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

Pozvánka na 163. Laskavý večer

Vystoupení dětí v DPS Slatiňan se opět líbilo

KRÁLOVSKÁ LÍPA VYPRÁVÍ
Vokální skupina Nestejskáme si již na Laskavém večeru vystupo-
vala. Tentokrát přijede s literárně hudebním pořadem ke 100. výročí 
vzniku československého státu. Obsahem pořadu je vyprávění tisí-
cileté klokočovské lípy na pozadí jejíhož příběhu probíhají důležité 
historické události – zavraždění sv. Václava, odpočinek Karla IV. 
na cestě do Modletína, husitské války, bitva na Bílé hoře, odchod 
J. A. Komenského z vlasti, národní obrození, světové války a vyprá-
vění dospěje až do současnosti. 
V pořadu zazní lidové písně, renesanční hudba, písně národního ob-
rození, ukázky z díla Františka Škroupa, Antonína Dvořáka i písně 
autora pořadu Jana Stejskala.
Účinkují Hana Antošová – soprán, Dita Veselá – alt, zobcové flétny, 
lesní roh, Milan Antoš – baryton, Martin Pecháček – klavír, varha-
ny, zpěv a Jan Stejskal – tenor, klavír.
Laskavý večer se koná ve čtvrtek 15. listopadu do 19 hodin.

z.j.

Díky výjimečnému počasí v letošním létě plovárna přivítala rekordní 
počet návštěvníků a to 21613. Otevírala se 21. 6. v den letního slu-
novratu již tradičním dětským dnem a otevřena zůstala až do konce 
září, jako jediná venkovní plovárna v blízkém i vzdálenějším okolí. 
Rekordní byl i počet dní, kdy bylo otevřeno. Může nás těšit, že lidé, 
kteří navštívili naši plovárnu poprvé, byli příjemně překvapeni rozlo-
hou bazénu, pěknou vodou a klidným prostředím.
Děkujeme za přízeň a budeme se těšit na příští sezónu.

Za tým plovárna Miloš Víšek

Ve středu 17. října navštívily obyvatele Domu s pečovatelskou služ-
bou Slatiňany děti z Mateřské školy Děvčátka Momo. Pod vedením 
paní učitelky Josífové a paní učitelky Čermákové děti zpříjemnily 
svým podzimně laděným vystoupením obyvatelům společnou oslavu 
svátků a narozenin. Děkujeme a těšíme se na další setkání.

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 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 ka-
ždých Ozvěnách některé z nich uveřejníme.
Pro tento měsíc bychom chtěly nabídnout:
Jiří Hanibal – Hon na motýly
Viktorie Hanišová – Houbařka

Měsíc s pěknou knihou

Plovárna 2018

Informace pro občany
Úřední doba na MěÚ Slatiňany

Úřední dny:
Pondělí, středa  8–11, 12–17 hodin
Ostatní dny:
Úterý, čtvrtek 6–11, 12–14.30 hodin
Pátek  6–11, 12–13 hodin
Žádáme občany, aby pokud možno dodržovali stanovené úřední 
hodiny.
Po telefonické domluvě vyřídíme Vaše záležitosti i mimo úřední 
dny.
Někteří zaměstnanci mohou mimo úřední dny být mimo svá pra-
coviště (školení, kontrolní dny na stavbách, místní šetření). Mezi 
11 a 12 hodinou je přestávka určená na oběd a úřad je zavřen.
Děkujeme za pochopení

Ing. Josef Prokš, tajemník MěÚ

V obřadní síni Městského úřadu ve Slatiňanech byli dne 22. září 2018 
zastupitelem města Mgr. Milanem Chalupníkem slavnostně přivítá-
ní do života a společenství našeho města tito noví občánci: Burián 
Max, Kvasnička Ondřej, Langr Vojtěch a Mikulová Lucie.
Na této malé slavnosti účinkovali žačky ZUŠ Slatiňany za hudebního 
doprovodu učitelek Jany Sychrovské a Jiřiny Hrubé. Přejeme novým 
občánkům i jejich rodičům do dalších let hodně zdraví a spokojenosti.

Foto: Andrea Laki

Vítání občánků Položení věnce
Dne 11. 11. 2018 v 11.00 hodin bude u příležitosti Dne válečných 
veteránů položen věnec u pomníku v parčíku v ulici Vrchlického. 
Zveme občany našeho města na tento pietní akt.

Pozvání
Na setkání seniorů v klášteře na den 8. 11. 2018 od 15 hodin.
Srdečně zvou řádové sestry a M. Kyselová
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Rada města Slatiňany projednala na 115. schůzi
dne 21. září 2018:

  1.  Přijetí dotace na požární techniku (34 500 Kč od pardubického 
kraje)

  2.  Vyslovení souhlasu se smlouvami v Mateřské škole Slatiňany 
(smlouvy o smlouvách budoucích – převod nemovitostí)

  3.  Borek – změny v pronájmu a pachtu (upřesnění výměr v pach-
tovní smlouvě s Městskými lesy Chrudim, schválení ploch reálně 
užívaných chataři k pronájmu)

  4.  Elektro připojení pozemku parc. č. 234/2 v kat. území Slatiňany 
(týká se nové výstavby poblíž Švermovy ulice)

  5.  Dodatek k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1+1, v domě čp. 835, 
na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu 
(prodloužení smlouvy do 31. 3. 2019)

  6.  Darovací smlouvu na převod informačních kiosků (umístění 
na zdi budovy MěÚ vedle vchodu do knihovny – dárcem je Desti-
nační společnost Východní Čechy)

  7.  Smlouvu o provádění servisních prací veřejného osvětlení (od-
straňování poruch a havárií v rozsahu nad rámec vlastní údržby)

  8.  EXCALIBUR ARMY – darovací smlouvu (22 000 Kč k propaga-
ci výročí 100 let Československa)

  9.  20. Rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Sla-
tiňany na r. 2018 (příjem 73 988 184,73 Kč – dorovnáno 9 820 900 
Kč, výdaje 76 183 584,73 Kč, – dorovnáno 7 625 500 Kč)

Rada města Slatiňany projednala na 116. schůzi
dne 15. října 2018:

  1.  Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení (veřejné 
osvětlení v nové zástavbě v ulici Medunova)

  2.  Dodatek s Innogy na připojení veřejného osvětlení (dodávky elek-
třiny viz bod 1)

  3.  Dodatek SOD s D&D PROFI (změny projektu – přístavba hasič-
ské zbrojnice)

  4.  Smlouvu o dílo na výtvarné zpracování skládacích kostek (45 
kostek pro Švýcárnu od Libora Škrlíka)

  5.  Uzavření nájemní smlouvy na byt č. 9, 1+1 ve Slatiňanech na Sta-
rém náměstí čp. 822 (změna vyvolána ze strany nájemce)

  6.  Vyřazení majetku města Slatiňany 
  7.  Úpravu odpisového plánu Školní jídelny Slatiňany na rok 2018
  8.  Úpravu odpisového plánu Základní školy Slatiňany na rok 2018
  9.  Přijetí finančních darů pro Základní školu Slatiňany (od  o.p.s. 

