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123. LASKAVÝ VEČER S LYROU A HARFOU

Vážení a milí spoluobčané, v minulém vydání 
Ozvěn jsem Vám přál šťastné a veselé Vánoce, 
v tomto lednovém výtisku Vám chci tradičně 
popřát do roku 2015 hlavně hodně zdraví, 
spokojenosti a osobních i pracovních úspěchů. 
Zkrátka, ať je to pro nás všechny dobrý rok.

Váš starosta, MVDr. Ivan Jeník

První Laskavý večer v roce 2015 se uskuteční v úterý 20. ledna, 
tradičně od 19 hodin. Hostem bude hráčka na lyru a harfu (ale 
i jiné neobvyklé nástroje) JANA BAUEROVÁ. Ve Slatiňanech 
není neznámou. Dvakrát hrála na LV a jednou v zámku. Jana nejen 
skvěle hraje, ale také zpívá své vlastní písně. Její koncerty jsou 
skutečným zážitkem.
Lístky si, jako obvykle, můžete koupit na místě (budou-li ještě) anebo 
v předprodeji v městské knihovně (469 660 239). z.j.

Vítání občánků

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 6. prosin-
ce 2014 paní zastupitelkou Alenou Pavlišovou slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci (na fo-
tografii zleva): Průchová Eliška, Troubilová Liliana, Brožová 
Sofie, Tomáš Filip, Novotná Veronika.
Na této malé slavnosti účinkovali žáci ZUŠ Slatiňany za hudební-
ho doprovodu učitelů Petra Šotty, Jitky Šottové a Jany Sychrov-
ské. Všichni přítomní popřáli novým občánkům a jejich rodičům 
do dalších let mnoho klidu, pohody a zdraví.

SK Spartak Slatiňany, oddíl kopané,
pořádá v sobotu 7. února

tradiční Sportovní ples – v místní sokolovně.
Zajištěna je i bohatá tombola.

K tanci hraje skupina Wječná žízeň. Začátek ve 20.00 hodin.
Předprodej vstupenek (místenky) od 20. ledna v trafice KVĚT.

Srdečně zvou pořadatelé.

POZVÁNKA NA SPORTOVNÍ PLES

Když začne padat sníh a leží v závějích,
tu velcí, malí, každý, sní o bílých vánocích.

Jehličí zavoní, zvoneček zacinká.
Proč asi usmívá se tatínek a maminka?

Největší dárek dáš těm, které v srdci máš,
když k maličkému dárku velikou jim pusu dáš.

Nejhezčí dárek má ten, kdo moc nečeká,
svým dárkem ale jiným radost velkou udělá.

Zvoní a jásá vánoční zvon do ticha,
štěstí a láska ke každému pospíchá.

Krásné Vánoce naplněné pohodou, radostným očekáváním 
a splněním všech tajných přání a v novém roce 2015 hodně 
zdraví, štěstí, spokojenosti, lásky a porozumění se sluníčkem 
v duši i srdíčku přejí děti a zaměstnanci Mateřské školy 
Slatiňany.

Čtenáři naší knihovny nám poskytují dobré tipy 
a náměty na knihy, které si oblíbili, a které by do-
poručili k přečtení i ostatním. Ti, kteří nám svůj 
názor a odkaz na zajímavou a poutavou knížku ješ-
tě nezaslali, prosíme, aby si našli chviličku, a buď 
osobně, nebo prostřednictvím e-mailu (knihovna@slatinany.cz) tak 
kdykoliv učinili. My budeme mít větší množství výběru oblíbených 
titulů mezi vámi čtenáři a v každých Ozvěnách některé z nich uve-
řejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Green, Johm – Hvězdy nám nepřály
Cabot, Meg – Šaty pro nevěstu

Měsíc s pěknou knihou

Děkuji touto cestou vedení města Slatiňany za vůbec první rozsví-
cení „Vánočního stromu“ v Trpišově. Tento počin se uskutečnil 
hlavně díky osobní iniciativě paní Jitky Blatoňové z Trpišova, za 
což patří dík i jí. Milan Štěpánek, Trpišov

Vánoční strom poprvé v Trpišově
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Rada města Slatiňany
Rada města Slatiňany projednala

na 3. schůzi dne 24. 11. 2014
  1.  Příspěvek na vánoční koncert (J. Sychrovská – 3 000 Kč).
  2.  Hospodaření příspěvkových organizací 1 až 9. 2014 (MŠ, ZUŠ, 

ZŠ, ŠJ).
  3.  Odměny ředitelů PO.
  4.  Vnitřní směrnici Inventarizace majetku.
  5.  Inventarizaci majetku města za rok 2014 (organizační zajiště-

ní, jmenování HIK).
  6.  Projednání bodu programu do ZMS-2 (Rozpočet města Slati-

ňany na rok 2015 a rozpočtový výhled do roku 2017).
  7.  Smlouvu o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod pro 

objekt č.p. 414 – plovárna Slatiňany.
  8.  Úpravu odpisového plánu Základní školy Slatiňany na rok 

2014.
  9.  Stanovení celkového počtu zaměstnanců MěÚ Slatiňany.
10.  Zahraniční pracovní cesta (starosta města 3.–4. 12. do Rakouska).
11.  19. rozpočtové opatření.

