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„Jak vypadal Heydrichův vůz při atentátu, ukazuje výstava v Praze“ – tak zní
titulek v novinách, který upoutal mou pozornost, když jsem jimi jen tak bezděčně listovala.
Dozvídám se, že jsme si v neděli 27. května mohli připomenout 70. výročí od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Statečnost dvou mužů, Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše,
je víc než obdivuhodná. Na druhou stranu tento čin rozpoutal nejtěžší represe vůči českému obyvatelstvu
jako odvetu za úspěšně provedený atentát. Dnes už můžeme jen spekulovat, co by bylo, kdyby se k této akci
výše uvedení pánové neodhodlali.
Jak tak sedím nad rozevřenými novinami, napadá mě, co všechno si musel český národ v dějinách prožít. Je skoro
neuvěřitelné, že si po tom všem zachoval svou tvář. Tvář s četnými šrámy, které jsou nesmazatelnými znameními
odkazujícími na složitou minulost, ale přesto pořád svěží a krásnou. V krátkém časovém úseku náš národ zažil dva
totalitní režimy. Hitlerův puč s sebou přinesl diktaturu i systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů.
Tato doba teroru skončila až s druhou světovou válkou. Pocit euforie po válce ale netrval dlouho a náš národ musel čelit
dalšímu totalitnímu režimu. Ale i v tomto období se našli stateční lidé, kterým nebyl osud našeho státu lhostejný, a proto
se rozhodli bojovat za svobodu a demokracii. Díky tomu můžu poslouchat a číst to, co se mně opravdu líbí, každé ráno si
vybírat z množství různorodého oblečení, co si vezmu dnes na sebe, vzdělávat se bez ohledu na to, kým nebo čím jsou moji
rodiče, odjet za hranice objevovat svět, aniž bych se bála, že už se nikdy nebudu moct vrátit zpět.
Víte, je dobře, že v tváři našeho národa zůstaly šrámy, protože ty nám mohou neustále připomínat minulost, abychom si
dokázali vážit přítomnosti a v budoucnosti už nedělali stejné chyby. Smutnou skutečností zůstává, že pro moji generaci je
to často jen nudná a bezvýznamná historie, ty rány, které náš národ v minulosti utrpěl, už mnozí z nás nevidí, a tak se není
čemu divit, že někteří mladí přímo pohrdají demokracií a neuvědomují si, jaké mají možnosti. O to víc mě ale udivuje a děsí
zároveň, že se někdo z přímých pamětníků může na tuto dobu odvolávat třeba s tím, že „tenkrát, jo tenkrát bylo všechno
levnější, to se nám jinak žilo“. Přijde mně to stejné, jako by říkal: „Nechci svobodu.“.
Jistě, žádná doba není jednoduchá, v dnešní konzumní společnosti mají k sobě lidé dál, než kdy jindy. Současná politika
našeho státu nevrhá zrovna nejlepší obraz. Pan prezident si na Hradě dělá soukromou sbírku propisek, zatímco někteří
politici se měli dát spíše na divadlo, protože jejich dojemný pláč před soudem by jen tak někdo nezahrál. Stejně tak si
říkám, že mi přátelé dávají špatné víno, protože v krabici najdu vždycky jenom láhev s alkoholem. A zatímco my podlahářům obvykle platíme, někomu platí oni (snad bonus za to, aby si příště nenechal udělat dlažbu u konkurence).
Nevím, jestli to je víc k smíchu, nebo k pláči. I přes to všechno ale nejsem nijak skeptická. Protože my jsme ti, kdo
to mohou změnit. Máme tu možnost. A to je na demokracii to nejkrásnější. Záleží jen na nás, koho si zvolíme.
Kdyby se naplnily likvidační plány nacistů, neexistovali by naši rodiče, a tím ani my sami. Proto si važme
naší svobody. Jakkoliv sentimentálně to může znít – chraňme náš národ před dalšími šrámy, aby se
příští generace mohly dívat do stejně tak krásné tváře, jakou ji můžeme vidět dnes my.
–TEŠ–
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DOVEDA
dostal pořádný hlad
Rok se sešel s rokem
Je to přesně rok, kdy v červnovém čísle Pelmelu vyšel článek, ve kterém jsem se spolu
s naším sloupnickým divadelním spolkem
DOVEDOU ohlédla za úspěšnou etapou
hraní muzikálu Aleluja, dobří lidé, jenž nás
vynesl až na prestižní přehlídku amatérských souborů – Jiráskův Hronov. Mimo jiné
jsem vás informovala o „rekonvalescentní
divadelní dietě“, kterou náš soubor musel
podstoupit jednak proto, že nás poslední
muzikál poměrně vyčerpal, jednak proto, že
režisérka Markéta Světlíková odjela tvořit
divadlo do Srbska.

S dietou končíme
Jelikož jsme už „divadelní hladovku“ drželi
dost dlouho, rozhodli jsme se po čase opět
vystoupat na prkna, která znamenají svět.
Nejvíc hladový po novém představení byl
Martin Škeřík. Jeho chuť hrát byla tak velká,
že se rozhodl zastoupit Markétu Světlíkovou a po hlavě se vrhl do režírování. Měl
malý sen: zinscenovat jeho nejoblíbenější
ﬁlm Světáci, který vyniká zejména nepřekonatelnými hereckými výkony Libíčka, So-
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váka, Bohdalové a dalšími. A tak jsme se
za mrazivých zimních večerů začali scházet
a společně zahánět divadelní hlad. Samozřejmě jsme si byli vědomi toho, že žádná
reprodukce nemůže být lepší, než je originál, ani stejně dobrá. Proto jsme to tedy pojali jako jakousi metaforu – podobně jako se
tři fasádníci snaží proniknout do vyšší společnosti a prožít alespoň jednu noc v prvotřídním podniku v Praze, tak se i amatérský
divadelní soubor ze Sloupnice snaží ztvárnit
ﬁlmové Světáky. Druhou linii tak tvoří opakované vstupy režiséra Martina, které dodávají našemu představení potřebný nadhled a řeší některé „neřešitelné“ problémy,
s nimiž jsme se v průběhu zkoušení setkali
(např. vzplanutí ubrusu, aniž bychom museli
při každé zkoušce přivolávat hasičské jednotky).

nám podaří vás rozesmát, nebo alespoň
vytvořit úsměv na tváři, jsme maximálně
spokojení a naše nasazení, chuť a radost
z divadla je o to větší.