Pomáháme  školám  k  úspěchu  530  000 Kč,  od  p. O.  Bujnocha 
5 000 Kč)

10.  Přijetí sponzorského daru pro MŠ Slatiňany (celkem 1 600 Kč)
11.  Uzavření MŠ Slatiňany o vánočních a letních prázdninách
12.  Vstupné do interaktivního muzea Švýcárna na akci „Vánoce 

na Švýcárně – adventní čtvrtky“ (dospělí 25 Kč, děti 165 Kč)
13.  Organizační řád MěÚ Slatiňany

14.  Rekonstrukci části ulice Klášterní – Dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo

15.  Veřejné osvětlení podél chodníku ve Škrovádu (od křižovatky 
„T“ směr křížky)

16.  21. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města 
Slatiňany na r. 2018

Rada města Slatiňany

„Vzkaz do budoucnosti“

Vážení a milí obyvatelé Slatiňan, příznivci zámku Slatiňany, města 
i historie…
Jistě neuniklo Vaší pozornosti, že zámek a zahrada procházejí velkou 
obnovou. Součástí této revitalizace je také přesun sochy koně Thesea 
na několik metrů vzdálený nový pískovcový podstavec. Ten je dutý 
a umožňuje do jeho útrob umístit časovou schránku. Schránku, kte-
rá nebude otevřena minimálně desítky let, možná celé generace. Se 
sochou koně hýbeme po 67 letech, a to z důvodu obnovy původní 
kompozice zahrady, do které byl Theseus umístěn v roce 1951.
Chcete-li zanechat vzkaz do budoucnosti, okomentovat svou situaci, 
popsat kus svého života, zamyslet se nad životem v naší zemi, vložit 
nějakou památeční fotografii či dokument, prostě – co Vás napadne, 
budeme jen rádi, když se zapojíte.
Vzkaz vložte do dopisní obálky, zalepte a nadepište slovy „Vzkaz 
do budoucnosti 2018“ a zanechte v Infocentru města Slatiňany, nebo 
zašlete na adresu: 
Zámek Slatiňany
Zámecký park 1
538 21 Slatiňany
Zalepené a označené obálky již nikdo rozlepovat nebude.
Vzkazy doručte nejpozději do 12. listopadu 2018! Po tomto termínu 
budou zaslané či předané dokumenty vloženy do schránky a při pře-
sunu sochy bude schránka umístěna do podstavce.
S poděkováním 

Jaroslav Bušta, kastelán zámku Slatiňany
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Tradiční výstava hub ve Slatiňanech

Pojďte s námi na houby

Ve čtvrtek 27. 9. a na státní svátek v pátek 28. 9. se ve Společen-
ském domě uskutečnil další ročník tradiční výstavy hub. I přes to, že 
v našem okolí zrovna nebyly houbařské žně, na výstavě bylo možno 
shlédnout 185 druhů. Ty byly sebrány převážně z lokalit od Slatiňan 
po Trhovou Kamenici ve středu dopoledne (některé byly poškozeny 
mrazem, jiné suchem). Poprvé zde byla vystavena zelenitka měděn-
ková, která není až tak vzácná, ale vzácně vytváří plodnice na odkor-
něném dřevě listnáčů. V přírodě spíše nalézáme modrozeleně zbarve-
né odkorněné dřevo, které signalizuje přítomnost mycelia této houby. 
Pozornost návštěvníků také nejvíce přitahoval sírovec žlutooranžový 
o váze cca 13 kg, a to ještě ve stavu, kdy se dal konzumovat. Vyrůstal 
na vodorovném substrátu a vytvořil pravidelné plodnice. Převážně ho 
známe ze stojících kmenů, a tam je bokem přirostlý.
Nové návštěvníky také přitáhla výstava prací ZUŠ Slatiňany s tema-
tikou „houby“. Ti si pak prohlédli i živé exponáty.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se na realizaci výstavy podíleli 
i návštěvníkům, kteří na ni zavítali a přinesli další kousky „do sbírky“.

Již tradiční mykologická vycházka se letos koná v neděli 11. listo-
padu. V doprovodu zkušených mykologů Pavla Brůžka a Václava 
Kobery vyrazíme do lesů na Podhůře. Sbírat a především určovat 
budeme všechny nalezené druhy hub. Ty jedlé si každý může odnést 
domů, takže košíky určitě s sebou. Sraz je v 9.00 u vodárny na Mo-
naku, kde se dá i parkovat. Délka trvání 2–3 hodiny. Další informace 
na 723 004 397 nebo gutzer@centrum.cz.

Dík za článek „Na Zemance“
Jako Trpišovák a její bývalý soused bych chtěl touto formou poděko-
vat paní JUDr. Haně Mikanové za článek „Na Zemance“ v minulých 
ozvěnách. Nejenže mně vrátila na chvíli do dětských let, ale celý člá-
nek je velmi zajímavou vzpomínkou. Velmi si vážím těchto jejích 
občasných článků, které nám připomínají dny minulé a mnohdy ztra-
cené. Díky Milan Štěpánek.

Dne 9. října 2018 byla na MěÚ Slatiňany doručena žádost, kterou 
zaslal státní podnik Lesy České republiky. Město Slatiňany bylo po-
žádáno o vyslovení předběžného souhlasu s názvem rybníka, který se 
nachází na západ od Trpišova, ve vzdálenosti cca 670 m od vesnice, 
v blízkosti silnice ve směru na Šiškovice (viz. přiložená mapa).
Dle databáze místních a pomístních názvosloví ministerstva země-
dělství (databáze GEONAMES) je v současnosti předmětný rybník 
nazván jako „Trpišovský starý rybník“. Je však otázkou, zda je tento 
název správný, a to především v souvislosti s historickým názvoslo-
vím přírodních prvků dané lokality. 
Město Slatiňany se proto obrací na občany s prosbou o poskytnutí 
případných informací, připomínek či návrhů, vztahujících se k názvu 
uvedeného rybníka. Tyto je třeba doručit na MěÚ Slatiňany nejpoz-
ději do 15. listopadu 2018.

Je „Trpišovský starý rybník“ správný název?
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Od začátku školního roku neuběhlo ještě pří-
liš času, ale v naší mateřské škole již naplno 
běží každodenní školkový život. Snažíme 
se, aby naše děti měly ve školce pestrý pro-
gram a stále nové zážitky, a proto jsme pro ně 
uspořádali již několik zajímavých akcí.
Již třetí týden v září jsme uspořádali akci pro 
rodiče na naší školní zahradě, kde děti za do-
provodu kytar zazpívaly veselé písně, které 
se naučily za tak krátkou dobu. Společně 
jsme pak opekli nad ohýnkem buřtíky.

