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Časopis obce Sloupnice

Konverzovat o počasí je východisko z nouze, když není jiné téma. A věnovat počasí úvodník Pelmelu už značí velkou tvůrčí krizi. Jenomže co je moc, to je moc! Kalendář tvrdí, že je
31. března, ale venku vládne zima pevnou rukou a od rána chumelí jak na Tři krále. Zítra je
Velikonoční pondělí a taky Apríl, což je letos docela příznačné. Plánoval jsem si, že vyrazím
na pomlázku. Chodíval jsem pěšky nebo na kole, teď se budou hodit spíš běžky. Ale s čím budu
koledovat? Soused lamentuje, že proutí na vrbičkách u potoka je omrzlé. Tak snad abych před
každým domem odlomil z okapu rampouch a poplácal ženám pozadí místo pletenou pomlázkou kusem ledu. Asi je tím neomladím, na druhou stranu – otužování přijde vhod. Kdo ví, jak
dlouhá ještě letošní zima bude! Poté, co v rytmu vyplácení odříkám „Nesem vám noviny“…
ehm, totiž „Hody hody doprovody“, nalijí mi doušek kořalky
na zahřátí a nad Ladovými obrázky, na nichž bosí chlapci s pomlázkou v ruce prohánějí po louce děvčata v krátkých sukních,
zavzpomínáme společně na doby, kdy bylo možné obtisknout
na kraslici čerstvě vyrašený lístek trávy, který ještě nestačilo
spást roztomilé králičí mládě ani ozobat žluťounké kuřátko.
Dlouhá zima přestává bavit i ty nejotrlejší. Na horách je pořád sněhu dost, ale vlekaři zavírají sjezdovky, protože zimních
radovánek už je většina lyžařů přejedených. Silničářům běhá
mráz po zádech při pomyšlení na letošní hospodářský výsledek, vozidlům tuhnou provozní kapaliny a řidičům krev v žilách.
V únoru jsem na čerstvém kluzkém sněhu naboural služební
auto. Pomyslel jsem si, že mám kliku, že to nebylo moje vlastní,
načež ho o měsíc později ťukla při nenadálé chumelenici moje
žena. Na konci ledna jsem chtěl na titulní stranu Pelmelu vyfotit
nějaký pěkný zimní motiv, ale tenkrát nebyla k mání ani vločka.
Teď bych zase rád pořídil snímek pučících větví, jenže ty jsou obtěžkány mokrým sněhem. Nezbývá než zatnout zuby a věřit, že
se přece jen za týden, dva, tři… pohnou ledy a přijde oteplení.
Pokud vám taky někdy z počasí zamrzá úsměv na rtech, vězte,
že lamentování a stýskání ničemu nepomůže. Raději všechny
černé myšlenky uložte k ledu a zachovejte si chladnou hlavu. Při
teplotách, jaké panovaly o letošních Velikonocích, by to nemělo
–MŠ–
představovat výraznější problém.

Sloupnický místopis
Na nejvyšším místě ve Sloupnici stojí dříve populární hospoda zvaná Vedralka.
V almanachu vydaném v roce 1992 k 700. výročí první zmínky o naší obci se dočteme:
„Vedralka – velmi stará hospoda. Její vznik se traduje snad v 15. století. Pravděpodobná totožnost je asi před 350 léty. Byla to rozlehlá dřevěná budova založená
na obchodní cestě vedoucí k Trstenické stezce. V roce 1855 sem byl zanesen z Moravy
mor, na který zemřelo ve Sloupnici asi 100 lidí.“
Další zmínka z almanachu uvádí Vedralku
jako vlakovou zastávku: „V roce 1871 společnost severozápadní dráhy vyměřila trať
z Ústí nad Orlicí přes Sloupnici a Litomyšl
do Skutče, nádraží ve Sloupnici bylo projektováno u hostince Vedralky, ke stavbě železniční trati však nedošlo.“
Podle pověsti se v dávných dobách v hostinci tajně scházeli loupežníci, kteří okrádali
obchodníky na Trstenické stezce. Lákala je
sem strategická poloha i spleť podzemních
chodeb. Své jméno získala hospoda podle
manželů Vedralských, kteří ji vlastnili. Jiné
oﬁciální jméno neměla. Paní Vedralská byla
rázná urostlá žena, která neváhala před
hosty vyčinit svému drobnějšímu manželovi,
že místo pomoci v plném lokále odpočívá
ve vedlejší místnosti u televize. Velká budova
sloužila jako něco, co se dnes nazývá „multifunkční zařízení“ – kromě hospody tu byla
také masna a zázemí pro kulturní události.
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Vedralka byla po léta místem konání slavných hasičských bálů proslulých okázalou
výzdobou sálu, který se začínal připravovat
i s třítýdenním předstihem. Jako dekoraci
jednou hasiči použili dokonce i funkční vodní
kolo. Při bálech si mohli hosté zakoupit večeři, kterou připravovaly sestry Novákovy,
švadlenky z malého domku, který ještě dnes
stojí u silnice naproti horní prodejně. Jinak
paní Vedralská občas za pět korun připravila k večeři bramborový salát se sekanou
z kozího a vepřového masa. Hrávala se tady
také divadla pod dlouholetým režijním vedením pana Křemenáka. Herci se převlékali
dole ve výčepu a na jeviště, které je v patře,
chodili po venkovní pavlači.
V útrobách staré budovy je dnes už zčásti
zasypaná hluboká studna, která údajně
sahá až k úrovni potoka. Ke skladování piva
sloužily chladné sklepy, kam hospodský
po točitých schodech scházel čepovat jed-