Rada města Slatiňany projednala
na 4. schůzi dne 1. 12. 2014

  1.  Zajištění svozu a následného využití případně odstranění (AVE 
CZ odpadové hospodaření s.r.o.) směsného komunálního od-
padu pro období 2015–2016 (výsledek výběrového řízení).

  2.  Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Demontáž a montáž střešní 
krytiny u objektu č. p. 11 Škrovád.

  3.  Výjimka pravidel pro přidělování grantů (změna termínu pře-
dl. vyúčt. Pro SK Spartak).

  4.  Organizační řád Městského úřadu Slatiňany (platný od 1. 1. 2015).
  5.  Dodávka výpočetní techniky pro město Slatiňany (od spol. 

OMEGA plus Chrudim).
  6.  20. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 

Slatiňany na r. 2014.

 4. M
ěstsk

ý ples 31.1. 2015
KDE: Sokolovna Slatiňany 

od 20.00 hodin
Hraje: CHORUS 

Vstupné:  130 Kč včetně místenky
Vstupenka je slosovatelná o hodnotné ceny.
V ceně vstupenky je občerstvení na stolech 

a láhev vína na každá čtyři místa.
Vstup pouze ve společenském oděvu!

O zpestření programu se postará BESTA Chrudim.
ZUŠ vystoupí s předtančením a krasojízdu na kole předvede trojnásobná mistrně světa Martina Trnková.
Předprodej vstupenek od 6. 1. 2015 v Infocentru Slatiňany

MĚSTO 
SLATIŇANY 

Obyvatelé a pracovnice Domu s pečovatelskou službou Slatiňany 
děkují panu tajemníku Městského úřadu Slatiňany za milé setká-
ní. Prožili jsme příjemné odpoledne, Ing. Josef Prokš zodpověděl 
všechny dotazy a reagoval na naše připomínky.
Zároveň chceme poděkovat dětem a učitelkám ze Školní družiny 
Slatiňany za krásné dárky a blahopřání k Vánocům a slečně Lucii 
Pilařové za andělskou nadílku.
Děkujeme a těšíme se na další setkání.

Poděkování DPS

Pozvánka
Na pravidelné setkání důchodců v klášteře, která se koná 8. ledna 
2015 v 15 hodin. Vchod z Nádražní ulice.

Srdečně zvou školské sestry a M. Kyselová-Schmoranzová
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Děkujeme MVDr. Ivanu Jeníkovi za blahopřání k naší zlaté svatbě.
 Bohuslava a Miloslav Kořínkovi

Děkuji touto cestu městu Slatiňany, starostovi MVDr. Ivanu Jení-
kovi za milé blahopřání k mým narozeninám.
 Božena Švejdová

Děkujeme panu starostovi MVDr. Ivanu Jeníkovi za milé blaho-
přání k narozeninám.
 Eva Čejková, Miloslav Čejka

Děkuji městu Slatiňany za květinový dar a všem, kteří se přišli 
rozloučit s mým zesnulým manželem panem Jaroslavem Košťá-
lem.

Voršila Košťálová

Poděkování

Vzpomínka
Již je tomu 20 let od úmrtí milovaného manžela 
a tatínka, pana Bohuslava Linharta, ze Slatiňan, 
Presů.
Stále vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

V sobotu 29. listopadu uspořádali hasiči v Trpišově společně s ka-
marády již 16. ročník dětského mikulášského karnevalu v sále 
místní restaurace Obora. Této akce se díky dlouholeté tradici, 
a troufám si říci i díky kvalitě, zúčastnilo 80 dětí v doprovodu 
rodičů nebo prarodičů. 

Letošní karneval se nesl v duchu pohádky „S čerty nejsou žerty“, 
která v hraném úryvku v podání nás, kostýmovaných neherců, 
celý karneval zahájila. V tomto roce se na tvorbě pohádky podíle-
lo rekordních 14 „neherců“! Program karnevalu dále pokračoval 
tancem, oblíbenými soutěžemi a vyhodnocením dětských masek. 
Každé dítě obdrželo na uvítanou pitíčko a Svatý Mikuláš nadělil 
všem dárkový balíček. Vrcholem však, jak pro děti, tak pro nás 
účinkující, byla „papírová bitva“ koulemi z novin a zbytků toalet-
ního papíru po jedné ze soutěží, kdy děti ze sebe vzájemně vyrá-
běly mumie.

Myslím, že tato pro náš sbor i městskou část Trpišov stěžejní spo-
lečenská akce vyvolala příznivý ohlas mezi dětmi i dospělými. 
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se na přípravě karne-
valu jakkoli podíleli, nebo karneval jinak podpořili. Zvláště pro-
vozovateli Restaurace Obora Trpišov, který nám umožnil konání 
karnevalu v prostorách restaurace bez nároku na odměnu. Ještě 
bych poprosil návštěvníky karnevalu, kteří mohou poskytnout ně-
jakou fotodokumentaci, o její zaslání na adresu milanstepanek@
email.cz.
Co bylo vyfoceno na letošním karnevalu můžete vidět na webu 
SDH Trpišov na adrese www.sdhtrpisov.php5.cz. Těšíme se 
na Vaši návštěvu i v příštím roce!

