ŘÍJEN 2010

adresa internetových stránek: www.slatinany.cz
VEŘEJNÁ SBÍRKA

„KALAMITA“

Vážení spoluobčané,
město Slatiňany pořádá veřejnou sbírku na pomoc obcím postiženým záplavami v srpnu letošního roku.
Svůj případný příspěvek můžete vložit do pokladniček, které jsou umístěny na matrice městského úřadu a v informačním centru a od 4. října
ve Společenském domě ve Slatiňanech u příležitosti konané výstavy.
Výtěžek sbírky bude předán obci Bílý Kostel nad Nisou.
Sbírka bude ukončena 10. října 2010.
Jménem města Slatiňany a obce Bílý Kostel nad Nisou vám děkujeme za případnou pomoc.
MVDr. Ivan Jeník, starosta
Město Slatiňany děkuje za finanční a materiální pomoc, kterou poskytli po srpnové záplavě:
Pardubický kraj, statutární město Pardubice, město Kojetín, obec
Hamry nad Sázavou, obec Radešín, Recycling, a.s., Chotěboř
Eurošarm spol. s r.o. Šenov, Autokredit spol. s r. o., Svobodné
Heřmanice, Valinor, v.o.s., Pardubice, Martinek Chrudim, s.r.o.

S tímto názvem připravujeme výstavu fotografií, která nám připomene nedávnou záplavu ve Slatiňanech, sněhovou kalamitu z počátku letošního roku i tornádo z června r. 2008. Výstava bude zahájena
starostou města, MVDr. Ivanem Jeníkem v pondělí 4. října v 17.00
a dále bude přístupná v úterý až pátek od 15.00 do 18.00 hod., v sobotu i neděli od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 18.00 hod. Součástí zahájení bude vystoupení žáků Základní umělecké školy Slatiňany a na
závěr vernisáže se uskuteční krátká přednáška pana Milana Morcha,
revírníka Lesů České republiky o tornádu, které řádilo v nedalekých
lesích v r. 2008. Zároveň se koná veřejná peněžní sbírka na pomoc
obci Bílý Kostel nad Nisou, která byla též, ale daleko hůře postižena srpnovou povodní. Svoje příspěvky ostatně můžete věnovat do
připravených schránek na naší matrice nebo v infocentru již nyní.
Přejme si, aby fotografie, které shlédneme na připravované výstavě,
byly poslední s takovouto tematikou.
JH

Položení kytic při státním svátku
Dne 28.října 2010 vzpomeneme výročí vzniku samostatného československého státu. U příležitosti tohoto státního svátku budou
položeny kytice k pomníkům padlých, jako vzpomínka obětem
1. světové války a zároveň budou vyvěšeny státní vlajky.

76. LASKAVÝ VEČER
Hostem 76. Laskavého večera ve Společenském domě nebude
nikdo menší než LEONARD COHEN. I když, pravda, nepřijede osobně. Osobně ale přejede hudební kritik a publicista JIŘÍ
ČERNÝ a bude to již jeho třetí pořad ve Slatiňanech.Ve svém
poslechovém večeru bude pouštět Cohenovy písně a také řekne
mnoho zajímavostí z jeho života.
Pokud máte doma knihy Kritik bez konzervatoře nebo Určitá míra
facky (vyšla v těchto dnech), můžete si je s sebou vzít na podpis.
Možná, že Jiří Černý bude i pár kousků mít s sebou.
LV se bude konat ve čtvrtek 14. října od 19. hodin. Vstupné je
50 Kč a v ceně je i malé pohoštění od pořadatelů.
Lístky se dají koupit přímo na místě nebo v předprodeji v informačním centru (469 660 239).
z.j.

Výzva – parkování
Vyzýváme občany, aby omezili parkování v ulicích města Slatiňany, zejména v ulici Palackého a lokalitě „sídliště za Bonetem“
a umožnili tak průjezd vozidla svážejícího komunální odpad především ve svozové dny tj. pondělí a úterý.
Veronika Novotná, odbor výstavby a ŽP

Výzva – zahradní odpad
V posledních letech se pozemní komunikace a silniční pozemky
na území města Slatiňany stávají pro mnohé občany úložištěm
především rostlinného odpadu ze soukromých zahrad. V silničních příkopech se tak velmi často objevují hromady posekané trávy, větví z prořezů stromů a v mnoha případech také komunální
odpad. Takto znečištěné silniční příkopy neplní svou funkci a uložený odpad brání přirozenému odtoku povrchových vod.
Podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno znečišťovat nebo poškozovat dálnice, silnice a místní komunikace, jejich součásti a příslušenství.
Vyzýváme proto občany, aby neznečišťovali silniční pozemky
a likvidovali odpady v souladu s platnými předpisy.
Veronika Novotná, oddělení dopravy a ŽP

Výzva občanům k úpravě dřevin
Každoročně připomínáme vlastníkům, jejichž pozemkové parcely
přiléhají k chodníkům a pozemním komunikacím, aby si splnili
svoji povinnost a přerostlé větve dřevin, zasahujících do průchozích a průjezdních profilů, odstranili. Současný stav je v některých ulicích skutečně neúnosný, přerůstající větve narušují běžné
užívání místních komunikací a ohrožují bezpečnost a plynulost
provozu na nich.
Vyzýváme proto všechny, kterých se tento problém týká, aby provedli urychleně nápravu ještě v letošním roce a svoji povinnost si
plnili i v letech dalších.
Veronika Novotná, oddělení dopravy a ŽP
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Rada města Slatiňany

Volby do Zastupitelstva města

Rada města Slatiňany projednala
na své 109. schůzi dne 30. 8. 2010
  1. Stanovisko města k výstavbě obchvatu a protipovodňového opatření
  2. Udělení plné moci pro SZIF
  3. Uzavření darovací smlouvy – přijetí finančního daru
  4. Veřejnou sbírku
  5. 10. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na r. 2010
  6. Hospodaření města Slatiňany za 1. pololetí r. 2010
  7. Hospodaření PO MŠ Slatiňany za 1. pololetí r. 2010
  8. Hospodaření PO ZŠ Slatiňany za 1. pololetí r. 2010
  9. Hospodaření PO ŠJ Slatiňany za 1. pololetí r. 2010
10. Hospodaření PO ZUŠ Slatiňany za 1. pololetí r. 2010
11. Návštěvní řád veřejně přístupného sportoviště
12. Uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby (chodník Sečská
ul.)
13. Jmenování komisí pro veřejnou zakázku „Obnova příměstské zeleně
– Třešňovka“

Ve dnech 15. a 16. 10. 2010 se konají volby do Zastupitelstva města
Slatiňany.
V pátek 15. 10. 2010 budou volební místnosti otevřeny od 14 do 22
hodin a v sobotu 16. 10. 2010 od 8 do 14 hodin.
Hlasovací lístky budou voličům doručeny do domácností prostřednictvím pošty nejpozději tři dny před konáním voleb včetně informačního
letáku jak volit.
Volební místnosti jsou ve stejných budovách jako v předchozích volbách.
Volební okrsek č. 1 budova radnice, volební okrsek č. 2 Společenský dům,
volební okrsek č. 3 ZUŠ, volební okrsek č. 4 úřadovna Škrovád, volební
okrsek č. 5 úřadovna Trpišov a volební okrsek č. 6 úřadovna Kunčí.
Volební strany budou mít od 5. října vyhrazeny výlepové plochy u základní školy, kde se budete moci seznámit s kandidáty a programem
jednotlivých volebních stran.
MK

