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DUBEN 2019

Najdete nás na internetu: www.slatinany.cz, nebo na facebooku: www.facebook.com/Slatinany
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,

dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný…

Sněženky a bledulky nesměle 
vystrkují hlavičky ze země, slu-
neční paprsky nás začínají hřát, 
příroda nás láká k vycházkám 
a naše ranní probouzení do-
provází ptačí zpěv. Jaro je tady 
a s ním i svátky jara Velikonoce. 
Přeji Vám jejich krásné prožití, 
načerpání energie ze slunečního 
svitu a klid a pohodu. Dětem bo-

hatou pomlázku, děvčátkům trochu „výprasku“.
Krásné jarní dny Vám přeje MVDr. Ivan Jeník, starosta

Vážení spoluobčané,
přeji Vám ze srdce šťastné a veselé Velikonoce, plno sluníčka, radosti 
a pohody.

Váš Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Omlouváme se všem, ale ve čtvrtek 4. dubna bude 
z provozních důvodů po celý den ZAVŘENO.

Uzavření knihovny a infocentra

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy a náměty na knihy, 
které si oblíbili, a které by doporučili k přečtení i ostatním. Ti, kteří 
nám svůj názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ještě neza-
slali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď osobně, nebo prostřed-
nictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz), tak kdykoliv učinili. My 
budeme mít větší množství výběru oblíbených titulů mezi vámi čte-
náři a v každých Ozvěnách některé z nich 
uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabíd-
nout:
James Patterson – Vadí, nevadí
Bill Clinton – Pohřešuje se prezident

Měsíc s pěknou knihou

Hledáme brigádníka
Město Slatiňany hledá brigádníka – brigádnici do info-
centra. Jedná se o brigádu pouze o víkendech a svát-
cích, počínající sobotou 29. 6. a končící nedělí 1. 9. 
2019. Plnoletost je s ohledem na podpis hmotné odpo-

vědnosti 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. 2019 na adresu:
Městský úřad – infocentrum, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňa-
ny nebo infocentrum@slatinany.cz.

Pozvánka na dubnový pochod
Pro dubnový pochod jsme naplánovali 
setkání pro zájemce o zdravou chůzi 
na sobotu 27. 4. Naše trasa povede 
z Vrbatova Kostelce údolím Žejbra, 
okolo kostela sv. Jana Křtitele na Pod-

skale a kostela sv. Markéty v Podlažicích do Chrasti. Budeme mít 
možnost do obou kostelů nahlédnout a absolvovat krátkou přednášku 
o jejich historii i současnosti. Pokud se rozhodnete s námi pocho-
dovat a rozšířit si nové obzory fundovaným výkladem i zážitkem 
varhanního koncertu u sv.Markéty, budeme rádi pokud naše pozvání 
přijmete.
Všechny potřebné informace naleznete jako obvykle na našich webo-
vých stránkách https://nw-cz.webnode.cz/. Těšíme se na Vás!

Za Nordic Walking Chrudim, Oldřich Kutil
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Rada města Slatiňany projednala
na své 11. schůzi dne 18. 2. 2019:

  1.  Rada města vzala na vědomí informaci o činnostech jednotlivých 
oddělení MěÚ v roce 2018.

  2.  Došlo ke schválení navýšení vstupného od 1. 7. 2019 na „Laskavé 
večery“ z 50 Kč na 60 Kč za osobu. Vstupné na „Besedy o cesto-
vání“ nadále zůstane zdarma.

  3.  Rada města schválila odpisové plány pro zřízené příspěvkové 
organizace na rok 2019.

  4.  Rada města schválila závazné ukazatele na rok 2019 pro zřízené 
příspěvkové organizace na rok 2019.

  5.  Došlo ke schválení přeskočení pořadníku pronájmu bytů (šestý 
v pořadí). Nově uvolněný byt v Domově s pečovatelskou službou 
ve Farské ulici bude pronajat občanovi v krizové sociální situaci.

  6.  Rada města schválila pravidla používání sociálních sítí a jmeno-
vala odpovědné osoby.

  7.  Byl schválen finanční dar 1 000 000 Kč pro ZŠ od společnosti Po-
máháme školám k úspěchu o.p.s. (https://www.kellnerfoundati-
on.cz/pomahame-skolam-k-uspechu) na zvyšování kvality výuky, 
na pedagogické asistenty, párovou výuku a odměny pedagogic-
kých pracovníků.

  8.  Byl schválen návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání 
nabídek na stavební VZMR a seznam členů komise pro otevírání 
obálek a hodnocení nabídek (místostarosta, vedoucí OVŽP, za-
městnanec odpovědný za investice, náhradníci – starosta, tajem-
ník a zaměstnanci stavebního úřadu).

  9.  Změna schváleného rozpočtu v příjmové části 73 490 800Kč (do-
rovnáno financováním příjmů 2 852 400Kč) a ve výdajové části 
74 803 300Kč (dorovnáno financováním výdajů 1 539 900Kč) – 
pořízení vybavení pro JPO, aktualizace studie Škrovád napojení, 
restaurování památníku se sochou sv. Salvátora v ul. Jiráskova

10.  Rada se zabývala nabídkou odkupu kotvících prvků tenisové na-
fukovací haly, které odmítla. Radní byli seznámeni se svitavským 
modelem přechodu sportovišť pod město. Rada vzala na vědo-
mí vypořádání fondu MŠ. Rada vzala na vědomí stížnost občana 
ohledně chodníku v ulici 5. května a zařadila její opravu do plánu 
investic na rok 2020. Rada se zabývala s připomínkami k směrnici 
VZMR. Rada uložila tajemníkovi, aby poptal a získal nabídky práv-
ního poradenství. Probíhala příprava na jednání se Spartakem. Rada 
se zaobírala termínem otevření plovárny v roce 2019. Místostaros-
ta navrhl setkání s občany dotčených ulic, kterých se týká nové 
veřejné osvětlení. Rada navrhla jednání s Recycklingem ohledně 
předpokládaného vypovězení smlouvy. Rada byla informována 
o průběhu schůzek s firmami zajišťujícími technologická řešení na-
kládání s odpady a byla informována o závěrech jednání výboru ŽP.

Rada města Slatiňany projednala
na své 12. schůzi dne 4. 3. 2019:

  1.  Rada města schválila odpisový plán na rok 2019.
  2.  Byl schválen ceník Švýcárny, kdy byly ponechány ceny stejné 

jako v loňském roce, s výjimkou úpravy zvýhodněného vstupné-
ho pro skupiny 10 a více dětí.

  3.  Vzhledem k předpokládanému konci udržitelnosti projektu Švý-
cárna (konec závazku plynoucí s dotačním titulem) se Rada za-
bývala cenou pronájmu prostor (přednáškový sál, přízemní část, 
vnější oplocená část, celý objekt) a stanovila ceník na základě 
hrubých provozních nákladů.

