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Časopis obce Sloupnice

N

ad sklenicí piva má člověk dost často tendenci řešit složité ﬁlosoﬁcké a společenské otázky. Se zvětšujícím se počtem půllitrů se
zvětšuje i hloubka a rozsah řešených problémů. Bohužel tyto úvahy nikam nevedou, a pokud někdy daný jedinec dospěje k uspokojivému řešení, tak si na to zcela jistě ráno už nevzpomene. Při zapíjení maturity jsem s naivním pocitem, že teď už mě v životě
nemůže nic překvapit, protože mám přece zkoušku z dospělosti, přemýšlela o všem možném i nemožném. Mimo jiné mně na mysli
vyvstala otázka, proč je vlastně Česká republika nazývaná srdcem Evropy? Jistě, toto označení vychází z polohy naší země. Nicméně srdce je
nejdůležitějším orgánem, který pohání celé tělo. Co se anatomie týče, označila bych proto naši zem spíše jako trávící soustavu – sežvýkáme
kdeco, dlouhou dobu nám trvá, než to vůbec dokážeme strávit, a co nám z toho nakonec zbude, to nemusím jmenovat.
Po staletí byl náš stát ušlapáván ostatními. Během těchto let jsme schoulení do klubíčka v koutě čekali, až ti nad námi sní pečínku a nám hodí
kosti. Po více jak dvaceti letech demokracie by se mohlo zdát, že se na tom nic nezměnilo, a protože lidé mají tendenci špatné věci zapomínat
a minulost si idealizovat, skoro to vypadá, že jsme se měli lépe. Sama mohu porovnávat pouze na základě dokumentárních ﬁlmů. Domnívám
se ale, že demokracie je obrovský dar. Malé křehké dítě, které potřebuje naši péči, aby mohlo přežít.
Při současném stavu našeho státu nás možná napadá, že blaničtí rytíři nejspíš emigrovali, nebo mají skutečně pevné nervy, když ještě nevyjeli. Víte, co já si o tom myslím? To v nás se ukrývají ti rytíři, my přece můžeme učinit změnu. Každý podle svých možností, každý podle svého
nejlepšího uvážení. Vždyť demokracie znamená vláda lidu. Promiňte mi to, ale když kritizujeme politickou elitu, kritizujeme sami sebe, protože
to my jsme je zvolili. Že není z čeho vybírat? Že jsou všichni stejní? Ale vždyť jsou z našich řad. Jak bychom se rozhodli my – miliony na účtu,
luxusní vily po celém světě, přepych, bohatství, nebo naše čestné ideály, boj za lepší život pro všechny a nic z toho? Chtěla bych věřit tomu
druhému… V žádném případě jsem nechtěla, aby to vyznělo jako obhajoba našich politiků. Jen jsem chtěla zdůraznit, že měnit pravici za levici
a obráceně nemá příliš smysl, pokud se nezmění lidé, jejich charakter, hodnoty a cíle.
V minulosti měli i ti nejvlivnější státníci nad sebou nejvyšší autoritu – Boha. To není agitace zaměřená na ateisty, jen zkonstatování faktu, že
ve chvíli, kdy si člověk o sobě začne myslet, že je nejdůležitější bytostí na celé planetě, že může všechno, protože má moc a nikdo a nic ho
nedokáže zastavit při dosažení nečestných cílů, to nikdy nemůže dopadnout dobře a současný obrázek společnosti i celé politické scény je
tím pádem takový, jaký je.
Dnes je kladen důraz na asertivní chování, nejdůležitější jsou ostré lokty, kterými si prorazíme cestu na úkor ostatních. Ostré lokty nejenže
posílají k zemi všechny kolem nás, takže se poté zcela pochopitelně cítíme osamoceni, ale zároveň vytlačují ze společnosti pokoru, a proto
tak slepě věříme ve vlastní dokonalost a s notnou dávkou pýchy a lhostejnosti jednáme pouze ve vlastní prospěch. Smutnou skutečností
zůstává, že je to nejvíce vidět na těch, kteří řídí naši zem a měli by dávat ten nejlepší příklad. Ale jak to změnit?
Důležité je začít u sebe. Místo toho, abychom si doma brousili lokty, bychom se měli vydat hledat pokoru. Kdybychom ji našli a pečlivě si ji doma schovali pod polštář, dokázali bychom respektovat
druhé a nemyslet jen na sebe. Tím nechci říct, že si máme nechat kálet na hlavy. Naopak.
Když při svých rozhodnutích budeme mít v sobě alespoň kousíček pokory a budeme jednat
s přesvědčením, že to, co děláme, je dobré, můžeme něco změnit, můžeme být šťastnější.
Myslet si, že se rázem očistí celý náš stát a všichni budou konat dobro, je utopie. Nějak
–TEŠ–
se ale začít musí. A snažit se být lepším člověkem přece má smysl. Nebo ne?