Vřelé díky vám všem
V posledním květnovém víkendu jsme sehráli ve sloupnickém kině dvě představení.
Dle zaplněného sálu a vašich reakcí se opovažuji doufat, že se vám „světáci ze Sloupnice“ líbili. Proto vám, milým divákům, chci
poděkovat za vaši přízeň a podporu, kterou
nám projevujete. Protože bez vás by se divadlo tvořit nedalo.
Při některé další repríze Světáků
–TEŠ–
nashledanou!

Úsměv prosím
Světáci v našem podání nejsou komedií,
která by uchvacovala porotu na amatérských divadelních přehlídkách a oslňovala
náročné diváky. Nicméně o to nám nešlo.
Chceme se spolu s vámi bavit, a pokud se
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Zprávy obecního úřadu
Další novinky ke stavbě kanalizace a čističky
Zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby bylo vypsáno v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo devatenáct uchazečů, jeden z nich se odhlásil.
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo 23. dubna za účasti komise ve složení: Josef Škeřík, Roman Vostřel, Jiří Antl, Ing. Jiří Hudeček a Ing. Jaroslav Dostálek. O zakázku oﬁciálně projevily zájem
následující ﬁrmy s uvedenými cenovými nabídkami: (ceny jsou uvedeny bez DPH 20 %)
Sdružení HAKOV, Hranice, a.s. . . . . . . . . . . . . 107 832 014 Kč
CGM CZECH Říčany, a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 032 115 Kč
OUTULNÝ, a.s. Náměšť nad Oslavou . . . . . . . . 66 556 157 Kč
STRABAG, a.s. Hradec Králové . . . . . . . . . . . . . 85 912 067 Kč
MERIT BAU CZ a.s. Pardubice . . . . . . . . . . . . . 45 484 054 Kč
AGILE spol. s r.o. Ústí nad Orlicí . . . . . . . . . . . 106 400 671 Kč
Tři z uchazečů vyzvala komise k doplnění požadovaných dokumentů,
na což mají ze zákona nárok. Následujícího zasedání hodnotící komise se 3. května účastnil zástupce Státního fondu životního prostředí ČR (SFŽP) Ing. Dostálek, který informoval, že dokumenty byly
v souladu se zákonem dodány a další nesrovnalosti nebyly shledány.
Komise se pozastavila nad velkým rozpětím cen v nabídkách. Na základě upozornění pracovníka SFŽP byla vyzvána ﬁrma s nejnižší cenovou nabídkou, aby vybrané položky v nabídce vysvětlila a obhájila.
Na dalším jednání 13. května komise rozhodla vyřadit tuto ﬁrmu ze
soutěže pro nevěrohodnost cen. Komise dospěla k názoru, že ﬁrma
by si později nárokovala zvýšené ceny na vícepracích, které by obec
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již musela zaplatit ze svého rozpočtu bez nároku na státní dotaci.
Zastupitelstvo rozhodnutí komise 14. května potvrdilo. Zakázku by
tedy měla zhotovit ﬁrma OUTULNÝ, a.s. Náměšť nad Oslavou. Všem
ﬁrmám byla zaslána zpráva o výsledku soutěže. Od doručení a převzetí oznámení mají ﬁrmy 15 dní na podání námitky, kterou by řešil
Úřad pro hospodářskou soutěž v Brně.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne 16. dubna schválilo ﬁnanční
kompenzaci majitelům nemovitosti, které budou napojeni na kanalizaci. O podmínkách přidělení ﬁnancí se píše na str. 6. Podmínky
získání ﬁnancí jsou také ke shlédnutí na webových stránkách obce
pod kolonkou AKTUALITY.

Změna územního plánu
Dne 11. dubna proběhlo v zasedací místnosti OÚ Sloupnice veřejné
projednání změny č. 2 územního plánu obce Sloupnice. MÚ Litomyšl
– jako pořizovatel – návrh územního plánu veřejně projednal, vyhodnotil výsledky a zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách. Pořizovatel
shledal, že návrh je v souladu se zákonem, předložil našemu zastupitelstvu návrh změny č. 2 a doporučil ho schválit. Zastupitelé rozhodli
vydat změnu č. 2 územního plánu obce Sloupnice formou obecné
povahy č. 1/2012. Přeloženo do češtiny: touto změnou byly vymezeny další zóny pro stavbu rodinných domků a prostory pro podnikatelskou činnost. Dále byla ze stávajícího územního plánu vypuštěna
část týkající se rychlostní komunikace R-35, kterou zastupitelé Pardubického kraje schválili přesunout k Litomyšli. Veškeré dokumenty
v textové i výkresové podobě jsou k nahlédnutí na stavebním úřadu
ve Sloupnici a na MÚ Litomyšl – odbor výstavby a územního plánování.
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Ve Vesničce bude nové dětské hřiště
V minulém roce podala obec žádost na Pardubický kraj o dotaci
na vybudování dalšího dětského hřiště ve Vesničce vedle asfaltového
hřiště. V současné době nám bylo oznámeno, že kraj uvolnil ze svého
rozpočtu 100 000 Kč. Obec k této dotaci přidá ﬁnance ze svého rozpočtu a hřiště se začne postupně budovat. Věříme, že bude tamními
dětmi hojně využíváno, a že jim ti, kterým jde jen o ničení majetku,
nebudou kazit radost.