Rada města Slatiňany projednala
na své 110. schůzi dne 13. 9. 2010
  1. Program 28. zasedání zastupitelstva města Slatiňany
  2. Kontrola plnění usnesení rady města Slatiňany
  3. Dodatek Smlouvy o převodu práv k užití díla č. 03/S/170/034/PU/18
  4. Smlouvu o spolupráci na pořádání festivalu Expediční kamera
  5. Grant pro Stanici terénní ochrany přírody Stop o.s., v obci Lipec
u Slepotic
  6. Volební přílohu Ozvěn
  7. Zprávu o vypracování Lesního hospodářského plánu na rok 2010–2019
pro Lesní hospodářský celek Městské lesy Slatiňany
  8. Výběr zpracovatele Plánu odpadového hospodářství města Slatiňany
  9. Seznam firem navržených k oslovení na předložení nabídky provozování kanalizace
10. Výběr zhotovitele na zakázku města – Úprava místní komunikace
v Kunčí – část úseku D
11. Výběr zhotovitele na zakázku města – Stavební úprava povrchu
chodníku v ul. Vítězství ve Slatiňanech
12. Návrh zhotovitelů na oslovení s výzvou k podání nabídek na zhotovení zakázky města malého rozsahu – Vestavba veřejného sociálního zařízení v domě č. p. 771, T. G. Masaryka, Slatiňany
13. 11. rozpočtové opatření – změna schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2010
14. Darovací smlouvu
15. Výběr zhotovitele na zakázku města – Obnova příměstské zeleně
Třešňovka Slatiňany

Něco pro naše čtenáře
I nadále trvá dlouhodobá anketa v Městské knihovně – „Doporučte
nám knihu“. Úkolem je formou anonymní ankety napsat název knihy
z naší knihovny, která vás nejvíce zaujala. Každý měsíc budeme průběžně zveřejňovat seznam doporučených knih, které určí naši čtenáři.
V měsíci září jsme vyhodnotily výsledky ankety a doporučujeme pro
naše čtenáře knihy:
Ivanka Devátá – Mezi nebem a peklem
Alsanea Rajaa – Děvčata z Rijádu

Petice na podporu výstavby obchvatu
Upozorňujeme občany, že v naší městské knihovně jsou k dispozici
podpisové archy k petici na podporu včasné a kompletní výstavby připraveného obchvatu Slatiňan a Chrudimi. Podpořte zklidnění dopravy
v našem městě.
JH

Víceúčelové hřiště v ul. Nerudova Slatiňany
Na podzim roku 2002 bylo otevřeno nově vybudované víceúčelové hřiště
(dále hřiště) v ulici Nerudova ve Slatiňanech.
Na herních prvcích, umístěných na hřišti, se pravidelně prováděla odborná technická kontrola a revize. Po letech byly herní prvky značně opotřebovány. Při technické kontrole bylo konstatováno, že herní prvky jsou již
tak opotřebeny, že jsou nebezpečné a je nutné je odstranit.
Proto byla v září 2009 navržena finanční částka do rozpočtu města na rok
2010 na výměnu herních prvků a požádáno koncem roku 2009 o grant
z rozpoču Pardubického kraje pro rok 2010. Grant z rozpočtu Pardubického kraje město nezískalo.
Rada města Slatiňany dne 10. 5. 2010, 24. 5. 2010 a 16. 8. 2010 a zastupitelstvo města Slatiňany dne 14. 6. 2010 schválilo změnou rozpočtu částku
774 100 Kč na první část rekonstrukce hřiště.
Z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny herní prvky a dopadové plochy vybrány podle požadavku technické normy ČSN EN 1176:2009,
resp. ČSN EN 1176:2008. Výběr herních prvků se odvíjel ze zkušenosti
o struktuře návštěvníků hřiště.
V měsíci červenci 2010 byla po provedených výběrových řízení zahájena
rekonstrukce 1. části hřiště a na konci měsíce srpna 2010 bylo hřiště po
částečné rekonstrukci otevřeno. Byly zde vybudovány na části hřiště nové
dopadové plochy a nainstalovány nové herní prvky určené pro děti od 2
do 9 let. Rekonstrukce hřiště 1. části stála 770 623 Kč.
Do rozpočtu města na rok 2011 bude navržena finanční částka na dokončení rekonstrukce hřiště. Naplánovány jsou herní prvky pro děti do 12 let.
Jsme rádi, že při dnešní finanční krizi v celém státě, jsme dokázali zrekonstruovat 1. část hřiště a doufáme, že příští rok rekonstrukci hřiště dokončíme ke spokojenosti všech ještě před hlavní sezónou.
Eva Esserová, investiční technik

Prázdninová soutěž Městské knihovna Slatiňany
Během letních prázdnin si mohli zájemci zasoutěžit v soutěži vyhlášené
Městskou knihovnou pod názvem „Razítkománie“. Soutěž byla začátkem září ukončena. O největší počet razítek z prázdninových putování
soupeřily dvě sourozenecké dvojice. Vojta a Karolínka Kučerovi a Filip
a Terezka Lacinovi. Všechny děti obdržely malé dárečky a diplomy.

Přírodní základní škola
Vážení spoluobčané, na jaře jsme Vás informovali o záměru vytvořit v našem městě či jeho okolí alternativní školu menšího formátu, která měla
pracovat podle odlišné pedagogické koncepce. Chtěli jsme tím jednak vyhovět alternativně naladěné části rodičovské veřejnosti a zároveň přispět
k řešení demografické situace, která v nejbližších letech početně velmi zatíží naši základní školu. Vzhledem k prostorovým i finančním hlediskům
jsme nuceni tento projekt zastavit. Děkujeme samosprávě i části veřejnosti za kladné stanovisko k této iniciativě i vyjádřenou morální podporu.
Za tým občanského sdružení Otevíráme potenciály, Daniel Vychodil
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Třídění odpadů
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje,
chemikálie, barvy apod.)

Na každém obalu jsou značky, které nás informují, jak máme
s obalem po použití naložit. Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují o materiálu, z něhož je obal vyroben. Podle nich poznáme,
do kterého kontejneru (Jak třídit) máme obal později vyhodit.
Sběr papíru
Obaly z papíru bývají označeny:

Obaly z nápojových kartonů bývají označeny:

Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity,
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný
papír, použité plenky

Obaly z nápojových kartonů „Tetra-packy“ (od mléka, džusů,...)
odkládejte do kontejnerů na plasty.
Odpad ze zahrad
– biologicky rozložitelné odpady (jako jsou tráva, listí, větve, plevel apod.) odkládejte buď přímo na kompostoviště zřízené na Vaší
zahradě nebo můžete odvést do sběrného dvora města Slatiňany  
(u vlakového nádraží).
Provozní doba sběrného dvora je:
Pondělí–Pátek
6.00–15.30 hod.
Sobota		
8.00–12.00 hod.
Vyzýváme Vás tímto, abyste tyto odpady nevhazovali do Vašich
sběrných nádob-popelnic – sběrná nádoba nebude svozovou
firmou vysypána!
V žádném případě není možné odkládat uvedený druh odpadu do
pytlů nebo jiných obalových materiálů vedle popelnice. Takový
odpad nebude svozovou firmou odvážen!
Bližší informace o třídění odpadu naleznete na internetové adrese
www. slatinany.cz.
HH

Sběr skla
Obaly ze skla bývají označeny:

Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy – tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla
Sběr plastů
Obaly z plastů bývají označeny:

Připomínáme povinnosti držitelů psů
Po delší době se na stránkách Ozvěn vracíme k „psí“ tematice.  
Opět se ve větší míře objevuje pobíhání psů po veřejném prostranství. Psi nejsou drženi na vodítku a v případě jejich volného pohybu nejsou opatřeni náhubkem. Ani nečistoty způsobené psem si
někteří držitelé psa nevšimnou.
Držení psa na vodítku, volný pohyb psa jen s náhubkem, odstraňování nečistot po psovi. Tyto povinnosti ukládá Obecně závazná
vyhláška Města Slatiňany č. 4/2001 a ta také vymezuje veřejné prostranství ve městě a místních částech, kde lze ponechat volně pobíhat psa. Zde pes nemusí být na vodítku, ani mít náhubek, ale přesto
je na místě, aby jeho držitel dohlédl na to, aby nedošlo k ohrožení
bezpečnosti a zdraví fyzických osob nacházejících se v blízkosti.
Už při pořízení psa by si měl vlastník uvědomit, že jeho držením
nezískal třeba přítele a společníka, ale že bude muset také dodržovat určité zásady týkající se společenství lidí, kde žijí. Žádáme
proto všechny držitele psů ve Slatiňanech, Kunčí, Škrovádě, Trpišově, Kochánovicích, Presích a Pišťovech, aby důsledně dodržovali výše uvedené zásady. Jejich porušení bude totiž postihováno
podle zákona o přestupcích.
Hana Hanušová, HSO