notlivé půllitry, když v létě v horkých dnech
roztál všechen led, kterým se pivo chladilo.
Na počátku 70. let minulého století hostinský provoz na Vedralce skončil. Zcela
však neosiřela. Jako svou klubovnu ji začal využívat Socialistický svaz mládeže,
po němž zde zůstaly knihy s proletářskou
tematikou. Dnes v bývalé hospodě zkouší
kapela Mother´s Angels a příležitostně se
zde konají soukromé akce.
Za pár týdnů ožije Vedralka po dlouhých desetiletích veřejnou produkcí!
V sobotu 18. května zde Jakub Dryml se
svými spolužáky z litomyšlské pedagogické školy sehraje premiéru kultovního
muzikálu Balada pro banditu.
Loupežníci se vrátí na místo činu…
Pomůžete mi s další kapitolou? Znáte místní
označení, jejich původ, historii…? Napište mi
–MŠ–
prosím na pelmel@sloupnice.cz.
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Zprávy obecního úřadu
Souhrnné informace o přípravě
budování kanalizace
V několika vydáních PELMELU jsem vás informoval o budování kanalizace v naší obci. Dovolte mi, abych některé věci znovu připomněl.
V roce 2005 ministerstvo zemědělství sdělilo, že naše obec spadá
do kategorie tak zvaných aglomerací, které mají více než 2 000
ekvivalentních obyvatel, a proto musí být do roku 2010 odkanalizována. Obec tedy zahájila přípravné práce na studiích a k získání
dotace. K nutnosti postavit kanalizaci přispěl i zákaz Evropské unie
vyvážet fekálie na pole. Tento zákaz přišel ze dne na den a obec
byla postavena před problém, jak zabezpečit obyvatelům likvidaci
odpadních vod. V této době začala výstavba jatek pana Jiřího Felgra,
která obsahovala i stavbu čistírny odpadních vod, na kterou bude
možné vyvážet i odpadní vody od obyvatel. Odpadní vody dovážené
fekálem na čističku jsou technicky a hlavně ekonomicky náročnější
na vyčištění. I to byl jeden z důvodů přistoupit ke stavbě vlastní čističky a kanalizace. Bylo osloveno několik projekčních ﬁrem na vypracování studie na odkanalizování obce. Nejvýhodnější byla nabídka
od ﬁrmy DUIS, s.r.o. Brno, která nám vypracovala i žádost o dotace
ze Státního fondu životního prostředí České republiky (SFŽP). Dle
projektu, který zahrnoval odkanalizování celé obce v rozsahu cca
20 km kanalizace a ceně za dílo cca 220 miliónů korun, bylo vše odesláno v roce 2008 na SFŽP. Po vyhodnocení nám bylo sděleno, že
obec bude muset vložit do akce vlastní prostředky ve výši cca 40
miliónů korun. Tuto částku by naše obec nebyla schopna doﬁnancovat, proto jsme od žádosti ustoupili. Mezitím bylo zrušeno nařízení
státu o odkanalizování obcí, které mají více než 2 000 ekvivalent-
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ních obyvatel z důvodu nestihnutí termínu a pokrytí ﬁnancemi všech
obcí, které byly do programu aglomerací zařazeny. Protože jsme již
měli připraveno spoustu dokumentů a vyjádření od různých institucí
ke stavbě kanalizace, rozhodlo zastupitelstvo nechat vypracovat
projekt na kanalizaci, která by dle stavebního rozpočtu nepřevýšila
100 miliónů korun. Obec si na základě rozpočtového výhledu může
dovolit akci doﬁnancovat ze svého (vlastní ﬁnance a půjčka od peněžního ústavu) maximálně do 20 miliónů korun. Byl vypracován
projekt v dnešní podobě, podle nějž bude kanalizace v I. etapě ukončena u základní školy. V roce 2010 byla znovu podána žádost o dotace na SFŽP. Po zúřadování v Praze bylo vydáno na podzim roku
2010 rozhodnutí o přidělení ﬁnancí. Tím nastaly další povinnosti se
zajištěním potřebných dokumentů a hlavně příprava výběrového
řízení na dodavatele stavby. Nejprve jsme v dubnu 2011 ve výběrovém řízení vybrali ﬁrmu Inženýrské služby Hradec Králové, která
měla posléze zajistit další výběrové řízení na samotného dodavatele
stavby. Během roku se však společnost Inženýrské služby dostala
do konﬂiktu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Proto jsme
