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Časopis obce Sloupnice
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B r z o
se nadechlo
k velkému projevu
a pak se zas na pár dní
schovalo za rohem, jako by
si s námi chtělo trochu pohrát
a ukázat, kdo je důležitější. Přišlo letos, stejně jako loni, předloni, před lety.
Přichází vytrvale rok co rok, v časech dobrých
i zlých. Objeví se jednou dříve, jindy později, někdy
vtrhne s plnou vervou, příště postává nesměle u dveří.
Ať tak, či onak, sotva nás může něčím překvapit. Známe ho dobře,
vždyť je pořád stejné. Přesto není okoukané. Čekáme na něj znova a znova a tetelíme se blahem, jen co ho zlehka ucítíme. Protože co je opravdové, to se neomrzí. Na pozvání
se neptá. Nenechá se přilákat prosbami ani nářky. Nikdo ho neuplatí, aby přišlo dřív. Neinzeruje v novinách,
neprodává se ve slevách, ani v luxusních buticích. Nebalí se do podmanivých sloganů, ani vábivých obrázků. Nemá to zapotřebí. Je po něm sháňka dlouhé týdny i měsíce dopředu. Ale koupit se nenechá. Protože co má opravdovou hodnotu, to se penězi
stejně vyvážit nedá. Přitom je k mání zdarma a pro každého. Pro prince i chuďase, pro starého, stejně jako mladého,
pro světce i lotra. Je spravedlivé tím, že mezi námi nedělá rozdíly. Velkoryse rozdává radost, energii,
nový život a nic za to nechce. Nechává nám zažít pocit těšení, učí nás trpělivosti, když
na něj čekáme. Je teplem a světlem, které si přejeme v tmavých a studených dnech. Dává nám jistotu, dnes tak vzácnou, že
co platilo kdysi, platí i dnes. Že co má nastat,
také se stane. Můžeme se na něj spolehnout
a ono nás nezklame. Je ztělesněním tolika dobrého, že není důležité, jak
moc vydařené bude. Ať už suché, nebo mokré, chladné,
či prozářené sluncem,
bude dobré už jenom tím, že přišlo. Jaro.
–MŠ–

 Co ti v životě nejvíc vadí?
Tak třeba to, že ve třídě máme mnoho líných
děcek. Pak taky, když děti běhají po vesnici
a ničí například značky a takový… Nevím,
jak by se tomu dalo zabránit, ale kdyby se
ty děti nějak zaměstnaly, možná by to už
nedělaly.

JOSEFÍNKA VESELÁ • 11 LET
 Je lepší být dítě,
nebo dospělý?
Myslím si, že je lepší
být dítětem, protože
nemusím nic řešit,
rodiče za mě všechno
zaplatí.
Dospělý
člověk má mnohem
větší zodpovědnost
a neustále se musí o někoho starat, když
má rodinu a děti. Na druhou stranu se trochu těším na to, až budu dospělá, protože
bych chtěla procestovat celý svět.
 Co dělá člověka šťastným?
Já jsem nejvíc šťastná, když mám kolem
sebe někoho, koho znám, s kým si mohu povídat. Je to hlavně rodina a kamarádi.
 Co ti v životě nejvíc vadí?
Vadí mně, když za mě rozhodují druzí lidé.
Také mě dost vadí, že se ve světě pořád
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krade. Peníze se neustále ztrácí v politice,
všichni se naučili lhát a za vším jsou jenom
peníze. Kdybych mohla něco udělat, zastavila bych kácení stromů, protože jinak si
úplně zničíme naši planetu.

VOJTA VAŠINA • 9 LET
 Je lepší být dítě,
nebo dospělý?
Asi je lepší být dítě,
protože si pořád
můžu hrát. Ale docela se těším na to,
až budu dospělý
a budu moct řídit
auto.
 Co dělá člověka šťastným?
Myslím, že člověk je šťastný, když není sám,
ale je ve společnosti lidí, kteří ho mají rádi.
Taky je moc důležité zdraví, protože bez něj
by člověk šťastný být nemohl.

KLÁRA HOLOMKOVÁ • 11 LET
 Je lepší být dítě,
nebo dospělý?
Lepší je být dítětem.
Nemusíme se starat
o peníze, ani nic platit. A nemusím chodit do práce. Chodit
do školy je lepší, protože tam víc pracuje
hlava.
 Co dělá člověka šťastným?
Láska. Protože pak může mít děti. Já jsem
šťastná, protože mám svoje vlastní rodiče.
Některé děti je nemají a musí bydlet v dětském domově.
 Co ti v životě nejvíc vadí?
Vadí mně, že lidi nedávají staré věci, třeba
ledničku nebo plasty, do sběrných dvorů, ale
vyhazují to do lesa a po přírodě.
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Zprávy obecního úřadu
Sloupnice hospodaří
s vyrovnaným rozpočtem
Zastupitelstvo obce na svém zasedání koncem února schválilo vyrovnaný rozpočet na letošní rok. Celkové příjmy a výdaje dosahují
částky 15,9 milionů korun. Největší příjmy jsou jako vždy z daňové
výtěžnosti, konkrétně z daně z přidané hodnoty (6,2 milionů), daně
z příjmů ze závislé činnosti (2,65 mil.), daně z příjmů právnických
osob (2,5 mil.). Za povšimnutí ještě stojí daň z nemovitosti ve výši
1,9 mil. Kč. Dotace od státu na výkon matriky a stavebního úřadu
činí více než 1 milion korun.
Největší položku ve výdajích představuje kanalizace – 3,38 mil. Kč. Dále
zde jsou drobnější výdaje jako na provoz základní a mateřské školy,
domova pro seniory, na odvoz komunálního odpadu, veřejnou zeleň,
opravu místních komunikací a tak dále. Počítá se jako každoročně
s příspěvkem na činnost místních spolků. Kompletní rozpočet najdete
na úřední desce u obecního úřadu a na webových stránkách obce.