Ochrana životního prostředí
Firma ASEKOL nám zaslala vyúčtování za sběr elektrozařízení za rok
2011 s rozborem, kolik se sběrem ušetřilo energie. Vloni občané
Sloupnice odevzdali k recyklaci 106 televizorů, 43 monitorů a 626 kg
drobného elektra. Úspora elektrické energie je 75,52 MWh, úspora
ropy 3032 l, úspora vody 349 m3. Letos poprvé jsme získali certiﬁkát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových
monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů. Výsledek
studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí.
Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik
energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3
roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke snížení
spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 km,
nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Když si uvědomíme, že osobní automobil vyprodukuje za rok 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost spotřebuje ročně
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2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni,
kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí,
zaslouží obrovský dík.

Různé
 Zastupitelstvo obce rozdělilo mezi organizace působící v obci ﬁnanční příspěvek na činnost ve výši sto tisíc korun. Vyúčtování
musí organizace na obec doručit do konce října 2012.
 Zastupitelstvo odsouhlasilo provést výměnu a instalaci nových
dopravních značek „Dej přednost v jízdě“ na místních komunikacích, které vyúsťují na páteřní silnici v obci. Z ﬁnančních důvodů
se letos výměna uskuteční v horní části obce, v příštím roce se
dokončí v dolní části obce.
 Do konce června by měly být hotové restaurátorské práce v průčelí budovy základní školy. Na konec prázdnin chystá pan ředitel
den otevřených dveří.
 Touto cestou bych chtěl požádat obyvatele obce o pomoc při
sečení trávy alespoň na pozemcích přilehlých k nemovitostem.
Za pomoc všem děkuji.
 Neustále se naše obec potýká s vandalizmem a ničením obecního majetku. Prosím o pomoc vás všechny, kterým není lhostejné, jak několik jedinců kazí radost ostatním. Přistihnete-li
někoho při této činnosti, nahlaste to prosím na obecní úřad.
Děkuji vám.
 V červenci a srpnu bude v pondělí a ve středu pracovní doba obecního úřadu pouze do 16.00 hodin. Ostatní časy zůstávají v platnosti.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Finanční kompenzace
za připojení na kanalizaci
Finanční kompenzaci lze uplatňovat po dobu zkušebního provozu.
CÍL A LEGISLATIVA
Napojení na kanalizaci pro veřejnou potřebu vybudováním kanalizační přípojky je povinností vlastníků stavebních pozemků nebo staveb, kde je technicky možné se napojit na kanalizaci, a to v souladu
se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění
pozdějších změn a doplňků. Cílem kompenzace je ﬁnančním příspěvkem podpořit dobrovolné připojení vlastníků přilehlých nemovitostí
a to do předem stanoveného termínu. Po uplynutí termínu možnosti
podání žádosti o ﬁnanční kompenzaci bude pro veřejnou potřebu
provedena kontrola připojení. V případě, že napojení nemovitosti
nebude v souladu s uvedeným zákonem do ukončení stanoveného
termínu (do jednoho roku od zahájení zkušebního provozu), pozbývá
majitel nemovitosti nárok na kompenzaci a povinnost napojit se
na kanalizaci jde plně na jeho náklady. Obecní úřad ve Sloupnice rozhodnutím určí termín napojení. Zahájení zkušebního provozu bude
zveřejněno obvyklým způsobem.
FINANČNÍ KOMPENZACE ZA PŘIPOJENÍ NA KANALIZACI
PRO VEŘEJNOU POTŘEBU OBCE SLOUPNICE ŘEŠÍ:
 Vyhotovení a projednání projektové dokumentace kanalizačních
přípojek pro stavby, které se mohou připojit dle projektové dokumentace I. etapy. Projekty budou vyhotoveny ﬁrmou vybranou
na základě výběrového řízení, které provede Obec Sloupnice. Projektová dokumentace bude doplněna vyjádřením příslušných institucí.
Zajistí Obec Sloupnice.
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 Zohlednění případů, kde není technicky možné gravitačně se napojit na kanalizaci pro veřejnou potřebu a je nutno přečerpávat odpadní vody pomocí čerpadla pevně umístěného v čerpací jímce, Obec
Sloupnice zaplatí náklady maximálně ve výši 5 000 Kč.
VŠEOBECNÉ INFORMACE:
 Finanční kompenzace se týká pouze fyzických osob vlastnící nemovitost k bydlení, popřípadě k rekreaci na území obce Sloupnice
a mající trvalý pobyt v obci Sloupnice.
 Finanční kompenzaci může uplatňovat i jeden z podílových vlastníků nemovitosti (pouze se souhlasem ostatních spoluvlastníků)
nebo jeden z vlastníků nemovitosti ve společném jmění manželů
(pouze se souhlasem spoluvlastníka).
 Finanční kompenzaci lze získat na základě vyplněného formuláře,
provedení kontroly pravdivosti uvedených údajů ve formuláři ze
strany zástupců obce a po podepsání smlouvy o příspěvku.
 Finanční kompenzaci za projekt a příspěvek na čerpadlo je možné
uplatňovat až po kolaudací přípojky.
 Pro řádný provoz ČOV je třeba, aby do technologie čistírny přitékaly splaškové vody v surovém (nečistém) stavu. Proto je nutné, aby
došlo k přepojení přítoku a odtoku u stávajících předčisticích zařízení
umístěných u jednotlivých nemovitostí (septiků, MČOV). Do přípojky
nesmí být napojeny dešťové vody.
Tento dokument byl projednán a schválen na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Sloupnice dne 16. dubna 2012 pod č. usnesení
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
132/12/Z.
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Veterán
oživí historii
Dolnosloupenští hasiči představili o čarodějnicích veřejnosti nového „člena“ svého sboru. Pro Ford 3000, hasičský speciál z roku
1937, si dojeli až ke slovenským hranicím do Valašské Senice. „Používali jsme tento typ v šedesátých letech. Měli jsme tady sice
ročník 1942, ale parametry jsou prakticky stejné,“ uvádí Miroslav
Škop, starosta sboru. „Motor je funkční, jinak auto čeká renovace.
Bude sloužit pro naše potěšení, na historické přehlídky, na jízdy
veteránů.“ Na vozidlo za 125 tisíc korun se složilo deset hasičů,
–MŠ–
sbor každý rok uhradí jednu splátku.