museli oslovit další ﬁrmu, která by výběrové řízení zorganizovala dle
platných směrnic. Podařilo se uzavřít smlouvu se společností TECHPROJEKT Ústí nad Orlicí a v květnu 2012 byla na základě výběrového
řízení vybrána ke stavbě kanalizace ﬁrma OUTULNÝ, a.s. Náměšť nad
Oslavou.
V únoru letošního roku bylo ﬁrmě předáno staveniště a byly zorganizovány schůzky s majiteli nemovitostí, které se mají na kanalizaci napojit. Zde se dozvěděli, že projekt pro přípojku a veškeré
dokumenty k tomu potřebné zajistí obec. Projektovou dokumentaci
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pro přípojky zaplatí rovněž obec. Plánovaná veřejná kanalizace je
navržena jako splašková, bude zde několik čerpacích jímek a čistírna
odpadních vod v dolní části obce. Množství čerpaných vod bude měřeno a na základě těchto údajů bude občanům účtováno stočné.
V prvním roce provozu bude částka za stočné 32 Kč, ale je možné,
že se ještě změní. Je nutno dbát na to, aby do kanalizace přitékala
jen splašková voda, tj. odpadní vody odváděné z kuchyní, prádelen,
umyvadel, koupelen a záchodů a podobných zařízení. Do kanalizace nelze vypouštět dešťové vody, vody z okapů a nelze zaúsťovat do kanalizace odpadní vody od zvířectva. Kanalizační přípojka
je v majetku majitele nemovitosti připojené na kanalizaci, a pokud
povede přes pozemek jiného vlastníka (obec, soused) bude nutné
sepsat smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Tyto
smlouvy připraví Obec Sloupnice.
Vlastní napojení jednotlivé kanalizační přípojky na hlavní stoku
bude provedeno odbočkou, která bude ve vlastnictví obce. Pokud
bude odbočka v silnici nebo v místní komunikaci, bude vyvedena část
potrubí mimo vozovku, aby při napojení nemovitosti nedocházelo
k porušení vozovky. Obec může v případě zájmu obyvatel nakoupit
potrubí na přípojky s množstevní slevou a za nákupní cenu prodá občanům. Množství potrubí dle projektu na přípojku je nutné na obec
závazně nahlásit a poté odebrat.
Vážení spoluobčané, jsme si vědomi, že vyhotovení přípojky
pro vás bude znamenat zásah do rodinného rozpočtu. Zastupitelstvo v minulém roce rozhodlo o zastavení půjček z Fondu
rozvoje bydlení na opravu nemovitostí a bude poskytovat
půjčku za stejných podmínek občanům na kanalizační přípojku.
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Mnozí z vás mohou namítat, že stavba čističky a kanalizace je zbytečné vyhazování ﬁnancí z obecní kasy a následně i z kapes obyvatel
v podobě platby stočného, když vše zatím sloužilo ke spokojenosti
úřadů i obyvatel. Netroufám si tvrdit, co bude v blízké nebo vzdálené budoucnosti, ale vím z minulosti, že se za vodu také neplatilo,
u nemovitostí byly studny nebo se chodilo s putýnkami ke studánce.
Dnes si asi málokdo dokáže představit, že by mu nad dřezem, umyvadlem, vanou a jinde netekla voda, kdy si vzpomene. Dříve také nikoho ani nenapadlo, že bude dávat odpad do popelnic nebo do sběrného dvora. Také jsme si nechali do svých domků, chlévů a kůlen
zavést elektrický proud a později i plyn. I auta už jsou samozřejmostí, bez kterých se neobejdeme. Všechny tyto „vymoženosti“ nám
zpříjemňují život, ale bohužel nás i něco stojí. Podobné je to i s kanalizací. Ano, zastupitelstvo mohlo rozhodnout, že se kanalizace stavět
nebude, že ﬁnance investujeme jinam, ale můžeme nyní říci, co bude
za pár let? Může přijít nařízení nebo zákon, že každá obec, která má
více jak 200, 500, 1000… obyvatel, musí být do určité doby odkanalizována, a může se také stát, že naši nástupci budou postavení
před problém zajistit na akci prostředky a pak by nám mohli vyčítat,
že jsme nevyužili dvě možnosti na získání ﬁnancí, které si musí složitě zajistit jiným způsobem. Je to jenom domněnka, ale kdo dokáže
nyní říct, že to bude jinak?
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Rok 2012 v mysliveckém
sdružení