Milan Štěpánek, starosta SDH Trpišov

Mikulášský karneval v Trpišově

 do 19. 12. 2014 po.–pá. 6–16 hod.
  so. 8–12 hod.
 20. 12. 2014  8–12 hod.
 21.–26. 12. 2014  ZAVŘENO
 27. 12. 2014  8–12 hod.
 28.–1. 1. 2015  ZAVŘENO
 2. 1. 2015  7–16 hod.
 3. 1. 2015  8–12 hod.
 od 5. 1. 2014 po.–pá. 6–16 hod.
  so. 8–12 hod.

Provoz Sběrného dvora Slatiňany
během vánočních svátků

Půjčovna lyží AŠSK Slatiňany při Základní škole Slatiňany za-
hájila

půjčování lyží od 16. 12. 2014
Výpůjční doba:
Pondělí 15.30–16.30
Úterý 18.00–19.30
Středa 14.00–16.00
Čtvrtek 16.00–17.30

Mezi svátky:
Pondělí  22. 12. 2014
Úterý 23. 12. 2014
Pondělí  29. 12. 2014
Úterý  30. 12. 2014

Půjčování mimo oficiální dobu lze dohodnout telefonicky.
Půjčujeme běžecké komplety, sjezdové a snowboardové sety, ale 
i jednotlivé části vybavení. 
Půjčujeme jednotlivcům, skupinám, školám i veřejnosti.
Cena za běžecký komplet   90 Kč/1 den, 400 Kč /1 týden
Cena za sjezdový komplet  120 Kč/1 den, 600 Kč/1 týden
Cena za snowboardový kompet 180 Kč/1 den, 800 Kč/1 týden
Školní děti mají výrazné slevy!!!
Možnost rezervací lyží. Půjčování na sezonu.
Kontakt: 
p. uč. Hanuš, tel. 775 028 801, p. uč. Hübnerová, tel. 776 070 006,
škola tel. 469 681 413

Půjčovna lyží
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Převalští koně byli poprvé do výběhu v zámeckém parku nad 
hřebčínem vypuštěni 10. 7. 1993. Tento transfer koní do Slatiňan 
se uskutečnil na základě dohody pražské zoo s kastelánem zámku 
J. Havlíčkem. Jejich pobyt ve Slatiňanech trval až do 22. 7. 2014 
včetně časové prodlevy na vybudování nového výběhu a jeho 
oprav.

V průběhu 21 let chovu těchto koní v našem městě se jim 
narodilo 8 hříbat, která při křtu obdržela následující jména: Chru-
dimka, Erb, Dar, Karel I. Slatiňanský, Lima, Matyáš, Nepomuk 
a Oktavián. Čtyři z nich byli vysazeni v Mongolsku, krajině 
původu (Erb, Dar, Lima a Nepomuk).

Patřili k živým exemplářům hipologického muzea a v ohradě 
zaujali pozornost návštěvníků města. Bylo tomu tak až do uvede-
ného dne, protože ředitel ZOO Praha M. Bobek rozhodl o jejich 
transportu zpět do chovné stanice zoo. Důvod vysvětlila jeho 
mluvčí tak, že nebyl spokojen se stavem oplocené ohrady, v níž 
se tato zvířata volně pohybovala. Nesplňovala totiž bezpečnostní 
podmínky pro chov divokých koní držených v zajetí.

Na obr. č. 1 je zachycen současný stav ohrady, zřejmě před 
jistou likvidací.

V roce 1993 byli v ohradě, která patřila místnímu hřebčínu, 
deponováni tři Převalského koně. Plemeníka Simona, nar. v roce 
1969, jenž po sobě zanechal 64 přímých potomků a měl tu dožít, 

doplnil jeho syn Xeron a klisnička Xendy, oba koníci se narodili 
v předchozím roce (1992). Mladému páru se narodila tři hříbátka 
(Chrudimka, Erb a Dar).

Po uhynutí Simona byla jeho hlava preparována a umístěna 
ve vědecké části muzea (obr. č. 2).

V lednu 2002 byla klisna Xendy s pětiletou dcerou Chru-
dimkou odvezena do chovné stanice v Dobřejově u Benešova. 
Důvodem pro přesun koní z ohrady byla žádost hřebčína, aby ji 
pražská zoo  vyklidila a mohla ohradu využít pro vraníky.

Dle prohlášení M. Bobka koně do Slatiňan opět vrátí, ale 
do nové ohrady, jejíž realizaci zajišťoval kastelán z nadačního 
fondu, do něhož přispívali sponzoři a město. Odhadované nákla-
dy na ní činily min. 150 tisíc Kč (materiál a práce).

Do tohoto výběhu s dřevěným ohrazením se Převalští koně 
vrátili o dva roky později, jmenovitě hřebec Fučík a klisna 
Chrudimka kvůli chovu, žehnal jim zdejší farář B. Směšný (6. 
7. 2004). V areálu se nacházel přístřešek k úkrytu s kuželovitou 
šindelovou střechou, připomínající mongolskou krajinu, kde byli 
odchyceni.

