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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚØADU
Převod sokolovny

a opravu fasády na základní škole. Ta by měla dosáhnout výše cca
5 mil. korun. Další žádost o dotaci byla zaslána na firmu ČEZ
ohledně výstavby dětského hřiště na zahradě vedle katolické fary.
Dotaci poskytují maximálně do výše jednoho miliónu korun.
Projekt je hotov s rozpočtem na 1,6 mil. korun. Tuto dotaci přiděluje soukromá firma a tudíž si sama určuje komu ji poskytne. Za
pokus to však stojí.
Již na konci minulého roku jsme znovu podali žádost na výstavbu
čističky odpadních vod a na část kanalizace. Projekt byl zpracován
tak, aby celková hodnota díla nepřesáhla sto miliónů korun. Do této částky je obec schopna projekt spolufinancovat z vlastních zdrojů a z prostředků půjčky od peněžního ústavum, která musí být
v takové výši, aby nezablokovala další plánované projekty.
Z Programu obnovy venkova bylo zažádáno o dotaci na úpravu
veřejného prostranství, do kterého spadá rekonstrukce schodiště
před základní školou a zhotovení nových vývěsních tabulí.

Dne 6. ledna letošního roku byla podána na Katastrální úřad Svitavy k zaregistrování Darovací smlouva na převod
budovy sokolovny z TJ Sokol Sloupnice na obec Sloupnice.
Zastupitelstvo na posledním veřejném zasedání projednalo
a schválilo i Dohodu o užívání věci, která se týká užívání sokolovny
členy TJ Sokol Sloupnice. Objekt byl na obec převeden bezplatně,
proto nebudou členové TJ Sokol Sloupnice platit nájemné, ale
pouze spotřebovanou energii. Po vzájemné dohodě bude na chod
budovy i nadále dohlížet pan Fišer. Pro organizace až do odvolání
platí stejná pravidla užívání sokolovny jako doposud. To znamená,
že platí nájem za užívání budovy, spotřebu energie, odvoz fekálií
a její úklid, pokud si ho nezajistí sami. Požadavky na pořádání akcí
shromažďuje Obecní úřad ve Sloupnici. V letošním roce se
nepočítá s rozsáhlou opravou sokolovny, ale budou se provádět
pouze nezbytné údržbářské práce.
Tímto chci poděkovat panu Fišerovi a celé jeho rodině za ochotu
a úsilí, které věnovali na úkor svého času budově sokolovny. Vím,
že se na chodu budovy podíleli i další členové TJ Sokol Sloupnice,
kterým stav budovy nebyl lhostejný. Také jim patří velký dík. Pan
Fišer však pro sokolovnou „dýchal“ a věřím, že nám i v budoucnu
bude nápomocen radou, dohledem i fyzickou pomocí při údržbě
pro obec významné budovy.

Čistička odpadních vod
Považuji za nutné seznámit obyvatele obce se situací ve firmě
„Řeznictví Jiří Felgr“ v souvislosti s ČOV. Obec v roce 2004 vložila do stavby čističky odpadních vod 2,2 miliónů korun s tím, že se
zde budou čistit odpadní vody od občanů naší obce. V průběhu
minulého roku došlo k vyhlášení konkurzu na tuto firmu a tím celá
věc s čističkou byla postavena do jiného světla, než bylo uvedeno
ve Smlouvě o budoucí kupní smlouvě, která byla s představiteli
firmy sepsána. Kolaudace čističky byla plánována na březen roku
2006 a podle smlouvy mělo dojít po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k sepsání Smlouvy o provozování čističky mezi
firmou Jiřího Felgra a obcí. Termín kolaudace byl několikrát