Mykologická vycházka do lesů na Podhůře
V neděli 3. 10. se koná mykologická vycházka, kterou vedou Pavel Brůžek a Václav Kobera, kteří představí všechny druhy hub,
které účastníci najdou. Sraz je v 9.00 hod. u vodárny na Monaku
a odsud vycházka povede lesem (i mimo cesty) směrem na Kočičí
hrádek a Podhůru. Košíky určitě s sebou. Vycházka navazuje na
tradiční výstavu hub, která se koná 1. a 2. 10. ve Slatiňanech ve
Společenském domě. Další informace: N.Gutzerová, 723 004 397,
gutzer@centrum.cz.

Výstava hub
Město Slatiňany ve spolupráci s CHKO Železné hory
vás zvou na „Výstavu hub“. Bude se konat v pátek
1. října a v sobotu 2. října 2010 ve Společenském
domě ve Slatiňanech, a to od 9 do 18 hodin. Přítomnost mykologa zajištěna.Vstup zdarma.
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Cestovatelské večery ve Společenském domě
I tuto sezónu se podíváme prostřednictvím fotografií a poutavých
vyprávění na zajímavá místa naší planety.

Cyklus zahájí pan Milan Pilný ve čtvrtek 21. října přednáškou
o ostrovních zemích, Irsku a Skotsku. Uvidíme hlavní město Skotska Edinburg, nejvyšší horu britských ostrovů Ben Nevis, Hadrianův val, ostrov Skye, Mohérské útesy, Aranské ostrovy, Belfast,
Dublin a další zajímavosti.
Ve čtvrtek 25. listopadu nám Petr Prchal z Pardubic bude vyprávět o své cestě do Jižní Ameriky a zdolání nejvyššího vrcholu
tohoto kontinentu – hory Aconcagua (6962 m. n. m.).
Ve čtvrtek 9. prosince mezi nás zavítá Mgr. Karel Bejček, se kterým se vypravíme do francouzské Bretaně.
Všechny přednášky se konají ve Společenském domě v Tyršově
ulici vždy od 19.00 hodin a vstupné je dobrovolné.
Město Slatiňany se stalo opět spolupořadatelem festivalu
outdoorových filmů „Expediční kamera“, tato akce proběhne
v sobotu 12. února 2011 odpoledne opět v sále Společenského
domu.
Jste všichni srdečně zváni.
JH

Do Tachova a na Přimdu, na výstavu obrazů a na houby
To byly další tři výlety Klubu českých turistů Slatiňany. V sobotu 28. srpna  jsme byli na dalším výletě – až do pohoří Český les. I přes dlouhou cestu
autobusem jsme toho za den stihli dost. Nejprve
byla návštěva Tachova, kde nás hned upoutaly
tachovské hradby, které patří k nejzachovalejším
hradebním systémům v České republice. A také
jejich věk je pozoruhodný – podle výzkumu pocházejí z období kolem
r. 1300. V bývalém františkánském klášteře je Muzeum Českého lesa.
Tady jsme si prohlédli zajímavé expozice o místní přírodě. Pobavila
nás i pohádka, proč má bobr holý a plochý ocas. V muzeu je však
i řada zajímavostí historických a uměleckých, např. úžasná řezbářská
práce Johana Rumplera se sochami v životní velikosti – Posledné večeře Páně. Ta byla zachráněna ze zaniklé vesnice Pořejov.

Následní okružní jízda nám ukázala město a pak jsme přejeli do osady Světce. Jméno jí dal středověký kostelík, který stával nad velkým
balvanem, ke kterému se vázala prastará pověst. Podle ní se nad kamenem objevovalo 14 světýlek, ve kterých zbožní lidé viděli čtrnáct
svatých  pomocníků a chodili se tam k nim modlit. Jednou poutníky
rozehnal bezbožný rytíř, světýlkům se vysmíval a bodal do nich. Ale
trest ho neminul. Na místě se propadl.
Později tam stával paulánský klášter, zrušený Josefem II. Částečně
pobořená budova  klášterního kostela byla zakomponována do stavby
rozsáhlého zámku, který tu v roce 1857 začal stavět kníže Josef Mikuláš Windischgrätz. Uskutečnila se ale pouze hrubá stavba se třemi
věžemi. A tak je tu teď jen romantická zřícenina. Současně se zámkem
začal kníže i s výstavbou světecké jízdárny. Ta na rozdíl od zámku
byla dokončena, ale byla využívána jen omezeně. V současné době je
objekt téměř zrekonstruován. Je využíván nejen na prohlídky (jako ta
naše), ale i na četné kulturní akce – divadelní představení i koncerty.
My jsme tu zastihli také svatbu.
Po obědě jsme vyšli na Přimdu, na které jsou zříceniny  románského kamenného hradu. Nakonec ještě malá osada Diana s barokním

loveckým zámečkem rodu Kolovratů. Na výletě nám byl výborným
průvodcem šumavský rodák – RNDr. Evžen Kůs ze ZOO Praha.
Týden na to jsme byli na výletě v Hlinsku. Podle potoku Drahtinka,
který se vlévá do Chrudimky, jsme došli do Betléma. Tento obnovený soubor roubených domků na pravém břehu Chrudimky vystavěných od počátku 18. stol. do počátku 19. stol. nám připomněl
řadu našich výletů – např. ten předvánoční, kdy v jedné chaloupce
byl vystaven betlém otce paní Míly Fryšové, naší dřívější členky
a v jiné vystoupení souboru Vysočánek. V místní hospodě U sv.Huberta jsme byli několikrát na obědě a občerstvení. Kolem Orlovny,
kde jsme také byli na výstavách (někdy obrazy, jindy květiny) jsme
došli na náměstí. Tady je zajímavý dům U tvrze s moderními sgrafity
od arch. Skřivánka a za rohem v ulici U tvrze historický objekt nyní
sloužící sboru Jednoty bratrské – původně bývalá pomezní celnice
a část tvrze.
Hlinsko má řadu významných osobností. Narodil se tu sochař Karel
Lidický, malíři Jaroslav Šmídra a Emanuel Famíra, v místní škole učil
Karel Václav Rais. O město se aktivně zasloužil i rod Adámků, ať
už to byl politik nebo badatel, básník, právník, autor vlastivědy atd.
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Jeden z nich – JUDr. K. Adámek se zasloužil o vznik místního muzea,
které je jedno z nejstarších v Čechách. Bylo založeno už r. 1874.
Kolem barokní radnice jsme se z náměstí dostali ke Galerii, kde byla
výstava 51. Výtvarné Hlinecko – Jakub Schikaneder a Gustav Macoun. J. Schikaneder (1855–1924) studoval malířství v Praze a Mnichově. Byl členem Jednoty umělců výtvarných a České akademie věd
a umění. Jeho příbuzným byl i Emanuel Schikaneder, proslavený jako
libretista Mozartovy Kouzelné flétny. V počátcích tvorby malíř patřil ke generaci umělců Národního divadla. Tady byly vystavovány
především jeho pozdější práce – pražská zákoutí a nábřeží na Vltavě,