  4.  Návrh výzvy na zadání VZMR na opravu MK ve „Výmolu“ (viz 
web města).

  5.  Návrh výzvy na zadání VZMR na opravu povrchu MK ve Škro-
vádě (viz web města).

  6.  Návrh výzvy na zadání VZMR na rekonstrukci kanalizační pří-
pojky a osazení lapolu MŠ (viz web města).

  7.  Návrh výzvy na zadání VZMR na vodovodní přípojku pro Švý-
cárnu (viz web města).

  8.  Návrh výzvy na zadání VZMR na veřejné osvětlení na Starém 

náměstí (viz web města).
  9.  Návrh výzvy na zadání VZMR na stavbu přístřešku u DPS (viz 

web města).
10.  Rada schválila pronájem plovárny Klubu českých turistů pro 

uspořádání závodu se psy ve dnech 3. 10.–6. 10. 2019.
11.  Schválení stavby vodovodní přípojky pro novostavbu RD v ul. 

Sečská (zřízení služebnosti).
12.  Rada souhlasila se zapůjčením společenského sálu pro uspořádá-

ní dětské burzy ve dnech 14. 3.–15. 3. 2019.
13.  Dále Rada vzala na vědomí dopis společnosti Veronica ohledně 

akce Hodiny země (zhasnutí veřejného osvětlení) a předala ho 
k posouzení výboru pro ŽP. Rada neschválila žádost o udělení vý-
jimky v možnosti pronájmu bytu podnájemníkem, který je v pod-
nájmu v městském bytě, a pověřila MěÚ pomoci žádateli při ře-
šení bytové situace. Rada byla seznámena s přijetím daru ve výši 
1 560 Kč za sběr papíru pro MŠ. Proběhla informace ohledně tvor-
by agregovaného položkového rozpočtu projektu Modely. Rada 
města schválila zveřejňování podkladů (v rámci možností GDPR) 
pro jednání ZM na internetových stránkách města. Rada byla 
seznámena s výsledky jednání se Spartakem, systémem třídění 
odpadu v Letohradu a nabídkami na zpracování zakázky na svoz 
odpadu. Rada stanovila termín otevření plovárny na 25. 5. 2019 
(kvůli přípravě je nutné sdělit termín s dvou měsíčním předsti-
hem). Rada se zaobírala návrhem na řešení provozu kompostárny 
a možností sběrných kontejnerů na bioodpad. Byly probrány při-
pomínky občanů k poškozené komunikaci ve Škrovádě.

Body jednání Rady blíže okomentoval Ing. Vít Steklý

Rada města Slatiňany

Pořizování audiozáznamů
ze zasedání Zastupitelstva města Slatiňany

Hlavním cílem pořízení technologie nahrávacího zařízení má být 
zvýšení transparentnosti a dostupnosti sledovat průběh jednání Za-
stupitelstva, aniž by občan musel být daný den přítomen v jedna-
cím sále. Občané mají dosud k dispozici pouze stručné formulace 
usnesení z jednání Zastupitelstva, kdy jejímu samotnému schválení 
předchází podrobná diskuse, o kterou je občan, pokud není přítomen 
přímo na jednání, ochuzen. Ačkoliv je z jednání pořizován psaný 
záznam, není v možnostech zapisovatelů, přesně uvádět citace, ale 
pouze hlavní myšlenky vystupujících zastupitelů, kdy může docházet 
k neúplnému či nepřesnému zachycení diskuse. 
Tato technologie nám v první řadě umožní pořizování záznamů nejen 
z konání Zastupitelstev města pro potřeby přepisu a možnosti dopl-
nění zápisů, ale také umožní uveřejnit v podobě audionahrávky celý 
průběh jednání Zastupitelstva na webových stránkách města. Občan 
si tak bude moci zpětně pustit záznam z jednání. 
Díky známému zasedacímu pořádku a časové posloupnosti lze audio 
nahrávku označit, resp. dodat informaci, kdo zrovna hovořil. V na-
šem městě nebudeme žádnými průkopníky celého systému. Jak sys-
tém funguje, lze zhlédnout například v Pardubicích, Přelouči, nebo 
i v nedaleké Chrudimi.
Rada města v současné době uvažuje pouze nad variantou pořizo-
vání audiozáznamu. I taková varianta se v nejlevnějším provedení 
pohybuje v řádu nižších stovek tisíc cca 200–400 tis. Kč (pořízení 
zařízení a příslušného software). Bezdrátová varianta, která s sebou 
přináší kromě estetických vlastností možnosti jednoduchého fyzic-
kého přenosu zařízení do alternativních prostor (např. Společenský 
dům, Sokol, aj.), se pohybuje ve vyšších řádech stovek tisíc korun. 
Vzhledem k výši pořizovací ceny a množství konaných příležitostí je 
zvažována i forma pronájmu této technologie.
Vzhledem k nutné úpravě jednacího řádu zasedání ZM a pravděpo-
dobné úpravě rozpočtu, bude o variantě řešení rozhodnuto na nejbliž-
ším jednání Zastupitelstva dne 10. 4. 2019. V případě následné reali-
zace si nás můžete příště poslechnout již i z pohodlí vašeho domova 
ve Vámi vybraném čase. 

Ing. Vít Steklý, radní
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Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu města Slatiňany pro rok 2019 – II. výzva
MĚSTO SLATIŇANY 
Městský úřad Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Sla-
tiňany

Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu
města Slatiňany pro rok 2019 – II. výzva

schválená usnesením Rady města Slatiňany
č. 195/14/2019/RMS dne 18. 3. 2019

pro přidělování finančních dotací města Slatiňany organizacím, které 
mají sídlo na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale 
má zájem na jejich existenci a prosperitě, organizacím, které sídlo 
na území města Slatiňany nemají, ale jejichž činnost úzce s městem 
Slatiňany souvisí a fyzickým osobám, majícím trvalé bydliště na úze-
mí města Slatiňany.

Pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu města Slatiňany
Úvodní ustanovení

1.  Tato pravidla vycházejí ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů v platném znění, ze zákona 
č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a upravují postup pro rozho-
dování o dotacích města Slatiňany organizacím, které mají sídlo 
na území města Slatiňany a město samo je nezřizuje, ale má zájem 
na jejich existenci a prosperitě. 

2.  Zdroje dotací jsou závislé na finančních možnostech města. Celko-
vou výši finančních prostředků určených na dotace schvaluje Za-
stupitelstvo města Slatiňany v rámci schvalování rozpočtu na pří-
slušný kalendářní rok. Rozdělení pro jednotlivé žadatele schvaluje 
Rada města Slatiňany. Přidělení grantu není nárokové.

3.  Žadatelé o finanční dotaci nesmí mít k městu Slatiňany nevypořá-
dané finanční závazky.

4.  Dotace nesmí být použita k úhradě mzdových nákladů a nákladů 
na občerstvení.

5.  Žadatelé podají žádost na jednotném formuláři, který je k dispozici 
na webových stránkách města Slatiňany (www.slatinany.cz), nebo 
v písemné formě přímo na Městském úřadu Slatiňany, odbor hos-
podářsko-správní.

6.  Program bude zveřejněn na úřední desce způsobem umožňujícím 
dálkový přístup od 20. března 2019 do 31. července 2019. 

Podmínky poskytnutí finanční dotace
•  předpokládaný objem peněžních prostředků pro II. výzvu roku 2019 

je 300.000,- Kč. 
•  maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu 

finančních prostředků a počtu podaných žádostí. 
•  kritériem pro výši dotace jednotlivým žadatelům bude počet členů 

v organizaci žadatele a společenský přínos pro město Slatiňany
•  od 1. května 2019 do 31. července 2019 podávají žadatelé žádost 

o přidělení dotace na předepsaném formuláři na hospodářsko správ-
ní odbor spolu s povinnou přílohou - Zprávou o činnosti za uplynu-
lý kalendářní rok

•  pokud žádá o dotaci organizace, která jej obdržela i v roce 2018, 
je podmínkou přiznání nové dotace předložení vyúčtování původní 
dotace do 15. prosince 2018. 