Po uhynutí Chrudimky v roce 2005 po otravě jedovatým 
tisem od nezodpovědných návštěvníků parku, dostal Fučík novou 
partnerku, která byla ve Slatiňanech již umístěna (Xendy). Chru-
dimka byla hezké hříbě a na obr. č. 3 je se svojí matkou. Na dal-
ším snímku č. 4 vidíme kobylku Xendy v nové ohradě bez dcery 
s důrazným upozorněním, týkajícím se zákazu krmení koní.

Ve stejném roce byla na nádvoří zámku v letní návštěvnic-
ké sezoně výstava s názvem Návraty divokých koní, myšleno 
do původní domoviny, kde byli vyhubeni a v rámci projektu rein-
trodukce opět vysazeni, na čemž se podíleli i koně ze Slatiňan.Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Deponování divokých koní Převalského v zámeckém parku byl ukončeno
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Uvedenému páru se o rok později narodilo hříbě, které dosta-
lo jméno Karel. První kmotrou při křtu byla zástupkyně mon-
golské ambasády v Praze, druhým byl V. Vydra, oblíbený herec 
a chovatel koní (24. 6. 2006).

Protože hřebeček Karel měl být převezen do zoologické 
zahrady ve Veroně v Itálii, bylo jeho jmého rozšířeno o příjmení, 
kde se narodil, aby propagoval naše město (Karel I. Slatiňanský).

V dubnu 2007 se stejnému páru narodila klisnička Lima, 
jejíž křest byl svěřen celebritě, peruánskému velvyslanci v České 
republice (7. 5. 2007).

V následujícím roce byla Xendy opět březí a 13. 4. 2008 se 
jí narodil hřebeček Matyáš. Kmotrem při křtu (8. 5.) byl kurátor 
sbírek Muzea hlavního města Prahy J. N. Assmann, slatiňanský 
rodák.

I v roce 2009 byl zaznamenán v rodině koní Převalských pří- růstek (15. 5.) a další hřebeček obdržel jméno Nepomuk, jehož 
kmotrem při křtu byl osobně biskup Dominik Duka z královéhra-
decké diecéze. 

Čtyřletá kobylka Lima byla na jaře 2011 transportována 
do své asijské domoviny, s níž též letecky odcestoval o rok mlad-
ší Matyáš.

Po opravě oplocení se do výběhu vrátili Převalští koně 
po několikaměsíční pauze ve stejné sestavě, tedy Xendy s Fučí-
kem, aby zplodili dalšího potomka (5.11.2011). Ten se narodil 
v dubnu 2013, byl to zase hřebec a pojmenován Oktavián. Vidí-
me ho s rodiči na obr. č. 5 .

V květnu 2014 bylo potřeba opravit ohrazení, protože se koně 
splašili, prorazili plot a mladého Oktaviána naháněli po parku 
zpět. Zámek na opravu nemá peníze, neboť stav konta Havlíč-
kovy nadace byl vyčerpán. Ředitel Zoo Praha prohlásil, že nemá 
zájem sem deponovat koně za podmínek, které jsou pro ně rizi-
kové s přihlédnutím k jejich naturelu. Chátrající oplocení z bidlo-
viny pro výběh vraníků ještě vyhovuje.

Ing. Milan Vorel, foto ohrady J. Drášil a ostatní archiv

Obr. č. 5

Obr. č. 4
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Ten první z nich byl do Třebechovického 
muzea betlémů. Vlakem jsme jeli do Týni-
ště n. Orlicí, městečka blízko soutoku Tiché 
a Divoké Orlice. Je obklopené borovými lesy, 
a tak má na městském znaku borovici se zele-
nými větvemi na červeném štítu, na kmeni 

bílý štít se třemi černými pruhy – znak jedněch majitelů, pánů 
z Kunštátu. A název od slova Týn – opevněný hrádek na vyvýše-
ném místě. Původně tu na nevysoké výspě byla kupecká osada, 
začátkem 16. století vznikaly v okolí četné rybníky. Už předtím, 
v 15. století byl vybudován náhon mezi říčkou Bělou v Častolo-
vicích a Dědinou v Třebechovicích. Je nazývaný různě – Týnišť-
ský, Třebechovický, Alba, Vantroka. Bylo to hospodářské a tech-

nické zařízení sloužící k napájení rybníků, k pohonu mlýnů, pil 
i valch. Novodobý ráz obce je z 19.století, kdy se stala železniční 
křižovatkou tratě z Prahy na východ do Hanušovic a z Chocně 
na sever, do Meziměstí. To přineslo rozvoj průmyslu – zpracová-
ní dřeva, výrobu nábytku, strojírenství a koželužnictví. 

My jsme tím borovým lesem a místy i podle náhonu šli 
do Třebechovic. Cesta je tam víc než příjemná, však se jí také 
říká Špacír. V místě U Glorietu je rybník Rozkoš. 