interiéry a krajiny. Obrazy zachycující převážně podvečerní nálady  
jsou většinou vyváženy světýlkem. Je to velmi působivé a moc se
nám to líbilo.
Gustav Macoun (1892–1934) byl krajinář. Byl žákem Aloise Kalvody
a Antonína Slavíčka na pražské AVU. Maloval v Kameničkách a Svobodných Hamrech. Kolem jeho chalupy ve Svobodných Hamrech
jsme už také šli. Z jeho obrazů melancholických podzimních a zimních nálad, malebných korun stromů a vysokého nebe nás snad nejvíc
zaujaly ty se zimní krajinou, kde ta zima přímo jiskřila.
Po tomto kulturním programu následoval odpočinek při obědě v restauraci a pak ještě nahlédnutí do místního kostela P. Marie.
V sobotu 18.září byl náš tradiční houbový výlet. Při něm nehledáme
nové zajímavosti, ale vracíme se tam, kde rostou. Zase jsme dojeli
vlakem do Pusté Kamenice zastávka. Pro nové účastníky jen krátká
informace o historii vesnice – od hornické a železářské přes třicetiletou válku, která vesnici tak zpustošila, že došlo ke změně jejího názvu
z Kamenice na Pustou Kamenici. Za hájenkou Bukovina jsme vešli do
lesa. Patrně sem někam se – podle starého vyprávění – údajně zatoulal
párek supů a vyvedl i mládě. My jsme při sbírání hub pomalu postupovali lesem a užívali si krásné přírody. Přes Žižkov a místa U Křivé
jedle jsme přišli na zelenou značku a po ní kolem druhé Bukoviny
(kapličky, bývalé hájenky a místa na posezení) už mířili do Borové.
Celý den nám počasí velice přálo, houby skutečně rostou, dobrá parta
k tomu – a tak jsme se na závěr shodli na tom, že jsme si užili zase
jeden pěkný den.
KČT Slatiňany

BYLA JSEM PŘI TOM…
Když na sklonku prázdnin odjížděli naši diabetici na rekondiční pobyt. Tentokrát jsme jeli do míst nám dobře známých, do východní
části Krkonoš, kde se na úpatí Černé hory v údolí Janského potoka
rozkládají Jánské lázně.
I když nás PAN KRAKONOŠ nevítal slunečním počasím (ale to je
o něm známo, že spíše rozsévá větry a bouře), téhle partě to prostě
nevadilo. Přispěla k tomu i ta skutečnost, že jsme po celý týden měli
k dispozici autobus pana Matějky i s řidičem. Myslím, že se nenašel
nikdo, kdo by si z bohatého programu nevybral něco pro sebe. Za
všeobecné podpory probíhaly neúprosné boje v Člověče nezlob se,
Kanastě i Žolíkách. Skalní hráče Petangu neodradil ani déšť a koule
létaly déšť nedéšť.
Každé hezké chvilky jsme využili k procházkám po okolí a krátkým
výletům. Třeba místním vláčkem na Pomezní boudy, Luisinou cestou apod. Netušili jsme jak krásná jsou krkonošská údolíčka po dešti,
když z příkrých strání mezi kameny jak malé vodopády stékají potůčky a stružky lesknoucí se v pronikajících paprscích slunce. V těchto
okamžicích si uvědomujeme, jak krásná je naše země. O tom jsme se
přesvědčili i při výletě do Adršpašského skalního města. Je to skutečný přírodní zázrak, je to místo kde člověk žasne nad uměním přírody.
Skutečně se zdá, že procházíme dávným městem tak, jak praví pověst. Jsou zde kameny, které svým tvarem připomínají domy, kostely,
zvířaty i lidi. Nemohu se zmiňovat o všech výletech a procházkách,

ale ještě o jednom přece.V pátek před odjezdem  jsme se pod heslem
„Na vrcholek Sněžky nemusíme pěšky“ vypravili do Pece. Počasí se
umoudřilo, byl krásný slunečný den. Lanovkou vyjíždíme přes Růžovou horu na Sněžku. Snad každý už tu byl a přece nás uchvacují panoramatické rozhledy z vrcholu. Bylo vidět daleko do Čech i do Polska.
Někteří členové využili hezkého počasí a vrátili se dolů pěšky.
Na každé vycházce, na každém výletu nás provázely modré píšťalky.
Nosili je všichni poctivě a lidé na kolonádě nás podle nich poznávali
– ano to jsou ti, kteří patří do party diabetiků ze Slatiňan. Ani večery
nebyli nudné. Tradiční dárkový večer přinesl jako vždy mnoho radosti
a překvapení. Také soutěžní večer o nejlepší plážové oblečení měl velký ohlas. Ty modely, které byly k vidění, neměly chybu. Tento večer
doprovázel místní DJ svými písničkami. Společně s námi se přišli pobavit i diabetici z Chrudimi, kteří zde byli na rekondici v jiném hotelu.
Ovšem ten poslední závěrečný večer předčil i očekávání organizátorů.
„Dámy buďte za dámy, páni za elegány“ takové bylo téma večera. Jak
mávnutím kouzelného proutku se změnila většina těch, které bylo po
celý týden vidět ve sportovním oblečení k nepoznání. Krásné šaty,
doplňky a hlavně ty úžasné klobouky to byla ta pravá lázeňská elegance. Ovšem pozadu nezůstali ani naši muži. Možná nebudete věřit,
ale i buřinka byla k vidění.
Bylo nám fajn v hotelu Astoria. Poděkování patří nejen personálu hotelu, ale především všem, kteří se podíleli na organizaci rekondičního
pobytu. Vrátili jsme se domů spokojení, máme mnoho nových zážitků, mnoho krásných vzpomínek.
Tak zase za rok, přátelé!!! Blažková Bohumila, členka SD
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Ptáme se za Vás
Téma tohoto rozhovoru bude snad někomu příjemné, i když se
mezi vámi jistě nalezne spousta těch, co jen při vyslovení slovíčka
zubař mají husí kůži. Ano, tentokrát jsem vybrala téma „zuby“,
a kdo jiný by mě měl na pár otázek z tohoto okruhu odpovědět než
slatiňák, a člověk mnoha lidem známý, MUDr. Libor Milotínský.    
1. Že se lidé bojí jít k lékařům je známá věc, ale zubař vždy v žebříčku neoblíbenosti vede, jak tomu bylo s tebou, coby malý kluk,
bál si se v té době svého zubaře? A kdy padlo rozhodnutí, že půjdeš
zubařinu studovat a staneš se zubařem?
Svého zubaře jsem se nebál, neboť můj první zubař byl můj dědeček. To bylo asi určeno geneticky… i když myšlenka motocyklů
a automobilů mě není cizí dodnes.
2. Myslíš, že strach ze zubaře na celý život vyplývá z jeho prvního
setkání s ním a vlastně i se zubní ordinací?
Nejdůležitější je přístup k dítěti i pacientovi v prvním okamžiku.
Jasně vysvětlit postup a dělat od nejjednoduššího zákroku k nejsložitějšímu.
3. Jak je to s docházkou k zubaři?
Preventivní prohlídky jsou dobrovolné, školní děti k zubařům již
povinně nedochází, což se odráží i na jejich zubním zdraví. Hodně
rodičů, nemá bohužel dodnes na své ratolesti čas a návštěvu zubní
ordinace s nimi už vůbec ne. Já nesmím dítě do 15 let bez přítomnosti rodičů ošetřovat, takže…
4. A co zubní prevence?
Nejdůležitější, jako ve všem ostatním v životě je vždy předcházení problémům, což je v rovnítku s prevencí. Florování tabletami
je otázka názoru jednotlivých zubních lékařů. Z hlediska prevence na chrup je to jednoznačně pozitivní. Další aspekty je možné
vyčíst z internetu. A návštěvnost? Od prvního roku věku dítěte se
navštěvuje stomatolog. Jedná se o to, aby si dítě vůbec zvyklo na
přítomnost lékaře – zubaře. A druhy kartáčků či past? Je to stejné
jako s pracími prášky. Každý si musí ozkoušet a vybrat co mu vyhovuje. Důležitý pomocník v tomto ohledu je dentální hygienista.
Při problémech s dásněmi – parodontolog.
5. A co vůbec pojem dentální hygiena? Co k tomu čtenářům říci
pár slov?
Dodnes spousty pacientů neví, co je zubní kartáček, bohužel. Budete se asi smát, ale opravdu je tomu tak. Obecně platí rovnice.
Kvalitní hygiena – minimální problémy se zuby a dásněmi! Každý
chrup pacienta je odlišný, a proto vyžaduje i individuální přístup
k čištění zubů, v čemuž mu má pomoci stomatolog eventuelně
dentální hygienista. Proto jsme u dětí ve školách ve třídách prováděli nácvik dentální hygieny, což dnes, díky změnám bohužel
není.
6. Jak je to s úhradou preventivních vyšetření? A jak je to s úhradou ostatních výkonů?
Vždy první prohlídka pacienta v roce je vstupní a platí se 30 Kč.
Po třech měsících má nárok na druhou prohlídku, která je zdarma, ale musí být v druhém pololetí. Při standartních výkonech
hrazených ze zdravotního pojištění se neplatí, při nadstandardních
výkonech si pacient doplácí. Vše se řídí nasmlouvanými výkony
daného stomatologa s pojišťovnou, viz ceník v mé ordinaci. Děti
do 18 let mají většinu výkonů a preventivní prohlídky zdarma. Neobjednaný pacient platí pouze za problém, se kterým přišel, tedy
30 Kč, pokud není vyžadována nadstandardní péče.
7. Pokud je potřeba k diagnostice rentgen, máš ho k dispozici přímo v ordinaci nebo posíláš pacienty do Chrudimě?
Součástí každé ordinace by měl být zubní RTG přístroj. Na přístroj OPG (snímek všech zubů najednou) posílám pacienty do
Chrudimě.
8. Jsou nějaké radikální novinky ve tvém oboru? Rovné, bílé, zdravé a vlastně celkově krásné zuby, to je přání nás všech. V různých
„zkrašlovacích“ pořadech někteří zubaři, i když třeba za velké
peníze, udělají přímo zázrak. Lze opravdu se zuby „možné nemožné“? Jaký názor máš na bělící prostředky, a je některý opravdu
účinný, nebo jak na bílé zuby, ať již z jakéhokoliv důvodu bílými
již nejsou?