Sloupnický místopis
Pro areál u horní hasičárny se vžil název
Na Mlejnici. Není těžké dovodit, odkud se
vzal – v těchto místech stával Chlebounův
mlýn. Náhon k němu začínal pod Bednářovými, odkud se voda hnala podél cesty nad
dnešním areálem k mlýnskému kolu. Mlynář
měl malé hospodářství a vlastnil také tři
obecní kozly, o které se starala hospodyně
Márinka. Když se nějaké kozy ze vsi začaly
brekat, zavedli je hospodáři do Chlebounova mlýna. Nebývalo tam ale úplně snadné
pořízení. Kozy si chodily volně po dvorku
mezi slepicemi a kozla vyhledely, kdy se jim
zachtělo. Někdy utekly, jindy naopak zůstávaly ve mlýně i přes noc a domů přišly, až
když je to přestalo bavit. O tom, jak páchly,
není třeba se zvlášť rozepisovat… Silnice
tehdy vedla mnohem blíž k potoku přes
dnešní parkoviště a vykrajovala u hasičárny
ostré „esíčko“.
Dnešní areál Na Mlejnici vyrostl na místě bývalého mlýna zejména díky Jiřímu Černému
na začátku nového století a za dobu své existence už mimo jiné přivítal řadu známých
osobností, třeba Ladislava Smoljaka nebo
Jiřího Pavlicu. Na trámu v baru pod jevištěm
si můžete prohlédnout jejich autogramy.
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Ačkoli se místní potok může jevit jako malý
a slabý, poskytoval v minulosti energii i dalším mlýnům a výrobnám, které ve Sloupnici stávaly. Půjdeme-li od Mlejnice níže
po jeho proudu, narazili bychom v sousedství budovy obecního úřadu na mlýn
pana Michla. Další, Faltejskův, mlýn se nacházel kousek před dnešním kinem. Mikulečtí, kteří byli za války
popraveni na zámku
v Pardubicích, využívali
vodu z Bílé Labuti v budově zvané Vatárna
na pohon strojního
zařízení na zpracování
ovčí vlny. Mlýnské kolo
roztáčel potok také
u Šplíchalů naproti
domovu
důchodců.
Posledním byl mlýn
pana Hlávky. Stával
pod dnešním zdravotním střediskem a jeho
součástí byla také pila
ležačka, kterou dnes
můžete vidět ve skanzenu na Veselém kopci

u Hlinska. A možná těch mlýnů, pil a malých továren poháněných vodním kolem
–MŠ–
bývalo ve Sloupnici mnohem víc.
V minulém čísle jsem uvedl, že hospodští na Vedralce
se jmenovali Vedralští. Jak si řada z vás dobře pamatuje, bylo jejich skutečné jméno Šplíchalovi.
Za svůj omyl se omlouvám.
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Zprávy obecního úřadu
Z jednání obecní rady
 Rada obce na svém jednání mimo jiné projednala nabídku ﬁrmy
ASEKOL, která nabízí zdarma kontejnery na sběr drobného elektrozařízení. Jednalo by se hlavně o kalkulačky, mobily, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače, baterie. Požadovali jsme
tři kusy, ale ﬁrma dodá pouze dva, které budou umístěny v nákupním středisku a v horní prodejně.
 Z důvodu vandalizmu v obci pověřila rada starostu jednat s ﬁrmami, které se zabývají kamerovým systémem o instalaci kamer
na kritických místech. Starosta zjistí u ﬁrem cenovou nabídku, a pokud bude pro obec reálná, budou v některých místech obce kamery
umístěny.
 V rámci bezpečnosti silničního provozu rozhodla rada obce o nákupu digitálního měřiče rychlosti, který bude umístěn na silnici v blízkosti školy. Pokud se osvědčí, budeme uvažovat o nákupu i do jiných
lokalit v obci.
 Byla podepsána smlouva s Pardubickým krajem o poskytnutí dotace na vybavení hasičů. Jedná se o nákup kalového čerpadla. Kraj
hradí 70 % výdajů, obec přidá zbylých 30 %.
 Dále byla podepsána smlouva se společností EKO-KOM o zápůjčce kontejnerů na odpad. V současnosti má obec zapůjčeno
od výše jmenované ﬁrmy 10 kontejnerů na papír (modré), 15 kontejnerů na plast (žluté) a 5 kontejnerů na čiré sklo. Požadujeme ještě
zapůjčení dalších 5 kontejnerů na čiré sklo a umístit je společně
s kontejnery na sklo barevné.
 Stavební úřad ve Sloupnici upozorňuje občany, že na webových
stránkách Obce Sloupnice v odkazu Formuláře jsou instalovány nové
formuláře k povolování různých stavebních požadavků a úprav.
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 Obecní úřad upozorňuje občany, aby věnovali větší pozornost zabezpečení svých nemovitostí proti krádeži. Objevují se v obci nepřizpůsobiví občané, kteří tipují nemovitosti a posléze vykrádají. Policie
ČR proto žádá občany, aby si všímali pohybu podezřelých osob a motorových vozidel.
 Dále v naší obci operuje skupina mladíků, kteří demonstrují svoji
„dokonalost“ v řízení motorových vozidel. Na silnicích se chovají agresivně, nerespektují vyhlášku o silničním provozu a ohrožují bezpečnost obyvatel a hlavně dětí. Své nebezpečné jednání si nepřipouštějí.
I v tomto případě Policie ČR žádá obyvatele o nahlášení této nekalé
činnosti, nejlépe i evidenčního čísla motorového vozidla. V obou případech můžete použít telefonní číslo 158 nebo na Policii v České
Třebové 465 531 144.