Finišují přípravy na stavbu kanalizace
Na Státní fond životního prostředí ČR byla v březnu předána zadávací dokumentace a pokyny pro zpracování nabídky na veřejnou
zakázku „Sloupnice – kanalizace a ČOV I. etapa“, kterou fond během
týdne zkontroluje. Poté vypíšeme výběrové řízení na dodavatele díla.
Uchazeči se budou moci přihlásit do poloviny května, a pokud nenastanou problémy s odvoláním neúspěšných ﬁrem, smlouvu o dílo
s dodavatelem podepíšeme během června. V červenci bude obcí
předáno staveniště a může dojít k zahájení celé akce. Rada obce
si ale vyhradila právo smlouvu o dílo podepsat až po přidělení ﬁ-
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nancí od ministerstva životního prostředí. Takto je popsán ideální
stav, který však může být něčím nebo někým narušen, a termíny se
posunou.
Kanalizace je vyprojektována z Dolní Sloupnice od stavby čističky
umístěné na louce pod Karlíkovými až k základní škole. Majitelé nemovitostí, které budou v první etapě napojeni na kanalizaci, budou
o místě napojení informováni. Předpokládá se, že obec zajistí projektanta, který navrhne přípojky z jednotlivých nemovitostí na hlavník.
Z hlediska „množstevní slevy“ by náklady na projektovou dokumentaci jednotlivých nemovitostí nesla obec. Přesná pravidla úhrady
projektů budou stanovena zastupitelstvem. O dalším průběhu
stavby kanalizace a ČOV vás budeme informovat.

Kam s odpadem?
Sběrný dvůr je pro občany otevřen každou sobotu od 9.00 do 12.00.
Pro rychlejší odbavení je nutné přivést do dvora odpad již roztříděný.
Následující sbírané komodity jsou zpoplatněny:
pneumatiky z osobních aut bez disku . . . . . . . . . . . . . . . 24 Kč/kus
pneumatiky z osobních aut s diskem . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Kč/kus
duše z osobního auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kč/kus
duše z nákladního auta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 Kč/kus
azbest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Kč/kg
lepenka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Kč/kg
Do sběrného dvora lze i nadále donášet staré železo, plasty, hadry,
papír a ostatní odpad. V rámci sběru komunálního odpadu obecní
úřad upozorňuje občany na povinnost uhradit poplatek za jeho svoz
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a likvidaci. Poplatek je stejný jako v minulém roce (480 Kč na obyvatele) a měl být splatný do konce února. Po dohodě lze poplatek
rozdělit na dvě části, s tím, že jeho druhá část musí být zaplacena
do konce června. Poplatek lze uhradit do pokladny na OÚ Sloupnice
nebo na účet obce č. 9329611/0100, variabilní symbol pro Dolní
Sloupnici je 100 a č. p. a pro Horní Sloupnici 200 a č. p.
S postupujícím jarem upozorňujeme občany na nebezpečí požáru při
vypalování staré trávy a snad se už ani nemusíme zmiňovat o pálení
listí. Listí a stará tráva patří do kompostu.

Ostraha majetku obce
Starosta obce na doporučení Rady obce Sloupnice podepsal smlouvu
s ﬁrmou WAZA SECURITY, s.r.o. se sídlem ve Vamberku o ochraně
obecního majetku a pořádku v obci. Jedná se o zabezpečení pořádku
v obci při pořádání diskoték v restauraci „U Rebela“. Ostraha bude
prováděna vždy při konání diskotéky od 23.00 do ranních hodin.
Smlouva je uzavřena na dobu určitou do konce letošního června
a obec za tyto měsíce zaplatí ﬁrmě 12 000 Kč. Nemyslíte si, vy, kteří
se podílíte na výtržnostech a rušení nočního klidu, že by se tyto peníze daly vynaložit účelněji?

Další úprava jízdních řádů
Pardubický kraj si v loňském roce objednal u ﬁrmy OREDO Hradec Králové vypracování nových jízdních řádů, které měly platit od
11. prosince 2011. Po tomto datu nastal v dopravní obslužnosti tak
trochu zmatek. Následovalo několik schůzek se zástupci ﬁrmy, ale výsledek není do dnešní doby uspokojující. Obec ﬁrmě odeslala i ústně
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tlumočila požadavky občanů, hlavně na obnovení spoje Litomyšl –
Němčice – Sloupnice – Choceň a Litomyšl – Choceň přes Netřeby, ale
bezvýsledně. Dále jsme na základě požadavků obyvatel požadovali
dodržování odjezdových časů, aby byly zajištěny přestupy v Českých
Heřmanicích. Studenti dojíždějící do Litomyšle na osmou hodinu nestíhali začátek vyučování z důvodu pozdního přistavení autobusu
někdy i o půl hodiny. Dostalo se nám vysvětlení, že spoj Litomyšl –
Choceň oběma směry obnoven nebude z důvodu plynulosti dalších
spojů. Nezbude, než přestupovat v Českých Heřmanicích i nadále.
Ohledně přistavení autobusu do Litomyšle o půl osmé OREDO přislíbilo zjednání nápravy. Nová úprava jízdních řádů má platit od 1. 4.
letošního roku. Doporučuji obracet se s problémy ohledně jízdních
řádů na zástupce ﬁrmy OREDO Ing. Nenutila (oredopk@oredo.cz),
nebo přímo na Pardubický kraj, na náměstka Jana Tichého zodpovědného za dopravu (jan.tichy@pardubickykraj.cz, tel. 466 026 251).