Březina

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo 18. února schválilo rozpočet obce na letošní rok,
který je vyrovnaný a obsahuji i náklady na kanalizaci. Z dalších ﬁnančně náročnějších akcí byly do rozpočtu zahrnuty následující: zateplení bytového domu u kina, nátěr fasády na budově mateřské
školky, izolace proti vlhkosti ze severní strany základní školy, oprava
místních komunikací a další drobnější akce, například dovybavení
dětského hřiště, příspěvek spolkům v obci na jejich činnost, rekonstrukce hřiště s umělým povrchem (pokud se nám podaří získat dotaci). Rozpočet je zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách obce.
Zastupitelé schválili dodavatele na výše uvedené zateplení bytového domu u kina. Stala se jím ﬁrma Černý, s.r.o. Litomyšl, která
podala nejvýhodnější nabídku. Dále rozhodli o poskytnutí ﬁnančního
příspěvku Městské knihovně v Ústí nad Orlicí (10 000 Kč) a Farní charitě – Respitní péče JINDRA v Litomyšli (5 000 Kč). Její služby využívali i někteří naši občané. Byla schválena smlouva na dodávku plynu
pro obecní budovy se společností ČEZ do konce roku 2014. Zastupitelstvo naopak neschválilo prodej parcel na stavbu rodinných domků
ve Vesničce prostřednictvím realitní kanceláře.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Myslivci z MS Březina zhodnotili na konci března na své výroční schůzi v restauraci U Labutě loňský rok. Dvaatřicet členů
sdružení, které vzniklo v roce 1977, tvoří největší myslivecký
spolek v okrese Ústí nad Orlicí. Předseda František Kupka
ve své úvodní řeči uvedl, že průměrný věk myslivce z Březiny
je 57 let a jen tři členové jsou mladší pětatřiceti let. Připomněl
největší akce, mezi které patří úspěšný ples či pravidelné střelby
na střelnici U Mudáka. Samotné myslivecké činnosti se ve své
zprávě věnoval hospodář Oldřich Vašina. Zmínil zejména snahu
o regulaci přemnožené škodné – přestože v loňském roce ulovili
myslivci z Březiny rovných sto prasat (na celém území ZOD Zálší
a ZD Sloupnice celkem 599 odstřelených kusů), podotkl, že „nad
prasaty nebylo dosaženo vítězství“. Kromě černé zvěře dokázali
myslivci ulovit 33 lišek, 34 kun, jednoho jezevce a mezi škodnou
počítají i čtyři vrány a třináct strak. S přemnoženou škodnou
kontrastuje klesající stav zajíců, jejichž počty se pohybují pouze
kolem sta kusů. Myslivci z MS Březina se mimo jiné věnují také
svým šestnácti lovecky
upotřebitelným psům,
s nimiž dosahují pěkných
výsledků na kynologických soutěžích. Bohatá
činnost spolku by nebyla
možná bez v průměru
120 odpracovaných hodin na jednoho člena
–MŠ–
za rok.
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Velikonoční jarmark
přivábil desítky
návštěvníků
Ačkoli při pohledu na rtuť teploměru a umrzlý sníh by člověk očekával spíš oslavu Masopustu, uskutečnil se 23. března ve Sloupnici
velikonoční jarmark, který v areálu Na Mlejnici uspořádali hornosloupenští hasiči. K vidění a koupi tu byly vlastnoručně vyráběné pletené košíky, nepřeberné množství kraslic, šperků, perníčků a dalších
velikonočních produktů místních obyvatel. V baru pod jevištěm byly
pro děti připraveny tvořivé dílny, ve kterých si mohly vyzkoušet malování kraslic, zdobení cukroví či výrobu ozdobných dekorací. Součástí
jarmarku byla i soutěž o nejlepší mazanec, který podle hlasujících
upekla paní Kovářová. „Uvažovali jsme, že uspořádáme vánoční jarmark, ale takových už je v okolí hodně, proto jsme zkusili velikonoce.
Uvidíme, jak se to bude lidem líbit,“ říká organizátorka Marcela Šejblová. A zájem byl opravdu veliký. Návštěvníci obdivovali šikovnost
a fantazii svých sousedů, ochutnávali, nakupovali. O jejich spokojenosti svědčí zápisy v návštěvní knize: „Moc pěkné, velice příjemná
atmosféra. Krásné výrobky a překvapující vystoupení.“ „Závidím
všem šikovným ručičkám. Moc hezké výrobky, dobré jídlo, dobrá atmosféra.“ „Příští rok přijedeme zase.“ „Jeto tu super. Díky za krásné
odpoledne. Budeme se těšit na příští rok.“
Závěrem připojujeme komentář organizátorů: „Děkujeme
za krásné vystoupení dětem ze školky a žákům z pěveckého kroužku.
Doufáme, že se všem tato akce líbila a snad vznikne nová tradice pořádání velikonočního jarmarku v areálu Na Mlejnici. Děkujeme všem,
kteří nás podpořili nejen při přípravě, ale hlavně svojí účastí. Tak
–MŠ–
na shledanou na dalším ročníku jarmarku.“
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„Asi nezapomenu
na odchyt opice“
Už jste někdy našli v blízkosti Sloupnice volně žijící raněné zvíře a nevěděli, co máte
dělat? Tuto situaci by Vám zajisté pomohl vyřešit pan MILAN OPPA z Dolní Sloupnice,
který pracuje v areálu Záchranné stanice a ekocentra „Pasíčka“, který se nachází
u Boru u Skutče. Hlavním posláním tohoto zařízení je léčba poraněných a oslabených
živočichů s následným navrácením zpět do přírody. Aby ale celý tento komplex mohl
vzniknout a fungovat, museli na počátku stát lidé, kteří se nebáli vložit do realizace
projektu veškerou svou energii a čas. Proto bych vám dnes ráda představila právě
pana Oppu, jemuž není lhostejný osud zraněných živočichů a jehož pracovní náplní je
handicapovaným zvířatům pomáhat.