Stavební úpravy katolické fary
Stávající budova katolické fary
v Horní Sloupnici pochází z roku
1796 a patří mezi barokní dominanty naší obce. Vzhledem
k omezeným ﬁnančním prostředkům jsme svědky její dlouhodobé
opravy, která se pomalu chýlí
ke svému konci.
I. etapa  První opravy probíhaly v letech 1998–2001 za dp.
Mgr. Ivo Kvapila. Zaměřeny byly na rekonstrukci bytu duchovního
ve druhém patře a vybudování pastoračního sálu z bývalého hospodářského stavení.
II. etapa  Mým nástupem vznikla v letech 2005–2011 farní kaple
Panny Marie Bolestné, ubytování pro hosty, kancelář a knihovna.
III. etapa  Od dubna 2012 realizujeme, s výraznou ﬁnanční podporou státu, výměnu havarijní střešní krytiny. Výše rozpočtu činí
1 794 543 Kč.
IV. etapa  Podle ekonomických možností bychom rádi navrátili budově její původní tvář barokizující fasádou a výměnou oken.
Až doposud byly stavební aktivity z převážné části ﬁnancovány z příspěvků věřících a darů dobrodinců, kterým touto cestou vyslovuji:
„Upřímné Pán Bůh zaplať!“. V neposlední řadě však patří poděkování
také Obci Sloupnice a jejím představitelům za jejich vstřícný přístup
a zájem o stavební dění, radu i ekonomickou pomoc při realizaci tak
rozsáhlé akce. Za dílo obnovy poděkujeme při „posvícení“ v neděli
28. října 2012, kdy si za účasti královehradeckého biskupa Mons.
Jana Vokála připomeneme 300. výročí posvěcení farního kostela
svatého Mikuláše.
MGR. BERNARD JIŘÍ ŠPAČEK OP, ADMINISTRÁTOR
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Rekordní
pochod
Tradiční pochod Sloupenskými lesy se letošním 38. ročníkem zapsal do historie svou rekordní účastí. Na jednu ze tří pěších, či
dvou cyklotras v překrásném květnovém počasí vyrazilo 1105
turistů. V cíli na ně kromě zaslouženého občerstvení a upomínky
na pěkný výlet čekalo představení skupiny historického šermu,
dopoledne dovršil seskok parašutistů. Turistický pochod byl letos
v rámci KČT Pardubického kraje zahrnut do akce „Evropský rok aktivního stárnutí 2012“, která se snaží zapojovat a udržovat starší
spoluobčany ve společnosti. Náměstek hejtmana Roman Línek
odměnil nejstaršího muže na startu pochodu, osmdesátiletého
Zdeňka Nováčka, nejstarší ženu Věru Andrsovou a také nejvzdálenějšího účastníka, Jiřího Hamorníka z Ostravy. Všichni od něj
–MŠ–
obdrželi turistický baťoh.

Železní hasiči
soutěžili na
Andrlově chlumu
Mezi místními hasiči vyrůstá nová
hvězda. V seriálu celorepublikových závodů o titul „železného
hasiče“ už několik let dosahují
vynikajících výsledků sourozenci
Jirka a Láďa Mikulečtí, kteří se
v klání na konci dubna na Andrlově chlumu umístili na druhém,
resp. sedmém místě. Skvělé třetí
místo vybojoval další sloupenský
…a při relaxaci
hasič Martin Holec, pro kterého
to byl vůbec první start v této
náročné soutěži. „Třetí místo mě
překvapilo, chtěl jsem to hlavně
dokončit,“ hodnotí Martin svůj
výkon. „Nejtěžší je pro mě přesun
osmdesátikilové ﬁguríny, já vážím
65 kilo,“ dodává. Razantní vstup
mezi železné hasiče potvrdil sedmým místem na dalším závodě
v Moravském Berouně, kde soupeřil i s profesionály. Mimochodem –
vyhrál tam Jirka, Láďa doběhl třetí.
Martin Holec
při jedné z disciplín…

–MŠ–
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S požáry se roztrhl pytel
Po delší době vyjížděla naše jednotka během krátké doby k několika požárům. První z nich se rozhořel 10. dubna na travním porostu směrem
na Němčice. Podruhé jsme vyjížděli v neděli 29. dubna krátce po obědě na Kozlov, kde hořela mýtina, ale odtud jsme byli odvoláni do lesa
nedaleko Antoníčka. Tam se o několik týdnů dříve pálilo roští. Vítr rozdmýchal jiskry z doutnajícího pařezu, od něhož se plameny šířily po jehličí.
Na místo vyjely jednotky z Chocně, Řetůvky a Litomyšle. Naši hasiči hlídali místo požáru do ranních hodin.
Na okrskové soutěži 19. května obhájilo družstvo mužů loňské prvenství a tentýž večer byla naše jednotka spolu s dalšími šesti povolána
do Vračovic Orlova. Plameny tam zachvátily objekt bývalého restauračního zařízení, který je přestavován na rodinný dům. Asi po hodině byl
požár pod kontrolou, navíc hasiči také museli ochlazovat okolní objekt před plameny. Hned druhý den jsme byli u požáru v lese, tento zásah
byl naštěstí ohlášen včas, takže likvidace byla celkem snadná.