•  hospodářsko správní odbor připraví materiály na jednání Rady měs-
ta

•  Rada města schválí rozdělení dotací do 31. srpna 2019
•  s příjemcem dotace bude uzavřena „Smlouva o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Slatiňany“ 
•  Rada města může poskytnutí dotace jednotlivému žadateli zrušit, 

pokud žadatel nevrátí městu jím podepsanou smlouvu o poskytnutí 
dotace v termínu do 30 ti dnů od jejího doručení. 

Vyúčtování dotace
•  řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 14. 12. 2019 dle úče-

lu, na který byla přidělena – toto vyúčtování následně podléhá fi-
nanční veřejnosprávní kontrole ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole a dalších vnitřních předpisů města Slatiňany 

a zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpi-
sů.  Kontrolu provede hospodářsko správní odbor a v případě pově-
ření zastupitelstvem  i kontrolní výbor zastupitelstva (podle § 118 
zák.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

•  nevyčerpané prostředky je žadatel povinen vrátit zpět městu Slati-
ňany nejpozději do 31. 1. 2020

•  finanční dotace nesmí být použita na úhradu mzdových nákladů 
a nákladů na občerstvení

•  v případě, že žadatel nedodrží podmínky (např. nepředloží vyúč-
tování v řádném termínu, předloží vyúčtování neúplné nebo s chy-
bami), nebude mu přidělena dotace na následující rok a poskytnuté 
finanční prostředky bude město Slatiňany vymáhat zpět

Závěrečná ustanovení
Pravidla jsou zveřejněna na www.slatinany.cz, včetně formuláře žá-
dosti o grant. V písemné podobě je lze získat na hospodářsko správ-
ním odboru městského úřadu, telefon 469 660 244.
Nedílnou součástí těchto pravidel je i formulář „Žádost o dotaci“.

Dotační témata
  1. Podpora rozvoje občanské společnosti
      -  organizace dílčích aktivit v rámci osvětových kampaní podpo-

rujících zdraví 
  2. Prevence sociálně-nežádoucích jevů
      -  podpora vzdělávacích a zážitkových preventivních programů 

pro děti i dospělé
  3. Kulturní aktivity
      -  pořádání akcí pro veřejnost a propagujících město Slatiňany 
  4. Sportovní aktivity
      -  uspořádání sportovních akcí pro sportovně organizovanou i ne-

organizovanou veřejnost
      -  dotace na tradiční a významné sportovní akce;
      -  dotace na údržbu, opravy a provoz sportovních zařízení, která 

nejsou v majetku města a významně se podílejí svoji činností 
na rozvíjení sportovních aktivit obyvatel města Slatiňany

  5. Ochrana životního prostředí
     -  aktivity směřující k ochraně a tvorbě životního prostředí ve městě
  6. Spolková činnost dětí, mládeže a dospělých
      -  celoroční činnost zájmových, kulturních a společenských klubů, 

spolků a sdružení, které vyvíjejí aktivitu směřující k obohacení 
kulturního, společenského a sportovního života ve městě

  7. Mimoškolní akce pro děti a mládež
  8.  Podpora úspěšných sportovců majících trvalé bydliště na úze-

mí města Slatiňany
  9. Dotace na letní táborovou činnost 
10.  Podpora kulturních institucí, které nejsou zřizovány městem 

Slatiňany, ale svou činností se podílejí na kulturním životě 
ve městě

11.  Podpora organizací, které sídlo na území města Slatiňany nema-
jí, ale jejichž činnost úzce s městem Slatiňany souvisí.

Truhlářství SPALTO
Vás zve na Velikonočni truhlářský workshop

Přijďte s dětmi vyrobit dřevěný výrobek dne 20. dubna 2019 
od 9:00 do 11:00 a od 11:00 do 13:00 hod. Budeme vyrábět s naším 
speciálním hostem panem Vozankou pomlázku, řehtačku, nebo kra-
bičku na vajíčka. Kapacita míst omezena, proto neváhejte s přihlá-
šením na klarasoudkova@seznam.cz, mob. 776 167 340.
Cena 250 Kč/ dva výrobky.
Těšíme se na Vás Truhlářství SPALTO, U Cukrovaru 882, Slatiňa-
ny a tým EDDA, z.ú.
Více info na FB Spaltoland a EDDA, z.ú. 

Na setkání seniorů v klášteře na den 11. 4. 2019 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová

Pozvání
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Návrhy nové vstupní brány hřbitova
Vážení spoluobčané,
jak jsem Vás již informoval v únorových Ozvěnách Slatiňan, Zastu-
pitelstvo města pověřilo dne 16. 1. 2019 Radu města, aby nechala 
zpracovat několik studií včetně kvalifikovaného odhadu nákladů 
nové vstupní brány na hřbitov. 
Následně Rada na svém jednání přijala usnesení o jednotných zadá-
vacích podmínkách pro vypracování návrhů studií hřbitovní brány 
s tím, že se rozhodla přímo oslovit 3 zhotovitele. Jednalo se o ateliér 
med:pavlik architekti, dále pak byl osloven Ing. arch. Vojtěch Janda 
a na základě požadavku pana zastupitele Ing. Bušty byl osloven také 
Petr Novotný – kamenosochař a restauratér. Na základě vlastní inici-
ativy dodal též návrh zastupitel Ing. Jakub Kolouch. 
Návrh č. 1
Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Lukáš Pavlík 
a Ing. arch. Tomáš Med

Kompozice návrhu umístění nové brány plně respektuje základní 
osový princip orientovaný na hlavní hřbitovní kříž. Motivem pro ná-
vrh brány je trojosá kompozice, která je hojně používaná u historic-

kých i novodobých hřbitovů. Návrh nové brány využívá současných 
výrazových prostředků, přičemž jsou voleny proporce a měřítko, 
které odkazují na Schmoranzovu představu zachycenou na nereali-
zovaném plánu brány. Základní křesťanský symbol kříže je vepsán 
do tvaru kovových křídel brány. 
Nová vstupní brána je navržena z bílého pohledového betonu, který je 
kvalitativně rovnocenným materiálem, přičemž nepreferuje některou 
z předchozích stavebních etap, ať se jedná o pískovcové bloky z jed-
né strany či druhé strany rozšířenou část oplocení z pálených cihel. 
Výplň brány tvoří tradiční kovová konstrukce doplněná zlacenými 
písmeny Alfa a Omega, které jsou mementem pomíjivosti a zároveň 
symbolem naděje. Zpevnění plochy předpolí brány respektují poža-
davky na bezbariérové užívání, provedení však odpovídá charakteru 
místa – navržena je kamenná dlažba malého formátu v kombinaci 
s reliéfními prvky varovných a signálních pasů. 
Předběžný odhad nákladů činí: 850 tis. Kč
Návrh č. 2
Autoři architektonického návrhu: Ing. arch. Vojtěch Janda 
a Ing. arch. Marie Chodúrová