Sloupnice není Vaše rodná vesnice.
Proč jste se rozhodl přistěhovat právě
sem?
Původně jsme s manželkou chtěli jít bydlet
k městu a mě nejvíc oslovila Litomyšl. Tak
jsme hledali, hledali, až jsme našli domek
k prodeji právě tady. Takže to byla spíš náhoda.

máhal. A protože už jsem měl po škole, přešel jsem ze stavebních prací na práci se zvířaty a zůstal tam. Ze začátku jsem zvířata
jen krmil a staral se o ně, později jsem je
i jezdil zachraňovat a nyní navštěvuji školy,
kde dělám přednášky.


Je to jistě záslužná aktivita, která
možná není dostatečně oceňována. Co
práce se zvířaty obnáší?
Zkraje bych chtěl zmínit, že jsme nezisková
organizace, tím pádem výjezdy, operace, krmení… to vše se musí zaplatit. A my jako
neziskovka nemáme žádné příjmy, žijeme
pouze z dotací, které jsou neustále ukrajovány. Příjem máme částečně z ekologických
programů a od drobných sponzorů. Snažíme
se například dělat sbírky krmiva, což nám
také hodně pomáhá. Problémem je také
velký rozsah území, které spravujeme. Tím,
že pro zvířata dojíždíme do velkých vzdáleností, rostou náklady na pohonné hmoty,
tím pádem většinu dotací spláchne doprava.
Samotné operace nám provádí kvalitní lékař,
který to dělá v podstatě z dobré vůle.



Mohl byste nám popsat pomyslnou
cestu, po níž jste došel až k této činnosti?
Cesta byla klikatá a zdlouhavá, ale pokusím
se to shrnout. Vedoucí Záchranné stanice
Pasíčka, Josefa Cach, je můj strýc. V roce
2008 se rekonstruoval celý areál, já jsem
tam šel na letní brigádu a s přestavbou po-
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Když už mluvíte o lékaři… Jak se má
člověk zachovat, když najde zraněné
zvíře?
No, ono to je docela složité. Třeba když najdete malé ptáče, tak je dobré ho dát zpátky
do hnízda, nebo alespoň na větve blízko
toho místa, rodiče si ho většinou dokrmí.
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Naopak mládě veverek nikam nedávejte,
matka už se k nim nevrátí. Lidé hlavně teď
zjara sbírají zaječí nebo srnčí mláďata, protože vidí, že jsou sama a leží, ale to jen čekají na rodiče. Pokud na tom samém místě
budou ještě druhý den, tak už něco není
v pořádku. Lepší je zbytečně nezasahovat
a radši se s námi telefonicky domluvit. Když
nevíte číslo, stačí zavolat na policii nebo hasiče a oni vás přepojí.


Vzpomenete si na nejkurióznější příběh zvířete, se kterým jste se setkal?
Mám takové zážitky dva. Ten první je
smutný. Krásného orla mořského srazil
u Ústí nad Orlicí rychlík. Bohužel se musel
nechat utratit, protože byl ochrnutý, jen ležel, zbytečně by se trápil. Asi nezapomenu
na odchyt opice z olomoucké ZOO. Uprostřed pole v remízku na modřínu seděl opičák se sáčkem piškotů, který mu dal ratibořický pan starosta a čekal, co se bude dít.
Chytali jsme ho celé odpoledne. Nakonec se
nám podařilo ho uspat a hasiči ho sundali
z koruny zdvižnou plošinou. To byl parádní
odchyt.



Zajímalo by mě, jestli máte mezi zvířaty svého „oblíbence“?
Ano, mám. Je to liška, která byla týraná – je
slepá na pravé oko, nemá kus ucha, nemůže
mít liščata. Čtyři roky trvalo, než si na mě
zvykla, ale nyní je ochočená a vyžaduje
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po mně piškoty. Když mně to trvá, tak mi
strká čumák do kapsy. Ale snažíme se nevytvořit si citovou vazbu na zvířata, protože
většinu z nich vracíme zpět do přírody.