S ohlasem se u dětí setkal výlet do Dýňové-
ho světa v Nové Vsi u Chotěboře, kde děti 
poznaly spoustu dýní různých tvarů, barev 
a velikostí, stavěly z nich různé obrazce, pro-
cházely labyrinty a zdolávaly stavby z balíků 
slámy a z kmenů.
Každý týden se děti z jednotlivých tříd těší 
na návštěvu bazénu v Domě sociálních slu-
žeb. Při vodních hrátkách se otužují, zároveň 
ztrácí strach z vody, a tak se připravují na ná-
cvik plavání. 
V rámci Dnů zdraví spolu s Během naděje 
jely nejstarší děti do parku u chrudimské ne-
mocnice za novými zkušenostmi. Nejdříve 
spolu s kapkou krve proběhly předepsanou 

trať, s Červeným křížem poskytovaly první 
pomoc a učily se masírovat srdce, s Policií ČR 
si zopakovaly zásady bezpečného chování, 
prožily setkání s nevidomým člověkem, po-
znaly slepeckého psa a vyzkoušely si chůzi se 
slepeckou holí a jízdu na invalidním vozíku. 
Také jsme shlédli již dvě divadelní před-
stavení – ve školce pohádku „O paní nudě“ 
a za pohádkou „Putování ztracené kapky 
aneb cesta tam a zase zpět“ se starší děti roz-
jely do divadla K. Pippicha v Chrudimi.
V rámci environmentální výchovy jsme 
spolu s dětmi v každé třídě vytvořili koutky 

s přírodninami, ze kterých děti mohou tvořit 
a podporovat tak svoji fantazii a tvořivost. 
Nejen, že jsme z přírodnin tvořili různé ob-
razce jako např. mandaly, ale upekli jsme 
i jablečný štrůdl. Z přírodnin si děti také vy-
robily ježečky a broučky a společně jsme se 
vydali na rozhlednu Báru, kde jsme je v lese 
uložili ke spánku. 

Přihlásili jsme se do celoročního cyklu po-
řadů „Rok na Chrudimsku v tradicích“, 
zaměřených na zvyky a tradice v lidovém 
prostředí na Chrudimsku. Tyto programy 
budou probíhat v průběhu celého roku buď 
v chrudimském muzeu, nebo u nás ve škol-
ce. Prvním programem bylo téma „To je zlaté 
posvícení“, v rámci kterého se děti seznámily 
s tradicí posvícení, získaly povědomí o tom, 
jaký je rozdíl mezi poutí a posvícením, co 
je za tradici stínání kohouta a seznámily se 
s dalšími svátky, které se vztahují k podzim-
nímu období až do adventu.
Stále se snažíme vylepšovat bezprostřední 
okolí školy a vytvářet pro děti další atraktiv-
ní a rozvíjející prvky. Zaměstnanci ve spo-
lupráci s rodiči vytvořili skákacího panáka 
a velký prostorový labyrint v přední části 

zahrady. Na realizaci jsme využili původní 
dlažbu z chodníků v Klášterní ulici, kterou 
nám přivezli zaměstnanci města Slatiňany. 
S tatínky jsme dokončili čtvrtý vyvýšený zá-
hon. V průběhu celé akce měly pro všechny 
zúčastněné paní kuchařky připraveno dobré 
občerstvení. Tímto děkujeme všem za po-
moc při realizaci.
I do budoucna máme pro děti připravené dal-
ší akce a věříme, že se našim malým kama-
rádům budou líbit. Více informací o činnosti 
MŠ naleznete na www.msslatinany.cz.

Mateřská škola Švermova informuje…
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Poštmistr Josef Pejcha (1892–1974) ze Škro-
vádu písemně zaznamenal paměti kamenické 
obce (obr. č. 1, rodinné foto z roku 1956)

V polovině 20. let minulého století 
byl J. Pejcha vyzván, aby založil kroniku 
obce a zapsal do ní události doby minu-
lé a současné. Celkem popsal 14 stránek 
textu formátu A4, z něhož zveřejníme někte-
rá významnější historická fakta se širším 
významem pro náš kraj.

Úvodní text zpracoval Pejcha z vyprávě-

ní nejstarší občanky, tehdy 90 leté stařenky 
Mazuchové, narozené v roce 1835. Byla 
svědkem zajímavých životních prožitků 
v obci, které stojí za to si je připomenout už 
jen proto, že ji paměť ještě dobře sloužila 
ve věku, jehož se dožila.

Oficiálně měl Škrovád v pol. 19. stole-
tí 30 domů s 250 obyvateli. Podle pamětí 
Mazuchové, která prožila celý život v rodné 
dědince, nebyl počet usedlostí za jejích dív-
čích let vyšší než 20 čísel.

V zápisech Pejchy se dočítáme o pod-
danství, zahrnující robotní povinnosti pro 
slatiňanskou vrchnost – knížete Auersperga. 
Vykonávala se vždy tři dny v týdnu za dozo-
ru drábů s důtkami, aby je popoháněli 
v práci. Jiná náplň roboty byla vyčleněna 
pro sedláky a chalupníky. Majetní rolníci 
po zbytek týdne pracovali na svém poli, 
často i za měsíčního svitu, aby vše stihli 
dodělat. Pamětnice udává i jména biřiců pro 
oba majetné i nemajetné stavy osadníků, 
dosazených vrchností.

Nejrušnějším ročním obdobím za časů 
roboty bylo jaro, neboť se plavilo dřevo 
po řece a pálilo vápno (poslední vápenka 
byla zrušena v roce 1840 pro nedostatek 
vápence).

Jako starousedlice byla Mazuchová 
svědkem náboru ze strany verbířů, kteří 
lákali mladé muže do vojska. K rukování 
se vyjadřovala i vrchnost, protože doporu-
čení dostali synové rodin rebelantů. Byla to 
forma trestu pro ně, protože syna pak nevi-
děli po mnoho let.

Dobře si pamatovala události bouřlivého 

roku 1848, za něhož došlo k nepokojům 
a místní vzbouřenci měli v čele chalupníka 
Rulíka, který byl fyzicky trestán za porušení 
robotního řádu. Ti se pak spojili s další-
mi nespokojenci z okolních vesnic, aby 
vyplenili zámek a zúčtovali ve svém hněvu 
s těmi, co je ještě včera týrali a šikanovali.

Všechny vzbouřence vedl samozvaný 
hejtman Páral z Chrudimě, aby po doplnění 
stavu táhl proti císařskému vojsku. Byli 
však poraženi, rozprášeni a potrestáni. Zmí-
něný Rulík ze Škrovádu se obratným jedná-
ním z trestu vyvinil.

V době vypuknutí nepokojů kníže Karel 
Auersperg uprchl ze Slatiňan na pevněj-
ší Žleby a odtud pak nakvap do Tyrol. 
Po uklidnění situace, po potlačení vzpoury, 
se kníže vrátil zpět.

Vystoupení lidu v roce 1848 mělo i klad-
nou stránku, stalo se podnětem ke zrušení 
poddanství se zánikem roboty ovšem výku-
pem robotních břemen, které se pak mělo 
vrchnosti vracet, čímž došlo k odlehčení 
života venkovského lidu. Tuto změnu Mazu-
chová ve svých vzpomínkách velmi kladně 
hodnotila a pokládala za historický předěl, 
který se uskutečnil za jejího života, předjí-
mající šťastnější úděl člověka.

Další stránky textu (6–14) věnuje Pejcha 
výpisům z vlastivědné literatury, které jsou 
dostupné v chrudimském archivu. Ty dopl-
nil o poznatky získané od dalších pamětníků 
a doplnil o pravděpodobnou lokalizaci tvrze, 
poplužního dvora, panského ovčínu a sadu.