Žádosti o dotace
V letošním roce obec podala žádost o dotace na ministerstvo pro
místní rozvoj týkající se dokončení kanalizace na sídlišti ve
Vesničce. Jedná se o částku 800.000,- Kč. Dále jsme znovu zažádali
Státní fond životního prostředí o dotaci na výměnu oken, zateplení
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posunut a uskutečnil se až v září roku 2008. K zapsání do katastru
nemovitostí došlo až 17. července minulého roku. Dle právníka se
mělo vyčkat minimálně dva měsíce od zápisu nemovitosti do KN
a následně požádat o zapsání 1/5 hodnoty čističky na obec
Sloupnice. Bohužel došlo k tomu, že bylo na výše jmenovanou firmu vyhlášeno insolvenční řízení. To vedlo k blokaci veškerého majetku a nedošlo tak k zapsání uvedené části čističky na obec. Na
soudem stanovenou správkyni konkurzní podstaty byl vznesen
dotaz, zda by finanční částka na stavbu čističky poskytnutá obcí
mohla být vrácena obci zpět.
V kauze „čistička“ nás po udělení plné moci zastupuje právník
JUDr. Břeň ze Svitav. Jeho prostřednictvím nám bylo navrženo,
abychom o zmíněnou částku zažádali soudní cestou. Zastupitelstvo
rozhodlo, že obec do soudního sporu půjde.
O prodeji celého masného závodu rozhoduje se správkyní i tříčlenný věřitelský výbor, který tvoří i dva funkcionáři ze ZD Sloupnice.
Tento výbor stanoví podmínky prodeje. Zástupci ZD byli osloveni,
aby se v podmínkách objevilo následující: masný závod bude
prodán zájemci, jenž zajistí stejný podnikatelský záměr, pro který
byl objekt vybudován a zůstane zachován i provoz čističky pro
obec. Věříme, že tito naši občané udělají z titulu svého postavení
vše, abychom mohli všichni i nadále čističku, na kterou obec
finančně přispěla, užívat.

Daň z nemovitosti
1. ledna letošního roku nabyl účinnosti zákon č. 362/2009 Sb.,
o dani z nemovitosti, který mimo jiné stanoví nové částky pro
výpočet daně. Nový výpočet provede sám příslušný finanční úřad
a zašle složenku s aktuální částkou splatnou do konce května stávajícího roku. Tento zákon také ruší ustanovení o osvobození placení daně pro majitele nově postavených rodinných domků. Od
letošního roku platí daň z nemovitosti i tito občané. Daň z nemovitosti je jediná daň, která zůstává obci. Pro letošní rok se počítá
-5s výnosem cca 1,9 mil. korun.

Výměna řidičských průkazů
Městský úřad v Litomyšli, odbor dopravy znovu upozorňuje majitele řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000, aby si je co možná nejdříve vyměnili. Od 1. 1. 2011 již nebudou platné. K výměně potřebujete: doklad totožnosti, 1 ks fotografie 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Výměna je osvobozena od poplatku. Nový průkaz vám bude vydán
do dvaceti dnů ode dne podání žádosti. Průkaz je možné vydat do
pěti pracovních dnů, ale za úhradu správního poplatku ve výši
500,- Kč.
Nenechávejte proto výměnu řidičského průkazu na poslední chvíli.

Různé
Od letošního roku byla zredukována pohotovostní služba v nemocnicích. Litomyšlská nemocnice zajišťuje pohotovost o víkendech
a svátcích v době od 8:00 do 13:00 hodin. Akutní případy budou
ošetřeny na chirurgické, interní a dětské ambulanci jako doposud.
Ústecká nemocnice poskytuje pohotovost v pátek od 17:00 do
21:00 hodin, o víkendech a svátcích od 9:00 do 18:00 hodin. Pro
děti a dorost o víkendech a svátcích od 8:00 do 18:00 hodin.
Zastupitelstvo stanovilo poplatek za svoz komunálního odpadu na
letošní rok stejný jako v letech minulých, tj. 450,- Kč na osobu
a neobydlenou nemovitost. Za třetí a další dítě se neplatí. Držitelé
průkazu ZTP platí polovinu výše uvedené částky. Poplatek je
splatný do konce února, po dohodě i do konce června.
Poplatek ze psů zůstává také stejný, to znamená 100,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč. Od poplatku jsou osvobozeni
psi s výcvikem.
Znovu apeluji na majitele psů, aby si je řádně hlídali a nedovolili jejich volné pobíhání po vsi.
Josef Škeřík, starosta obce