Pojďme se vrátit ke Sloupnici. Zde
tedy funguje jakási „přestupná“ stanice
a odtud putují zvířata do záchranné stanice v Pasíčce?
Všechna zvířata, která lidé naleznou v okolí,
mohou zanést ke mně, nebo mi zavolat, aby je
nemuseli vozit až do stanice u Proseče. Já se
na ně podívám, mohu je ošetřit, nakrmit a vydrží u mě do druhého dne, než jedu do práce
a odvezu je. Jsem rád, že toho lidé využívají,
funguje to. Vážím si toho, že lidé jsou ochotni
zavézt zvířata ke mně, nebo mě kontaktovat.



Přemýšlel jste i o tom, že by ve Sloupnici v budoucnu vznikla menší záchranná
stanice?
No, to je trochu problém. Každá záchranná
stanice má své pověřené území. Pro naši
republiku jsou už všechna území rozebraná.
Pokud by si někdo chtěl zřídit záchrannou
stanici, tak by mu někdo musel uvolnit část
svého území. To bych musel část ukrojit stanici v Pasíčce. Když vidím, co všechno to obnáší, nepouštěl bych se do realizace.



Přijímáte dobrovolníky?
Dobrovolníky přijímáme, ale brigádníky nikoliv, protože jsme rádi, že se stanice udrží, ne-

můžeme si dovolit
platit brigádníky.
Ale skupinu dobrovolníku přijmeme
moc rádi. Bohužel
nemůžeme
připravit práci pouze
pro
jednotlivce,
protože jsme zaneprázdnění, proto k nám
jezdí celé skupiny. Také k nám jezdí studenti
na praxi, to lze, můžeme jim poskytnout
i ubytování.


Máte nějaké vize či přání do budoucích let?
Chtěli bychom realizovat dokončení celého
areálu. Také bych si moc přál, aby stanice
jako komplex spolu se zaměstnanci byla soběstačná. Abychom nemuseli přežívat z měsíce na měsíc, abychom mohli existovat. To
je asi hlavní.
Panu Oppovi moc děkuji za rozhovor
a přeji mu, aby se mu jeho přání vyplnila.
–TEŠ–

Doplňující informace pro čtenáře:
pokud naleznete raněné zvíře, volejte na tel.:
776 676 666. Pokud byste měli zájem prohlédnout si zvířata ve voliérách v areálu Pasíčka,
můžete je shlédnout od 6. 4. do 30. 6. každý víkend, dále červenec až srpen každý den a září až
říjen o víkendech, vždy od 10.00 do 16.00 hod.
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DOMINIK VESELÝ, 17 LET
Uvažoval jsi někdy
o tom, že bys zůstal
bydlet ve Sloupnici?
Nad tím přemýšlím
velice často. Ale jestli
můžu říct, kde bych
bydlet nechtěl, pak by
to bylo velkoměsto.
Nemám rád hluk dopravních prostředků a ozón výfukových
plynů, i když je pravda, že přímo vedle zemedělského družstva ovzduší není zrovna
jako v Krkonošském národním parku.
Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Těžko říct. Možná svým pěkným okolím a vůbec vlastně tím, že je to vesnice. Myslím si,
že lidé v dnešním rychlém světě rádi unikají
do míst, kde je klid a všichni si víc všímají
svého okolí.
Kde sám sebe vidíš za deset let?
Vzhledem k tomu, že momentálně nevím,
kde se vidím za dva roky, špatně se odpovídá na otázku, kde za deset let. Rozhodně
bych chtěl mít práci, která by mě bavila,
a mít rodinu. Třeba zase někdo předpoví
nový konec světa a já nic z toho nebudu muset řešit. Na to se ale moc spoléhat nedá.
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JIRKA BENEŠ, 19 LET
Uvažoval jsi někdy
o tom, že bys zůstal
bydlet ve Sloupnici?
Mám-li být upřímný,
zatím jsem o tom neuvažoval. Myslím, že
jsou i jiná pěkná místa
v okolí, např. Litomyšl.
Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Možná tím, že se bude více věnovat ekologii (více kontejnerů na tříděný odpad atd.)
a že bude upravovat více zelených ploch pro
setkávání dětí i seniorů (lavičky atd.). Důležitost vidím také v odvozu použité techniky, starého nábytku a jiných věcí. Chtělo
by to i lepší vztahy mezi lidmi a přejícnost
úspěchů druhým. Ale to je asi problém celé
republiky.
Kde sám sebe vidíš za deset let?
V zaměstnání, spokojen a zdráv. Aspoň doufám. Rád bych, aby mě má práce bavila.