Různé
 V sokolovně byla zhotovena stěna, která odděluje galerii od sálu.
Stěna je do půlky vysouvací a v případě pořádání plesů a zábav se
spodní díl zasune do horního, a je tak umožněno sledování dění
z galerie na sále. Zateplení provedli pracovníci obce spolu s Davidem
Pecháčkem. Již po instalaci byla patrná úspora plynu při vytápění.
 Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání odsouhlasilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku Okresní knihovně v Ústí nad Orlicí ve výši
10 000 Kč. Naše knihovna je zapojena do sítě okresních knihoven,
kam ﬁnanční příspěvek posíláme každoročně.
 Zastupitelstvo zrušilo část obecně závazné vyhlášky o poplatcích.
Jedná se o vybírání poplatků z hracích automatů, které zrušil lote-
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rijní zákon vydaný koncem minulého roku
a v platnost vstoupil 1. ledna letošního roku.
 Zastupitelstvo vzalo na vědomí a upravilo připomínky k zadávacím podmínkám
na dodavatele stavby ČOV a kanalizace.
Konečné podmínky budou s dodavatelem
doladěny ve smlouvě o dílo.
 Zastupitelstvo přerušilo poskytování
půjček z Fondu rozvoje bydlení ve stávající
podobě. Půjčky se až do odvolání budou
poskytovat pouze majitelům nemovitostí
s připojením na obecní kanalizaci. S pravidly
o poskytování půjčky budou obyvatelé včas
seznámeni.
 Po zimě se opět otevírá dětské hřiště
na farské zahradě. Důrazně upozorňujeme,
že je určeno pouze pro děti do 12 let o maximální hmotnosti 60 kg a v doprovodu rodičů. Pokud bude na zařízeních přistižen
někdo starší či těžší, bude přestupek řešen
s rodiči a následně s policií jako ničení veřejného majetku.
 Zastupitelstvo připomíná, že parcely
ve Vesničce na stavbu rodinných domů jsou
připraveny k prodeji. Jsou plně vybaveny inženýrskými sítěmi. Cena parcel nad cestou je
200 Kč/m2 a pod cestou 50 Kč/m2. Podrobnější informace dostanete na obecním úřadu.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o nejnovějším dění v naší škole.
I v druhém pololetí pokračujeme kromě výuky v nabídce
sportovních, kulturních a dalších aktivit.
Všichni zájemci o dění ve škole mohou navštívit
naše internetové stránky www.zs-sloupnice.cz.
Přehled akcí uskutečněných školou naleznete v sekci „aktuálně“.

Plavecký výcvik

Zápis do 1. třídy

Každoročně se žáci 1.–4. třídy účastní
v lednu až březnu plaveckého výcviku
v České Třebové. Za 700 Kč je jim poskytnuto 20 hodin plavecké výuky, přičemž žáci
3.–4. třídy mají tento výcvik plně hrazen ze
státních prostředků a žákům 1.–2. třídy přispívá SRDPŠ 250 Kč. Myslíme, že je vhodné
učit žáky plavat
po celé čtyři
roky jako preventivní opatření proti možnému utonutí
v době letních
prázdnin.

Zápis nových žáků proběhl 19. ledna.
Dostavilo se celkem 18 budoucích prvňáčků. Rodiče žáků, kteří mají zájem žádat
o odklad povinné školní docházky, musí tak
dle zákona učinit do 31. května. K žádosti
o odklad je znovu po dvou letech třeba dvou
lékařských potvrzení – posudek dětského
lékaře a specializované vyšetření, které
poskytuje pedagogicko-psychologická poradna. Zvážení toho, zda je dítě již dostatečně vyspělé pro školní docházku, je však
především na rodičích. Dle nové legislativy
je možné přihlásit ke školní docházce již pětileté dítě. Třídní učitelkou první třídy bude
Mgr. Helena Jarkovská.
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Další akce

základní školy
Lyžařský kurz
Tuto akci, která již není povinná, pořádá
naše škola pro 7. ročník a další zájemce
z řad žáků školy. Již několik let jezdíme
do Rapotína u Velkých Losin v Jeseníkách,
kde je o nás vždy výborně postaráno. Žáci
se účastní lyžařského nebo snowboardového výcviku, popř. mohou vybavení prostřídat. Za cenu 2 250 Kč je žákům poskytnuto
ubytování a stravování na celý týden. Žáci
7. ročníku navíc dostanou příspěvek 800 Kč
od SRDPŠ, takže je týdenní pobyt s plnou
penzí vyjde na 1 450 Kč. V případě, že se
neúčastní, jim tento příspěvek propadne
a nemohou ho již vyčerpat. Cena všech
permanentek dohromady na celý týden je
1 000 až 1 200
Kč. Navíc myslím,
že i vzpomínky
z
lyžařského
kurzu, ať z lyžování nebo ze společných zážitků
s kamarády, si
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budou pamatovat po mnoho let. Například
letošní výborné sněhové podmínky nám
umožnily zcela nové zážitky při jízdě v hlubokém sněhu.

Přijímací řízení
na střední školy
V letošním roce si mohou žáci podat dvě
přihlášky a v případě přijetí odevzdají zápisový lístek na školu, kam chtějí nastoupit.
Přihlášky na střední školu posílají zákonní
zástupci žáků a škola v přihlášce ověří, že
uvedené informace odpovídají skutečnosti.

„Ovoce do škol“
Naše ZŠ se zapojila do projektu nazvaného „Ovoce do škol.“ Tento projekt, hrazený
z prostředků EU a ČR, umožňuje ve školách
poskytnout žákům 1.–5. třídy jednou týdně
zdarma ovoce, zeleninu a navíc ovocné a zeleninové šťávy. Projekt vznikl proto, aby děti
získaly zdravé stravovací návyky, mezi které
patří konzumace ovoce a zeleniny.