U Houkvice přitéká Houkvický potok, jsou tu tři rybníky 
a významný, 400 let starý dub, s obvodem 890 cm, který patří 
mezi deset největších v ČR. Typovali jsme, který to bude a to, že 
jsme ho opravdu našli, jsme si ověřili až po pár metrech. Tabul-
ka o něm je totiž při opačném směru cesty. Měli jsme radost, že 

jsme ho objevili i bez ní. 
Potom už jsme byli u obory s různými druhy zvěře, hlavní 

atrakcí tu jsou stáda bílých daňků. Tito ale nejsou albíni (nemají 
ani červené oči, ale tmavé), jejich bílé zbarvení je způsobeno 
leucistickou mutací. Daněk evropský (Dama dama) zde není 
původní, pochází ze Středomoří a Malé Asie. Ale už staří Řekové 
a Římané je začali dovážet nejprve do jižní Evropy, pak i dále. 
Postupně se dostali i k nám. Je krásný pohled na jejich ladný 
a přímo vznešený pohyb. Byl to pro nás hezký zážitek.

Pak jsme došli do Třebechovic pod Orebem. Takto se město 
jmenuje teprve od roku 1920. Předtím byl jeho název Třebecho-
vice nad Dědinou – podle místní říčky stejného jména. Podle 
pověsti se na břehu Dědiny usadili lidé vedení Třebochem, také 
od něho má obec název. Na město byla povýšena už Karlem IV. 
Za husitských válek zde sídlili husité vedení knězem Ambrožem, 
který byl vůdcem na Hradecku. Při shromáždění na vrchu, který 
se tehdy jmenoval Vinice, byl ten přejmenován podle biblického 
Chorebu na Oreb. A místní skupina husitů se nazývali Orebité. 

Ve městě je barokní kostel sv. Ondřeje, kostel Božího těla, 
na náměstí morový sloup a kašna ze 17. století, která byla původ-
ně na Václavském náměstí v Praze. V rohu náměstí je dům, 
ve kterém je po jeho rekonstrukci, od loňského září znovu umís-
těno Třebechovické muzeum betlémů. V něm je největší místní 
pozoruhodnost - Proboštův betlém, vzniklý před více než 100 
lety. Jeho první figurky začal tvořit Josef Probošt, další pak Josef 
Kapucián. K těmto dvěma se přidal sekerník Josef Friml, který 
uvedl dílo do pohybu. Ti tři na něm pracovali celých 40 let. Jsou 
zde figurky biblické i světské. Některé jsou v pohybu na pásech, 
jiné přímo při své činnosti. A tak vidíme Svatou rodinu, kolé-
bající Ježíška, scénu Zvěstování i Navštívení P. Marie. Pracuje 
tu kovář, švec šije dratví, jeho učeň leští hotovou holínku, žena 
hněte kopistem těsto, jiná vede na provázku kozla, někdo veze 
otep na káře, jiný nese srnku na zádech, další vánočku pod paží.

Betlém byl poprvé vystavován v roce 1906 v Chrasti. 
Od roku 1965 je kulturní památkou. Velkou událostí bylo jeho 

Předvánoční výlety KČT Slatiňany
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vystavení v roce 1967 na Expu v Montrealu, kde ji vidělo 8 mili-
onů návštěvníků. Cesta po moři mu neprospěla, a tak v roce 1968 
byla provedena rozsáhlá oprava. 

My jsme tu však obdivovali nejen toto rozsáhlé dílo, ale 
i spoustu jiných malých i větších betlémů ze všech možných 
materiálů. Zajímavý byl i film, který se tu promítá, nebo model 
Třebechovic z přelomu 19. a 20.století, modely hradů zhotovené 
Josefem Proboštem a aktuální vánoční výstava. Celkově nás to 
opravdu předvánočně naladilo.

Týden nato jsme měli Mikulášský výlet. Vyšli jsme 
za drobného mrholení s deštníky, ale brzy jsme je mohli scho-
vat. Je to už naše tradice, jdeme se vždy projít parkem a lesem 
a končíme v hospůdce Pod Kopcem u nadílky. Máme proto už 
všechny symboly Vánoc, jejich historii a pověsti o nich něko-
likrát probrané. A tak jsme tentokrát vynechali naše „pohádky“ 
o Vánocích a věnovali se jedné významné slatiňanské osobnosti, 
malíři Václavu Jiřímu Černému (1884–1970). V parku jsme 
zabočili k malému domku se zahrádkou. Tady, v objektu bývalé 
porodny březích kobyl, pronajatý za symbolickou 1 korunu ročně 
od knížete Auersperga, měl pan Černý ateliér. Věnoval se malbě 
anglickým akvarelem. Žil i zemřel sice u svého bratra Bohumila 
v selském statku na slatiňanské návsi, kde i pomáhal v hospo-
dářství, ale tady bylo jeho království. Měl tu nejen ateliér, kam 
denně docházel, ale u něj ještě s láskou opečovávanou japonskou 
zahradu – s miniaturou sopky Fudžijamy, jezírky, vodopádem, 
japonským můstkem, s pagodami – lampičkami a balvany . 
Mistr obdivoval kulturu i filosofii Dálného východu. O půvabech 
zahrádky se dokonce psalo v tehdejších novinách.

Pan Černý po studiích cestoval v cizině, v Americe pracoval 

jako pokladník v bance a studoval tam malířství a hudbu. Uměl 
výborně anglicky a německy. V roce 1922 se vrátil do vlasti, sem 
do Slatiňan. 