LISTOPAD - PROSINEC 2009

Životní jubilea - listopad
70 let
Jaroslava Š i l l e r o v á
Dagmar M i k u l e c k á
Zdeněk R o z l i v k a
Miroslav F i š e r
75 let
Miroslav N o v á k
80 let
Ludmila N o v o t n á
Milada M o r a v c o v á
85 let
František Z a ch a ř
Marie H á j k o v á
Anna K o p e c k á
86 let
Josef V í t
88 let
Božena H e l l m a n n o v á
89 let
Jan J e n i š t a
94 let
Marie M i t v a l s k á
102 let
Anna Č e r n o h o u s o v á

Životní jubilea - prosinec
75 let
Václav Š p l í ch a l
Bohuslava Š i m k o v á
80 let
Miluše M á l k o v á
Jaroslav M a t o u š e k
85 let
Božena Š k o p o v á
88 let
Libuše S í č o v á
Bohuslav F i š e r
89 let
Božena K y s i l k o v á
90 let
Božena M a l o ch o v á

Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Dolní Sloupnice
Dolní Sloupnice
Dolní Sloupnice
Domov pro seniory
Horní Sloupnice
Domov pro seniory
Domov pro seniory
Domov pro seniory

Dolní Sloupnice
Horní Sloupnice
Domov pro seniory
Horní Sloupnice
Domov pro seniory
Horní Sloupnice
Dolní Sloupnice
Domov pro seniory
Dolní Sloupnice

Diamantovou svatbu oslavili manželé:

Domov pro seniory

František a Marta N o v á k o v i
Jan a Anna S e i f e r t o v i

Dolní Sloupnice
Domov pro seniory

Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany:

Domov pro seniory

Milanem Š p l í ch a l e m
Bohuslavem K r o u l í k e m
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Dolní Sloupnice
Horní Sloupnice

poslední vítání občánků ve Sloupnici
- Lukas Vostřel -

Agendy ISDS:
Formulář žádosti, aby datová schránka plnila funkci OVM
Formulář žádosti, aby datová schránka neplnila funkci OVM
Formulář žádosti o zřízení datové schránky
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání dokumentů do datové schránky PO/PFO/FO
Formulář žádosti o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
Oznámení o zneplatnění přístupových údajů statutárním
orgánům nebo vedoucím OVM
Formulář povolení PO/PFO/FO dodání dokumentů do datové schránky PO/PFO/FO
Formulář oznámení o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových
Formulář oznámení o přidání pověřené osoby k přístupu do
datové schránky
Formulář žádosti o opětovné zpřístupnění datové schránky,
která byla zřízena na žádost

Narození
Radek P a v e l k a
Tereza M i k u l e c k á
Marcela Š e j b l o v á

Dolní Sloupnice
Dolní Sloupnice
Horní Sloupnice

Služba CZECH POINT ve Sloupnici
je umístěna na obecním úřadě

Ostatní podání:

Poskytuje služby:
Výpisy:

Formulář registru živnostenského podnikání pro fyzick. osobu
Formulář registru živnostenského podnikání pro právnic. osobu
Formulář registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Formulář živnostenského rejstříku
Rejstřík trestů
Formulář obchodního rejstříku
Formulář katastru nemovitostí
Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
Formulář seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče

Konverze dokumentů:
Formulář autorizovaná konverze z listinné do elektronické
podoby dokumentu
Formulář autorizovaná konverze z elektronické do listinné
podoby dokumentu
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Milada Limberská, matrikáøka