VÍTEK VESELÝ, 21 LET
Uvažoval jsi někdy
o tom, že bys zůstal
bydlet ve Sloupnici?
Ano, uvažoval. Nevím
sice, kam mě vítr jednou zavane, ale místní
klima je mi navzdory
všem pozitivům i negativům
příjemné,
právě z toho důvodu, že je mým domovem.
Venkovské prostředí považuji za příjemnější
pro život.
Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Jako nejvýznamnější pozitivum, kvůli kterému stojí za to být občanem naší dlouhé
vsi, považuji přírodu, která ji objímá. Nerad
bych však zapomněl na ostatní důležitější
činitele. Určitě k nim patří přátelští lidé. Sociální, obchodní, sportovní, kulturní i náboženská zázemí. Různé zájmové, dobrovolné,
společenské, sportovní a kulturní spolky.
A je toho samozřejmě o mnoho víc.
Kde sám sebe vidíš za deset let?
Těžká otázka, na kterou mi nedá odpověď
nikdo jiný než čas. Ale navzdory všem pochybnostem je mým přáním přiměřená integrace do společnosti, ať už budu žít kdekoliv
﹙usmívá se﹚.
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střípky
Toto není snímek z ﬁlmu
Krakonoš a lyžníci, ale
vzpomínka na letošní
Velikonoce aneb
„Pánové Bauer a Dostál
na cestě za koledou“.

Plesovou sezonu
v sokolovně s tradičním
mysliveckým, hasičským,
divadelním a disco
plesem doplnil také
dětský karneval, který
letos uspořádala
základní škola, a setkání
s důchodci. Těm
zahrála dechová kapela
Řetůvanka a místní děti
jim zatančily, zazpívaly
i zahrály divadlo.
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Vzpomínka
Když jsem onehdy ve Sloupnici lopotně kosou sekal zahradu
a otupilo se mi náčiní, byl jsem nucen, nechtíc kose ještě víc
ublížit, odnést ji ke známému k naklepání.
Po naostření, když jsem chtěl vyrovnat dluh a ptal se
na cenu, dostalo se mi následující odpovědi:
„Jirko, nech to být! Tvůj táta nás tahal po horách –
bývalo tam krásně. A bez něho bych se tam nikdy
nepodíval.“
Děkuji všem,
kteří na mého
otce,
Josefa Chaloupku
ze Sloupnice,
vzpomínají
podobně.
I mě brával
na hory.
A zůstalo mi to.
Jiří Chaloupka
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Březen – do studia vlezem,
duben – ještě tam budem
Před dvěma roky jste se mohli v Pelmelu v rozhovoru s kapelou Mother´s Angels, která je nepochybně se Sloupnicí spjata,
dozvědět o jejich nejnovějším albu Můj dům a o chystaném
turné s Divokým Billem, jehož součástí byl i podařený koncert
ve sloupnické sokolovně, kde kromě těchto dvou skupin umocnila atmosféru i slovenská hudební formace Polemic. Rok 2013
je v plném proudu a naši „Andělé“ očekávají nepřicházející jaro
za zdmi lanškrounského studia Wavedesign Studios, kde natáčí své již třetí CD. Termín vydání nové desky sice ještě není
znám, ale práce na ní jsou již v plném proudu. A na co se můžeme těšit tentokrát?

Možnost experimentovat lákala
Proč si tato formace vybrala právě lanškrounské nahrávací studio?
Lákala je prý volnost, kterou jim nabízelo. „Zatím jsme vždy měli
určený počet dní, kdy se muselo všechno nahrát a smíchat.
Odjížděli jsme s hotovou plackou. To bylo celkem omezující.
A tak jsme to chtěli zkusit jinak. Mít prostor na experimentování se zvuky, aranžemi a nástroji. Je to poprvé v naší historii,
kdy se nahrávání, včetně zkoušek na studio apod., věnujeme
několik měsíců. Na výsledku to bude určitě znát,“ osvětluje myšlenku baskytarista kapely Petr Lenoch. I díky tomu dostala kapela
možnost poprvé na CD natočit celé pěvecké sbory a také smyčcové
těleso. „Chceme, aby vše znělo co nejvíce autenticky a opravdově. Bude se na tom podílet ve výsledku okolo třiceti lidí, což
je prostě super! Splní se nám tím náš jeden velký sen,“ dodává
frontman kapely Jakub Dryml.

Rozmanitost hraje prim
Připravovaná deska bude stylově rozmanitá, jak naznačil klávesista
skupiny Johny Bartoschek: „Nechceme takhle dopředu nic prozrazovat, ale na začátku bylo ve hře asi dvacet věcí, které jsme
zredukovali na devět nejsilnějších a ty postupně vypilováváme
ve studiu. Co se týče zvuku, pořídili jsme si každý několik nových mašinek a efektů, které náš zvuk opět posunou někam
dál.“.
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aneb kapela Mother´s Angels
připravuje již třetí desku
Vyberte si k nové desce něco navíc