Své akvarely vystavoval v Praze, Chrudimi, Hlinsku. V roce 
1931 úspěšně vystavoval i v Londýně. Tam se vernisáže účastnil 
i čs. vyslanec v Londýně, Jan Masaryk. Jeden jeho akvarel tu 
koupila National Gallery v Londýně. V roce 2006 byla výstava 
z jeho děl tady ve Slatiňanech, na místním zámku.

Protože jsme pamětníci, vídali někteří z nás v dětství nejen 
Mistra, ale i jeho duchovní družku, sl. Růženku Kopeckou. 
Kolem jejího domku na nábřeží jsme předtím šli a známe i rodin-
ný statek na návsi. 

To všechno nám poutavě přiblížil Prof. Jiří David ve své 
knize Václav J. Černý, s podtitulem Budha, dandy a umění akva-
relu. V knize je mnoho o životě tohoto pozoruhodného člověka, 
podstatná část je věnována i jeho obrazům, které jsou velmi 
působivé.

Je tam také myšlenka autora knihy, vyplývající z Mistrova 
života – že Slatiňany jsou obcí stoletých a také těch, kteří odmítají 
stárnout. Stoletý věk těžko, ale snažit se nestárnout, to možná ano 
– a k tomu snad mohou aspoň trochu pomoci i naše procházky.

A tak jsme si i tento den užívali přírody, i když trochu pod-
mračené. Na závěr výletu byla samozřejmě i nadílka, při ní jsme 
se jako obvykle pobavili a nakonec se rozešli se vzájemným přá-
ním krásných Vánoc a šťastného nadcházejícího roku. A stejně 
tak z celého srdce přejeme i všem čtenářům Ozvěn.

Třeba se s někým z Vás sejdeme na příštích výletech. Srdeč-
ně zveme. 

M.B., Klub českých turistů Slatiňany

Občanské sdružení Altus vyhlašuje anketu 
o Nejkrásnější strom Chrudimska. Hledáme ná-
hradníka za červenolistý buk lesní ze slatiňan-
ského zámeckého parku, který byl nositelem 
tohoto titulu až do ledna 2014, kdy musel být 
ze zdravotních důvodů poražen. Kandidátem 
může být jakýkoliv strom, který si podle vás 
zaslouží pozornost. Může jím být, jak strom 
chráněný, tak nechráněný, který si ochranu za-
slouží.
Pokud se rozhodnete nějaký strom přihlásit, 
je potřeba vědět, kde se nachází (stačí nama-
lovat jednoduchý plánek), vhodné je změřit 
obvod jeho kmene ve výšce 130 cm od země. 
Důležitý je důvod, proč si myslíte, že právě 
vámi navrhovaný strom by měl být nejkrás-
nějším stromem Chrudimska. Vámi navr-
žené stromy zveřejníme na kulturním a in-

formačním portálu www.chrudimka.cz, kde 
již nyní můžete najít řadu zajímavých tipů 
v seriálu o starých a památných stromech 
Chrudimska.
Z došlých návrhů vybere vítěze tříčlenná ko-
mise tvořená dendrologem, arboristou a botani-
kem, která zohlední jednak ohlasy z www.chru-
dimka.cz, jednak celkový vzhled stromu a jeho 
zdravotní stav. Chrudimsko je pro tuto anketu 
vymezeno velmi volně, bez ohledu na admi-
nistrativní hranice chrudimského okrese. Své 
návrhy na Nejkrásnější strom Chrudimska za-
sílejte na adresu občanského sdružení Altus, 
Strojařů 1387, 537 01 Chrudim do 15. března 
2015. Kromě poštovní adresu je možné použít 
email: altus@chrudimka.cz.
Za Občanské sdružení Altus

Naděžda Gutzerová 723 004 397

Anketa o nejkrásnější strom Chrudimska
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Na podzim děti vyráběly bramboráčky – postavičky z brambor, 
dle vlastní fantazie. Zjistily, co je možné z obyčejné brambory vy-
tvořit. Vydařené výrobky zasloužily velký obdiv. 
 V listopadu proběhla akce pro děti a rodiče – Cesta za světýlkem. 
S velkým nadšením probíhalo tvoření lampionů a lucerniček. 
V podvečer ožilo hřiště za školní družinou strašidly a duchy. Stra-
šidelné disciplíny děti plnily s velkou odvahou. Akce se vydařila, 
počasí nám přálo. Rodiče i prarodiče přišli se svými ratolestmi 
v hojném počtu.

Podzimem zabarvené, lisované listy jsme použili k tvorbě koláží 
a mandal. Opět pracovala skvělá fantazie. Děti bavilo kombinovat 
různé barvy, tvary i přírodniny. Při tvorbě mandal dochází k uvol-
nění, naladění na vnitřní pocity. Harmonizují osobnost člověka.
 Dále probíhají tvořivé dílny v keramickém kroužku. Práce s hlí-
nou je příjemná terapie.
Začátkem prosince jsme se vypravili do Domu s pečovatelskou 
službou, předat babičkám a dědečkům blahopřání k Vánocům 
s vlastnoručně vyrobeným dárkem. Všichni jsme byli nadšeni pří-
jemnou atmosférou. S hřejivým pocitem u srdíčka jsme se vraceli 
do družinky.
Veselé Vánoce, hodně zdraví v novém roce, přejí vychovatelky 
a děti ze školní družiny.