Rok 2009 i rok předchozí znamenal pro celý domov plno práce a změn. Nejen zřetelně viditelných,
ale i těch, kterých si všimneme až po upozornění. Bohužel, každá změna s sebou nese i tu negativní
stránku: „přežít“ proces změny a zvyknout si na nové.
To vše společně klienti i zaměstnanci vloni prožívali při stavebních úpravách, do té doby největšího pokoje v domově, kde bylo ubytováno sedm klientů. Z tohoto pokoje, který se nacházel
v 1. poschodí (pro pamětníky původní kaple), vznikly tři krásné pokojíky. Jeden třílůžkový a dva
dvoulůžkové. V těchto pokojích byla vyměněna i okna, jakož i v celém 2. a 3. poschodí. Pořízení dalších
oken bude závislé na financích v roce 2010.
Do celého objektu byl dokoupen nábytek.
V současnosti již má každý klient moderní, elektricky ovládanou polohovatelnou postel a nový uzamykatelný noční stolek. Na 2. a 3. poschodí byly zakoupeny nové skříně. Do celého domova jsme
pořídili židle a stoly. Tam, kde bylo třeba, byl
nábytek vyměněn za původní.
Další změnou, kterou jste mohli určitě sledovat i vy, byly úpravy venkovních prostor kolem domova. Velice nás těší nově
zrealizovaný břeh před vchodem do domova, jakož i krásně osázená zahrada. Také
úprava chodníku kolem budovy, po kterém se dostaneme do zahrady i s postelí, je
pro nás velkým přínosem. Všichni se již těšíme na jaro, až budeme moci „novou“
zahradu využívat a vyvézt sem i klienty upoutané na lůžko.
Dalšími pro nás důležitými dny v roce 2009 byly ty květnové, kdy v našem
domově proběhla třídenní krajská inspekce kvality poskytovaných služeb. V kritériích poskytování péče jsme dané požadavky splnili.
Nesplnili jsme pouze jednu zásadní věc - ochranu soukromí klienta. Splnění tohoto kritéria je podmíněno 1-2 lůžkovými pokoji.
Bohužel v našich podmínkách objektu s více lůžkovými pokoji nelze tento požadavek splnit, a tím soukromí klienta zajistit. Používání
různých pevných nebo i mobilních zástěn a důsledný důraz na ochranu soukromí v daných podmínkách při poskytování péče klientům je zatím naší jedinou možnou odpovědí na tuto výtku.
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nás v roce 2009 proběhly. Těch drobných, ale neméně důležitých, bylo nepočítaně.
S velkým otazníkem hledíme do roku 2010 a klademe si
otázku: „Budeme moci pokračovat v započaté přeměně kláštera
na moderní zařízení poskytující služby potřebným v té nejvyšší
kvalitě?“ Neboť bez potřebných financí nelze mnoho změn
uskutečnit. Čas nám odpoví.
Věřím, že i pro občany Sloupnice jsou změny v domově
velkým přínosem. Ať chceme nebo ne, všichni jednou budeme
staří a nikdo z nás neví, zda nebude muset služeb domova v budoucnosti využít.
Za DpS Sloupnice soc. pracovnice Slávka

Kulturní komise při OÚ Sloupnice oznamuje,
Po podrobném seznámení inspekce s prostředím domova
a s metodikami vypracovanými pro poskytování péče v našich
podmínkách,
kterými se řídíme, inspekce
rozhodla náš
domov schválit
jako vyhovujícího poskytovatele sociálních služeb.
Nastínila
jsem zde jen
pár
velkých
změn, které u

že setkání s důchodci se uskuteční

v sobotu 27. března 2010
ve 14:00 hodin
v sokolovně
V programu mimo jiné zahraje dechová
kapela Choceňačka a zazpívají ochotníci
z divadelního spolku DOVEDA.
Pro účastníky setkání bude zajištěna doprava.
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Tříkrálová sbírka
Jako každoročně,
tak i letos, se druhou
lednovou neděli konala
v naší obci Tříkrálová
sbírka. Tento rok se
poprvé její organizace
ujalo Rodinné centrum
Kopretina, protože naším zřizovatelem je Oblastní charita Ústí nad Orlicí. Sbírka
proběhla ve spolupráci s místní organizací Českého červeného kříže.
9. ledna ve 12 hodin se 8 skupinek sešlo v rodinném
centru a 4 skupinky na obecním úřadě. Děti se přestrojily
za krále, dospělí nafasovali cukříky, kalendáříky, Charitní
listy, zapečetěné pokladničky a vyrazili společně do
terénu.
Červený kříž měl na starost úsek z Vesničky po kino
a my od kina na dolní konec obce.
Počasí nám přálo. Nikdo nezapadl ani nezachumelil
a rtuť teploměru ukazovala mírně pod nulou. Pro všechny
postupně se vracející z obchůzky jeden ochotný tatínek
připravil v rodinném centru občerstvení. Dětem na zahřátí
čaj a maminkám výborný svařáček.
Děti si vykoledovaly „fůru“ sladkostí, které si mezi

