechápu, proč mě to nenapadlo dřív, vždyť 
i v jiných – méně závažných oblastech, jako 
například profesionální  hokej  či  k  lékařství 
– je samozřejmé nejprve roky studovat a tré-
novat  podle  letitých  zkušeností  profesioná-
lů. Došlo mi zpětně, že zřejmě k tomu měly 
sloužit  desítky hodin  literatury na ZŠ a SŠ 
s litaniemi spisovatelů a jejich děl. Nějak mě 
nenapadlo, že v té záplavě encyklopedických 
informací o epitelových buňkách, valenčních 
elektronech  a  surovinách  na  Kamčatce  je 
i něco důležitého pro život (:
Pokud je tedy pravda, že v knihách lze hle-
dat také moudrost, kterou jinde těžko získá-
me, a přitom každý máme doma nějaké za-
jímavé dílo – střípek z mozaiky moudrosti 
lidstva – pak bychom  ty  střípky mohli dát 
dohromady a skoro zadarmo vytvořit mno-
hem větší kus mozaiky. Tím bychom mohli 
nám i druhým usnadnit přístup i ke knihám, 
které bychom si sami nekoupili, ale které by 
nám mohly pomoci zase  trochu  lépe poro-
zumět světu a třeba ho i méně z neznalosti 
poškozovat.
Abychom to vyzkoušeli, vytvořili jsme „vir-
tuální knihovnu“, kam umísťujeme zajímavé 
tituly  (nejen)  o  životě. Už nyní  tam máme 
K.Čapka,  de  Mella,  Ferrera,  Tolstého  či 
Twaina. Vzhledem  k  umístění  knihovny  je 
v ní dost křesťanských autorů. Seznam knih 
s jejich umístěním lze nalézt na internetové 
stránce  slatinany.farnost.cz/knihovna.  Ber-
me  to  jako  doplnění  nabídky  naší městské 
knihovny, mimochodem výborně fungující.
Kromě klasických knih  k  zapůjčení máme 

v  „knihovně“  i  odkazy  na  namluvené  au-
dioknihy  a  křesťanské  vzdělávací  pořady, 
které srozumitelnou formou dovedou uvést 
i do témat, která jsou na první pohled složitá. 
Další skupinou hodnou pozornosti jsou od-
kazy na nahrávky přednášek  inspirativních 
lidí a to nejen o náboženských tématech, ale 
i  o  psychologii,  manželském  soužití,  ves-
míru  a  společnosti  vůbec  (Sokol,  Grygar, 
Halík). Přiznávám, že jako dítě dnešní doby 
jsem víc knih „poslechl“, než přečetl.
Má-li někdo problém s poslechem či staže-
ním z internetu, může využít Duchovní po-
slouchání,  tedy  vybrané  knihy,  vzdělávací 
pořady  a  přednášky  nahrané  na  flashdisku 
anebo v „mluvící krabičce“, která se někam 
postaví,  nastaví  číslo  pořadu  či  díl  knihy 
a už hraje.
Věřím, že se žije lépe ve společnosti, kterou 
řídí  spíš moudrost,  než  černobílé  reklamní 
slogany  a negativní  zjednodušené výkřiky. 
I kdyby to znamenalo zpomalení růstu HDP.

R. Koblížek, virtuální knihovník
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Stalo se v Slatiňanech v roce 1908
Vážení spoluobčané,
k roku 1908 nám kronika zanechala vzpo-
mínku na parcelaci ulic mezi tehdy osamo-
ceným klášterem a hlavními komunikační-
mi tepnami (dnešní ulice T. G. Masaryka 
a Vítězství). Je patrná snaha dostát záměru 
územní studie architekta Schmoranze – vy-
budovat budoucímu městu důstojné cent-
rum, tedy moderní náměstí. Tento záměr se 
následně z různých příčin nikdy nenaplnil. 
A opět cvičili hasiči… a znovu přišla velká 
voda…
… Rozpočet školní: Místní školní radě po-
volena k úhradě nákladu na vydržování ško-
ly v částce 2.564 K vybírati 9 % školní při-
rážku k veškerým daním mimo osobní daň 
z příjmu a ještě 5 % přirážku. … Na základě 