V lednu jsme byli bruslit na zimním stadionu v Litomyšli. Žáci 4.–5. třídy navštívili
planetárium v Hradci Králové v rámci vlastivědných exkurzí a žáci prvního stupně byli
i v kině v Litomyšli na představení Kocour
v botách.
V únoru proběhlo
několik
školních soutěží
– olympiáda v Čj,
biologická olympiáda,
zeměpisná olympiáda,
recitační soutěž
a přednáška o Africe. Zároveň zástupci Policie ČR přijeli žákům vyšších ročníků přiblížit
problémy spojené s nadměrným užíváním
alkoholu a kouření. Proběhla i dějepisná
přednáška pro 9. ročník s názvem „Československá armáda – Mnichov“.
V březnu jsme se zúčastnili okresního
kola olympiády v českém jazyce a okresního
kola soutěže nazvané „Matematický klokan“. Zároveň naši žáci soutěžili v oblastním
kole recitační soutěže, kde se jim velmi dařilo. Hudební agentura MARBO u nás uspořádala hudební vystoupení pro oba stupně
školy a navštívili jsme představení v Klicperově divadle v Hradci Králové. Proběhla také
školní pěvecká soutěž.
VÁCLAV SYCHRA, ŘEDITEL ŠKOLY
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Z činnosti rodinného centra

KČT Sloupnice pořádá 8. května 2012

KOPRETINA

38. ročník pochodu
Sloupenskými lesy

Na konci ledna
se změnilo vedení RC Kopretina. Vzhledem
k tomu, že paní
Radce Leksové
se naskytla pracovní příležitost,
vede nyní RC Helena Dolečková s Marií Stoklasovou a Monikou Kábrtovou.
Tímto bychom chtěly Radce za všechny
maminky, které RC navštěvovaly nebo navštěvují, moc poděkovat za všechno, co pro
RC udělala, a přejeme pohodu v novém zaměstnání.
Snažíme se, aby se změna vedení příliš
nepodepsala na rozsahu aktivit. Proto nadále funguje úterní a čtvrteční dopolední
setkávání maminek s dětmi, v útercích vyrábíme, ve čtvrtek zpíváme a tancujeme. Středeční odpolední kávička pro maminky, které
se rády vracejí do RC, přes zimu pro malý
zájem nebyl.
I nadále fungují taneční a výtvarný a keramický kroužek, které však musely být
zdraženy na 650 Kč za taneční a 950 Kč
za výtvarný a keramický kroužek kvůli tomu,

Trasy: 8, 15, 25 km – pěší
20, 50 km – cyklo
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že Ministerstvo práce a sociálních věcí přestalo ﬁnancovat malá rodinná centra.
Koncem ledna proběhla první tvořivá
dílna pro maminky a veřejnost, pletly jsme
košíky z papírových ruliček. V únoru jsme
uspořádaly již tradiční karneval a letošní
účast dětí byla netradičně vysoká.
Na konci března jsme zorganizovaly tvořivou dílnu pro maminky a veřejnost, tentokrát jsme vyráběly jarní dekorace.
Zveme všechny maminky s dětmi,
které doposud nenašly odvahu přijít
mezi nás.
ZA RC HELENA DOLEČKOVÁ
TEL. 731 604 601

 v doprovodném programu vystoupí
šermířská skupina a uvidíte seskok
parašutistů
 start pochodu průběžně
od 7.00 do 9.30 hodin

Plán akcí KČT
Sloupnice 2012
8. května 
38. ročník pochodu Sloupenskými lesy
19. května 
jednodenní výlet pro seniory
(Polička, Vírská přehrada, Pernštejn)
10. června 
12. ročník setkání turistů a lidí
dobré vůle u sv. Antoníčka
14.–17. června 
několikadenní zájezd do našich hor
19. srpna  cyklistický výlet
1. září  dětský výlet
8.–9. září  dvoudenní podzimní zájezd
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Psí záchranáři
Snad každý
z nás někdy zatoužil po štěkajícím chlupatém čtyřnohém
miláčkovi, ať už
za účelem hlídání svého příbytku nebo jen tak pro radost a zábavu.
Jsou ovšem situace, kdy tyto němé tváře
nemusí „sloužit“ pouze nám majitelům,
ale mohou pomoci druhým. Vážení čtenáři Pelmelu, dovolte mi, abych Vám
představila dobrovolnou kynologickou
jednotku záchranářů, která se utváří
v naší obci.
V současné době jsou jejími členy Jaroslav Horyna st. s Kessy, Jaroslav Horyna
ml. se štěnětem Tarou, Andrea Šimková
se Sharpem a Luděk Štarman ml. s Benem
a dále věrní ﬁguranti Václav Lenoch a Martin
Schneider, kteří se nechávají hledat a jsou
tedy také důležitou součástí jednotky. Nápad založit ve Sloupnici kynologickou jednotku se zrodil poté, co Jaroslav Horyna st.
několikrát zkusil cvičit se svou fenkou Kessy
s pardubickou jednotkou sboru dobrovolných hasičů.
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Jak takový výcvik na vyhledávání osob
vypadá?
V první řadě je potřeba říci, že hledání
probíhá buď v sutinách, nebo na plochách
a tyto prostory se musí měnit, aby pes nehledal stále na stejných místech. V obou
případech platí, že by neměl k hledané
osobě přijít po stopě, tzn., že ﬁgurant je vyslán na místo jinou cestou než pes a musí
na tomto místě minimálně 15 minut vyčkat.
Následně je vyslán pes, který po nalezení ﬁguranta označuje štěkáním, dokud nepřijde
majitel. Tak je to v situaci, kdy už umí hledat.
Ze začátku se učí hledat nejprve páníčka,
a to tak, že ho páníček naláká třeba na kus
salámu a uteče se schovat. Stále je nutné
přemýšlet, jak psa motivovat, proč nedělá
to, co chce člověk apod., neboť každý pes
má jinou povahu. Ovšem ještě před tím, než
se začne cvičit na vyhledávání osob, by měl
ovládat základní povely, především štěkání
na povel. Pro výcvik se hodí v podstatě jakékoliv plemeno, důležitá je klidná, vyrovnaná
a přátelská povaha. Rozhodně by neměl
být agresivní, protože vyhledávanou osobu
nesmí v žádném případě napadnout. Také
by měl rozeznat běžně jdoucí nebo stojící
osobu od osoby ležící, zraněné atd., ale není