TÍMTO HASIČI APELUJÍ NA OBYVATELE OBCE, ABY UVÁŽILI JAKÉKOLIV PÁLENÍ, ZEJMÉNA V LESE.
ZA SDH HORNÍ SLOUPNICE STAROSTA SBORU FRANTIŠEK ŠEJBL
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Školáci v kině
popřáli
maminkám
Vystoupení k oslavě Dne matek uspořádala Základní škola
ve Sloupnici ve čtvrtek 17. května v místním kině. Na více než
dvouhodinovém programu se podílelo 118 žáků. Večer zahájila
děvčata z první až třetí třídy, která dramatizací Neckářovy písně
Tvá máma navodila příjemnou atmosféru. Následovala pohádková
představení jednotlivých tříd mladších i starších žáků, která se
střídala se sólovými recitátory, zpěváky, tanečníky a cvičenci na žíněnkách. Program vyvrcholil pěveckým sborem a přáním všem přítomným divákům, aby jim dobrá nálada vydržela i v následujících
EVA SYCHROVÁ
dnech.

Den Země ve Sloupnici
Třetí týden v dubnu se na naší
škole uskutečnila již tradiční akce
ke Dni Země pod záštitou Lesů
ČR, krajského ředitelství Choceň.
Pro žáky 1. stupně bylo připraveno ve spolupráci s jejich staršími
spolužáky několik her a soutěží
zaměřených na ekologii a ochranu
životního prostředí. Snad nikdo
neodolal například hodu odpadkem do koše, skákání v pytlích
nebo hře Co kam patří. Kromě
soutěžení se děti věnovaly také
úklidu v okolí školy. Žáci 2. stupně
se do této akce zapojili v pátek
a uklidili veřejná prostranství
v obci, v okolí Domova seniorů,
autobusového nádraží a kostela.
Součástí této akce je již několik let sběr starého papíru a plastových
obalů. Kdo si myslí, že je to jenom hra, ten se mýlí. Výsledek snažení
našich žáků, tj. přes 6 tun papíru a více než 33 tisíc kusů plastů,
to jen potvrzuje. A kdo byl nejlepší? Ve sběru papíru vyhrála na 1.
stupni 4. třída a na 2. stupni 6. třída. A v jednotlivcích? Nejlepším
sběračem starého papíru se stala Zuzana Černá ze 4. třídy, která
odevzdala 849 kg. Ve sběru plastů se stal vítězem Martin Svoboda
z 8. třídy s 2 300 kusy.
Akce by se nemohla konat bez spolupráce s Obcí Sloupnice, poděkování patří též Lesům ČR.
STELLA KUBÁSKOVÁ
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Hospoda U Vašinů a rekonstrukce
autobusového nádraží na konci 80. let
20. století. FOTO: JAROSLAV NOVÁK
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HANA BEČIČKOVÁ

RŮŽENA ČERNÁ

JOSEF HUDEČEK

Jaká událost
ve Sloupnici
vám nejvíce utkvěla
v paměti?
Není to událost stará.
Bylo to loni, kdy nás
u příležitosti 300 let
od obnovení farnosti
v naší obci navštívil
současný arcibiskup Dominik Duka. A jestli
můžu ještě jednu událost – když celá Sloupnice držela při sobě a společně demonstrovala proti severní variantě silnice R-35. To
mě potěšilo.

Jaká událost
ve Sloupnici
vám nejvíce utkvěla
v paměti?
V období nacistické
okupace tady u Mikuleckých hledali studenta Kužele, který se
u nich skrýval. A bývali
by byli zajali sloupnické muže a postříleli
je. Pan Mikulecký proto řekl, kde se Kužele schovává. Celou rodinu kromě babičky
a malé dcery pak zavřeli a do Sloupnice už
se potom vrátil jen jeden z nich.

Jaká událost
ve Sloupnici
vám nejvíce utkvěla
v paměti?
Zapomenout se nedá
na vstup vojsk Východního bloku v srpnu
1968. Na Sloupnici to
přímo dopad nemělo,
i když tudy vojáci taky projížděli. Otáčeli
jsme jim silniční směrovky, abychom jim aspoň zkomplikovali postup, a zpívala se písnička „Běž domů, Ivane“. V té době jsem
vztekem hodně zapomněl ruštinu.

Do které doby byste se znovu ráda
vrátila, kdybyste měla tu možnost?
Hezkých okamžiků jsem zde prožila víc, ale
ráda bych se vrátila do doby po revoluci.
Všichni byli v euforii a měli radost, že to
všechno bude jinačí. Sloupnice potom byla
zase ucelenější a více sjednocená.

Do které doby byste se znovu ráda
vrátila, kdybyste měla tu možnost?
Do svého dětství. Vyrůstala jsem zde, chodili jsme na pole pást husy. Byla to práce,
kterou jsme museli každý den vykonávat,
ale mně to jako povinnost vůbec nepřišlo.
Ráda na to vzpomínám…

Co se vám ve Sloupnici nejvíc líbí?
Ve Sloupnici se mně nejvíc líbí okolní příroda.
Jsou to také sousedské vztahy, na kterých
je vidět, že lidé se mají pořád rádi. Nepanuje
tady taková anonymita jako ve městech.
Pokud bych měla jmenovat například i budovu, moc se mně líbí, jak opravili školu. Je
teď chloubou vesnice.

Co se vám ve Sloupnici nejvíc líbí?
Líbí se mně to, že lidé si v dnešní době ještě
všímají toho, co je důležité. Hojně přispívají
na střechu fary, která už byla ve špatném
stavu. Tím pádem zase část naší rodné vsi
bude obnovena.