Jedinečný koncert odhalí nové písně

Dvacet let čekáte na to, až váš manžel usedne na kraj postele a zazpívá vám zamilovanou píseň, kterou sám složil, jenže on se k tomu
pořád nemá? Chtěl jste být v záři reﬂektorů na křtu CD po boku slavných osobností, ale nikdy jste kapelu neměl a nikdo vás nikdy jako
hosta na svůj křest nepozval? Co není, může být. Kapela Mother´s
angels rozjela jedinečný projekt, jehož prostřednictví se snaží získat
část ﬁnancí na nově vznikající hudební počin. Přihlásila se do programu Hithit.cz, který pomáhá umělcům při realizaci jejich různorodých snů, ať už se to týká podpory výstav, vydání literatury, ﬁlmů
či v tomto případě hudebního CD. Jedná se o zajímavý systém, kde
na jednu stranu přispějete danému umělci, ovšem na straně druhé
od něj za to něco dostanete. Tím pádem si vlastně u daného umělce
jeho produkt de facto předplatíte. „Nechtěli jsme zakládat obyčejný veřejný účet, jako byl na prezidentských volbách. Z toho
pak lidé mají „jen“ dobrý pocit, což v dnešní době ne každého
dostatečně motivuje. Takto našim fanouškům za jejich pomoc
nabídneme přímo to, na co přispěli, plus spoustu dalších, převážně zajímavě zážitkových výhod. Každému, kdo nám pomůže,
budeme moc vděční,“ popisuje projekt a úmysl kapely bubeník Ota
Štěpánek. Příspěvky začínají na několika málo korunách a podle výše
částky si můžete předplatit: společnou večeři v blízké hospůdce,
účast na soukromé akci kapely, píseň složenou přesně na míru, soukromý koncert na zahradě, rozhovor do připravovaného dokumentu
a mnoho dalšího. Více se dočtete na www.mothersangels.cz.

Ještě před vydáním nové desky můžete zavítat do litomyšlského
rockového klubu Kotelna, kde kapela poprvé na veřejnosti předvede
písně z nového CD. A jelikož se jedná o jejich každoroční domácí koncert, připravili si ještě další zajímavosti, které jinde nebudou k vidění.
Vystoupí totiž tak, jak se CD nahrávalo, tedy i s živým dívčím sborem
a smyčcovým tělesem. Hostem bude známá šumperská kapela O5
a Radeček a pomyslnou třešničkou na dortu bude scéna se speciálními světelnými efekty. „Nenechte si tuto jedinečnou akci ujít
a 27. 4. 2013 nás přijeďte podpořit do Kotelny,“ vzkazuje závě–TEŠ–
rem kapela všem čtenářům Pelmelu.
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LEDEN
ÚNOR
2013

Dne 9. 5. 2013 uplyne 30 let
co nás navždy opustil pan

Václav Beneš

NAROZENÍ
Pavlína Lenochová, Dolní Sloupnice

80 let 
Marie Kupková, Dolní Sloupnice

Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Zina s rodinou,
sourozenci, příbuzní.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2013
70 let 
Hana Mrštinová, Horní Sloupnice
85 let 
Marie Dlouhá, Dolní Sloupnice
Hana Čapková, Dolní Sloupnice
86 let 
Otilie Hillerová, Dolní Sloupnice

V těchto dnech uplynulo
30 let od úmrtí pana

Jaroslava Novotného
S láskou vzpomínají
děti s rodinami.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2013

88 let 
Josef Kubový, Dolní Sloupnice
89 let 
Josef Chaloupka, Domov pro seniory

86 let 
Růžena Šejblová, Horní Sloupnice
Jaroslava Fišerová, Dolní Sloupnice
Ludmila Šolcová, Domov pro seniory
87 let 
Věra Hájková, Domov pro seniory
89 let 
Václav Čapek, Dolní Sloupnice
Růžena Stoklasová, Horní Sloupnice
90 let 
Růžena Hartmanová, Domov pro seniory
91 let 
Jan Pecháček, Horní Sloupnice
93 let 
Marie Nováková, Domov pro seniory
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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Restauraci U Labutě
najdete i na facebooku

KČT Sloupnice Vás zve na

39. ročník pochodu
Koupím náhradní díly
na Škodu 1000 MB
a na staré
motorky
KONTAKT:

Petr Mařáček
Horní Sloupnice 72
tel. 604 234 039

SLOUPENSKÝMI

LESY
který se uskuteční tradičně
8. května 2013
na hřišti SK Sloupnice
Trasy:

8, 15, 25 km – pěší
20, 50 km – cyklo

 start pochodu je průběžný
od 7.00 do 9.30 hodin
 v doprovodném programu vystoupí
kouzelník a uvidíte ukázku vojenské
techniky a uniforem z 2. světové války
 na hřišti a na trasách (mimo cyklo)
bude připraveno občerstvení
(na hřišti rozšířeno o další stánek
na pivo a limo)
 na trase 8 km budou připraveny
hry pro děti se sladkou odměnou
Kontakty:
tel. 739 005 968
havlicek.sloupnice24@seznam.cz
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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. května 2013.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. června 2013.

pelmel@sloupnice.cz
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