to pravidlo, záleží na situaci. Důležité je
rovněž označení psa záchranářskou vestou,
aby bylo jasné, že nejde o volně pobíhajícího
psa. Výcvik zpravidla probíhá dvakrát týdně
a délky jednotlivých výcviků se odvíjí dle pozornosti psa. Pokud už se nekoncentruje, je
třeba výcvik ukončit.
Tímto bych chtěla poděkovat za poskytnuté informace a popřát všem členům jednotky, aby se jim zdárně podařilo vycvičit
své čtyřnohé společníky dle svých požadavků, a za sebe mohu říci, že si cením toho,
co dělají, protože nikdo nevíme, kdy nám jejich pomoc může zachránit život.
Měl-li by někdo zájem stát se
členem jednotky, a to jak se psem,
tak třeba i jen jako ﬁgurant,
nechť kontaktuje e-mailovou adresu
kynologovesloupnice@seznam.cz.
–IKS–
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Konec světa
nebude

těm horoskopům věří, tomu se hold nedá
zabránit, ale je to nesmysl. Nikdo si neuvědomuje, že vlivem precese1 došlo k úplnému
posunutí zvěrokruhu, čili postavení znamení
je v dnešní době zcela jiné než tomu bylo
ve starověku.

Hvězdy – dominantní útvary v našem vesmíru, jež odpradávna vzbuzovaly v člověku
tajemné a nostalgické pocity. Pro většinu z nás ale představují pouhou „hromadu svítivých teček“, které dokáží umocnit atmosféru romantického večera nebo třeba spolu
s Měsícem posvítit na cestu, když se vracíme domů z nočních ﬂámů. Jen málokdo
z nás zná jejich skutečné příběhy a rozumí jim tak dobře jako sloupnický astronom
pan JIŘÍ VESELÝ. Jsem moc ráda, že vám mohu zprostředkovat část jeho zajímavého
vyprávění o hvězdách, vesmíru, ale třeba i existenčních otázkách.
 Mohl byste nám na začátku našeho rozhovoru ve stručnosti popsat pomyslnou
cestu, která vás dovedla až ke hvězdám?
Můj zájem o hvězdy se poprvé projevil
v době, kdy mně bylo jedenáct let. Tehdy můj
starší bratr chodil na technickou školu do Litomyšle a v rámci výuky fyziky ho napadlo
vyrobit si dalekohled. To ve mně probudilo
zvědavost, ale mé nadšení nebylo souvislé,
nevěnoval jsem se tomu rok co rok. Potom
přišla vojna, kde moc prostoru pro pozorování nebylo. A v Brně na vysoké škole můj
zápal pro nebeská tělesa zase přebila zamilovanost. Zhruba v roce 1976 jsem se
přihlásil do české astronomické společnosti,
kam jsem byl po roce přijat doktorem Jiřím
Grygarem. A tehdy jsem začal pro brněnskou
hvězdárnu pozorovat proměnné hvězdy,
přes které jsem se dostal až k dvojhvězdám.
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 Takový astronom potřebuje jistě
mnoho pozorovacích přístrojů… Technika ale nebyla vždy tak vyspělá jako
dnes, s jakým dalekohledem jste začínal?
Byl to dalekohled, kterému se říkalo
„brejlák“. Začínala s ním většina hvězdářů
naší starší generace, protože nic jiného ani
nebylo. Skládal se z objektivu o půl až jedné
dioptrii a okuláru. A s tímto dalekohledem
jsem vystačil do 18 let. Pokoušel jsem postavit i vlastní pozorovací přístroje.
 Zajímalo by mě, jestli se z hvězd skutečné dá něco vyčíst? Jaký postoj zaujímáte k astrologii?
Z hvězd se dá vyčíst… skoro nic. Můžeme
zjistit jejich složení nebo dráhu. Ale astrologie nás hvězdáře skutečně rozčiluje. Že
za to lidé utratí spoustu peněz a slepě všem