smlouvy z r. 1907 byly od Františka Žídka 
zakoupeny  pozemky  poblíž  kláštera.  Pro-
zatím byly pronajaty místním příslušníkům 
s podmínkou, že budou obci bez jakékoliv 
náhrady postoupeny, kdyby je během roku 
potřebovala. … Ze zakoupených pozemků 
zamýšlela  obec  ponechat  část  ke zříze-
ní náměstí, ježto zatoužila po povýšení 
na město. Ve  schůzi  dne 2.  září  usneseno 
zmenšit projektované náměstí a část pozem-
ků na jeho jižní straně (střední část dnešní 
ulice Klášterní)  změnit  ve  stavební místa, 
aby  z  těchto  parcel  byl  utvořen  stavební 
blok  (Klášterní-Tyršova-Nádražní-Wolke-
rova). Výměra budoucího náměstí by se 
tím zmenšila na 18.460 m2. Nově uprave-
ný  regulační  plán  byl  po  4  týdny  veřejně 

vyložen. Protože v této době nebyly žádné 
námitky podány, byl ve schůzi dne 12. říj-
na  schválen. … K  účelům  komunikačním 
bylo nutno otevřít  novou ulici mezi domy 
čp. 121 a 155 (rozšíření dnešní hlavní T. G. 
Masaryka od křižovatky-oválu k semaforu-
-škole).  K  otevření  této  ulice  zakoupena 
část  pozemku  od  MUDra  Josefa  Kramá-
ře  a  Ferdinanda Lušky.  Po  delším  jednání 
pozemek zakoupen, za 1 čtverečný sáh za-
placeno 6 K. Přeložení  plotu do  regulační 
čáry musela obec hradit sama. … K obraně 
českého jazyka  usneseno ve  schůzi obec-
ního zastupitelstva dne 27. března, aby veš-
keré  přípisy  úřadů  státních  i  autonomních 
z německého území posílané a německým 
jazykem napsané, důsledně byly nevyříze-

I v dubnu vás zveme na další LiStOVáNí. 
Tentokrát budeme listovat knihou francouz-
ského  spisovatele  Mikaëla  Olliviera  Život 
k  sežrání.  Benjamin,  pro  všechny  krátce 
Ben,  žije  s  matkou  na  předměstí  Paříže, 
chodí  na  sedmiletý  gympl  a  je  v  pohodě. 
Jen ostatní  jsou  trochu nervózní. Ben váží 
o dvacet kilo víc, než by měl. Nezbývá než 
nastartovat vůli, přečkat výsměch spolužá-
ků a pokusit se zhubnout. A taky pozná svou 
první lásku, Claire. Je tloušťka opravdu ta-
kový  pech?  Co  se  stane,  když  pro  jednou 
člověk dietu poruší? A bude život poté krás-
ný a snadný? Mikäel Ollivier na deka přesně 
vyvážil  román o francouzském „metráčko-
vi“  současného  světa,  kde  děti mohou mít 
všechno, co chtějí, a přitom jim často chybí 
to  nejdůležitější.  Knížka  o  hladu,  pubertě, 
první lásce a snech.
Účinkují Alan Novotný, Petra Bučková (alt. 
Markéta Lánská) a Lukáš Hejlík (alt. Jakub 
Zedníček). 
Představení  se  koná  v  sobotu  22.  dubna 
v 18.30 v sále GJR, od 17.30 bude otevřena 
kavárna. Vstupenky budou od začátku dub-
na v předprodeji u Mlsného pecivála. 