Samostatné pojednání o zdejších pís-
kovcových lomech a kamenících napsal 
Pejcha do okresního týdeníku Budovatel 
(12. 1. 1967). Jeho svědectví jsou cenná, pro-
tože na konci 19. století byla těžba kamene 
ve fázi končící konjuktury, trendem byla již 
stagnace, po níž následoval úpadek poptávky. 
Tohoto stavu byl Pejcha autentickým pozo-
rovatelem, včetně útlumu pracovního ruchu 
v lomech, znamenající jejich trvalé opouštění.

 V roce 1895 bylo ve skalách 12 kame-
nických dílen a pracovalo v nich 84 kame-
níků a dělníků. Kámen byl především využit 
ke stavebním účelům. O tom se můžeme 
nejlépe přesvědčit na chrudimském Resselo-
vě náměstí u stavby arciděkanského kostela 
Nanebevzetí Panny Marie a barokního slou-
pu Proměnění Páně (též morového).

Průměrný věk kameníků byl 35 let, pří-
činou předčasné smrti byla tuberkulóza plic 
(kamenická nemoc). Ten kdo žil střídmě 
a dbal více o své zdraví, dožil se delšího 
věku. Použité ochranné pomůcky, chrání-
cí dýchací cesty při opracování kamene, 
nebyly dokonalé a při práci spíše vadily, 
kameníci je odkládali. Nebylo ve Škrová-

dě stavení aby z rodiny muž nepracoval 
ve skále a nezemřel na zmíněnou nemoc 
plic. Nebyla to bohužel jediná příčina one-
mocnění z povolání, ta další byla jejich špat-
ná životospráva, spočívající v nemírném pití 
alkoholických nápojů. Nikoliv však za úče-
lem regenerace sil po těžké práci ve skále 
či za účelem splachování prachu, jak sami 
kameníci tvrdili, ale z různých příčin, 
často i malicherných, jak píše Pejcha. Byl 
to typický zvyk patřící k tomuto starému 
řemeslu od nepaměti. Tato nepříliš dobrá 
zkušenost spojená s prací v lomech byla 
přehlížena, do skal přicházeli mladí chlapci, 
aby se vyučili kameničině, a tak to probíha-
lo po generace rodů znovu.

Kolem roku 1910 začala poptávka po sta-
vebním kameni z pískovce klesat, více se 
uplatňuje umělý kamen (beton) a cihlářské 
materiály z pálené hlíny. Definitivní útlum 
nastal po I. světové válce, lomy se opouštějí 
a zarůstají lesním porostem. Jak bylo výše 
řečeno, po kamenících zůstaly památky, nejen 
na Chrudimsku, ale v celých východních 
Čechách. Budou je připomínat ještě po dlouho 
dobu, stejně jako archivní snímky č. 2, 3 a 4 
z 19. století ze škrovádské těžby kamene.

K článku doplňujeme, že kníže J. A. 
Auersperg v roce 1756 povolal do skal 
Kateřinu a Rudolfa Zábranských, aby 
s najatými dělníky lámali v lomech kámen. 
Potřeboval jej pro výstavbu svého paláce 
ve Vídni, ale předtím již k rozšíření panské-
ho sídla ve Slatiňanech, kde vládl v letech 
1747–54 čilý stavební ruch (časopis Kame-
nictví z roku 1946 a publikace Auerspergo-
vé v Čechách, R. Nohel, 1997).
Fota:
Obr. č. 1 zachycuje J. Pejchu s vnukem (J. Ji-
ránek), jeho žena má na klíně druhého vnuka. 
Pejchovi měli dvě dcery Marii a Lídu, po otci 
poštmistrová (foto z roku 1956 ).
Obr. č. 2, 3, 4 je areál škrovádských lomů 
v 19.st.

Ing. Milan Vorel, foto archiv

Paměti kamenické obce

Obr. č. 1

Obr. č. 2

Obr. č. 3

Obr. č. 4
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Podzimní část sezony jen potvrdila to, že letošní rok byl pro náš oddíl 
daleko nejúspěšnější za posledních několik let!!!!! Nejprve se činili 
naši nejmladší, neboť přípravka chlapců již druhý rok po sobě po-
stoupila do krajského finále družstev.
V něm jsme bohužel nezískali medaili jenom proto, že náš nejlepší 
žáček a tahoun družstva Aleš Blažek se zranil a na závody nastou-
pil po měsíční pauze. I tak 4. místo v silné konkurenci bylo velkým 
úspěchem.
Dne 16. 9. proběhly v Chrudimi Krajské přebory přípravek. A i tady 
jsme vybojovali medaile.
Krajskou přebornicí se stala Magda Chaloupková v běhu na 600 m 
časem 1:54,14 min.!!! (letos již pátý přebornický krajský titul, což 
dlouho nepamatujeme!!!!!). Bronzovou pak přidal Pavlík Matouš 
v hodu míčkem za výkon 36,97 m. Za zmínku ještě stojí 4. místo Ale-
še Blažka na 600 m (1:54,9 min.) a 5. místo na 60 m (9,14 s).
Největšího úspěchu jsme pak dosáhli díky Viktorii Karlíkové 
22.–23. 9. v Jablonci nad Nisou na Mistrovství ČR starších žákyň. 
Viktorie se nominovala svými výkony dokonce do dvou disciplin 
a to v hodu diskem a kladivem!!! V disku figurovala v republice 

na 14. místě a v kladivu na 16. V sobotu nastoupila na hod diskem. 
Po dvou pokusech byla na 7. místě a s šancí na finále. Bohužel v třetí 
sérii ji přehodily dvě soupeřky a tak z toho byla konečná 10. příčka 
výkonem 33,27 m!!! O vyrovnanosti soutěže svědčí, že do 1,5 m se 
od třetího (34,90 m) do 10. vešlo sedm závodnic!!!! Pokud by si Viky 
hodila osobák, tak by o medaily bojovala. V neděli se pak konala dru-
há disciplina hod kladivem. V té si tolik nevěřila a přesto odjížděla 
velmi spokojená. Postupně se lepšila, technicky ji vycházela větši-
na pokusů a nakonec z toho bylo 7. místo (posun o 9. míst dopře-
du!!!!!!), a zlepšený osobní rekord o 2 m na velmi kvalitních 39,52 m 
!!!!!!!!! Jenom na doplnění 3. v pořadí hodila 42,40 m.
Tady se ukazuje, že i ve skrovných podmínkách našeho oddílu se dají 
vychovat talenty, které jsou konkurenceschopné na krajské i republi-
kové úrovni. To je zároveň i pozvánka pro ty, kteří dokáží podstoupit 
tvrdou dřinu a stát se úspěšným sportovcem – atletem. Rádi bychom 

chtěli poděkovat všem atletickým trenérům, kteří se o letošní úspěchy 
přičinily, za jejich práci a popřát jim mnoho úspěchů do další sezony. 
Dík patří i všem atletům, kteří se svými výkony o zviditelnění našeho 
oddílu a města zasloužili. Přejeme jim hodně zdraví a sil do nové se-
zony!!!!! Mgr. Jan Hanuš, trenér

Skvělý závěr atletických soutěží v letošním roce

Přijmeme do ÚZ v Trpišově (bývalá celní škola) pomocnou sílu 
do kuchyně.
Prac. doba: pondělí–čtvrtek 15.30–19.30 hod. Mzda 100 Kč/hod.
Prac. náplň: pomocné práce při připravě a výdeji večeří.
Kontakt:725 389 857.