Poloha návrhu brány je určena křížením os hřbitova a nabízí čelný 
pohled na kamenný kříž nacházející se v samotném centru hřbitova, 
v místě křížení hlavních os. Hlavní hmota brány je vyzděna z cihel 
pálených do křížové stavby. Vedlejší slepé otvory jsou vyneseny 
plochou klenbou. Návrh hmoty brány se částečně odkazuje k návr-
hu brány architekta Schmoranze st. Navržená brána má kompaktní 
hmotu, která pomáhá vytvořit přirozenou dominantu s požadavkem 
scelit celkový výraz hřbitova. 
Jako hlavní stavební a zároveň pohledový materiál brány je zvolena 
mrazuvzdorná plná cihla pálená. Tento materiál vyhovuje všem po-
třebám i stanoveným cílům a napomáhá k vytváření požadovaného 
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dojmu. Vstupní portál je uzavřen jednoduchou kovanou mříží, která 
hřbitov uzavírá, ale zároveň nechává otevřený pohled dovnitř na kříž. 
Mříž je kována z jednoduchých ohýbaných prutů, připomínajících 
traviny, ztužena kříži. Celá kompozice kované mříže je inspirována 
křížovými cestami ve volné krajině. Nově navržená kamenná dlažba, 
doplněná signálními pásy, navazuje na stávající komunikaci. 
Předběžný odhad nákladů činí: 1 700 tis. Kč 
Návrh č. 3
Autoři architektonického návrhu: Petr Novotný, kamenosochař a re-
stauratér

Předkládané řešení vychází zcela z návrhu arch. Schmoranze st. 
na rekonstrukci hřbitova z roku 1884. Brána je navržena jako mo-
numentální kamenná architektura z přírodního okrového pískovce 

s kovanými výplněmi otvorů. Brána má v sobě proraženy tři otvory 
po Palladiovském vzoru, kdy šířka obou bočních otvorů je zhruba po-
loviční oproti otvoru střednímu, avšak zaklenutí je nasazeno u všech 
třech oblouků ve stejné výšce. Mohutný trojúhelníkový štít je zakon-
čen vrcholovým křížem s patkou a jednoduchou profilací na hranách. 
Ze hřbitovní strany je navrženo vyzdobit štít trojící mělkých nik, kte-
ré jsou vyobrazeny na variantě štítu Schmoranzova návrhu. 
Vzhledem k omezenému prostoru staveniště a při zachování vzá-
jemných poměrů původního návrhu brány architekta Schmoranze 
st., vycházejí oba boční vstupy jako pouhých 90 cm široké průchody. 
Na základě k této skutečnosti není vhodné, aby tyto boční vstupy 
byly opatřeny vrátky, je navrženo, že budou uzavřeny pevným kova-
ným plotovým polem. Přístup na hřbitov bude samozřejmě zajištěn 
dvoukřídlou kovanou branou ve středním otvoru. V původním ná-
vrhu architekta Schmoranze st. není bohužel výplň otvorů řešena, 
a proto byl ke zhotovení návrhu vyzván umělecký kovář. 
Předběžný odhad nákladů činí: 2 700 tis. Kč (cena bez zpevněných 
ploch před branou)
Návrh č. 4
Zpracovatel: Ing. Jakub Kolouch

Hlavním designovaným prvkem celku je velký kruhový průhled, 
který je z horní strany tvořen klenbou a ze strany spodní jej dotváří 
lem brány. Tento tvar odkazuje na velké kruhové okno přímo nad 
vstupem do kostela. Otvor je koncipován tak, aby poskytl dobrý prů-
hled na hlavní kříž a zároveň dával lidem pocit soukromí. Z hledis-
ka rozměru není využita maximální možná šířka po bývalé márnici. 
Původní zeď se dostaví ke sloupům brány z jedné strany z opuky 
a pískovcových kamenů a z druhé strany z cihlového zdiva. 
Nová vstupní brána je navržena z lícových cihel jako hlavního sta-
vebního prvku. Volba materiálu zohledňuje cihlové oplocení, které 
na bránu navazuje z pravé strany při čelním pohledu. Do vnitřního 
prostoru brány bude osazena ocelová dvoukřídlá brána s menšími 
průlinami, které znesnadňují pohled do uličky a dále pak zvyšují 
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pocit klidu. Ve vizualizaci není tento prvek řešen a je zde pro lepší 
představu umístěna mříž shodného vnějšího tvaru.
Předběžný odhad nákladů činí: 750 tis. Kč (cena bez zpevněných 
ploch před branou)
Textová část popisů všech návrhů vychází z textů, které odevzdali 
jednotliví zpracovatelé studií. Výše uvedené náklady u jednotlivých 

návrhů jsou odborným odhadem autorů. Je však nutné k cenám při-
stupovat pouze jako k informativnímu ukazateli, jehož přesnost je 
odvozena od stupně zpracované dokumentace (studie).
Vzhledem k tomu, že se jedná o větší investiční akci a stavbu, která 
se týká celých Slatiňan, rozhodla se Rada města jednotlivé návrhy 
hřbitovní brány projednat se všemi zastupiteli Slatiňan a to na svola-
ném řádném jednání dne 10. 4. 2019.
Jak ale bylo slíbeno, chceme vás, spoluobčané, zapojit do spoluroz-
hodování o nejvhodnějším návrhu, který bude splňovat představy 
většiny z nás. 
Dovolujeme si vás tímto pozvat na seznámení se uvedenými záměry, 
které představí jednotliví zpracovatelé a to v pondělí dne 8. 4. 2019 
od 16:00 hod. v sále zastupitelstva na Městském úřadu ve Sla-
tiňanech. Se zpracovanými návrhy se budete mít možnost osobně 
podrobně seznámit, diskutovat je a moci tak sdělit na ně svůj názor. 
Ti z Vás, kteří nebudou moci se veřejného projednávání osobně zú-
častnit, budou mít možnost sdělit svůj názor prostřednictvím webo-
vých stránek města, kde pod názvem „Návrhy hřbitovní brány“ 
naleznete všechny architektonické studie a dále internetový odkaz 
na nově zřízený e-mail: hrbitovnibrana@slatinany.cz, případně mů-
žete sdělit svůj názor i na můj e-mail: s.stastny@slatinany.cz.
Předem děkujeme za vaše názory a spolupráci.

Ing. Stanislav Šťastný, místostarosta

Opět jsme tu a přinášíme Vám novinky z dění v naší školce. 
V únoru jsme se rozjeli do Pardubic, kde jsme se v Domě hud-
by zúčastnili hudebního programu Pardubické filharmonie s ná-
zvem „Karneval zvířat“. Děti se poutavou formou seznámily 
s různými hudebními nástroji a vyslechly několik instrumentál-
ních skladeb. 
Rovněž jsme se věnovali důležitosti třídění domácího odpadu. 
Na toto téma jsme zhlédli divadelní představeni v Divadle K. Pippi-
cha v Chrudimi s názvem Yvolrak pozřel Karla a zúčastnili jsme se 
vzdělávacího programu Odpadky, který pro nás připravilo Ekocent-
rum Paleta v Chrudimi.
Děti se seznámily s lidovými zvyky a tradicemi ve velice poutavém 
programu „Masopust čili Fašank“ v chrudimském Městském muzeu. 
Zhotovily si pestrobarevné masopustní čepice, ve kterých si zatanco-

valy veselý masopustní tanec. 
Začátek měsíce března jsme věnovali tématu Kniha. Navštívili jsme 
místní knihovnu, kde si paní knihovnice v příjemném prostředí s dět-
mi povídala o účelu knihovny, o správném zacházení s knihou, děti 
si vyslechly pohádku a s velkým zaujetím si prohlédly některé dětské 
knihy. Tak jsme si zde pořídili do každé třídy čtenářské legitimace, 
na které si budeme s dětmi půjčovat knihy dle aktuálního tématu 
ve školce či zájmu dětí. Ve školce nás navštívila Jitka Vítová, kte-
rá s dětmi besedovala o knihách, které sama napsala a seznámila je 
s procesem vzniku knihy. 
K naší lítosti musely být z bezpečnostních důvodů skáceny tři krásné 
břízy na školní zahradě. Jakmile prostor vyčistíme, zasadíme strom 
nový. Dřevo z pokácených bříz využijeme mimo jiné na stavbu za-

hradní kuchyňky, na kterou se již moc těšíme. Tímto děkujeme hasi-
čům za pokácení.