Lenka Švadlenková, GJR Chrudim

LiStOVáNí

V Domě s pečovatelskou službou se ve čtvr-
tek  11.  května  2017  ve  13.30  hodin  usku-
teční  besídka  ke  Dni matek,  kde  vystoupí 
děti ze Základní umělecké školy Slatiňany. 
Besídku  pořádá  Město  Slatiňany  společ-
ně  se  Svazem  diabetiků. Oslavy  se  kromě 
obyvatel DPS zúčastní  také členové Svazu 
diabetiků, kteří  se v případě zájmu mohou 
hlásit u paní Boháčové.
Město  Slatiňany  přeje  touto  cestou  všem 
zúčastněným mnoho  spokojenosti,  pohody 
a zdraví.

Den matek v DPS
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Spolek  Klíček  a  Klíčenky  Chrudim 
ve spolupráci s Domovem sociálních slu-
žeb Slatiňany si dovolují pozvat veřejnost 
na 5.ročník Festiválku na klíček, který se 
koná v sobotu 22.dubna 2017 od 10 hodin 
v areálu Sokola Slatiňany. Akce, která pů-
vodně vznikla jako oslava 30.výročí vzni-
ku  pěveckého  souboru,  se  stala  hezkou 
tradicí „dne pro celou rodinu“. Nabízíme 
strávení  příjemné  soboty  ve  veskrze  pří-
jemné společnosti, tentokrát se sloganem: 
„Integrace pro nás není slovo, ale životní 
styl“.
V pódiových vystoupeních se představí řada 
souborů: folklórní soubor Kuřátka Chrudim, 
soubor Tralaláček Mateřské  školy Strojařů 
Chrudim,  soubor  bubeníků  Dětského  do-
mova se školou Přestavlky,  taneční soubor 
Loly Růža z Luže, rocková skupina Kaťáčci 

ZUŠ Luže, šermířská skupina DDM Chru-
dim, taneční kroužek Step z DSS Slatiňany, 
zazpívají  klienti  DSS  Slatiňany  se  svými 
kamarády z Morašického klíčku, s historic-
kou „legráckou“ se představí soubor Kvítko 
z Mladoňovic  spolu  s  Oldies  Klíčenkami, 
zatančí  pohybový  kroužek  z  Morašic,  za-
zpívá pěvkyně Monika Mašková, Praklíček 
z Domova seniorů z Chrudimi a samozřej-
mě pořádající Klíček a Klíčenky. Hlavními 
hosty jsou tentokrát zrakově postižení man-
želé Ivana a Alois Macourkovi z moravské-
ho  Kojetína  se  svým  autorským  pásmem 
hudby a poezie. Moderuje rodina Ozoráko-
vých z Mýtek, zvuku se opět ujal pan Fran-
tišek Tuček z Pohleda.
Bohatý je rovněž doprovodný program s řa-
dou  soutěží,  tvořivých  dílniček,  s malová-
ním na obličej, dětskými atrakcemi, jízdou 

na koni a prezentací spřátelených organiza-
cí – SDH Slatiňany, ČČK Chrudim, Zelený 
dům Chrudim, Univerzita Pardubice – Fa-
kulta zdravotnických studií. Těšit se můžete 
na  spoustu  stánků  se  zajímavým  zbožím, 
včetně  výrobků  klientů  DSS  Slatiňany, 
a bohaté občerstvení.
Záštitu  nad  Festiválkem  převzal  laskavě 
a  k  naší  velké  radosti místostarosta Města 
Chrudim pan  JUDr. Miroslav Tejkl. Medi-
álním  partnerem  je  tradičně  Chrudimský 
deník. Dlouholetým  a milým partnerem  je 
firma Omega plus Chrudim. Děkujeme z ce-
lého srdce.
Naskýtá  se  vám,  přátelé,  prožít  velmi  pří-
jemný  den  v  milé  společnosti.  Nuda  vás 
určitě potkat nemůže,  ale potkat vás může 
mnoho báječných lidí, kteří si zaslouží náš 
obdiv a úctu.