Tvorba ve školní družině

Oznamujeme čtenářům, že naposledy v letošním 
roce si bude možné půjčit či vrátit knížky v úterý 
23. prosince do 11 hodin. Poté se s Vámi rády uvi-
díme, ale až po novém roce, a to opět ve známou 
provozní dobu od 5. ledna 2015.

Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do nového roku a také trochu 
času, který budete moci strávit na pěknou knížkou přeji všem kni-
hovnice.

 Knihovna oznamuje

Atletika
Chtěli bychom Všem atletům, příznivcům atletiky a rodičům ma-
lých atletů popřát krásné prožití svátků Vánočních a v příštím roce 
hodně zdraví, štěstí , pohody a sportovních úspěchů!!
Rovněž chceme popřát i našim sponzorům, bez kterých by atletika 
nemohla fungovat tak, jako doposud. I Vám tedy přejeme krásné 
vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví, štěstí a pracovních 
úspěchů. Přeje výbor atletiky.

Mgr. Jan Hanuš 
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Úspěšný podzim fotbalistů

Z muzea Švýcárna

Všem kategoriím fotbalového oddílu SK Spartak Slatiňany skon-
čila podzimní část sezóny 2014/2015. 
A nutno dopředu říci, že velmi vydařeně. A tým dospělých se 
po vstupu nového sponzora před sezónou vhodně posílil o ně-
které hráče a většinu podzimu (až na malé výjimky) předváděl 
pohledný fotbal, okořeněný spoustou vstřelených branek. Vý-
sledkem je to, že po podzimu vede 1. A třídu a i když je zatím 
předčasné to tvrdit, má slibně nakročeno k postupu do nejvyšší 
krajské soutěže – krajského přeboru. Ten se ve Slatiňanech v této 
kategorii hrál naposledy někdy těsně po 2. světové válce. Vše 
se však samozřejmě rozhodne až na jaře. Věříme, že na jaře si 
na náš stadion najde cestu ještě více fanoušků, které snad fotbal 
naší elitní kategorie bude bavit. Slatiňanský dorost (fungující již 
druhou sezónu úspěšně jako spojený celek Svídnice/Slatiňany) 
po letním postupu do krajského přeboru „řádí“ i o soutěž výš. 
Po podzimu je tento náš tým v první trojici celků tabulky, které 
mají stejný počet bodů! Do vyšší soutěže (krajského přeboru) po-
stoupili od nové sezóny, byť po reorganizaci, i oba celky našich 
žáků (starší i mladší). A jako nováček si tam nevedou také špat-
ně – starší jsou na 9. místě, mladší na 8. V krajských soutěžích 
účinkují již třetím rokem i naše dvě nejmladší kategorie – starší 
a mladší přípravky. A ani oni rozhodně ostudu Slatiňanům nedě-
lají, spíše naopak. Velmi cennou skutečností našeho fotbalového 
oddílu je od roku 2014 založení kategorie „předpřípravek“, což 
jsou chlapci mladší 6 let, kteří zatím nehrají mistrovské soutěže. 
Ale postupně se na vstup do soutěží připravují – jednak zábavně 
vedenými tréninky a jednak nárazovými přátelskými zápasy, ze-

jména se stejně mladými chlapci z oddílu MFK Chrudim. V této 
kategorii totiž na okrese už moc oddílů toto družstvo nemá (snad 
ještě Hlinsko) a ani v kraji to není o moc lepší. Snad se nám to 
vyplatí hlavně v budoucnu v tom, že budeme mít mírný náskok 
před ostatními. Na závěr jsem si nechal náš B tým dospělých. 
Ten jako jediný hraje jen okresní soutěž – III. třídu, je v horní 
části tabulky, ale je odkázán dost často na výpomoc hráčů áčka. 
Vzhledem k ambicím áčka by bylo dobré, aby i béčko hrálo vyšší 
soutěž, než v současné době hraje. 
A protože fotbal je už dávno celoročním sportem, naši fotbalisté 
nebudou zahálet ani v zimě. Všechny věkové kategorie už začaly 
s pravidelnými tréninky v hale. Kromě toho oddíl uspořádal první 
ze 7 naplánovaných zimních mládežnických halových turnajů – 
22. listopadu turnaj starších přípravek. Dalších 6 nás čeká v lednu 
až březnu. Řada našich fotbalistů (dospělých i dorostu) hraje pra-
videlné mistrovské futsalové soutěže a už 17. ledna zahájí i seriál 
přátelských zápasů (áčka, později i dorostu) jako příprava na jarní 
část sezóny. Ta začíná v krajských i okresních soutěžích 21. břez-
na. V zimní přestávce už mají dospělí, dorost, žáci i přípravky na-
plánována svoje zimní mimoslatiňanská soustředění – v Horním 
Bradle, Zdobnici a ve Svídnici. 
A co říci nakonec: lze si jen přát, aby na jaře fotbal našich hrá-
čů přitáhl do hlediště další diváky. Aby se našim fotbalistům vy-
hýbala zranění a dotáhli soutěže, které hrají, do zdárného konce, 
t. j. 26. června. Přejeme jim v novém roce hodně úspěchů nejen 
ve sportovním, ale i osobním životě.