 Astrologie má tedy hluboké kořeny…
Ano, dokonce jsou o tom zmínky i v Bibli.
Narazíme v ní na mrakopravce, kteří předpovídali budoucnost z oblak. Židé toto věštění přebírali od Chaldejců, což byli úžasní
astronomové, ale zbožštili hvězdy a to je
prostě špatně. Ve starověku se nerozlišovala astrologie a astronomie, byly to
prostě nauky o hvězdách. O něco později
slavní a známí astrologové přišli na to, že
astrologií se dá dobře vydělávat. Nejvěrnějším příkladem je asi Johanes Kepler,
který sestavil mnoho horoskopů. O samotné astrologii se vyjádřil takto: „Astronomie je moudrou matkou a astrologie
záletnou dcerkou, která se prodává každému zájemci, který chce a může zaplatit,
aby svou matku udržela při životě.“ Ale
existuje celá řada příkladů potvrzujících
nepravdivost astrologie. Táhne se to jako
červená niť, člověka to přitahovala odjakživa. Navíc tenkrát, když ještě neexistovalo
pouliční osvětlení, bylo všechno na obloze
výraznější, děsivější, oni si s tím opravdu
nevěděli rady.
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 Když už jsme se přiblížili k mystice… Setkal jste se někdy s mimozemšťany?
Já už jsem viděl spoustu ufounů ﹙usmívá
se﹚. Jednou třeba takhle vidím tiše plout
světla po obloze, takové oranžové to bylo.
To se ví, že to člověka vyvede z míry… Načež jsem se později dozvěděl, že to byly ty
thajské létající lampiony, které plní přání.
Zrovna tak mě vyděsily šajny z Litomyšle.
Volal jsem do Brna na hvězdárnu Janu Hollanovi, co to je, jestli náhodou nevybuchla supernova. A on mně povídá: „Pane Veselý, to
nevíte, že si máte vzít dalekohled, prohlédnout si to, a když je to pořád na stejném
místě, jedná se o pozemský zdroj?“ A on to
opravdu byl šajn na oblohu z litomyšlského
kostela. V ten moment jsem ze sebe udělal
blbce ﹙smje se﹚.
 Vidíte vůbec nějaký smysl v lidském
hledání mimozemské civilizace?
Zatím se nic nepotvrdilo, neexistují žádné
podklady potvrzující jiné civilizace ve vesmíru. Spíš naopak… Antropocentrický princip se například zabývá tím, že vesmír byl
stvořen pouze kvůli člověku. Vesmír se narodil, vesmír se vyvíjí a vesmír zemře. To je
nejúžasnější pravda, kterou říkal již malý národeček Židů. V komunistickém státu nám
všem vtloukali do hlav, že hmota je věčná
a přeměnná. Ale to je skutečně mylná představa…
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 A když se na to podíváme z té druhé
stránky… Myslíte si, že by současné objevy v genetice a experimenty s lidskou
DNA umožnily lidské rase lépe osidlovat
vesmír? A shledáváte vůbec správným
neustálou snahu lidí proniknout do hlubin vesmíru?
Já myslím, že to není správné. Lidi pořád
něco vymýšlí a tady to ničí… Samozřejmě,
člověk chce poznávat, chce jít dál a je to
dobře. Ale zatím je tak náročné dostat se
jen na Měsíc. Proč se o to znovu nikdo nepokusil? Protože je lepší poznávat vesmír
sondou, pozorovat všechno dalekohledem.
Navíc to, že žijeme právě na této planetě,
není nijak nahodilé. Země má tu správnou
rotaci, sklon polární osy. Existuje asi 30
náhod, které se sešly, aby tady vznikl život
a člověk. V případě, že na nás poletí asteroid nebo bude jinak hrozit zánik planety,
by asi mělo význam něco takové zkusit, ale
jinak v tom nevidím moc smysl.
 Píše se rok 2012 a v celém světě se
pořád dokola omílá tématika spojená
s předpokládaným koncem světa… Zajímalo by mě, jak se vy jako informovaný
astronom stavíte k těmto proroctvím?
 Jsme naprosto proti a konec světa nebude! Máme to všude na portálech. Věnují
se tomu dost významní vědci, u nás to je
například pan doktor Vondrák. Je to úžasný
odborník, píše mnoho zvláštních článků,

které naprosto exaktně a srozumitelně vysvětlují, proč to není možné. Ale když si to
lidi do té hlavy dají, tak tomu prostě budou
věřit a nikdo jim to nevymluví.
 Prozradíte nám na závěr vaše plány
do budoucích let?
Teď připravujeme oslavy narození profesora Zdeňka Kopala (*4. dubna 1914 v Litomyšli, †23. července 1993 ve Velké Británii), které se odehrají 4. 4. 2014 v Praze.
V Litomyšli by v tu dobu mělo proběhnout
veřejné pozorování oblohy. A jestli to dobře
dopadne, mohlo by se v září roku 2014
na litomyšlském zámku konat zasedání
jedné ze sekcí Mezinárodní astronomické
unie. Je to unikátní věc, protože se tato
unie schází jednou za 3 roky a naposledy
zasedala v České republice v roce 2006
v Praze. Tak doufám, že se nám to podaří
uskutečnit…
Panu Veselému tímto moc děkuji za poskytnutý rozhovor a přeju mu, aby se všechny
jeho velké astronomické sny v budoucích letech proměnily v realitu s jasnými a ostrými
konturami.
–TEŠ–

1
Precese je fyzikální jev, při němž se působením vnější dvojice sil mění orientace osy setrvačníku v prostoru.
(zdroj: www.wikipedia.cz, březen 2012)
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Z činnosti mysliveckého
sdružení Březina v roce 2011
Na výroční valné schůzi jsme zhodnotili loňský rok, který kromě
péče o zvěř, lovu či soutěží přinesl také mnoho další práce.