Hledáme pro 8 letého syna asistentku do družiny ZŠ Slatiňany 
na 10 h týdně. Není nutné pedagogické vzdělání. Více informací 
na telefonu 774 243 323.

V Zahradnictví u Mikanů letos čekáme pořádný mráz. Ledoví skřeti 
a skřítci vše začarují o víkendu 24.–25. 11. Kdo se odváží do ledové-
ho království, neprohloupí. Lákadla čekají na malé i velké. Loutkové 
představení, místní stánkaři, voňavé občerstvení a tradičně bohatá 
nabídka dekorací. Mrznout bude až do Štědrého dne. Prosíme, kdo 
může, zanechte auta doma a přijďte k nám předvánoční procházkou. 
Děkujeme a těšíme se na Vás.

Inzerce

Ledové království v Zahradnictví u Mikanů
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V sobotu 17. listopadu 2018 nás čeká 
13 km pochod barevnou podzimní pří-
rodou z Trhové Kamenice k lomům, 
údolím Chrudimky do skanzenu Vy-
sočina, navštívíme také restauraci 

ve Svobodných Hamrech a zastavíme se u původního železného ha-
mru. Bližší informace k dopravě domluvíme po telefonu (tentokrát to 
vypadá na auta).
Kontakt pro přihlášení a rezervaci holí 739 031 081.
Těšíme se na vaši účast!

Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Komentář k fotografii:
Zdravý den s NW – v září jsme šli z Nasavrk Peklem a podél řeky 
až do Chrudimi, úsek okolo elektrárny jsme překonali po žebřících.
Stačí kliknout na https://mapy.cz/s/2X6Al a mapa se otevře.

ZDRAVÝ DEN S NW CHRUDIM
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T. G. Masaryk: Bez Sokola by nebyly  legie, bez  legií by nebyla re-
publika
Každý rok si 8. října připomínáme naše padlé bratry a sestry během 
tří domácích odbojů. Krojovaní sokolové se po celé republice setká-
vají u pomníků a památníků, aby uctili památku našich tragicky ze-
snulých bratrů a sester. I slatiňanští sokolové se, den před Památným 
dnem sokolstva, sešly u pomníků obětí I. světové války před školou 
a ve Škrovádě, aby položili kytičku, jako tichou vzpomínku na ty 
kteří položily životy i za nás.
Děkujeme všem, kteří se této akce zúčastnili především místostaros-

tovi Víťovi Kolkovi za hezký projev, Danielu Vychodilovi vedoucí-
mu slatiňanského Junáka, br. Vlastíkovi Pilařovy náčelníkovy Sokol-
ské župy východočeské – Pippichovy a dalším.

Mirek Lebduška, starosta T. J. Sokol Slatiňany

Sokolové si připomněli památný den sokolstva

Kdysi jsem vyslechl jednu politickou debatu, kde se mimo jiné mlu-
vilo i o pouličním osvětlení a jeden z aktérů obhajoval lampy ve for-
mě koule na sloupu. Prý jsou hezké (připouštím, že někomu se líbit 
mohou) a prý není pravda, že by svítily do nebe (s tím bych si už do-
volil nesouhlasit). Tvrdil, že termín světelný smog vůbec neexistuje, 
že je to jen výmysl ekologických aktivistů. Na tom jsou k zamyšlení 
hned dvě věci.
Za prvé popření existence termínu, který se běžně užívá i mezi odbor-
níky už možná desítky let. To mi přijde, jako kdyby tvrdil, že neexis-
tuje třeba vysoušení půdy nebo nadměrná hustota silničního provozu. 
Jestliže je noční obloha zaneřáděná elektrickým světlem z měst, tak 
termín světelný smog nelze popřít. Myslím, že před nějakým astrono-
mem by si onen politik nedovolil ten výrok pronést.
Další věc k zamyšlení je ta negativní konotace tzv. ekologického 
aktivismu. Pravda, nešel až tak daleko jako náš současný i minulý 
prezident, kteří mluví rovnou o ekologickém terorismu. Mrzí mě, že 
dnes, když se řekne aktivista (jakýkoliv), hned to mnozí vnímají vel-
mi pejorativně. Aktivista rovná se blbec, agresor, ten kdo jde proti 
veřejnému zájmu, nebezpečný jedinec, na kterého je potřeba si dát 
pozor a kterému rána pendrekem jenom prospěje. Věřím, že mnohým 
politikům jsou daleko sympatičtější pasivisté. Tedy stádo, které sedí 
doma u televizorů a počítačů, které nadává na fotbale nebo které dis-
kutuje maximálně v hospodě u piva. A pak se to stádo zvedne a jde 
k volbám, přičemž se rozhoduje podle toho, kdo se lépe usmívá z bil-
boardů, kdo toho nejvíce slíbí nebo kdo mu dá cestou k urně koblihu.
Slatiňanským občanům není jistě třeba připomínat, že kdyby před pár 
lety nebylo ekologických aktivistů (rozuměj aktivních občanů, kteří 
se nebáli přijít na jednání zastupitelstva a nahlas říci svůj názor), tak 

by dnes bylo pole pod Třešňovkou zastavěno řadou rodinných vil, 
jezdilo by tam auto za autem, řvaly by tam sekačky na trávu a moto-
rové pily a hlavně úplně by to změnilo charakter tohoto krajinného 
skvostu Slatiňan.
Podobně jako ekologičtí aktivisté jsou na tom tzv. pravdoláskaři. 
Nevím, jestli tento termín vymyslel sám jistý bývalý prezident nebo 
někdo z jeho aktivních (některý druh aktivity nevadí) poradců, ale 
v každém případě je dán oněm pravdoláskařům punc naivních blbeč-
ků. „Pravda a láska zvítězí“ bylo moto bývalého dramatika, disiden-
ta, politického vězně a nakonec i prezidenta Václava Havla. Komu 
toto heslo vadí? A proč mu vadí? Proč se právě z tohoto hesla udělala 
nadávka? Kdo plive na lidi, kteří se k tomuto heslu hlásí? Ponechám 
tyto otázky bez odpovědi, věřím, že si laskavý čtenář dokáže odpo-
vědět sám.
Ale pravdoláskaři v tom nejsou sami. Dnes je v kurzu pražská kavár-
na. Další těžko definovatelný termín používaný jako nadávka těm, 
kteří si dovolují zpochybnit výroky autora tohoto termínu. Pražská 
kavárna nebo také lumpenkavárna je terminus technicus, který by asi 
dovedli vysvětlit jen sám jeho autor a jistý bývalý novinář komunis-
tických Haló novin a bulvárního Blesku.
Nejspíš se nebudu mýlit, když řeknu, že oni ekologičtí aktivisté (či 
dokonce teroristé), pravdoláskaři a členové pražské kavárny jsou čas-
to jedni a titíž. Co s nimi? Jsou to opravdu společenští škůdci, kte-
ří brání lepším zítřkům? Anebo jsou to občané, kteří alespoň někdy 
překazí plány některých zhýralých a zkorumpovaných politiků, moci 
lačných populistů a nenasytných developerů (jak rychle se toto slovo 
v češtině zabydlelo, že)?