sebou spravedlivě rozdělily a postupně jsme se všichni
rozešli do svých domovů.
Za přítomnosti starosty jsme pokladničky druhý den
rozpečetili a po sečtení nám vyšla částka 34.476,- Kč.
Výtěžek bude použit na charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, občanskou poradnu, osobní asistenci, centrum Pod střechou v Letohradu, Rodinné centrum
Kopretina ve Sloupnici, pečovatelskou službu v Domě
pokojného stáří Ústí nad
Orlicí - Kerhartice, fond na
rozvoj a rozšíření stávajících projektů, přímou pomoc a regionální půjčovnu
kompenzačních pomůcek.
Všem dárcům moc
děkujeme za příspěvek.
Zároveň bych chtěla
poděkovat
maminkám,
které se sbírky zúčastnily
a pomáhaly s organizací,
členkám ČČK a samozřejmě dětem. Všem děkujeme za
ochotu a pomoc.
Za Oblastní charitu ÚO a RC Kopretina
Radka Leksová
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uspořádat dětský karneval. V plánu máme
i divadelní představení.
Milé maminky, přijďte kvalitně, aktivně a kreativně strávit se svými dětmi některá dopoledne.

Pravidelný program:
Úterý

9:00 – 12:00 dopolední centrum pro rodiče
s dětmi. Malujeme, vyrábíme,
zpíváme, tančíme, cvičíme,
hrajeme si.
Čtvrtek 9:00 – 12:00 herna, zpívání, tanec,
cvičení rodičů s dětmi
Pátek 14:30 – 17:30 výtvarný a keramický kroužek
18:00 – 20:00 klub pro –náctileté

Co se událo:

Z v e m e
děvčata a kluky do
pátečního klubu.
Máme zde
n o v é
společenské
hry,
karty,
šipky, fotbal, internet. Můžete si přinést svoji oblíbenou
hudbu, či se domluvit na shlédnutí filmu apod.

V prosinci proběhl společně s MŠ a ZŠ již tradiční vánoční
jarmark. Děkujeme všem za účast i za zakoupení našich
výrobků. Jelikož se téměř všechny prodaly,
usuzujeme, že se vám líbily. Ještě jednou
děkujeme.
9. ledna se v naší obci konala
Tříkrálová sbírka. Letos poprvé byla organizována Rodinným centrem Kopretina
společně s místní organizací Českého červeného kříže. Část výtěžku poputuje i na
naše rodinné centrum. Všem děkujeme.

Od 1. do 28. února přijímáme platby na 2. pololetí
za výtvarný a keramický kroužek. Platit můžete každý
pátek od 12:30 do 17:30 hod. Cena je 800,- Kč. Platbu
lze rozdělit na dvě částky, splatné nejpozději do konce
února.
Těšíme se na Vás
za RC Radka Leksová

Co připravujeme:
V únoru bychom rádi uskutečnili přednášku z Občanské poradny Ústí nad Orlicí.
Dále se chystáme v únoru či březnu
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Klub Českých turistů Sloupnice
T aj ná vy c ház ka
Dne 27. prosince 2009 se uskutečnila tajná vycházka po okolí naší obce Sloupnice. Sraz byl na autobusové
zastávce ve vesničce v 18:00 hodin, kde se sešlo celkem
30 příznivců turistiky. Někdo na výše uvedené místo
přišel pěšky, jiný přijel autobusem. Po posilnění douškem
pálenky jsme společně vyrazili po humenní cestě směrem
k Vedralce. Prošli jsme okolo místního kravína, a dále
pokračovali touto cestou až na odbočku do Úvozu. Zde jsme chtěli ostatní potrápit tím, že jdeme Úvozem do Němčic. Samozřejmě, že po sto
metrech jsme „to chtěli otočit zpět”, ale většina naši lest prokoukla a nevěřícně zůstala stát. Jelikož byla docela zima, rozhodli jsme se urychleně obsadit cíl naší cesty - hospodu u Chlebounů. Zde nás již čekali. Po chvilce nám v útulném teplém prostředí bylo dobře. K večeři všem
moc chutnala vepřová pečínka s knedlíkem a zelím. K tanci a poslechu zahrál na elektrickou harmoniku pan Boštík ze Sebranic. Protože to
uměl, parket byl po chvilce plný. Před půlnocí jsme se v klidu rozešli do svých domovů.
Myslím si, že letošní tajná vycházka se opět vydařila. Účast byla slušná, počasí přálo i závěrečné posezení se líbilo.