Do které doby byste se znovu rád
vrátil, kdybyste měl tu možnost?
Těžká otázka… Asi do mládí. Když mi bylo
osmnáct let, založili jsme s Rudou Blažkem a Jirkou Mikuleckým, malířem a výborným hercem, estrádní skupinu Semtamfór.
Od toho jsem ještě před vojnou přešel k divadlu, které režíroval Josef Chaloupka. To
bylo krásné období.
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Co se vám ve Sloupnici nejvíc líbí?
Je tady nádherné okolí, romantická krajina,
ale mrzí mě, že přímo v obci není zeleň moc
dobře zkulturněná. Máme tady i pěkné budovy, hlavně školu a sokolovnu. Celkem dobře
tady fungují spolky a jejich podpora od obce.
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Swingující piráti
zavítají do Sloupnice
Seznamte se…
PIRATE SWING BAND je kapela Jiřího Ševčíka tvořená čtrnácti sólisty různých žánrů,
mezi nimiž bychom našli i sloupnického
rodáka Radka Škeříka. Repertoár této hudební formace tvoří nejen klasický swing,
ale zejména vlastní swingové verze největších světových hitů napříč všemi hudebními
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žánry (Jackson, Madonna, Queen, Bon Jovi
atd.). Skutečnost, že se něčemu podobnému nevěnuje žádné seskupení u nás ani
v Evropě, dělá toto těleso jedinečným.

Swing Band platili za hlavní hvězdu, svědčí
i fakt, že švýcarské noviny psaly v souvislosti s jejich swingovou úpravou hitů o naprosté senzaci.

Piráti si získali i Montreux

Sloupnice v rytmu swingu

O výjimečnosti těchto „pirátů“ svědčí řada
úspěchů, které strhly pozornost médií. Pokud jste je na titulních
stránkách novin nebo
televizních kanálech nezaznamenali, dovolte mi,
abych zmínila alespoň
ten největší: z desítek
ansámblů z celého světa
byla tato kapela vybrána
k účinkování na speciální
oslavě nedožitých pětašedesátin
Freddieho
Mercuryho a čtyřiceti let
existence Queen, která
se konala ve švýcarském
Montreuxu v září roku
2011. O tom, že Pirate

Pokud chcete koncert této neotřelé a originální hudební formace zažít „na vlastní kůži“
nemusíte vyjíždět za hranice, ani několik desítek či stovek kilometrů daleko. Stačí, když
se 29. června 2012 projdete (či dojedete)
k areálu Na Mlejnici ve Sloupnici, kde Pirate Swing Band v 19.30 hodin exkluzivně
pro Sloupnici a okolí vystoupí.

Proč si koncert nenechat ujít
Pověst kapely coby „jiných a hudebně nevypočitatelných swingových chameleónů“ ji
předchází. Proto si tuto jedinečnou hudební
událost rozhodně nenechte ujít a přijďte
podpořit Pirate Swing Band spolu s Radkem
Škeříkem. Jsem přesvědčená, že se bude
jednat o nevšední hudební zážitek, na který
–TEŠ–
se jen tak nezapomíná.
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Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o dění v našich společnostech
ZD Sloupnice a ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o.
Výroční členská schůze, která se konala 2. března, zhodnotila
na události bohatý rok 2011 a stanovila cíle pro rok letošní. Patří mezi ně dokončení investiční akci Bioplynové stanice Němčice,
zlepšení výsledků v chovu skotu, na úseku mechanizace, zpracování
návrhu úprav nájemného za pozemky a pokračování ve zvyšování výkonnosti Řeznictví Sloupnice s.r.o. Mimo jiné schválila výplatu podílu
na zisku členům, která byla provedena k 30. dubnu.
Na rozdíl od zemědělců v nižších polohách je stav našich ozimů,
až na část pšenice na Dolní Sloupnici, díky dostatečné sněhové pokrývce relativně dobrý. Chladné počasí a přízemní mrazíky ovlivnily
vzcházení, patrné to je zejména u cukrovky, ale přesto, že porosty
nelze srovnávat s loňským výjimečným rokem, jsme se rozhodli plochy nepřesévat. Nástup jara byl poměrně časný se suchým rázem
počasí. Jarní práce jsme zahájili 6. března regeneračním hnojením
ozimých obilovin a řepky. Setí a sázení probíhalo od 17. března
do 26. dubna. Během tohoto období jsme založili 411 ha jarního
ječmene, 131 ha cukrovky, 29 ha hrachu, 232 ha senážního hrachu,
375 ha podsevů jetele, 54 ha brambor a 384 ha kukuřice – celkem
tedy 1 616 ha. V současné době probíhá sklizeň první seče senáží.
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Výroba mléka je v zisku zejména díky vyšší ceně mléka, která však
již v dubnu začala klesat. Pozitivní je vyšší obsah bílkoviny v mléce,
celkově vyšší stav zvířat a lepší zpeněžení, díky čemuž je dodávka
mléka o 31 tisíc litrů vyšší, dále snížení nákladů na nakoupená krmiva. Problémem je stále vysoká brakace krav a horší výsledky odchovu telat.
Ve výkrmu prasat jsme v dubnu ukončili prodej druhého turnusu.
Ekonomicky je chov prasat nyní po dlouhé době rentabilní. Proti
minulému období jsme díky nižší kvalitě dodávaných jednodenních
kuřat dosáhli slabších výsledků i u prvních dvou turnusů ve výkrmu
brojlerů ve Zhoři.
Středisko mechanizace zvládlo první etapu jarních prací bez problémů i díky zapojení nového traktoru CASE MAGNUM 340, který
společně s loňským nákupem traktorů významně navýšil tahovou
sílu v podniku. Středisko prodeje strojů s prodejcem Milanem Navrátilem prodalo letos tři stroje, zvýšily se i tržby za náhradní díly
a servisní práce.
Bioplynová stanice Němčice je stále ve zkušebním provozu, od
9. března dosahuje maximálního výkonu, tj. cca 950 kW k prodeji
bez vlastní spotřeby. Během zkušebního provozu jsou testovány
všechny technologie a skladba krmné dávky. V současné době
jsme zahájili výstavbu první etapy teplovodu. Bohužel jsme museli
reagovat na nepřiznání dotací a vzhledem k omezeným zdrojům ﬁ-
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nancí bude v letošním roce provedena pouze první větev teplovodu
ke sportovnímu areálu, škole a školce. Položení teplovodu dokončíme do 10. června, poté bude následovat druhá etapa – montáž
zařízení v budovách a úpravy topných systémů, které by měly být
dokončeny do 15. srpna. Předpokládáme, že ukončení zkušebního
provozu a kolaudace bioplynové stanice proběhne 19. června a veřejnost budeme moci pozvat na Den otevřených dveří, který předběžně plánujeme na 22. června.
Řeznictví Sloupnice s.r.o. zatím stále pokračuje v růstu výroby.
Jatka za první čtyři měsíce porazila mimo jiné více než 5 750 ks
prasat, a téměř 450 ks hovězích zvířat. Zprovoznili jsme naši pátou prodejnu – U jatek ve Sloupnici. Tradičně se účastníme soutěže
MLS Pardubického kraje, vyhlášení výsledků proběhlo 4. 6. 2012
na zámku v Pardubicích. Naše výrobky jsme prezentovali na Dni
SZeŠ v Lanškrouně, i při Gastronomických slavnostech M.D. Rettigové v Litomyšli.