zdeněk jirásek

EKOAKTIVISTÉ, PRAVDOLÁSKAŘI A PRAŽSKÁ KAVÁRNA
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Naprosto ukázkové babí léto bylo v sobotu 6. října 2018 v den, kdy se 
konal 4. ročník lehce populárně naučného, dog-maratonu Panstvím 
knížete Auersperga … nejen se strakáčem. Slunečný den vydržel 
od samého rána, až do setmění, což předurčovalo spokojenost, poho-
du a dobrou náladu zúčastněných závodníků. 
Letošní ročník se už tradičně konal ve spolupráci s Klubem českých 
turistů – odbor Slatiňany, za podpory města Slatiňany, tradičně podpo-
roval psí útulek v Podlíšťanech a součástí byl opět speciál pro plemeno 
český strakatý pes. I letos se nám podařilo splnit účel závodu … trekaři 
se pokochali krásnou přírodou Železných hor, dozvěděli se opět něco 
nového, sešly se všechny věkové kategorie lidí i psů, přijela za námi 
do Slatiňan celá republika a nejen to ... I letos byla slyšet slovenština! 
Takže jsme si udrželi status mezinárodního závodu. Například Elia 
k nám přicestovala až z Dolného Badína z okr. Krupina.
Tento rok byla účast opět velmi solidní. Celkem 122 dvounohých 
a 134 čtyřnohých závodníků! Se statistikou ještě na chvíli zůsta-
neme. Příjemně znavit se přijelo 94 žen a 28 mužů s psíčky všech 
možných plemen a všech možných variant voříšků, od mrňouse či-
vavy po obra velkého knírače. Českých strakatých psů bylo možno 
vidět 19! Nejobsazenější kategorií byla, jako každý ročník, katego-
rie TOUR, kterou absolvovalo 52 trekařů. Následovala nesoutěžní, 
okoloslatiňanská, 10 km MINI, kterou absolvovalo 47 výletníků. No 
a na maratonovou si trouflo celkem 23 borců.

Úderem 7.00 hod. odstartovali první nedočkavci na nejdelší, 44 km 
dog-maratonovou trať, která vedla přes Kunčí, Bítovany, Zaječice, 
Chrast, Vrbatův Kostelec, Žumberk a Svídnicí zpět do Slatiňan. Ze 
16 žen byla nejrychlejší Monika Kupcová s křížencem Pedrem – čas 
6.44 hod. a ze 7 mužů pak Martin Švácha, který zatím nevynechal 
jediný ročník, časem 6.13 hod. s lískoveveričkou Eliou. TOUR tra-
sa měřila 25 km a účastníci se prošli ze Slatiňan do Šiškovic, kolem 
vodní nádrže Křižanovice, přes Hradiště Peklem do Svídnice a Škro-
vádem zpět na plovárnu. Z žen byla nejrychleji zvládnutá Helenou 
Bayerovou s borderkama Indií a Aiko za 2.52 hod. (z 39 TOUR 
závodnic). Nejrychlejším mužem se stal Oldřich Klusoň s flet retrí-
vrem Lennym, kteří ji prosvištěli za 2.48 hod. (mužská účast byla 13 
TOURařů).
Bez rozdílu umístění byli všichni, kteří své trasy zvládli, odměněni. 
Mimo jiné i slatiňanské firmy a instituce byly velmi štědré... Měs-
to Slatiňany spolu s infocentrem obdařilo každého upomínkovými 
a propagačními předměty a opět nám pronajalo zázemí místní plovár-
ny. ZOO market pana Ladislava Habarta zajistil dobroty pro psíčky, 

paní Blanka Trávníčková zase medové odměny pro jejich dvounohá-
ky. Slatiňanský zámek v zastoupení pana Ing. Jaroslava Bušty věno-
val brožury a upomínkové materiály, klienti DSS Slatiňany vyrobili 
keramické ceny. TJ Spartak nám umožnila závodníky ubytovat, pan 
Ondřej Češík zapůjčil stupně vítězů, pan Karel Farda je se svým ob-
čerstvením nakrmil a napojil a každý si odnesl kousek umění od pana 
Luďka Zdražila na diplomech a pamětních plackách. Moc všem 
za přispění DĚKUJEME!
Dle kladných ohlasů zúčastněných se nám to i letos podařilo! Příští 
rok se na Vás budeme zase těšit. Rádi uvidíme tváře známé se který-
mi se na „Aušperkovi“ vídáme rok, co rok a rádi uvítáme i ty nové, 
které si k nám cestu najdou poprvé.
Kompletní výsledky závodu a fotodokumentaci najdete na stránkách 
www.panstvim-knizete-auersperga.webnode.cz.

Za organizační tým Erika Fiantová

S babím létem panstvím knížete Auersperga
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Po delší odmlce se opět hlásím s myslím pří-
jemným a jistě zajímavým rozhovorem, který 
se bude tentokrát týkat talentu, nadání, píle, 
dříny,… No abych Vás dlouho nenapínala, 
mým dnešním hostem je mladý a dnes mohu 
klidně napsat velice úspěšný slatiňák Ondřej 
Sejkora. Pochází nejen z rodu Sejkorů, ale 
i Řidkých, rodin, ve kterých se vždy zpívalo, 
hrálo i tancovalo, a tak nemohl snad ani ji-
nak… a že jablko nepadá daleko od stromu? 
No tak toho je Ondra důkazem.
1/ Můžeš se lehce představit, kde bydlíš, 
kolik ti je let, co studuješ či pracuješ?
Jmenuji se Ondřej Sejkora a je mi 20 let. 
Bydlím se svou rodinou v Kunčí u Slatiňan. 
V letošním roce končím poslední ročník 
na Konzervatoři Pardubice ve třídě Mgr. art. 
Františka Machače a Radka Pokorného kde 
se věnuji hře na kontrabas.
2/ Kdo tě přivedl k hudbě a tanci, nechtěl 
jsi být spíše sportovcem nebo kuchařem 
nebo…? Jaký vliv na tvé rozhodnutí věno-
vat se hudbě či tanci měla tvá rodina?
Už od malička, nebo co si pamatuji, to byla 
hlavně mamka. Asi je to tím, že sama učí 
hudbu a ještě k tomu je vedoucí DFS Sej-
korky a uměleckou vedoucí souboru For-
mani. Tam jsem zpíval a tančil od malička. 
Vždy si našla na mě i na mojí sestru, která se 
taky amatérsky věnuje hře na housle a flét-
nu, poslední síly a hlavně nervy. Myslím si, 
že nebýt její výdrže, tak jsem se možná ani 
ke kontrabasu nepřiblížil. Co se týká jiného 
povolání, pamatuji si jen to, že jsem rád dělal 
cokoliv se dřevem. Ale holt mi nebyla dána 
manuální zručnost.
3/ Raději zpíváš, hraješ či tancuješ?
Na toto je docela jednoduchá odpověď. Nej-
víc mě baví hudba, potom zpěv a pak je ta-
nec.
4/ Na jaké hudební nástroje zahraješ a kte-
rý nástroj je tvůj nejoblíbenější a možná 
i otázka, který tě bude živit?
12 let jsem se věnoval hře na housle. Také 
dokážu zahrát na kytaru, ale moje srdce patří 
pouze kontrabasu.
5/ V jakých souborech, tělesech či skupi-
nách jsi aktivním členem, máš snad něja-
kou svou kapelu?
Často chodím vypomáhat do Filharmonie 
Hradec Králové nebo do Komorní filhar-
monie Pardubice. Také pravidelně hraji 
s Pražským filmovým orchestrem a Čes-
kou studentskou filharmonií. Ale působím 
i v Kontrabasovém kvartetu Bumblebass, se 
kterým jsme hráli asi před rokem i na Laska-
vém večeru ve Slatiňanech. Jako sólista jsem 
se představil s Filharmonií Hradec Králové, 
s Janáčkovou filharmonií Ostrava, s Barocco 
sempre giovane, s Komorním orchestrem 