No vo ro č ní v ýs tup n a An dr lů v Ch lum
Již tradičně se dne 1. ledna uskutečnil novoroční výstup na Andrlův Chlum. Jednalo se o akci uspořádanou KČT Ústí nad Orlicí s pořadovým číslem 11. Sraz byl v 08:00 hodin na autobusovém
nádraží ve Sloupnici. Celkem se nás sešlo 8, další se k nám připojil s mírným zpožděním až na
Chatě Hvězda. Trasa naší cesty vedla po silnici přes Horní Sloupnici a dále na Pustinu. Odtud jsme
odbočili na stezku vedoucí do Řetové a poté nás již čekal poslední výstup lesem na Andrlův Chlum
k Chatě Hvězda. Zde jsme se občerstvili, zapsali do kroniky KČT Ústí nad Orlicí a vydali zpět.
Někteří se do Sloupnice vraceli oklikou, většina však zvolila zpáteční trasu vedoucí přes Řetovou
a Řetůvku. Do Sloupnice jsme nakonec dorazili všichni bez úhony. Teplota byla okolo nuly. Při výstupu na Andrlův Chlum jsme byli zahaleni mlhou, zpět nás částečně doprovázelo sluníčko. Výstup
se tedy podařil. Škoda, že se ho nezúčastnilo více turistů z našich řad.
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Výroční schůze
Dne 16. ledna 2010 v 18:00 hodin se v místní restauraci U Labutě uskutečnila výroční schůze našeho
klubu. Včetně hostů se nás sešlo celkem 44. Tradičními hosty byli starosta naší obce pan Škeřík a předseda
SK Sloupnice pan Klusoň. Ve svém projevu kladně zhodnotili vzájemnou spolupráci, poděkovali našemu klubu
za přínos kultury a sportu našim občanům, a do roku 2010 nám popřáli mnoho dalších úspěchů v turistické činnosti. No a světe div se, z oblastního výboru KČT pro Pardubický kraj přijel místopředseda Vlastimil Škvára,
který nás na začátku schůze seznámil s novinkami KČT a poté také popřál mnoho úspěchů v naší další činnosti. Vedení schůze se opět ujal Josef Matějka. Nejprve proběhly volby do výkonného výboru našeho klubu. Dále
se jednalo o naší činnosti v roce 2009, o hospodaření, byla přečtena zpráva revizní komise a návrh usnesení,
který byl všemi členy schválen. Celý program byl zakončen vyhlášením výsledků voleb a volnou diskuzí. Na
programu bylo také plánování činností na letošní rok, kdy by měly být uskutečněny zejména tyto akce:
- Účast na srazu turistů k akci zahájení sezóny
Pardubického kraje (pro členy)
- Pálení čarodějnic (pro členy a rodinné příslušníky)
- Pořádání 36. ročníku Pochodu sloupenskými lesy
- Setkání turistů a lidí dobré vůle u sv. Antoníčka
- Třídenní zájezd do hor
- Dětský výlet
- Jednodenní výlet pro seniory
- Dvoudenní podzimní zájezd
- Tajný výlet
O těchto i ostatních akcích pořádaných
mimo uvedený seznam
budete včas informováni
prostřednictvím místního rozhlasu a vývěsních tabulí u autobusového nádraží a u Konzumu v Horní Sloupnici.
Po projednání důležitých bodů nastal čas volné diskuze, hodování a tance. Nejen k poslechu nám
zahrál Pavel Urban z Chocně. Na závěr uvádím, že výroční schůze proběhla hladce. Vážnější připomínky
nebyly a na další výroční schůzi v roce 2011 opět nashledanou.
Za KČT Sloupnice Pavel Havlíček
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Zdraví z přírody aneb život s bylinkami
Chmel obecný
Humulus lupulus
Chmel obecný je vytrvalá popínavá
dvoudomá bylina s hranatou až deset
metrů dorůstající lodyhou s listy dlanitě
tří až pěti laločnatými, na okraji pilovitými. Celá rostlina je chlupatá. Samčí květy
jsou v úžlabních složitých látech, mají
pětilisté zelenavé okvětí a pět tyčinek.
Pestíkové květy rostou po dvou a mají
jednolisté tence blanité okvětí.
Chmel najdeme v mírném pásmu
Evropy a Severní Ameriky, pěstovaný však roste v tomto
pásmu po celém světě. Ve volné přírodě vyhledává místa
s vlhkou půdou, jako jsou křoviny, lužní lesy, okolí potoků, řek, rybníků a přehrad, kde mnohdy vytváří souvislé
porosty.
Předmětem zájmu je samčí šištice a chmelové žlázky.
Sběr je nejvhodnější na přelomu srpna a září.
Chmelové žlázky a chmelové šištice jsou zdrojem účinných látek, především pryskyřic s hořčinami, silic, tříslovin,
aminokyselin, fenylpropanolových kyselin, flavonoidů a jejich derivátů. Skladováním vzniká chemická látka, která je
produktem hořčin a má sedativní účinek. Dále chmel
obsahuje vosky, bílkoviny, glukózu, fruktózu a mnoho
dalších látek.
- iks -