Sloupnicí se valila velká voda
V sobotu 27. dubna v odpoledních hodinách způsobil přívalový
déšť v dolní části obce vylití potoka z jeho břehů, přinesl s sebou
velké množství nejen vody, ale i nepříjemného a všudypřítomného
bahna. Na pomoc při úklidu povolal starosta hasiče z Horní a Dolní
Sloupnice a zemědělské družstvo. Dostavili se i hasiči z Řetůvky
a spousta dobrovolníků. Voda napáchala škodu hlavně na zahradách, ale bylo postiženo i několik nemovitostí, kde byly zaplaveny
sklepy. Do večerních hodin se díky všem zúčastněným podařilo
uklidit bahno z místních komunikací a ty následně umýt. V pondělí
a další dny pokračovaly odklízecí práce z dalších lokalit. Velký dík patří všem, kteří se nemalou měrou podíleli na znovuobnovení pořádku
a čistoty v obci.

SLOUPNICKÝ PELMEL  ČERVEN 2013

Tato povodeň urychlila jednání mezi obcí a zemědělským družstvem o nutnosti vybudování
takových opatření, která by, když ne zamezila, tak alespoň zmírnila škody na majetku
obyvatel i obce. Byl přizván projektant, který
byl obeznámen se záměrem vybudovat na dolcích za bramborárnou, za školou a v dolní části obce „V Rokli“ terénní úpravy, které
by zachytily vodu a zpomalily její odtok do obce. Studie by měla být
hotová nejdéle do konce června. Na terénní úpravy bude použit přebytečný výkopový materiál z kanalizace. Prosíme majitele pozemků,
na kterých by přicházelo v úvahu budování terénních vln, aby s projektantem, obcí i se zemědělským družstvem spolupracovali a přispěli tak k dobré věci, to je pomalému odtoku vody do obce. Je nutné
si uvědomit, že voda se musí zachytávat postupně od shora, jedině
tak zabráníme rozsáhlým škodám. Majitelům pozemků, na kterých
dojde k terénním úpravám, jménem ohrožených obyvatel děkujeme.
V současné době probíhá čištění potoka v dolní části obce. Čisticí práce provádí majitel a správce toků v naší obci – Povodí Labe.
Musím konstatovat, že představitelé ﬁrmy přistoupili k čištění brzy
po oznámení a práce provádějí zodpovědně. Vedení i pracovníkům
Povodí Labe patří velký dík.

Poděkování škole
Základní škola ve Sloupnici každý rok pořádá v dubnu úklid před školou a na autobusovém nádraží. Letos jim k tomu přálo počasí a bylo
za nimi vidět spoustu práce a uklizených ploch. Všem učitelům a žákům, kteří se na úklidu podíleli patří velký dík.
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Nemocnice v Litomyšli omezuje služby
Litomyšlská nemocnice, a.s. z důvodu nedostatku lékařů na dětském oddělení je nucena dočasně uzavřít lůžkovou část oddělení.
Dle krizového plánu proběhla uzavírka ve dvou etapách:
 ke dni 25. 4. přestalo lůžkové oddělení přijímat pacienty k hospitalizaci,
 od 25. 5. přestala nemocnice přijímat rodičky k porodu. Novorozenecké oddělení a šestinedělí bylo uzavřeno k 31.5.
Specializovaná ambulantní činnost (alergologie, nefrologie a endokrinologie) při dětském oddělení bude i nadále zachována.
Lékařská služba první pomoci pro děti a dorost bude k dispozici v sobotu, neděli a státní svátky od 8.00 do 13.00 hodin.