Ano, za peníze v Praze dům, jak jistě znáte… Nemůžete však od
obvodního stomatologa očekávat takto speciální a vysoce nadstandardní zařízení ordinace, jak je v těchto případech zvykem. Jsem
schopen dělat standartní i nadstandardní výkony v reálném čase
a za přiměřené peníze. Pozor na reklamy! Většinou jsou zavádějící
s minimálním výsledkem, ale hlavně lze díky jim i při neodborném použití zuby těžce poškodit. Proto vždy tyto prostředky patří
do rukou odborníků.
9. Všude v mediích se píše, že zubařů ubývá a pacientů přibývá.
Co je na tom pravdy. Máš ty volnou kapacitu?
Je pravdou, že nejvíce zubařů je dnes kolem 55 let jejich věku. Až
tato věková skupina odejde, pravděpodobně bude větší problém.
Většina mých kolegů tvrdí, že má již většinou překročenou kapacitu ordinace, já tyto věci posuzuji individuálně… A nadstandard
ve stomatologii? I ve stomatologii věci plynou, co je dnes nadstandardem, zítra se stává běžné.
10. Nejen starší lidé jsou nuceni zajímat se o různé zubní náhrady.
Co doporučuješ ty a s jakými náhradami máš nejlepší zkušenosti?
Je známo, že „náhradní“ zuby lidem nesedí, necítí se v nich dobře,
vypadávají a nakonec je vůbec nenosí, což jim způsobuje nemalé
problémy jak estetické tak praktické. A za těmito účely si je jistě
za nemalou finanční hotovost nepořizovaly. Lze to vůbec obecně
doporučit?
Každá náhrada je jako „dřevěná noha“, podrží vás, můžete chodit,
ale není vlastní. Stejně tak je to se zubními náhradami. Proto je to
náhrada. Posledním „výkřikem módy“ je tzv. „polopružná protéza“. Je měkčí, ohebnější a tolik netlačí. Ale jsou na ni doplatky.
11. Jaký vidíš největší problém v kazivosti zubů? Je to špatné čištění, sladkosti či zanedbaná prevence? Ale myslím si, že nikdy není
pozdě, co ty na to?
Na toto odpovím takto, každý má dvě cesty, které si může sám
zvolit:
• Prevence – dokonalá hygiena – zdravé zuby + dásně – žádné
problémy
• Žádná prevence – špatná hygiena – poškozené zuby + dásně –
stálé problémy
Problematika stomatologie je tak obsáhlá, že v takto krátkém článku je pouze střípek celé podstaty, ale vždy se vracíme k základní
věci, a tou je PREVENCE! Ale opravdu, nikdy není pozdě, vždy
se dá něco dělat!!!
12. Snad jsme čtenáře nijak nepostrašili. Jistě v ordinaci zažiješ
nemálo úsměvných situací Zkus dát nějakou k dobru prosím, ať je
malinko rozptýlíme!
Tak například asi před dvaceti lety jsem ošetřoval jednomu pánovi
ze Slatiňan zub, který jsme tehdy nedodělali. Po 20 letech přišel,
jakoby se nechumelilo a povídal: „Tak ten zub doděláme ne?...“
Děkuji mnohokrát za rozhovor, přeji ti hodně úspěchů a pacientům jen bezbolestné návštěvy ve tvé ordinaci!
Ptala se Renata Maryšková
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Auerspergský kamenný most z roku 1834 slouží po rekonstrukci dodnes
Je tomu skutečně tak, neboť zmíněná vrchnost byla v uvedeném roce investorem výstavby kamenného mostu přes řeku,
jehož stavitelem byl Benedikt Škvor. U něho pracoval v té době  
i devatenáctiletý František Schmoranz jako polír.
K jeho stavbě byl použit pískovcový kámen z lomů ze Škrovádu a sestává ze tří segmentových oblouků a dvou pilířů, které
jsou pevně ukotveny v řečišti Chrudimky. Byla to ukázka umu
mostního stavitelství, překlenující široké koryto vodoteče, protékající malou obcí, tehdy čítající 600 obyvatel.
Za jízdu povozů přes nový most se vybíralo mýtné až do roku
1895, v němž F. J. Auersperg prodal most chrudimskému okresnímu výboru za 8000 zlatých, načež bylo mýto zrušeno.

Původní dřevěný most, který již nevyhovoval požadavkům
provozu nově vystavěné císařské silnice z Chrudimě do Nasavrk,
stával o něco severněji vedle chalupy p. Dymáka pod Jelínkovým
statkem. Byl zrušen v roce 1835 a kronika zaznamenala tragickou příhodu z jeho demontáže ve fázi, když byl zčásti stržen.
Za tmavé noci časně zrána kráčel po něm rolník Sedlák z Orle
a poté, když došel k nezabezpečenému okraji mostu, následoval
pád dolů, čímž si sám způsobil smrtelné zranění.
Novostavbu kamenného mostu zachytil na titulní straně publikace J. G. Sommer (Chrudimer Kreis, Bd. V, Prag 1839), kterou
přetiskujeme (obr. č. 1).
V roce 1987 byla na straně povodní mostu instalována lávka
pro pěší, jejíž realizace byla zdůvodněna větší bezpečností chodců, pohybujících se po jeho úzkých chodnících, a to kvůli zvyšující se frekvenci projíždějících automobilů. Lávka byla otevřena
pro pěší ještě před zimním obdobím 1987–1988.
Plánovaná generální rekonstrukce mostu se uskutečnila ve
dvou etapách, v letech 1998–1999.
V roce 1998 bylo zpevněno podloží mostu včetně nosných

Pohled na kamenný most ze strany povodní. Obrázek převzat
z kolorované pohlednice z roku 1898, zcela vpravo je budova
bývalého pivovaru.