Bylina se používá jako uklidňující
prostředek, ke zlepšení spánku, při nedostatečném vylučování žaludeční šťávy
spojeném s kvasnou nebo hnilobnou
poruchou zažívání, jako pomocný
močopudný a protituberkulózní prostředek. Obsahové látky mají protibakteriální aktivitu vůči grampozitivním
bakteriím. Humulony a lupulony mají
nízkou aktivitu vůči plísním a kvasinkám,
protibakteriální a protiplísňovou aktivitu
mají také flavonoidy. Snižuje pohlavní
aktivitu u mužů.
Chmel sloužíval jako léčivo i koření a hořčinový
prostředek. Pěstoval se již v antické epoše. V klasických herbářích se uvádějí mnohé indikace. Nejčastěji se používal jako
močopudný a tzv. krev pročišťující prostředek a na podporu
menstruace. Chmelové žlázky - lupulin pro medicínu objevil
r. 1803 Deroche a od r. 1813 jej zavedl jako sedativum
pařížský lékárník Planche. V Čechách se první chmelnice založily asi počátkem 11. stol.

Restaurace U Labutě ve Sloupnici nabízí:
rozvoz obědů - výběr ze 2 jídel (59,- Kč s dopravou)
prodej houskových knedlíků (29,- Kč)
tel.: 604 849 978
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???
Kdo luští ten nezlobí
DĚTSKÁ KŘÍŽOVKA – Hudební nástroje
V každém řádku najdete přesmyčku.
Objevte hudební nástroj a vepište ho do políček.
Písmenka ze šedých políček doplňte do rámečku
dole a máte tajenku. Že je nesrozumitelná?
Zbývá vyluštit poslední přesmyčku.

TAJENKA

SUDOKU pro dospìlé ...
Sudoku je logická doplòovaèka (puzzle).
Cílem je vyplnit hrací pole o rozmìrech 9 x 9 èísly
1 až 9 podle následujícího pravidla: Každé èíslo se musí vyskytnout
pouze a jen jednou v každém sloupci, každém øádku a v každém
regionu (ohranièené pole 3 x 3 políèka). Smyslem hry je najít
pouze na základì logiky (žádné náhodné doplòování) postupnì
všechna chybìjící èísla.
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