Tím bychom se měli stát jedinou zemí v Evropě bez této podpory
vzhledem k tomu, že Slovensko ji hodlá opět zavést. Zelená na a
je symbolem, kterým vrcholí negativní přístup představitelů české
vlády k našemu zemědělství. Výsledkem této politiky bude další
snížení konkurenceschopnosti a potravinové bezpečnosti českého
zemědělství, pokračující ohrožení především živočišné výroby, vyšší
dovozy méně kvalitních potravin ze zahraničí a v konečném důsledku
zdražení potravin. Premiér Nečas byl vyzván k jednání dopisem všech
nevládních organizací (kromě Asociace soukromých zemědělců),
na který nereagoval. Z tohoto důvodu krizový štáb, jehož hlavními
členy jsou představitelé Zemědělského svazu, Agrární komory a ČMSZP, rozhodl o protestní jízdě 23. 5. 2012 v rámci celé ČR, které
se zúčastnilo 2 067 strojů. I pro náš podnik vratka spotřební daně
představuje významnou částku a proto jsme se k této akci připojili.
ZA VEDENÍ ZD ING. JAROSLAV VAŇOUS, PŘEDSEDA DRUŽSTVA

Představenstvo ZD rozhodlo o výdeji nestandardního naturálního obilí ze sklizně 2011. Zájemci, kteří podali objednávku v termínu, mohou naturálie vyzvednout do 28. června ve skladu Dolní
Sloupnice u čp. 4 za Benešovými každé úterý (7.00–12.00 a 13.00–
–15.00 hodin) a čtvrtek (7.00–12.00 a 13.00–17.00 hodin).
Připravujeme tradiční zájezd pro důchodce, který se uskuteční
v úterý 26. června. Plánována je prohlídka Bioplynové stanice
v Němčicích, návštěva zámku v Nových Hradech, Prvního českého
muzea cyklistiky a skanzenu na Veselém kopci.
Jak můžete sledovat i ve sdělovacích prostředcích, stále se vyhrocuje situace kolem postavení českého zemědělství ve vlastní zemi.
Již tak značně nesrovnatelné podmínky mezi zeměmi EU hodlá česká
vláda prohloubit zrušením vratky spotřební daně, tzv. zelené na y.
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 Jak bys svoje obrazy popsal?
Někdo říká, že jde o surrealismus, ale já
sám to do žádného stylu neřadím. Maluju
ve vrstvách, to znamená, že natřu plátno
jednou barvou, pak nanesu druhou vrstvu
jinou barvou a přitom už do toho dělám
různé kontury. Tím obraz dostává prostorový a světelný efekt.
 Odkud čerpáš inspiraci?
Něco jsou vysloveně fantazie, snové krajiny,
něco je inspirované východní ﬁlozoﬁí a mytologií. Někteří lidé nad nimi rozjímají, jiným
se to prostě jenom líbí.
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Pelmel_červen_2012.indd 16

 Maluješ také na zakázku?
Ne. Malování je pro mě prostor pro sebevyjádření. Jen dvakrát jsem se nechal přemluvit, ale už to neudělám. Je těžké skloubit
představu zákazníka s mojí.
 Vystavuješ svoje obrazy?
Dřív poměrně hodně – měl jsem dvaadvacet výstav po celé republice, ale poslední
velká samostatná byla v roce 2007. Jinak se
účastním společných výstav. Není moc času
na malování.
 Jak ses dostal k buddhismu?
Jako kluka mě přitahovala různá bojová
umění, ale i meditace. S dospíváním jsem tu

JIŘÍ MOTÁK se živí pokládáním
podlah. Přízemní ale rozhodně
není. Kromě toho, že jezdívá
na dlouhé cesty do Indie,
aby si tam prohluboval svou
buddhistickou víru, také
maluje neobvyklé obrazy.