J. Hanuš, sekretář FO SK Spartak Slatiňany, o. s. 

Milí slatiňáci.
Podzim končí a s ním pomalu uzavíráme i naší sezónu v muzeu 
Švýcárna, která se vzhledem k pěknému počasí prodloužila až 
do 30. listopadu. Máme velkou radost, že se návštěvníkům u nás 
líbí a někteří se k nám i vracejí. Ať to jsou dospělí, rodiny s dětmi, 
děti z mateřských a základních škol vždy se snažíme je něčím no-
vým zaujmout. Letos k nám zavítalo téměř 7 tisíc návštěvníků a to 
nás velmi těší. Na prosinec jsme připravili pro pozvané mateřské 

a základní školy prohlídku muzea s adventním tvořením „Kouzel-
né rybičky“ a posezení s myslivcem, který vyprávěl dětem o živo-
tě zvířátek v zimním lese včetně ukázky výcviku loveckého ohaře. 
Nechyběl zde ani Mikuláš s čerty. 
Vydařil se i večer s ochutnávkou vín, historických sýrů Madeta, 
pomazánek, závinů a vynikající večeře. Na úvod zazpívala něko-
lik písní sopranistka Jana Adriana Sychrovská za doprovodu ky-
tary Josefa Ulricha. Průběh večera zpříjemnil znalec z oblasti gas-
tronomie pan Oldřich Bujnoch, vyprávěním o vínech zrozených 
na vinicích naší Moravy.

Za muzeum Švýcárna, Stanislava Jedličková
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Divadelní představení se zpěvy „PRODANÁ NEVĚSTA“, jeden 
z nejúspěšnějších projektů vzdělavatelského odboru ČOS posled-
ních let, spěje ke konci.
Původní nápad Bohumila Gondíka nastudovat Prodanou nevěstu 
s amatéry se mnohým zdál nereálným a neuskutečnitelným. Br. 
Gondík, který se ujal režie, však dokázal, že Sokolové zvládnou 
ledacos. Přizval ke spolupráci čtyři sokolské soubory a to:
- Sbor divadelních liboherců se Sokola Pyšely,
- Národopisný soubor Formani ze Sokola Slatiňany,
- Divadelní soubor ze sokola Lázně Toušeň a
-  Smíšený pěvecký sbor Gaudium 1. Lékařské Fakulty Univer-

sity Karlovi ze Sokola Královské Vinohrady.
Cíl společné práce byl uvedení „Prodanky“ v Praze na XV. Vše-
sokolském sletu, u příležitosti oslav 150. výročí vzniku Sokola 
v roce 2012. Po precizní a zodpovědné přípravě se premiéry kona-
ly na domovských scénách zúčastněných souborů a první 11. 12. 
2011 v Pyšelích. 18. 10. 2014 zatím 43. repríza v Kolíně ukonči-
la čtyřleté putování „Prodanky“ po jevištích divadel, kulturních 
domů a sokoloven v čechách a na Moravě.

O velkém úspěchu představení u diváků svědčil častý potlesk 
na otevřené scéně, mnohaminutový potlesk a ovace n ve stoje 
i s hlasovými projevy na závěr, dlouhé děkovačky herců, taneční-
ků a muzikantů, květinové dary a přídavky „Formanské“ muziky 
národními písničkami a sokolskou „Lví silou“ které zpíval celý 
65. členný ansábl i obecenstvo, to byly okamžiky, na které budou 
soubory dlouho vzpomínat. I vlhko v očích se mnohým návštěvní-
kům objevilo při loučení po skončeném představení.
Přátelství, které se vytvořilo mezi protagonisty a soubory, potvr-
dila vzájemná setkávání v čase mezi představeními, je příkladné.
Vše ale končí, i když je o „Prodanku“ nadále zájem. Sladění ter-
mínů čtyř souborů s dalším uváděním zatěžuje aktéry s jejich 
vlastními aktivitami a vystupováním. Časově toto není možné stí-

hat, a proto se po vzájemné dohodě sjednotily dále nepokračovat. 
I když nikdy neříkají nikdy.
Proto soubory připravují v I. Pololetí 2015 uvedení derniér na do-
mácích scénách. Formani, kteří tvoří téměř 50% ansáblu, předsta-
ví poslední „Prodanku“ 21. března na scéně chrudimského divadla 
Karla Pippicha ve kterém již po Novém roce budou lístky na před-
stavení v předprodeji.

Děkujeme všem aktérům, především Formanům ze Sokola Sla-
tiňany, celému realizačnímu teamu a všem, kteří se na projektu 
podíleli za vzornou reprezentaci Města Slatiňany a Sokola. Lze si 
jen přát a věříme, že budou i další takto úspěšné akce.

Stanislav Řídký a Mirek Lebduška

LOUČENÍ S „PRODANKOU“

Kadeřnictví Na Křižovatce ve Slatiňanech – Lenka 
Stahoňová, děkuje všem zákaznicím i zákazníkům 
za přízeň, kterou ji zachovali v odcházejícím roce. Přeje 
všem hodně zdraví štěstí a spokojenosti v roce 2015.