J. Kociána a také s Chrudimskou komorní 
filharmonií. A samozřejmě pokud zrovna ne-
tančím, tak si zahraji i s Formany.
6/ Koncertuješ, kde se dá, a to nejen 
po naší republice, ale byl jsi například 
i za „velkou“ louží? Můžeš k tomu říci pár 
vět? A jaký úspěch měl mladý kontrabasi-
sta třeba v Americe? 
Ano po České republice hraji celkem často 
a ano zahrál jsem si i v Americe. Dostal jsem 
se tam na soutěž mezi 18 nejlepších kontra-
basistů světa. Byl to pro mě prozatím nejsil-
nější zážitek v mém životě. 
7/ A sbíráš nějaká ocenění? Pochlub se 
také, je čím.
Moje úspěchy: 2. místo na Mezinárodní kon-
trabasové soutěži Františka Simandla v Blat-
né u Plzně v roce 2012, 1. místo a titul Lau-
reáta na Mezinárodní soutěži PRO Bohemia 
v Ostravě v roce 2013 a 2. místo v roce 2015, 
1. místo na Mezinárodni soutěži Františka 
Černého a Jana Geissla v Holicích v roce 
2016, 1. místo a absolutní vítěz na Meziná-
rodní kontrabasové soutěži Františka Siman-
dla v Blatné u Plzně, 1. místo a speciální 
cena na Mezinárodní kontrabasové soutěži 
K. D. von Dittensdorf v Banské Bystrici 
v roce 2016 a 1. cenu také na této soutěži, 
ale ve vyšší kategorii v roce 2017 a 1. cenu 
a zvláštní cenu za provedení skladby M. 
Gajdoše – Invokace na Celostátní přehlídce 
konzervatoří a hudebních gymnázií. A zatím 
poslední úspěch je 1. cena a titul absolutního 
vítěze v kategorii do 30 let na Mezinárod-
ní kontrabasové soutěži F. Simandla v roce 
2018.
8/ Jaké jsou tvé plány a vlastně čím se bu-
deš živit, až dostuduješ? Uvažuješ o sólové 
dráze nebo vidíš svou budoucnost v or-
chestru? 
Mým cílem je být sólista a přiblížit lidem 

kontrabas jako sólový nástroj, ale rád bych 
jednou učil na konzervatoři nebo vysoké 
škole, popř. hrál s Českou filharmonií či ji-
ným, významným orchestrálním tělesem 
třeba i zahraničním. Proto se v lednu budu 
snažit udělat přijímací zkoušky na vysokou 
školu umění a dál pokračovat ve studiu.
9/ Samozřejmě koncert či vystoupení je již 
ta konečná fáze tvé činnosti, ale co tomu 
všechno předchází? Můžeš otevřít oči těm, 
kteří nemají potuchy, kolik času přípravě 
musíš věnovat a kolik odříkání tě to vše 
stojí? 
No není to nic jednoduchého. Denně hraji 
4 až 6 hodin, mimo pravidelnou školní do-
cházku. Proto, abych vše nějak stíhal, tak 
každý den brzo vstávám – okolo 5. a zase 
se dlouho vracím domů. Někdy už si připa-
dám, že se domů jezdím jen vyspat. Je to 
náročné i na psychiku, hlavně když se něco 
nedaří tak, jak má. Ale to už holt k umění 
patří. 
10/ A jistě to není jen a jen tvá práce, je 

Ptáme se za Vás
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jistě potřeba i velké opory v rodině, okolí, mám asi pravdu nebo 
se mýlím? 
Samozřejmě, že to není jen moje práce. Doopravdy bez rodiny bych 
nebyl tam, kde jsem. Všichni se snaží chodit na moje koncerty a vše-
lijak mě podporovat (např. i koupí nového kontrabasu). Ale hlavně 
je to práce i mých profesorů, kteří mě vše naučili a kteří mě vedou 
k dokonalosti.
11/ Vybral sis mimo jiné i poměrně objemný hudební nástroj, 
máš nějaké problémy s jeho přepravou, aklimatizací při koncer-
tech a tak… jsi soběstačným nebo potřebuješ někoho k ruce?
Je pravda, že kontrabas není zrovna žádný drobeček. I s pouzdrem 
má 30 kg. Takže tolik jsem zvyklý nosit pravidelně na zádech. Je to 
místo posilovny. Jako správný kontrabasista jsem se třeba musel na-
učit dávat svůj nástroj do všech různých aut. Největší problém je ale 
při přepravě v letadle. Pracovníci na letišti asi ještě nepochopili, že 
dřevo je křehké a že se s ním třeba nesmí házet a tak. Naopak výhodu 
má moje kontrabasová židlička, kterou si všude vozím, např. v přepl-
něném vlaku si na ní můžu sednout .
12/ Pokud někdo již navštěvuje nebo zatím uvažuje o tom, že by 
se začal na nějaký hudební nástroj učit hrát, poradíš něco „do ži-
vota“ začátečníkovi?
Určitě bych mu poradil, aby začal, a nebo u toho vydržel, protože 
sám pak pozná, že mu budou ostatní závidět, že něco umí. Sám jsem 
to jako dítě takhle neviděl, ale teď v duchu každý den děkuji mamce 
za to, že nepovolila a udržela mě u muziky. Kontrabas je také ne 
úplně běžný nástroj, ale říká se, že basa tvrdí muziku, a proto si kon-
trabasisty všichni předcházejí.
13/ Že jsi vystupoval mnohokrát v našem městě, není třeba zmi-
ňovat, od malička je tě všude, kde se někde zpívá, tančí či hraje 
plno, ale aktuálně, třeba ještě v tomto roce? Kam čtenáře pozveš?