Lovecké střelectví, kynologie, kultura, práce s mládeží
Finančně a časově nejnáročnější byla modernizace střelnice
U Mudáka na Džbánovci, jež přišla na 600 tisíc Kč. Za tuto částku
byla obnovena studna, rozvod vody
do chaty a nově pořízeno sociální
zařízení, rozšířeno zázemí pro návštěvníky, vyměněna kuchyňská linka, zakoupena nová vrhačka
asfaltových terčů a celý areál byl elektronicky zabezpečen proti
zlodějům a vandalům. Na projekt se podařilo získat dotaci ve výši
450 tisíc Kč z národních zdrojů a prostředků EU.
Velkou porci času spořádala také organizace osmi soutěží
ve střelbě na asfaltové terče na Džbánovci. Domácí střelci dosáhli
výborných úspěchů. V soutěži tříčlenných družstev se stali přeborníky okresu Olda Vašina, Zdeněk Vostřel a Mirek Vašina, který také
získal třetí místo v soutěži o Pohár hejtmana Pardubického kraje.
Přeborníkem sdružení se z 36 soutěžících stal Jiří Lichtenberk ml.
z Českých Heřmanic. Vyvrcholením sezóny byl zářijový 39. ročník
Sloupenského poháru za účasti 60 závodníků a stovky diváků. V této
náročné soutěži se umístil M. Vašina na 7. místě, Z. Vostřel na 20.
a J. Lichtenberk na 28. místě.
Významných úspěchů přesahujících činnost sdružení dosáhli
vlastníci loveckých psů. Loveckou upotřebitelnost po složení zkoušek pro malá plemena získali v dohledávce spárkaté zvěře Pavel
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Jeřábek s hladkosrstým foxteriérem a Lucie Hamerníková a Mirek
Vašina se svými jezevčíky. Jmenovaní se nominovali za okres do soutěže o Pohár hejtmana, kde získali 3. místo. Naši členové též vlastní
osm upotřebitelných ohařů, z nichž bodovali především ohař Aron
Jirky Lichtenberka st., ohař Cid Ing. Františka Kupky a anglický setr
Pluto Martina Sokola. Zmínění ohaři se podíleli i na celkovém vítězství čtyřčlenného družstva našeho okresu v této odborně i divácky
velmi ceněné soutěži.
Jednou týdně se při účasti 20 dětí schází myslivecký kroužek pod
vedením mladých zkušených myslivců Mirka Vašiny a Václava Jiráčka,
člena MS Háje. Společně se učí poznávat krásy myslivosti a přírody
a připravují se na okresní soutěž o Zlatou srnčí trofej, ze které v loňském roce mladý Luboš Jiráček postoupil do celostátního kola.
Významnou společenskou a kulturní akcí je tradiční myslivecký
ples. Plná sokolovna ve Sloupnici se dobře bavila a výnos z plesu
značně přispěl k podpoře myslivecké činnosti.

Péče o zvěř a lovecké příležitosti
Mnoho času své činnosti trávíme odchovem zvěře. Na netřebských
rybnících bylo úspěšně odchováno 480 kachen březňaček, v odchovně v Hati, kde se této činnosti věnujeme už od roku 1969, jsme
loni odchovali 481 bažantů a 103 koroptví. Ty jsou ve volné přírodě
pod silným tlakem predátorů, takže jejich jarní sčítané stavy se pohybují v rozpětí 20–40 kusů. Koroptve vytrvale odchovává Josef Sokol.
A jaká byla lovecká úspěšnost? Na rybnících bylo za sezónu uloveno 461 březnáků a 22 lysek, což je nejvíc od roku 1977. Uspořádali
jsme 5 honů s poslední lečí, při nichž jsme ulovili 204 bažantů, 20
kachen, divočáka lončáka, lišku a 8 zajíců. Těch proti předchozímu
roku značně ubylo, lovili se pouze do tomboly na poslední leče a myslivecký ples. Lov přemnožených divokých prasat je velice náročný,
protože jsou velice ostražitá. Loví se převážně na podzim a v zimě
na čekané při měsíčku, jinak při každé příležitosti, kdy se se selaty
a lončákem v honitbě myslivci potkají. Celkem jsme ulovili 39 prasat,
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z toho 35 při samostatném lovu. Nejúspěšnějšími lovci byli Mirek
Vašina s 12 úlovky, Ing. Vašina s 8, Pavel Rezek ml. s 5 a Olda Vašina
se 4 divočáky.
Srnčí zvěř je stále početná i přes úbytek, který zaznamenáváme
v posledních letech. Pozorujeme, že zejména v zimě nemá v honitbě
klid. Zvyšuje se podezření na pytláctví, o čemž svědčí stopy terénních aut přes pozemky, výstřely, ke kterým se nikdo nehlásí, a nalezené padliny. V období strádání je srnčí zvěř přikrmována kvalitním
senem a granulemi, aby se minimalizovaly škody, které může napáchat z nedostatku potravy na mladých lesních porostech. V uplynulém roce bylo uloveno 24 srnců, 20 srn a 17 srnčat. Dalších 23 kusů
bylo nalezeno padlých, zejména u silnic.
Ke zhodnocení roku patří i vyhlášení nejlepších lovců zvěře škodící
myslivosti. Při lovu 19 lišek, psíka mývalovitého, 2 jezevců, 36 kun,
7 vran a 13 strak předvedli nejlepší mušku Jiří Lichtenberk st., Josef
Sokol a Rosťa Dlouhý, kteří za odměnu získali náboje.

Finance, ostatní informace
Hospodaření v loňském roce skončilo se ztrátou 117 tisíc Kč, ale díky
rezervám z minulých let máme dostatek prostředků k pokrytí provozních nákladů i v roce 2012. Příjmy získáváme z prodané zvěřiny,
výnosů z kulturních, střeleckých a kynologických akcí, ale i díky významné přízni sponzorů. Členové VČS zvolili na dalších pět let stejné
složení devítičlenného výboru a v tříčlenné kontrolní komisi obměnili jednoho člena, který už nekandidoval. Mimo běžnou péči o zvěř,
která je základní povinností každého člena, věnovali myslivci svému
koníčku 3 768 hodin. Sem spadá například i úklid odpadků, jež neukáznění návštěvníci odkazují podél cest protínajících honitbu. Činnost spolku zajišťovalo 29 aktivních členů ve věku od 24 do 70 let,
k nimž patří také 3 myslivci starší 80 let. Jim i ostatním příznivcům
poděkoval předseda sdružení František Kupka za vynaložené úsilí.
ZA MS BŘEZINA ING. OLDŘICH VAŠINA  REDAKČNĚ KRÁCENO –MŠ–
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 Karneval a Hasičský ples
Píše se 4. únor 2012 odpoledne. Byla by to sobota jako každá jiná, ale
není… Někteří se totiž právě chystají do sokolovny na karneval a mají
plné ruce práce s úpravou svých masek, aby právě ta jejich byla ze všech
nejlepší. A že bylo na co se dívat! Ovšem v tento den si neužívali zábavu
jen děti… Večer totiž masky vystřídaly společenské róby a v sokolovně se
plesalo. Obě tyto akce měli na svědomí místní hasiči a musím konstatovat,
že to opravdu stálo za to. Na karnevale i na plese se o zábavu starala
skupinka Zips z České Třebové a moc se jim to dařilo.