Pozvání do Mateřské školy Švermova
Vážení rodiče, děti, přátelé školy, srdečně Vás zveme na Den ote-
vřených dveří v pondělí 8. 4. v době od 9.00 do 11 hod. Budete 
mít možnost prohlédnout si prostory školy a nahlédnout do jednot-
livých tříd. Pro každého malého človíčka máme připravené pře-
kvapení.
V úterý 9. 4. od 15.30 hod Vás zveme na náš první Velikonoční jar-
mark, kde vystoupí děti s jarními písněmi a s tanečním vystoupením. 
Následně proběhne prodej jarních a velikonočních výrobků a dekora-
cí za opravdu symbolické ceny. Přijďte se naladit na velikonoční čas. 
Těšíme se na Vás.

Mgr. Eva Tomišková, ředitelka MŠ

Mateřská škola Švermova informuje
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Sobota 6. 4. 2019 – Ukliďme Česko – ukliďme Škrovád a údržba Olšiny
Okrašlovací spolek Škrovád 
se připojuje k celostátní akci 
Ukliďme Česko zaměřené 
na úklid nelegálně vzniklých 
černých skládek a nepořádku, 
kterou zároveň bereme jako jarní 
úklid.
Zveme každého, komu není 
vzhled okolí lhostejný. Čím 
více nás bude, tím více toho bu-
deme moci uklidit.
Sraz na návsi ve Škrovádě v sobotu 6. 4. 2019 v 9.00. Zde si rozdě-
líme rajony a domluvíme se na podrobnostech. Předpokládaný konec 
je ve 12 hodin. 
S sebou prosím rukavice, nějaké pytle či tašky na nepořádek (budeme 
třídit), někdo může vzít dvojkolák či kolečko a železné hrábě. Případ-
né větší skládky necháme na místě a pak je objedeme s autem. Skládky 
po Škrovádě nám můžete hlásit předem, na www.zmapujto.cz anebo 
nejlépe je sami zlikvidovat. Papírové kapesníky a toaletní papír ne-
sbíráme.

Na úklid bude navazovat každoroční obnova a úklid Olšiny. Vezmě-
te si nářadí – např. krumpáč, rýč, pilu na větve a konve na zálivku. 
Pokud se nás na úklid sejde dost, můžeme už dopoledne, jinak bude 
sraz téhož dne ve 14:30 v Olšině.
Po brigádě v Olšině se tradičně rozloučíme se zimou vyhozením mo-
rany.
Web spolku: www.okraslovacispolek.mzf.cz
Rada města podporuje iniciativu „Ukliďme Česko“. V rámci spo-
lupráce nabízí možnost odvozu pytlového odpadu po předchozí do-
mluvě na MěÚ – zodpovídá tajemník.
Pro dohovor k zajištění odvozu pytlů se sebraným odpadem kontak-
tujte p. Miloše Víška – telefon 606 601 933 nebo Ing. Josefa Prokše 
– telefon 602 139 099.



8

Je mnoho krásných, úspěšných a známých žen nesoucí toto jméno, 
já ho dnes přiřadím k jedinému příjmení, a tím je Vondráčková. A už 
jste asi doma nebo ne? Rodačka z našeho města po letech sice ne-
bude koncertovat přímo v našem městě, ale v nedaleké Chrudimi, 
kde pořádá koncert ve Sportovní hale 31. května. No a to bychom 
nebyli slatiňanským plátkem, abychom nevyužili možnost popovídat 
si a trošičku Vás nevyzpovídali, přece jenom v našem městě již nejste 
moc vidět…zato slyšet Vás je stále J.
1/ Jste profesionálka, i tak, nemáte přece jen trošičku jiný pocit, když 
jedete koncertovat téměř domů?
Určitě ano, je to pro mě výzva. Stoprocentně udělám vše pro to, aby 
se tento koncert co nejlépe vydařil. Už proto, že jsem v Chrudimi 
i ve Slatiňanech strávila nádherné období, jak dětství, tak dospívání 
a stále se sem ráda vracím. Těším se, že se na mě přijdou podívat mí 
přátelé a spolužáci. 
2/ Na scéně se pohybujete již více jak 50 let, na které období nejraději 
vzpomínáte?
Nevzpomínám si, že by pro mě jakékoliv období bylo nepříjemné nebo 
neúspěšné. Vystřídala jsem mnoho kapel, producentů i angažmá a ka-
ždé mělo něco do sebe. 
3/ Koncertovala jste s různými hosty, se kterými se Vám spolupra-
covalo nejlépe, a můžete třeba jmenovat někoho, s kým již nemáte 
potřebu spolupracovat? Nebo naopak s kým jste nikdy nevystupovala 
a bylo by to Vaše přání? 
Těch, kteří stáli po mém boku, bylo opravdu velmi mnoho. Z mých 
začátků budu jmenovat ředitele divadla Rokoko Darka Vostřela, te-
levizního režiséra Miroslava Vaštu, dirigenta orchestru Českosloven-
ského rozhlasu Josefa Vobrubu, Karla Krautgartnera, skupinu Mefi-
sto, mistra stepu Franka Towena, vynikající textaře Zdeňka Borovce, 
Zdeňka Rytíře a skladatele Karla Svobodu. Z hudebníků kapelníka 
Luďka Švábenského, z poslední doby Gustava Broma, Boom band 
a Charlie band. Ze zahraničních umělců nikdy nezapomenu na pro-
ducenta Michaela Jacksona Quincyho Jonese, na spolupráci s Bee 
Gees nebo s Davidem Hasselhoffem. Je jich opravdu mnoho. :-) Také 
ráda vzpomínám na všechna důležitá místa, kde jsem vystupovala. Ať 
je to divadlo Rokoko v mých začátcích, pařížská Olympie, newyorská 
Carnegie Hall, berlínský Friedrichstadt Palast, varšavský Kongreso-
vý sál, Opera Leszna v polských Sopotech, Copernicus Center v Chi-
cagu, Maracasigno v brazilském Rio de Janeiru, Kremelský palác 
v Moskvě nebo turné v Japonsku.
4/ Máte třeba nějaké rituály nebo talismany, které Vás provází vy-
stoupením a možná stojí i za Vaším úspěchem?
Ve svých začátcích jsem dostala jako prvního talismana nafukovací-
ho černouška od vynikajícího klavíristy Rudolfa Rokla a dlouho jsem 
ho vozila s sebou. J Než vyjdu na jeviště, vždycky se pokřižuju. 
5/ Vypadáte pořád skvěle a jen tiše závidíme, neprozradíte, jak to 
děláte? 
Jsem optimistka, mám ráda život a lidi, sportuju, hraju tenis, plavu 
a snažím se dodržovat správnou životosprávu. Ráda chodím na ma-
sáže a každý den cvičím jógu.
6/ Co Vy a diety? A co takhle dát si skleničku nějakého dobrého vína, 
sladký dortík či zmrzlinu? Nemáte to ve svém jídelníčku zakázané?
Ve svém jídelníčku si nezakazuji nic! J Ale snažím se, aby strava byla 
co nejpestřejší. Typické české kuchyni se nevyhýbám, ale nejím ji až 
tak často. Mám ráda zahraniční kuchyně- hlavně italskou a řeckou. 
Nepiju žádné sladké nápoje ani tvrdý alkohol, ale dobré vínečko si 
ráda dám. 
7/ Kde se cítíte lépe na pódiu, či třeba na palubě hausbótu? A jak to 
máte s oblečením, máte mnoho překrásných rób známých módních 
návrhářek či návrhářů, ale nemáte ani problém obléknout si sportovní 
oblečení a vyrazit na výlet, je to tak?
Je to přesně tak. Máte pravdu, že se cítím dobře jak v nádherných 
šatech a na tělo ušitých róbách, ale i sportovní oblečení je mi velmi 
příjemné. Vždy se snažím oblékat se tak, aby to ladilo s tím, co právě 
dělám. 