Opačný pohled na most (strana návodní), současný stav
sloupů a v následujícím roce došlo k výměně a stabilizaci kompaktní masy celé mostovky, sledující zvýšení nosnosti tonáže
projíždějících nákladních vozidel. Veškeré práce byly hotovy za
necelé dva měsíce při nezbytném dopravním omezení provozu na
hlavním silničním tahu I/37.
Povrch vozovky mostu byl po ukončení všech úprav v jeho
podloží zcela nový, šíře jízdní dráhy byla o něco zúžena na
úkor rozšíření chodníků (150 cm) a původní betonové zábradlí
nahrazeno celokovovým. Zkušební provoz na něm byl povolen
koncem června 1999 a po kolaudaci předán Správou a údržbou
silnic Chrudim do trvalého užívání ke spokojenosti všech zdejších motoristů.
Vynaložená šestapůlmilonová investice do rekonstrukce
mostu změnila nejen jeho estetický vzhled, ale především přispěla ke zvýšení plynulosti dopravy na tomto velmi vytíženém úseku
komunikace města.
Ing. Milan Vorel

ROBI Slatiňany oslavilo 20. narozeniny

Čas se nedá zastavit a my jsme letos oslavili 20. narozeniny. Oslavy začaly hrou v parku. Děti si mohly vyzkoušet, jak to chodí na
takovém táboře. Nevyhnuly se tedy škrábání brambor, zatloukání hřebíků, poznávání zvířat a rostlin v lese, chůzi v obřích holínkách, vyjídání misky bez pomoci rukou... Na konci cesty na
každého čekala malá odměna. Poté se oslavy přesunuly za sokolovnu. Tady byly připraveny další hry, promítání videí a filmů
z naší historie, chůze na chůdách, pedelo, lanové lávky, střelba ze
vzduchovky, výroba kofoláčků... Podívat se přišli stávající i bývalí Robici, a tak se celé odpoledne neslo v příjemném duchu povídání, vzpomínání, prohlížení kronik a fotografií. Nechyběl ani
narozeninový dort. Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem,
kteří se na vzniku naší organizace podíleli a všem, co se do její
činnosti stále zapojují.
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VELKÁ CENA SLATIŇAN ZMOKLA
V pátek 27. 8. se po roční přestávce, zaviněné rekonstrukcí sektorů,
opět konala Velká cena Slatiňan. Bohužel počasí atletice vůbec nepřálo, bylo chladno a deštivo, což se projevilo na výkonech, ale hlavně
na účasti, která byla slabší. Ovšem zde je nutno přiznat, že Slatiňany
patří mezi několik posledních oddílů v republice, kde se ještě závodí
na škváře A ta už nikoho neláká ani v pěkném počasí. Přes to všecko
se ale závody celkem vydařily a bylo dosaženo několika pěkných výkonů. Vrcholem byl skok vysoký. Tato disciplína byla do programu
VC zařazena vůbec poprvé a vyplatilo se to. K vidění byl nádherný
souboj, ve kterém dva skokani skočili 192 cm, a jeden hned napoprvé
i 195. Jeho soupeř v prvním pokusu neuspěl a šel hned na 198. A tuto
výšku napodruhé (tedy celkově napotřetí) zdolal. Zajímavé je i jméno vítěze – Matyáš Dalecký. Je mu teprve 16 let a jeho otec Martin
stále skáče za naše družstvo. Další výborný výkon předvedla nedávná
účastnice mistrovství Evropy pardubická koulařka Jana Kárníková,
která jako jediná v republice překonává 16 m (letos pokořila už i 17).
Kvalitní byl i hlavní závod mužů, tedy VC na 800 m. Na měkké a místy
až bahnité dráze si to mezi sebou rozdali vítězové z let 2008 a 2005 Tomáš Netolický a Jan Pernica. V pěkném souboji vyhrál nakonec prvně
jmenovaný. Časy byly vzhledem k podmínkám velice dobré. Pěkná
soutěž byla i v trojskoku. Další kvalitní výkony padly v oštěpu a kouli
mužů. Trochu více se možná čekalo ve skoku dalekém a také běhy na
10 km a 400 m překážek kvalitou trochu zaostávaly, ale tady to bylo
hodně i počasím a dráhou. V ženských soutěžích stojí za zmínku ještě
premiéra naší Lenky Kociánové na 400 m překážek a tři vítězství i kvalitní výkony Václavkové.
Z nejlepších výsledků:
MUŽI:
800 m
1. Netolický
2. Pernica
3. Vinkler
10 km

Hvězda Pardubice
Slávia Praha
Hvězda Pardubice

1 :57,1
1 :58,0
2 :02,0  

Krajské přebory družstev – dorostenci
V neděli 12. 9. skončila atletická soutěž, která byla do posledního
kola dramatická a velmi vyrovnaná. Naši atleti si boj o medaili
zkomplikovali v prvních dvou kolech, kdy prohráli s Chrudimí o 8
a v druhém kole o pouhé 2 body!!!! Takže do posledního třetího
kola jsme šli ze čtvrtého místa s nadějí, že obsadíme třetí místo
a Chrudim bude přes dvě místa za anámi. Pak bychom získali konečné třetí místo a bronzové medaile.
První se podařilo beze zbytku, rozdrtili jsme je o 32 pomocných
bodů (!!!), to druhé ne. Chrudimští mladíci byli sice čtvrtí, ale nám
zbyla konečná nepopulární čtvrtá příčka. Nikdy jsme totiž nebyli
kompletní!!! (nemoce, kurzy, omluvy…). Je to škoda, protože při
plné sestavě jsme na to měli, abychom je porazili. Nás může těšit,
že jsme za sebou nechali další silné atletické oddíly.
Konečná tabulka:
1. AC Pardubice
hlavních 24 b.
vedlejších 777 b.
2. Hvězda Pardubice
22 b.
568 b.
3. Chrudim
17 b.
300,5 b.
4. SK Slatiňany
16 b.
322,5 b.
5. Týniště nad Orlicí
10 b.
155 b.
6. Sokol Nová Paka
9 b.
140 b.
7. Hradec Králové
9 b.
106 b.
Jak naši bodovali – souhrn za tři kola (v závorce zaměření):
Němec jan – 55 b., Hudec Michal – 50 b. (vrhači), Hanuš Jakub
– 43 b., Venzara Jakub – 55 b., Češík Antonín – 36,25b (skokani,
překážkáři), Pilař Martin – 18 b. (střední tratě), Rulík Martin –
17,75 b., Slanař Štěpán – 15,5 b. (skokani), Sikora Michal – 12,25
b. (skokan, střední tratě), Pluhař Marek – 11,5 b (tyčkař, vrhač),
Boháč Michal – 8,5 b., Vincenci Jan – 5,5 b. (skokani, sprinteři),
Andr Michal – 5,25 b. (střední tratě), Laki Jan – 4 b (vrhač).
Jan Hanuš, trenér atletiky

1. Šimůnek
2. Griger
400 m př.
1. Pilař
2. Novák
3. Češík
Dálka
1. Dalecký
Trojskok
1. Kučera
2. Urban
3. Myka
Výška
1. Dalecký
2. Urban
3. Venkrbec
Oštěp
1. Jílek
2. Gilar
Koule
1. Tlapák
ŽENY
800 m
1. Sedláková
2. Valentová
400 m př.
1. Kociánová
Dálka
1. Václavková
2. Kociánová
Výška
1. Václavková
Oštěp
1. Václavková
Koule
1. Kárníková

Česká Třebová
Slatiňany

35 :58,3
36 :24,3

Slatiňany
Svitavy
Slatiňany

62,7
62,8
62,9

Kolín

616

Hvězda Pardubice
Jihlava
USK Ústí nad Labem

13,96
13,67
13,56

Kolín
Jihlava
Jihlava

198
195
186

Hvězda Pardubice
Hvězda Pardubice

62,09
56,53

Ústí nad Orlicí

15,19

Chotěboř
Polička

2 :55,8
2 :56,6

Slatiňany

76,7

Král. Vinohrady
Slatiňany

514
450

Král. Vinohrady

160

Král. Vinohrady

35,75

Hvězda Pardubice

16,25

Bez podpory sponzorů by tato akce neproběhla. Proto patří dík Všem,
kteří se finančně na atletických závodech podíleli. Byli to Sklenářství
Jelínek, ZOO Market, Malířství Zobal, Stavební konstrukce, Stavební
huť, Půjčovna lyží Wiki, Rovex, MěÚ Slatiňany, OK Sport, Running
sport, Marie Herrová a další.