 Sportovní diskoples
Je tomu snad již zvykem, že v druhé polovině února pořádá Fotbalový oddíl
SK Sloupnice Sportovní diskoples. Ani letos tomu nebylo jinak a 25. února
se v sokolovně tančilo jako o život. Sama mohu potvrdit! V rytmech diska
rozdováděl tancechtivé DJ Koukola z Litomyšle a v průběhu večera vystoupila sloupnická taneční skupina RE$TART.

 Divadelní bál
Co by to bylo za plesovou sezónu, kdyby ji nezakončil již tradičně netradiční
Divadelní bál divadelního spolku DOVEDA a SDH Horní Sloupnice. Letos se
tak uskutečnilo 17. března, kde jinde než v místní sokolovně. Večerem prováděla skupina Vepřo Knedlo Zelo a nechyběla již tradiční scénka místních
ochotníků a taneční vystoupení skupiny RE$TART. Večer se, myslím, vydařil
a sokolovnu někteří z nás opouštěli v brzkých ranních hodinách.

 Setkání s důchodci
Konec března jako v předchozích letech patřil seniorům. Kulturní komise
při OÚ ve Sloupnici ve spolupráci s SDH Horní Sloupnice uspořádala 24.
března Setkání s důchodci. V rámci programu vystoupila sloupnická formace Comsi Comsa, dětský taneční kroužek, taneční skupina RE$TART
a jako každý rok seznámil příchozí s novinkami v obci starosta obce Josef Škeřík. Tentokrát bylo jeho slovo doprovázeno promítáním fotograﬁí
Jaroslava Nováka st. Po náročném programu zahrála k tanci a poslechu
–IKS–
skupina Borsalino.
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LEDEN
ÚNOR
2012
NAROZENÍ
Natálie Dolanská, Dolní Sloupnice
Dominik Parobek, Horní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2012
75 let 
František Fišer, Horní Sloupnice
Jarmila Sokolová, Horní Sloupnice
Božena Holcová, Horní Sloupnice
80 let 
Josef Seifert, Horní Sloupnice
Milan Sokol, Horní Sloupnice
Jarmila Vašinová, Horní Sloupnice
Oldřich Holec, Dolní Sloupnice
85 let 
Otilie Hillerová, Dolní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2012
75 let 
Jaroslava Šauerová, Domov pro seniory
80 let 
Vlastimil Kočí, Horní Sloupnice
Josefína Niklová, Domov pro seniory
Jaroslava Junková, Dolní Sloupnice
85 let 
Ludmila Šolcová, Domov pro seniory
Růžena Šejblová, Horní Sloupnice
Jaroslava Fišerová, Dolní Sloupnice
86 let 
Věra Hájková, Domov pro seniory
87 let 
Markéta Matějková, Domov pro seniory

87 let 
Josef Kubový, Dolní Sloupnice

88 let 
Václav Čapek, Dolní Sloupnice
Růžena Stoklasová, Horní Sloupnice

88 let 
Josef Chaloupka, Horní Sloupnice

89 let 
Růžena Habrmanová, Domov pro seniory
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90 let 
Jan Pecháček, Dolní Sloupnice
Antonín Dlouhý, Dolní Sloupnice
Josef Hájek, Horní Sloupnice
92 let 
Marie Nováková, Domov pro seniory

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Libuší Kulhavou, Horní Sloupnice
Václavem Šimrem, Horní Sloupnice
Marií Doubravovou, Horní Sloupnice
Janou Kociánovou, Horní Sloupnice
Miladou Vašinovou, Horní Sloupnice
Gertrudou Voříškovou, Domov pro seniory
Zdenkou Štusákovou, Domov pro seniory
Helenou Ryšavou, Domov pro seniory

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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SDH Horní Sloupnice Vás srdečně zve na

Pálení
čarodějnic

Divadelní spolek
DOVEDA Sloupnice
uvádí

30. dubna 2012 na Mlejnici
16.00–17.00 hodin 
Registrace čarodějnic a čarodějů
odměny pro nejlepší čarodějnice
(vyrobené, oblečené, kreslené)
18.00 hodin  Vyhlášení
nejlepších čarodějnic
18.10 hodin  Zapálení ohně

v pátek 25. května
a v sobotu 26. května 2012
od 19.30 hodin
v kině ve Sloupnici

od 19.00 hodin 
Volná zábava s hudbou a tancem
Pro děti hra o štěstí!!!
Výběr cukrovinek  Tradiční občerstvení

Servis, opravy
a prodej jízdních kol
David Adamkovič
předsezónní prohlídky jízdních kol •
údržba • generální opravy • stavby kol
na zakázku • náhradní díly a doplňky
Horní Sloupnice 39 • tel.: 608 370 678
e-mail: davidadamkovic@seznam.cz
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Jana Peňázová,
2. třída

Ema Borovcová,
3. třída
Nicola Wetterová,
4. třída

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. května 2012.

Př
Příspěvky,
připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 8. června 2012.

pelmel@sloupnice.cz
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