8/ Milujete zahrádku a vlastně i zahradničení, předpokládám, že je to 
takový Váš relax, mám pravdu?
Ano a dokonce vám prozradím, že moji zahradu v Řitce zakládal prá-
vě slatiňanský zahradní architekt, pan inženýr Vaněk. Ráda se o za-
hrádku starám sama, protože mě to uklidňuje a zpříjemňuje mi to mé 
volné chvíle. 
9/ Všichni asi vědí, že jste nakonec souhlasila s prodejem vily po ro-
dičích, která již má nové majitele, nemrzí Vás třeba to, že se již nemá-
te ve Slatiňanech kam vrátit? I tak vím, že se čas od času zastavíte…
dalo by se říct, že Vás sem stále něco táhne?
Mé rodinné kořeny byly tak hluboko zapuštěny, že si nedovedu před-
stavit, že bych se na všechna ta krásná místa a do okolí Slatiňan 
nevracela ráda. Naopak, když mám příležitost, přijíždím domů, a do-
konce mi bylo nabídnuto, což mě velmi potěšilo, zastavit se i v na-
šem rodném domě, jehož majitelé jsou velmi příjemní lidé. Měla jsem 
možnost si v létě celý dům prohlédnout. Musím říct, že jsem byla pří-
jemně překvapena, jak citlivě a nenásilně náš dům nad řekou zrekon-
struovali. Až mi stouply do očí slzy dojetím.
10/ No a ještě zpět do Slatiňan, jaká místa jsou takzvané „srdcovky“, 
která ráda navštívíte, když máte čas zastavit se a provézt po našem 
městě a krásném okolí třeba nějaké přátele, rodinu? A kde se nezapo-
menete zastavit?
Samozřejmě navštěvuji své rodiče, kteří jsou v Slatiňanech pocho-
váni, miluji zajet si do malebné hospůdky Monako, kde se většinou 
konají naše třídní srazy. Ráda navštěvuji slatiňanský park, hřebčín, 
zámek, koně ve výbězích a také okolí řeky Chrudimky, která je pod 
našimi okny. Dokonce všechny tyto pocity a i vzpomínky na mé první 
dětské lásky, vystihla nádherně na mém poslední albu Gábina Os-
valdová v písni Ondry Soukupa Já s tebou hlavu ztrácím. Taky nikdy 
nezapomenu na krásná vystoupení v slatiňanské sokolovně, kde jsem 
zpívala, tančila, recitovala i hrála v ochotnickém souboru Jaroslava 
Vrchlického a často nás doprovázel na klavír můj tatínek. Hrála jsem 
i v pohádce O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku a také v Její pastor-
kyni. Nezapomenu na nádherné chrudimské muzeum, kde jsem se uči-
la první kroky v tanečních a také jsem byla častým hostem chrudim-
ského letního kina. Jako malá holka jsem celé léto trávila s kamarády 
na nádherné slatiňanské plovárně. Možná, že jsem byla výjimkou, ale 
chodila jsem i ráda do slatiňanské základní školy. Občas se vídám 
i se svou nejoblíbenější učitelkou Miluškou Švadlenkovou, která se 
ve svých více než devadesáti letech stále těší dobrému zdraví. Každý 
rok s námi podnikala nádherné výlety do Tater a na Vranovskou pře-
hradu. Byla to pro mě velká pocta, že jsem od paní starostky obdržela 
klíč k městu Slatiňany.
11/ V našem městě se stále něco buduje, renovuje či modernizuje, jak 
to vnímáte Vy? Chápu, že času nemáte nazbyt, ale když se do města 
vrátíte, vnímáte nějaké změny, novinky, …Nenavštívila jste třeba již 
téměř 7 let otevřené Interaktivní muzeum starokladrubského koně 
Švýcárna? Mládí jste také strávila na místní plovárně, nemám před-
stavu, kdy jste tam byla naposledy, ale myslím, že byste byla jejím 
současným vzhledem, kvalitou vody i prostředí mile překvapena. 
Švýcárna byla vždy moje oblíbené místo, kam jsme chodili na pro-
cházky s rodiči na Kočičí hrádek a její dnešní podobu jsem zazname-
nala. Navštívila jsem ji a je nádherná. Velkým přínosem je i okruh, 
který byl vybudován kolem Chrudimi a Slatiňan. Na plovárně jsem 
dlouho nebyla, ale mám alespoň krásný tip, kam se půjdu příště po-
dívat. 
12/ Vím, že občas zavítáte na Monaco, pod vedením nového pro-
najímatele dostalo zcela nový ráz, například moderní kuchyni nebo 
krásnou terasu s výhledem na město, už jste měla možnost okouknout 
z terasy Slatiňany a objednat si nějakou dobrotu šikovného kuchaře? 
Ano, ano, měla. Je to příjemné a výborné. Nikdy nezapomenu na přá-
telství s rodinou Buřilových, kteří tento objekt vlastní. 
13/ Prožila jste ve Slatiňanech kus svého života a nejednou jste je 
ve svých rozhovorech ve velice dobrém zmínila, máte na srdci třeba 
něco, co byste chtěla slatiňákům říci? 

Helena
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Že na ně vždycky ráda vzpomínám a hlavně jim přeju, aby se jim tam 
v přátelské atmosféře a pohodě dobře žilo. 
Vážená paní Vondráčková, děkuji za rozhovor a přeji, ať se koncert 
vydaří ku spokojenosti nejen organizátorů, ale hlavně diváků. Naše 
čtenáře tímto ještě jednou srdečně na Váš koncert v Chrudimi, který 
se uskuteční ve Sportovní hale v pátek 31. května 2019, zvu. Zájemci 
vstupenky zakoupí přes Ticketportal.