Do konce letošního roku mám soutěž a recitál na Slovensku a v před-
běžném jednání je moje účast na slatiňanských vánočních trzích, 
resp. vystoupení v kostele sv. Martina. Hostuji v hradecké filharmo-
nii a po novém roce mě čeká absolventský koncert v Sukově síni 
Domu hudby v Pardubicích. Sólové hraní připravuji s Barocco sem-
pre giovane a doufám, že se mi podaří zorganizovat samostatný kon-
cert i u nás ve Slatiňanech. Chystám se také na mezinárodní soutěž 
do Holic a znovu do Itálie.
14/ Máš nějakou třeba vtipnou historku z koncertu nebo stalo se 
ti něco, co jsi nečekal a zkomplikovalo, nebo naopak zpříjemnilo 
třeba vystoupení nebo????
Mám teď dvě nepříjemné vzpomínky, za které může počasí. Když 
jsem hrál v červnu s Pražským filmovým orchestrem open air koncert 
v Praze, tak z ničeho nic přišla obrovská bouřka s přívalovým deš-
těm. To, že nám všem promokly nástroje, nebylo nic proti tomu, že 
podium nevydrželo nápor vody a zrovna v místě, kde jsem měl sedět 
se zřítilo. Druhá nepříjemnost mě potkala o prázdninách na soutěži 
v Itálii, kde se mě kvůli hrozně velkému vedru slepily žíně na nově 
potaženém smyčci, a tak jsem ze svého výborného kontrabasu nevy-
loudil „skoro ani tón“. Ale i přesto jsem se umístil na 7. místě.
15/ Jak zvládáš trému či nervozitu a jak ji event. překonáváš? 
A když hraješ třeba se staršími muzikanty, máš jako mladý hu-
debník nějaké výhody či naopak nevýhody?
Nervozitu už nemívám. Dokázal jsem to otočit v to, že se na každý 
koncert těším a chci si ho co nejvíce užít. Teď už je pro mě každé 
vystoupení za odměnu a rád si zahraji se všemi, co mají rádi muziku.
Milý Ondro, děkuji za vyčerpávající odpovědi na mé otázky 
a přeji ti, aby se ti dařilo nejméně tak jako dosud. A samozřejmě 
se s tebou i tvým kontrabasem těším na viděnou i na slyšenou.

Ptala se Renata Maryšková
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Vážení občané Slatiňan,
dovolte mi na několika řádcích připomenout 
významnou osobnost pro slatiňanský zámek 
– slečnu Růženu Horákovou, která zemřela 
ve čtvrtek 11. října 2018 po dlouhé nemoci. 
„Slečnu Růženku,“ jak ji všichni kolem mne 
nazývají, jsem osobně bohužel nikdy ne-
potkal, ale s její prací, podpisy, dokumenty 
atd. jsem v kontaktu každý den. Jako nynější 
kastelán proto beru za svou povinnost těchto 
několik řádek napsat.
Slečna Horáková se narodila v Truskovicích 
roku 1925, její otec pracoval ve Státní vý-
zkumné stanici zemědělské v Průhonicích, 
kam v roce 1938 umístil profesor František 
Bílek své starokladrubské vraníky a později 
další koně. Právě s koňmi a prací profesora 
Bílka svázala slečna Růžena velkou část své-
ho dlouhého a požehnaného života.
Na jednání ve Slatiňanech 10. srpna 1945 
byla nalezena shoda na využití zestátněných 
slatiňanských koníren a během 14 dní byl 
zahájen transport starokladrubských vraníků 
z Průhonic do Slatiňan. Celkem 54 koní se 
ve dnech 24. a 25. srpna přemístilo po kopytě 
z Průhonic do Slatiňan a „slečna Růženka“ 
s nimi jela také: „Jela jsem na malém brea-
ku taženém Furiosem a na starosti jsem měla 
lékárnu a pohotovost. Dalších deset jezdců 
jelo na koních, několik koní bylo zapřaženo 
do vozů, zbytek šel pohromadě ve stádě. Pře-
sun byl předem nahlášen, tak nás všude moc 
pěkně vítali. Dvě klisny během transportu 
porodily, a tak musely zůstat cestou na stat-
cích.“ Právě organizaci přesunu připravila 
z větší části Růžena Horáková. 
Růžena Horáková se věnovala zootechnické 
práci, ale také administrativě a evidenci koní. 
V Heřmanově Městci počátkem roku 1948 
onemocněl správce statku, a tak ji tam po-
volali na záskok. Ten trval více než půl roku. 
Tím se náhodně vyhnula změnám, které při-
nesl převrat v roce 1948, po němž byli vy-
měněni i zaměstnanci ve Slatiňanech, včetně 
prvního ředitele Státního pokusného hřebčí-
na Ing. Miroslava Čecha.
Růžena Horáková se mohla na podzim roku 
1948 navrátit z Heřmanova Městce do Slati-

ňan, ovšem ne do hřebčína, ale do vznikajícího 
Státního hipologického muzea na zámku. Již 
v roce 1945 připadla budova zámku Národní-
mu pozemkovému fondu a následně Minister-
stvu zemědělství. Dr. Zdeněk Wirth, předseda 
Národní kulturní komise, se snažil společně 
s profesorem Františkem Bílkem realizovat 
záměr zřízení hipologického muzea, který se 
nakonec vydařil. Za vydatné pomoci slečny 
Horákové se také povedlo zkraje 50. let odvrá-
tit hrozby zrušení a vystěhování muzea, neboť 
se zámek měl z rozhodnutí Vládní dislokační 
komise adaptovat na učňovský internát. 
A protože jsem neměl tu čest ji osobně po-
tkat, přikládám pár slov, která zazněla z pa-
mětí paní Horové při rozloučení v klášterní 
kapli Svaté rodiny ve Slatiňanech. Tato slo-
va alespoň trochu přiblíží její nitro a sepětí 
s vírou: „Těžko se popisuje člověk, který vás 
přesahuje úplně vším. Bůh jí žehnal a měl 
s ní tak krásný plán již od narození. Ona 
rostla do krásy a radosti Jeho dítěte a duše 
do velikosti. Její cesta nebyla nikterak lehká, 
ale ona ukazovala všem lehkost bytí spoje-

ného s Ježíšem a Marií. Jak naplno a radost-
ně přijímala požehnání a radosti, tak přijala 
i svou diagnózu „alzheimer.“ Chodily jsme 
spolu na procházky, navštěvovaly dlouholeté 
kamarádky, chodily do kostela i do společen-
ství sester františkánek i terciářů. Postupně 
odevzdávala Pánu vše, čím ji obdaroval. 
Bylo velmi smutné vidět, jak postupně od-
chází mysl, orientace, mluva, chůze. Na po-
slední tři roky ji Pán upoutal na lůžko. Sta-
tečně vše nesla. Nikdy jsem od ní neslyšela 
slova úzkosti, bolesti, naříkání. Měla stále 
radost. Poslední rok ji Pán dal trpět, jako 
svému synu Ježíši. I v utrpení byla trpělivá 
a život zakončila vítězstvím kříže.“
Růžena Horáková svůj profesní život zcela 
spojila s prací na zámku a je zdejší nejdéle 
působící kastelánkou, a to od konce 50. let 
do roku 1985. 
Čest její památce!

Jaroslav Bušta, kastelán zámku
Zdroj informací: archivy, slatinany.estrany.
cz, vzpomínky paní Horové, za fotografii dě-
kuji panu Martinu Kokešovi

„Slečna Růženka“
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