„bojovou“ stránku odboural a začal se věnovat meditačním praxím. Dřív jsem se zajímal
o různé směry, částečně i o křesťanství, ale
nikdy mě z toho nic nenaplňovalo tak, jako
buddhismus. Ten má obrovskou výhodu, že
se dá aplikovat na jakékoli prostředí. Dalajláma sám předává určité praxe nejen pro buddhisty, ale i pro ostatní náboženství. Protože není důležité, k jaké víře se člověk hlásí,
ale jak pracuje s myslí. To všechno okolo
už jsou jen koncepty vytvořené zase jenom
myslí. Když jde člověk správnou cestou, je
jedno, jestli je křesťan, muslim nebo buddhista, protože vždycky dojde do bodu, ze kterého každý povstal. Ale pokud člověk začne
lpět na určitých dogmatech, už je mimo.
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 Co ti víra přináší?
Každá víra by z tebe měla dělat lepšího
a silnějšího člověka spojeného s určitou pokorou. Na sobě pozoruju hlavně vnitřní proměnu. Nedá se říct, že by šlo o změnu rok
od roku, ale v horizontu tří, pěti, deseti let
určitě ano.
 Jsi tady v Evropě se svou vírou nějak
konfrontovaný?
Od svého učitele jsem dostal roucho, které
nosím při speciﬁckých příležitostech, jako
třeba vítání občánků na obecním úřadě.
Občas se na mě kvůli tomu někdo zvláštně
dívá, ale jinak to moc nepozoruju.
 Kam přesně jezdíš a co tam děláš?
Jezdím do indické Dharamsaly na úpatí Himalájí, kde sídlí dalajláma a tibetská exilová
vláda. Tibeťané, kteří sem uprchli po čínské
okupaci, tady staví původní kláštery, které
Číňané v Tibetu zničili. Jezdím tam za svým
učitelem, který mě individuálně vyučuje,
nebo na jiná místa, kde se předávají různé
nauky. Někdy jsou tak vzácné, že se na setkání sejde i několik tisíc lidí z celé Indie, Nepálu i z ciziny.
 Do Tibetu se nedá dostat?
Oﬁciálně jen do oblastí, kam tě pustí Číňané,
ale to jsou spíš takové skanzeny. Pokud se
chceš podívat jinam, riskuješ vězení. Stejně
ale většinu z toho, kvůli čemu do Asie jez-

dím, Číňané v Tibetu zničili, během okupace
povraždili snad třetinu obyvatel.
 Kde během svých dlouhodobých
pobytů bydlíš?
Teď už u svého učitele v Dharamsale. Dříve
jsem bydlel vždy u nějakého kláštera, kde
mě nechávali v malé místnosti pro mnichy.

z Indů jsem vždycky vysátý a těším se domů.
U nás se mi nelíbí takové to české švejkovství, kdy lidé rezignují na veškerý svůj potenciál a omlouvají tím svou lenost. Lidem,
kteří tady jsou nespokojení, říkám, ať jedou
na pár týdnů do Indie a uvidí, jak rádi se budou vracet domů.
–MŠ–

 Máš chuť cestovat i jinam?
Mě to nejvíc táhne právě do Indie, Nepálu, Bhútánu, protože cesta tam je spojená s hlubším významem. Nemám nutkání
za každou cenu všechno projet. Navíc Indie
sama o sobě přináší dost zážitků.
 Chystáš se na další cestu?
Chystám, ale až dozrají
všechny okolnosti. Pro
mě má význam tam
jet, až dokončím určité
praxe.
 Jak se ti líbí
v Čechách?
Zdejší způsob žití mi vyhovuje, i když myšlení
mám spíš východní. Rozdíl mezi Evropou a Indií je
velký. Když se vracím z Indie, už na letišti ve Vídni
ucítím z lidí chlad a uzavřenost. Na druhou stranu,
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pan často připa

V Indii si Evro
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BŘEZE
N
DUBE
N
2012
NAROZENÍ
Petr Zelenka, Horní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2012
70 let 
Marie Chlebounová, Horní Sloupnice
Miroslav Šafář, Dolní Sloupnice
Jiří Pávek, Horní Sloupnice
Stanislav Šmejdíř, Dolní Sloupnice
75 let 
Václav Veselý, Horní Sloupnice
80 let 
Eva Janoušková, Dolní Sloupnice
85 let 
Věra Mikulecká, Horní Sloupnice
86 let 
Vlasta Janecká, Dolní Sloupnice
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87 let 
Vlasta Zachařová, Horní Sloupnice
Věra Šandlová, Domov pro seniory
88 let 
Marie Bořková, Domov pro seniory

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2012
70 let 
Josef Sokol, Dolní Sloupnice
Jiří Beneš, Dolní Sloupnice
80 let 
Karel Kodytek, Horní Sloupnice
85 let 
Věra Dostálová, Dolní Sloupnice
86 let 
Božena Janecká, Domov pro seniory
Jiří Kodytek, Dolní Sloupnice
87 let 
Anna Jeřábková, Domov pro seniory

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany:
Františkem Bezděkem, Horní Sloupnice
Marií Šimrovou, Horní Sloupnice
Marií Lanckovou, Domov pro seniory
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

Dne 20. června 2012
uplyne 15 let
od tragického úmrtí pana

Jiřího Popelky
Vzpomíná sestra s rodinou
Dne 14. července 2012
vzpomeneme nedožitých
80. narozenin pana

Karla Kroutila
Vzpomíná manželka
a syn s rodinou
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Fotbalový oddíl SK Sloupnice pořádá

již

18. ročník turnaje
v malé kopané

30. června 2012 na hřišti za školou
Večer zvou pořadatelé
na tradiční diskotéku.
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Redakční poznámky
• Články a fotograﬁe zasílejte v elektronické podobě.
• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
• Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
• Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. července 2012.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. srpna 2012.

pelmel@sloupnice.cz

Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně. Vydání 3. čísla 14. ročníku – 8. června 2012.
Místo vydání – Sloupnice 196, IČ: 038 130. Registrováno referátem kultury Okresního úřadu Ústí nad Orlicí pod reg. č. 10/1991.
Náklad 350 výtisků. Cena 5 Kč.
Redakce: Iveta Ksandrová, Martin Škeřík, Tereza Štochlová
Graﬁcká úprava a sazba: Petr Bartoň – graﬁcké studio
Tisk: DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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