Ptala se Renata Maryšková

Ale štěstí přeje připraveným, zkuste milí čtenáři odpovědět na tři „zá-
ludné otázky“, které máme připraveny a své odpovědi zašlete prosím 
pouze na e-mailovou adresu: infocentrum@slatinany.cz. Do soutěže 
budou zařazeny jen správné odpovědi, a to ty, které dorazí na uve-
denou adresu, a to od 1. 4. 8.00 hodin do 15. 4. 8.00 hodin a 5 nej-
rychlejších obdrží po 2 vstupenkách na zmíněný koncert. Výherce 
budeme kontaktovat. 
Hodně štěstí, a nyní již otázky:
1/ Zpěvačka je všestranně hudebně nadaná, mimo jiné hraje i na kla-
vír. Kdo byl jejím prvním učitelem?
2/ Její prvním velkým úspěchem bylo vítězství v pěvecké soutěži 
Hledáme  nové talenty v Praze. Následně poté se jejím největším 
hitem stala která píseň?
3/ Paní Helena také vystupovala ve známé show Ein Kessel Buntes 
v Německu, kdo v té době celou show moderoval?

Chanson Trio CouCou
Chanson Trio CouCou je unikátní hudební těleso hrající převážně 
francouzské šansony a hudbu z první poloviny 20. století. Soubor 
vznikl kolem absolventky brněnské JAMU, zpěvačky Radky Rube-
šové, která si lásku k šansonům přivezla ze studií ve Francii. Vedle 
Radky skupinu tvoří ještě hráči Martin Kudrna – klavír, akordeon, 
Zdeněk Häkl – housle a Petr Pávíček – kontrabas. Kromě více či 
méně známých francouzských šansonů hrají i vlastní tvorbu. Chan-
son Trio CouCou bude na Laskavém večer hrát již potřetí. Kdo byl 
na jejich předešlých vystoupení (128. a 142. LV), jistě si tento ne-
všední zážitek nenechá ujít ani tentokrát. Laskavý večer se koná 
v úterý 16. dubna od 19 hodin. z.j.

Pozvánka na 168. Laskavý večer

Senior Festival 2019

Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, který se 
bude konat v sobotu 15. června 2019 od 10 hod v Chrudimi v pro-
storách Klášterních zahrad. Těšit se můžete na pestrý program, 
během kterého si každý přijde na své. K poslechu i tanci zahraje 
například pěvecké duo Eva a Vašek, dechový orchestr Moravanka 
a další hudební uskupení. Vezměte s sebou i svá vnoučata, pro něž 
je připraven doprovodný program v podobě interaktivních stánků 
a her, vystoupí také známá kapela pro děti Pískomil se vrací! Cena 
vstupenky je pro seniory 50 Kč, pro dospělé 90 Kč. Místa k sezení 
máme zajištěna.
Svoz na festival je zajištěn i z vaší obce. Od 6. května 2019 si 
můžete rezervovat své místo v autobuse na telefonním čísle: 
733 105 151
Vstupenky budou v předprodeji od 6. května 2019. Více infor-
mací o festivalu a vstupenkách se dozvíte v Informačním centru 
Chrudim na telefonním čísle: 469 657 821
Těšíme se na Vaši účast.

Tým spolku Hurá na Výlet!

POZVÁNKA NA ŠVÝCÁRNU
Milí Slatiňáci,
všechny Vás srdečně zveme k návštěvě muzea. Začínáme první dub-
nový víkend, a to v sobotu 6. dubna a od května najíždíme na hlav-
ní sezonu. Otevřeno bude mimo pondělí od 10.00 do 17.00 hodin 
po celý týden.
Novinkou letošní sezóny je rozšíření stávající expozice jezdectví 
o stylizované repliky historických jezdeckých kostýmů z období ro-
koka, empíru a secese.
Pro zvídavé děti bude po prohlídce připraven naučný kvíz, správné 
odpovědi budou na konci sezóny slosované a tři výherci obdrží pěkný 
dáreček.
Do herní místnosti přibyly nové herní prvky a ve venkovním prostoru 

na Vás čeká interaktivní přístřešek s prvky z lesního světa.
A ještě jedna pozvánka. Švýcárna přivítá svátky jara 17. dubna 
od 8.00 do 17.00 hodin velikonočně vyzdobeným muzeem, a hlavně 
prodejní výstavou ručně zdobených velikonočních ozdob a malova-
ných perníčků. Pro dětičky budou připraveny tvořivé dílničky (ma-
lování vajíček, perníčků, magnetek, velikonoční tvoření…). V době 
Velikonočních svátků 18. 4.–22. 4. 2019 bude otevřeno od 10.00 
do 17.00 hodin.
Přijďte se podívat, těšíme se na vás.

Za muzeum Švýcárna Stanislava Jedličková
KONTAKT: tel. 469 315 134, 725 174 501, e-mail: svycarna@slati-
nany.cz, www.slatinany-svycarna.cz
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Cílevědomá osvoboditelská činnost 
prezidenta Masaryka v exilu za 1. světové 
války přiměla Okrašlovací spolek k umístě-
ní pamětní desky na skalce pod mariánským 
sloupem na Vrchlického návrší. Její odhale-
ní se konalo 28. října 1923 a po 95 letech se 
opakovalo totéž, ovšem za úmyslně poniče-
nou původní desku (obr. č. 1 a 2).

Nápis na desce vyšel z debaty členů 
výboru spolku, kteří v knize zápisů z pra-
covních schůzí uvádějí, že došlo ke změně 
formulace, jejíž poslední verze je též obsa-
žena na nové desce, shodné se starou (obr. 
č. 1).

Spolek pozval obecní zastupitelstvo 
ke slavnostnímu odhalení pamětní desky, 
na níž bylo vyryto datum s textem, zna-
menající dle kroniky důležitý historický 
mezník v nabytí národní svobody pro Čechy 
a Slováky. To byla pracovní verze nápisu, 
upravená na základě vůdčí myšlenky T. G. 
Masaryka o naší obrodě po rozpadu Rakous-
ka-Uherska.

O peripetiích realizace pamětní desky ze 
strany spolku bylo v Ozvěnách referováno. 
Kameník Zábranský vyhrál výběrové řízení 
na její pořízení za nabídnutou cenu (200 
Kč), kterou však překročil ve fázi poloto-
varu ještě nedokončenou. Předseda spolku 
p. Fořt ji od něho odebral a zajistil dokon-
čení včetně instalace na skalisko. Časově se 
vše stihlo do termínu, ale Zábranský dostal 
účet k zaplacení vícepráce od spolku, neboť 

se zavázal připravit tuto zakázku za jím 
nabízenou cenu.

Z titulku článku plyne, že časová expo-
zice spolkem realizované desky nebyla pří-
liš dlouhá (17 let).

Za německé okupace v roce 1940 byla 
horní část desky vylomena a zbylo z ní jen 
torzo jako výsledek její likvidace (obr. č. 
3). Ve farní kronice tuto skutečnost zazna-
menal P. Pivoňka a díky jeho pečlivosti vést 
deník událostí je znám i den, kdy se tak 
stalo (26. 8. 1940). Po skončení 2. světové 
války nebyla tato deska obnovena, protože 
se Okrašlovací spolek rozpadl z politických 
důvodů.

28. říjen byl každoročně spojován s pre-
zidentem Masarykem, protagonistou vzniku 
samostatného československého státu, jak 
bylo výše připomenuto. Avšak po roce 1948 
mělo jeho jméno upadnout do zapomnění. 
Uvedený den byl v kalendáři označen jako 
Den znárodnění, a to od roku 1951, a patřil 
mezi pracovní volna až do roku 1968.