Zdeněk jirásek

Taj-czy cjuaň opět ve Slatiňanech!
Cvičení ve 24 obrazech za zvuků klidné meditační hudby. Původně
bojové umění o nebojování Staletím prověřené zdravotní účinky.
Koncentrovaná energie do celého těla.Cvičení pro začátečníky,
opakování pro pokročilé.
Taj-czy cjuaň poznáte jako pomalé léčebné taneční seance s prokazatelnými účinky na Vaše tělo.
Průběh cvičení:
– 15 minut: rozcvička Pět Tibeťanů, prvky jógy
– 45 minut cvičení v nových obrazech základní sestavy
– 30 minut opakování sestavy,zdůraznění léčivých účinků jednotlivých cviků
S sebou cvičební úbor,podložku na cvičení a přezůvky.
Cvičení vede zkušená fyzioterapeutka Milena Lněničková z léčebny v Luži-Košumberku.
Místo cvičení: sokolovna ve Slatiňanech
Termín:od října každou středu od 17.30 do 18.30 začátečníci,
18.30 do 19.30 pokročilí.
Úvodní společná hodina 6. října od 17.30. Cena: 50 Kč.
Prosíme o dochvilnost!
Kontakt:777904759.
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Šla pravda světem a na chudý duchem se smála,
pro blahoslavený navlíkla honosnej šat.
V zákoutí špinavým hnusná lež ve stínu stála,
ta pravdu pozvala k sobě přenocovat.
A pravda znavená usnula, sotva si lehla,
ze sna se culila, naivka důvěřivá.
Jen oči zavřela, už se lež z postele zvedla,
začla si pokradmu zkoušet ten její háv.
(úryvek z básně Pravda a lež)

V červenci roku 1980 se v Sovětském svazu konala letní olympiáda. Pro všechny komunistické sdělovací prostředky to bylo jediné
téma. Podle nich to byla jednoznačně nejlepší, největší a nejúspěšnější sportovní akce v historii lidstva. O tom, že ji bojkotovalo více
než sto zemí (na protest proti vpádu sovětských vojsk do Afghánistánu) se nepsalo a nemluvilo. První olympiáda v socialistické
zemi nesměla být ničím poskvrněna. Avšak najednou celou zem
zasáhla zcela jiná událost. Olympiáda v Rusku skoro nikoho nezajímala. Zemřel VLADIMÍR VYSOCKIJ. A když měl o pár dní
později pohřeb, přijely do Moskvy statisíce lidí. Oficiální sdělovací prostředky sice chrlily informace o sportovních soutěžích, ale
olympiáda byla ochromena. Přestože o Vysockého smrti se nikde
nepsalo a oficiálně nemluvilo, zpráva se rychlostí blesku roznesla
po celé zemi. Ulice pohřebního průvodu byly vystlány květinami
a veškerá doprava zastavena. Komunisté zuřili, ale báli se zasáhnout. Do ulic sice vyrazily speciální jednotky milice, ale dav na ně
začal křičet, že jsou fašisté a milice se musela stáhnout. Soudruzi
si nemohli nyní dovolit žádný konflikt. Milovaný Voloďa byl důstojně pohřben. Ve dvaačtyřiceti letech a v kostýmu Hamleta.
Vladimír Vysockij se narodil 25. 1. 1938. Jeho otec byl důstojník
a tak dokonce několik let žili ve východním Německu. Po návratu do Ruska odmaturoval a nastoupil na techniku, ale již po roce
přešel na divadelní akademii a stal se hercem. K herectví posléze
přidal i psaní poezie a její zpívání. Nejdříve zpíval písně o velké
vlastenecké válce, o sportu, o horách, ale pak přidal i texty o vězních, o zlovůli všemocných, o ztracených existencích a dělal si
legraci z toho, z čeho se v komunismu dělat nesměla. Začal být
nepohodlný a pro socialismus nebezpečný. Ovšem díky herectví
byl už značně populární. V divadle  Dramy a komedie na Tagance ztvárnil svou životní roli Hamleta. Roli dva roky nacvičoval
a poté od roku 1971 až do své smrti nepřetržitě hrál. Zatknout známou a slavnou osobnost je vždy ošemetné a sovětští funkcionáři
si s ním nevěděli tady. Vždyť Vysockého poslouchala a milovala
i Brežněvova dcera a prý i sám veliký otec Leonid ho tajně poslouchal. Nechali ho tedy hrát divadlo, ale stáhli filmy, ve kterých
hrál, zakázali mu koncertovat a nevydali mu ani jednu desku nebo
knihu básní. Věřili, že postupně upadne v zapomenutí. Ale Vysockij byl silnější než cenzura. Po celé veliké zemi se šířily  nahrávky
jeho písní a lidé si opisovali jeho básně. Oficiální koncerty se sice
konat nesměly, ale těch neoficiálních bylo dost. Byly často maskovány jako besedy s Vysockým.
Vraťme se ještě k jeho zpěvu. On to ani zpěv moc nebyl. Sám
Vysockij svým písním říkal poezie zasazená do rytmu. Měl drsný
a hrubý hlas a své texty často křičel a řval. Jeho projev byl naprosto nenapodobitelný. Velkým vzorem mu byl další legendární
sovětský bard Bulat Okudžava, který Vysockého uměleckou dráhu
silně ovlivnil.
Vysockij miloval Rusko a ruský jazyk. Úřady mu dokonce vydaly
pas, aby mohl vycestovat a doufaly v jeho emigraci, ale on jim tu
radost neudělal. Se svou ženou sice dost cestoval, ale vždy ho ti
táhlo domů. Sám říkal, že jinde by žít nedovedl.