Festiválek na klíček

né vráceny, dokud tyto úřady budou jazyk 
český  z  veškerého  jednání  vylučovat.  … 
Žádost  Josefa Drobílka  a  Františky Volej-
níkové  ohledně  rozdělení  pozemků  č.  188 
a  189/3  za  účelem  stavby  byla  zamítnuta, 
jelikož  tyto  pozemky  poblíž  silnice  k Na-
savrkům  byly  od  obce  značně  vzdálené. 
Tato  změna,  že  by  také  vyžadovala  ná-
kladných  komunikací  a  drahé  kanalisace. 
…  Hasičský  sbor  se  rozhodl  pořádat  dne 
5.  července  slavnost  na  oslavu 25-tiletého 

trvání  sboru  spojené  s  veřejným  cvičením 
a  to  pod  záštitou  obecního  zastupitelstva. 
Zúčastnilo se celkem 17 sborů se 160 členy. 
… Za obecního lampáře a zároveň za po-
nocného přijat dělník František Kouba. 
… Dne 23. května v 7 hodin večer přihnalo 
se v Chrudimce velké množství vody, kte-
ré stále přibývalo, takže v 8 hodin byla již 
u zdejšího cukrovaru 2 m 30 cm nad normál 
(pro představu výše hladiny si můžete uve-
denou hodnotu najít na vodoměrné stupnici 

za železničním přejezdem na cyklostezce 
směr Chrudim). Toto velké množství vody 
vzniklo z průtrže mračen a velkým lijákem 
v okolí Seče a Bojanova. Ve vodě plavalo 
hodně  dříví  z  lesů  i  domácností.  …  C.k. 
zemská školní rada v Praze nepovolila za-
tímní  pobočku  při  IV.  třídě,  ačkoliv  bylo 
v  ní  zapsáno  99  žáků. … Dne  19.  března 
se konal koncert místní ochotnické kapely 
v hostinci V. Šnopla. 

Z kroniky vybral P. Kolek
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Jaro je tu a s ním jsme se plnou parou pohroužili do jarních aktivit, 
20. března jsme s dětmi a s Ekocentrem Paleta vyráběli ruční papír 
s příměsí voňavých čajů, které nám dodal Mlsný Pecivál z Chrudi-
mi, děkujeme. Děti jsou ze společných tvoření nadšené a všechny 
aktivity si moc užívají. V sobotu 25. března jsme se spolu s rodiči 
sešli na jarním úklidu školkové zahrady. Bylo to příjemně strávené 
dopoledne  a  výsledkem  je  nově  natřené  zábradlí  opatřené  novou 

bezpečnostní  sítí,  osázená  zahrada  popínavými  rostlinami,  jedlý-
mi keři a trvalkami. Děkujeme všem, kteří si udělali čas a pomohli 
s úklidem a zkrášlením prostoru, ve kterém tráví naše děti své vše-
dní dny.
Na závěr bychom vás chtěli pozvat na Den otevřených dveří, který 
se koná v pátek 21. 4. 2017 v prostorách Mateřské školky Děvčátka 
Momo po celý den od 7 do 17 hodin.

Ozvěny Slatiňan vydává Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, tel. 469 681 102. Složení redakční rady: Ing. Josef Prokš, tajemník, 
Ing.Vladimír Rašín, vedoucí HSO, Ing. Petr Kolek, Mgr. Milan Chalupník, členové RM Slatiňany, Marta Kolouchová, zaměstnanec města. Za obsah 
článků od občanů (připomínky a názory) redakční rada neodpovídá.
Grafická úprava a sazba: Reklama&tisk, Chrudim, tisk: Tiskárna PORS s. r. o., Chrudim. Registrační číslo MK ČR E 11937.
Uzávěrka příštího čísla 17. dubna 2017. ZDARMA. 

Z mateřské školy Děvčátka Momo ve Slatiňanech