Oslava 100. výročí vzniku ČSR se kona-
la 27. října 2018 v areálu Švýcárny ve vel-
kém stylu co do efektů v závěru programu. 
Pozvánku k účasti na tuto slavnost přetisku-
jeme (obr.č. 4).

Článek v prosincových Ozvěnách 2018 
popisuje průběh oslav tohoto výročí, jež 

bylo dobře zorganizováno Městem, kterou 
přibližujeme jedním snímkem (obr. č. 5).

 Přítomní vyslechli projevy od zástupců 
města i pozvaných hostů, na paměť budou-
cím generacím byla vysazena lípa a na zvý-
šeném soklu umístěna k ní pamětní deska. 
Připomenuta byla instalace nové desky 
na Vrchlického návrší. (obr. č. 1), kterou 
zhotovila firma HVH s.r.o. v Horní Kalné 
za 18 150 Kč. Jako materiál byl zvolen plast 
– polyesterová pryskyřice.

Důstojný průběh oslavy jubilea státu, 
úzce spojeném se jménem prezidenta Osvo-
boditele – T. G. Masaryka, je zásluhou 
vedení města, zástupců místních organi-
zací a partnerských měst ze zahraničí. Je 
třeba jmenovat sokoly s typickou standartou 
na stupínku (obr. č. 5), skauty, pracovníky 
hřebčína na koních se státní vlajkou a účast 
vojenských veteránů. Příslušníci výsadkové-
ho útvaru z Chrudimi se na závěr postarali 
o čestnou salvu a velkolepý ohňostroj.

Ing. Milan Vorel,
 foto MěÚ, Jan Drášil

Poškozená pamětní deska na Vrchlického návrší, věnovaná památce vzkříšení národa v roce 1918,
byla nahrazena stejnou replikou ke stému jubileu republiky

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4

Obr. č. 5
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Rosické trhy budou pokračovat i v roce 2019
Již od svého zahájení v roce 2002 se staly rosické trhy základem vy-
užití areálu bývalé rosické cihelny a postupně velmi oblíbeným mís-
tem občanů nejen z okolních obcí, ale i celého regionu, jak dokazuje 
dosavadní účast 751 396 návštěvníků a 43 839 prodejců.
Letošní rok, jak se ukazuje, bude pro konání a další rozvoj trhů roz-
hodujícím, neboť podmínky prodeje se v tomto roce od podmínek 
roku 2002 diametrálně změnily a my se musíme, ať chceme nebo ne, 
těmto současným ekonomickým podmínkám a též rok od roku tvrdší 
konkurenci ze strany supermarketů a vietnamských prodejců přizpů-
sobit, chceme- li dosáhnout i v tomto roce dobrou návštěvnost a dlou-
holetou oblibu občanů. Závěr minulého roku nás přesvědčil o tom, 
že celostátní nevyjasněnost prodeje na trzích a stále rostoucí kon-
kurence byly důvodem poklesu účasti prodejců a tím i návštěvníků. 
Současné podmínky prodeje jako například zavádění EET na trzích 
nejsou do dnešních dní definitivně dořešeny a prokazatelně po schvá-
lení budou mít přímý dopad na trhy, jak očekáváme již v tomto roce, 
a to nejen na trhy v Rosicích, ale i v celém Česku.
Na základě posouzení dopadu nevyjasněnosti prodeje, nových eko-
nomických podmínek a připomínek návštěvníků bylo vedením obce 
a trhů rozhodnuto rozšířit současnou nabídku trhu o takové zboží, 
které se v širokém okolí ještě neprodává, a mohlo by být pro návštěv-
níky k nákupu užitečné a pro ostatní zajímavé. Podle mínění vedení 
trhů by se mohlo jednat o rozšíření prodeje domácích zvířat, burzu 
a prodej starších věcí – bleší trhy. Rozšíření nabídky pro budoucnost 
trhů se stává nutností, neboť zdejší trhy začínají být pro mnohé ob-
čany nezajímavé, jelikož se zde návštěvníci setkávají stále se stejnou 
nabídkou zboží.
Starší již nepotřebné věci se pro mnohé občany stávají otázkou co 
s nimi, zda je bezplatně vyhodit do sběrných kontejnerů, nebo se je 
pokusit prodat. Oblíbeným místem pro jejich prodej nebo výměnu se 
staly bleší trhy, které jsou občany nejen trvale zásobovány, ale těší 
se i velkému zájmu a tím i návštěvnosti, jak jsme se mohli osobně 
přesvědčit. Proto stojí za to bedlivě uvážit, co Vám na půdě, ve skle-
pě nebo venku překáží, můžete se toho zbavit a nabídnout na trzích. 
Výhodou bude, že některé z věcí pro Vás již nepotřebných ´můžete 

výhodně zpeněžit, a ne pouze vyhodit do odpadových kontejnerů. 
Důležité pro prodej na trzích je to, že k prodeji na bleších trzích není 
potřeba ani živnostenského listu a ani se neplatí daň z prodeje, neboť 
se převážně jedná o prodej osobních věcí.
Za zmínku stojí to, což mnozí z návštěvníků trhů chválí, že v rámci 
rosických trhů je otevřena v areálu též galerie s názvem „Vesnice 
žije“, která je obrazem života na venkově od konce minulého století 
až po současnost. Bez nadsázky lze říci, že návštěvníci této galerie 
vyjadřují pouze slova chvály, neboť staří se zde mohou vrátit o hez-
kou řádku let zpět a mladším galerie umožnila reálný pohled na to, 
jak se dříve na vesnicích žilo. Mnozí z návštěvníků se divili, že jsme 
doposud vzorně upravenou galerii nevyužili jako základ pro dnes ob-
čany tak vyhledávaných a žádaných bleších trhů.
Najdete-li v sobě trochu odvahy a rozhodnete-li se prodej na trzích 
zkusit, přijďte v sobotu dopoledne na trhy, nebo během týdne se ob-
raťte na pracovníky trhů na č. mobilů 739 563 063 nebo 604 559 358, 
kteří Vám ochotně podají podrobné informace týkající se možnosti 
Vaší účasti. K zajištění Vaší spokojenosti budou pro prodejce rezer-
vována prodejní místa výhradně na hlavním tržišti.
Pro návštěvníky se trhy konají od 7.00 do 12.00 hodin, a to každou 
sobotu počínaje 9. 3. 2019 a pro prodejce je areál otevřen již od 5.00 
hodin. Kalendář rosických trhů a dalších akcí konaných v areálu trž-
nice najdete na www.obec-rosice.cz.
Závěrem lze říct pouze to, že se na Vás těšíme a doufáme, že této 
příležitosti, která se Vám na trzích nabízí, plně ke svému prospěchu 
využijete.

Vedení RT – Ing. Karel Matoušek a Zdeněk Volejník

Děti opět přinesly radost do DPS Slatiňany
Děti ze Základní umělecké školy Slatiňany pod vedením svých pe-
dagogů, navštívily obyvatele DPS a zpříjemnily jim oslavu svátků 
a narozenin hudebním a pěveckým vystoupením. Děkujeme a těšíme 
se na další setkání, které se bude konat v květnu u příležitosti oslavy 
Dne matek.