Ženatý byl třikrát. Poprvé se oženil ještě na škole, ale velice rychle se rozvedl.  Z druhého manželství s herečkou Ludmilou Abramovovou měl dva syny, ale opět se rozvedl. V roce 1967 poznal
francouzskou herečku ruského původu Marinu Vladyovou a byla
z toho životní láska, která vyvrcholila v roce 1970 svatbou. Toto
manželství se rozpadlo až krátce před Vladimírovou smrtí, kdy
až jeho alkoholismus byl natolik pokročilý, že soužití s ním bylo
takřka nemožné.
Ano, Vysockij propadl alkoholu, ale nebyl to typický alkoholik.
Pil jen když cítil bolest a tu bohužel cítil stále častěji. Nejprve tu
duševní a poté už i tělesnou. Není divu. Celé roky žil naprosto
hektickým životem.  Přes den zkoušel v divadle, večer měl představení nebo koncert a v noci psal. Po celé měsíce spal pouze
dvě hodiny denně. Napsal kolem osmi stovek písní. A k tomu
hrál i ve filmech.  Navíc tlak ze strany komunistické moci sílil.
Mnohokrát musel do nemocnice, několikrát mu praskla krční
tepna, krvácel ze žaludečních vředů a v červnu 1979 dostal infarkt přímo na jevišti. To už ale k alkoholu přibyly i jiné drogy
a řada prášků na tišení bolesti. Ale hrát a zpívat nepřestal. Ze
scény si odbíhal nechat píchnou utišující injekci a na smrt bledý
se zase vrátil. Diváci nic nepoznali, ale jeho herečtí kolegové
věděli své. Vysockij však na jejich varování nedbal, stejně jako
na varování lékařů, a ještě zvýšil dávky vodky. Až ho 25. července 1980 našli na schodech jeho domu mrtvého. Velké srdce
se zastavilo.
Říká se, kdoví co je na tom pravdy, že on věděl datum své smrti.
Prý mu ho z ruky předpověděla jedna cikánka. A když ten den
nadešel, tak spolykal větší dávku prášků a pořádně to zapil.  
Fyzicky sice zemřel, ale jeho popularita snad ještě stoupla. Byl silnější než cenzura a než olympiáda. Jeho písně se dnes vydávají ve
vysokém nákladu a vysoké kvalitě po celém světě. I u nás mnoho
zpěváků sáhne po Vysockého písních a sehnat knihu s jeho texty
není nic obtížného. Psal většinou básně dlouhé a tak si Vladimíra
Vysockého připomeňme jednou z těch kratších.
PÍSEŇ O KAMARÁDOVI
Kdy stane se, že kamarád
zaváhal nebo zklamal snad
a ty bys prostě věděl rád,
zda ještě můžeš na něj dát –
vezmi ho do hor, uvidíš!
Nechystej mu žádnou lest,
jenom si zkuste skály zlézt,
ať víš, s kým máš tu čest.
Možná že v horách ztratí vtip,
ohrne nos a zdrhne zpět,
sotva ho spálí první led,
začne ti vyvádět –
pak je to jasné, nech ho být!
Jen ať se vrátí – vždyť to víš:
s takovým se nejde výš,
o těch se mlčí spíš.
Když ale zuby zatíná,
vzteká se, přitom šlape dál,
nezřítíš se s ním z žádných skal –
on by tě nenechal.
Až k vrcholům se bude drát,
až tam tě bude podpírat.
Pak vedle něho pevně stůj
a vždy mu důvěřuj!
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Posezení při oblíbených písničkách

Soukromá inzerce

Zveme všechny příznivce pěkných písniček v pátek 22. 10. 2010  
v 16 hodin do Společenského domu ve Slatiňanech, kde vám k poslechu zahraje a zazpívá známá skupina Fragment pod vedením
pana Starého z Heřmanova Městce.
Přijďte strávit pěkné odpoledne a zazpívat si, jste srdečně zváni.

Říjen na Farmě Slunečný Dvůr
Farma Slunečný Dvůr, Morašice-Holičky,
jen 10 km západně od Chrudimi
Centrum dostihových koní a rychlého odpočinku.
Restaurace Na Farmě.
Výletní. Panoramatická. Nekuřácká. Rodinná.
Víkendová. Certifikovaná nekuřácká restaurace!
Pátek rezervé pro akce, so a ne 11–20 hodin.

Vítání občánků
V sobotu 2. října 2010 v 10.00 hodin bude v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany slavnostně přivítáno do života a společenství
našeho města 9 nových občánků.

Kaštanový víkend na Farmě
Právě tento víkend se běží
Velká Kaštanová steeplechase na Farmě!
Stačí čerstvé kaštany od dráhy, špejle – a GO! Je odstartováno! Kaštanové podkůvky si nezadají s těmi kovovými.
Také Vaše rodina připraví „svého“ kaštanového koníka?
Přijeďte! Dostih výhradně hnědáků – a čokoládová palačinka. A sázky? Jedině na hřejivý rodinný výlet. Na Farmu.
Sobota a neděle 2. a 3. října

Zlatá svatba
Dne 18. října 2010 oslaví v kruhu rodinném výročí zlaté svatby
manželé Marta a Josef Březinovi.
K tomuto významnému výročí přeje město Slatiňany manželům
mnoho spokojenosti a zdraví s přáním všeho dobrého v dalších
letech společného života.

Poděkování
Děkujeme městu Slatiňany za uspořádání oslavy naší zlaté svatby
v obřadní síni Městského úřadu Slatiňany. Za vřelý projev pana
místostarosty Kolka, za kulturní vystoupení a příjemné posezení
s občerstvením.
Dále děkujeme všem přátelům a známým, kteří nám přišli popřát
k našemu společnému životnímu výročí.
Manželé Vlasta a Antonín Malínských

Cuketový víkend na Farmě
Znáte cuperník? Cuketové lívanečky? Cuketové chipsy?
Cuketový kotlík nebo cugurtu? Ochutnáte na Farmě!
Cuketa ve všech podobách i chutích!
A BONUS! Razítko! V sobotu je Světový den pošty!
Turistické razítko Farmy Slunečný Dvůr jako dárek!
Láskyplné štemplování – jedině na Farmě!
Sobota a neděle 9. a 10. října

Děkujeme touto cestou městu Slatiňany za uspořádání oslavy naší
zlaté svatby. Děkujeme paní Markové a panu Šottovi za hudební
vystoupení, panu místostarostovi Kolkovi za krásná slova a paní
Pavlišové a Kolouchové za uspořádání celé této slavnosti. Oslava
nás velmi potěšila a zanechala v nás hluboký zážitek.
Manželé Věra a Jan Kolářovi

Zapečený víkend
Bílá keramická formička si pamatuje teplo
z hrnčířské pece. A posílá ho dál!
Dnes na Farmě zapečené dobroty– slaně, sladce, přímo
z pece! Lotrinský koláček. Cibulová kolébka. Knedlíčky
s čerstvými bylinkami a sýrem. Zapečené palačinky!
Hrozí Vám Velmi Vypečený Víkend?
To snad raději Voňavý a Zapečený.
S nadhledem! Přímo na Farmě!
16. a 17. října

Soukromá inzerce
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, bankovky, tuzexové bony, losy, akcie, celé sbírky – větší množství – pozůstalost
po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny.
Info: tiskárna@komurka.zc nebo tel 724 22 92 92.
Pro žáka 5. třídy hledám doučování anglického jazyka.
Tel. 777 884 734.

„Sekáč“ a krejčovské úpravy nabízí další služby

• Prádelna
• Chemická čistírna
• Čištění peří (šití prošívaných dek a polštářů včetně sypkoviny)
• Dětský komisní prodej
• SAZKA – kurzové sázky
Kde nás najdete?
Slatiňany, T. G. Masaryka 567
(za rohem k autobazaru směr Staré náměstí)
Tel. 604 725 732
Otevřeno denně
Po–Pá 11.00–18.00
So
10.00–12.00
Ne
16.00–18.00
Těšíme se na Vaší návštěvu!!!

Narozeninový víkend
Restaurace na Farmě již tři roky s Vámi! Proto DNES platí:
Dva plus jeden ZDARMA!
Zaplatíte dva – obdržíte tři! Speciální menu – speciální
výběr – speciální jídelníček! A navíc! Ochutnávka specialit
MLS Pardubického kraje z našeho nejbližšího okolí!
Region na talíři a spořivé počty!
Chytré narozeniny – na Farmě!
23. a 24. října
Bedýnkový víkend
Je Vaše hlava „bedna“, která dobře přemýšlí? Pak vaříte
z bedýnek! Bio zelenina k Vám domů i do restaurace
přímo ze zelinářské zahrady. Sezónní zelenina, ovoce
a bylinky bez chemie. Dnes na Farmě vaření z „bedýnky“.
Sortiment z bedýnky. Kontakt na trendy „bedýnky“.
Bio za rohem!
A na Farmě jako doma!
30. a 31. října
více na www.sunnyfarm.cz
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