Linka důvěry
Pardubický kraj v Ústí nad Orlicí zřídil Linku důvěry. Linka důvěry
je anonymní služba, kde si můžete po telefonu promluvit s pomáhajícím profesionálem o trápeních a problémech, která ve svém životě
Vy nebo Vaši blízcí zažíváte. Linka důvěry Ústí nad Orlicí je odborné
pracoviště, jehož posláním je poskytnout lidem okamžitou telefonickou pomoc v jakékoli obtížné životní situaci, pomoc s jakoukoli starostí, se kterou si volající neví rady, cítí se ohrožen nebo své trápení
ale i radost potřebuje jenom někomu svěřit a s někým ho sdílet. Nepřetržitou telefonickou pomoc poskytuje na telefonu 465 524 252,
dále je k dispozici nepřetržité e-mailové poradenství na adrese:
napis@linkaduveryuo.cz.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Den Země ve Sloupnici
ve spolupráci
s Lesy ČR
Žáci Základní školy Sloupnice měli na konci dubna plno práce.
Vrcholila celoroční mezitřídní soutěž ve sběru starého papíru, ale
ke Dni Země sbírali i plastové obaly. Takže každé ráno přicházely
děti do školy s pytli plnými plastů nebo s úhlednými balíčky starého
papíru. Někdo měl sběru tolik, že mu museli s dopravou pomáhat
i rodiče. Zkrátka Sloupnice žila sběrem odpadů.
A o co se soutěžilo? Nejlepší sběrači jednotlivci získali sladkou
odměnu a vítězná třída na 1. a 2. stupni získala krásný velký dort
a drobné dárky od Lesů ČR. A to už přece za to stojí.
A nejenže se sbíraly plasty a papír. Již od poloviny měsíce je
ve škole instalována výstava Dary lesa vytvořená ve spolupráci Českého svazu ochránců přírody a Lesů ČR. Svoje znalosti si žáci ověřili s použitím pracovních listů k dané tématice a ti nejmenší kreslili
obrázky o lese. Během dopoledne také uklidili okolí školy a přilehlý
atletický areál a fotbalové hřiště. Stále bylo co dělat.
V pátek druhostupňáci nejenom naložili všechen donesený sběr,
ale uklidili i prostranství okolo autobusového nádraží a kostela. Instalovanou výstavu využívají i dále v hodinách přírodopisu a výchově
ke zdraví.
Nasbírali jsme celkem 6 690 kg starého papíru a 45 004 kusů
plastových obalů. Nejvíce papíru přinesla Ema Borovcová ze
4. třídy, a to 737,5 kg. Eliška Veselá ze 7. třídy nasbírala 4 553
kusů plastových obalů. A to už je pěkná hromada!
Letošní Den Země se vydařil nejenom díky krásnému počasí, ale
i spolupráci s Lesy ČR a obecním úřadem ve Sloupnici, které si velmi
MGR. STELLA KUBÁSKOVÁ
ceníme a děkujeme za ni.
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Josef Chaloupka
* 7. 1. 1924 † 25. 3. 2013
SLOUPEŇÁK – ČLOVĚK ČINORODÝ,
MNOHA ZÁJMŮ
Veřejně činný začal být záhy po válce.
V roce 1946 sepsal a sestavil společně
s MUDr. Antonínem Mikoláškem publikaci
vzpomínek na padlé sloupenské spoluobčany a druhy IN MEMORIAM.
Sám za války aktivní člen domácího odboje vyznamenaný v roce 1946 medailí
ZA VĚRNOST 1939–45. V roce 2005 obdržel medaili Ministerstva nár. obrany ČR k 60.
výročí ukončení II. sv. války. Od roku 2010
nositel odznaku „VÁLEČNÝ VETERÁN ČR“.
DIVADELNÍK – REŽISÉR
Začátkem 50. let se začal věnovat divadlu ve Sloupnici. Jako režisér ochotnického
spolku nazkoušel na desítku divadelních
představení. S některými slavili úspěchy
na přehlídkách zájmové divadelní tvorby
(ocenění za italskou divadelní hru „Džbán“
v hlavní roli s Janem Tedlem, nebo „Cikánčin
svatební závoj“ ze sloupnického prostředí).
TURISTA
Rád chodíval do přírody – nejprve s kamarády podnikal objevné cesty do slovenských
hor, později začal organizovat zájezdy pro
sloupeňáky pod hlavičkou zemědělského

SLOUPNICKÝ PELMEL  ČERVEN 2013

družstva. Na Slovensku získal řadu přátel, rád
fotografoval a spolu s celoživotním kamarádem Janem Hápem uveřejňovali fotograﬁe
a publikovali v časopise Krásy Slovenska.
OCHRÁNCE PŘÍRODY
Čerpal z přírody energii, moudrost a inspiraci pro své obrazy. Přírodě ale také vracel. Stal se členem Českého svazu ochránců
přírody. Jako okresní konzervátor měl v 70.
a 80. letech na starost péči o zeleň v obci.
Vždy pečlivě zvažoval a posuzoval důvody
ke kácení každého stromu. Znepokojení vyjadřoval ohledně stavu vodních zdrojů v katastru obce. Spolu s kamarády vyčistil a obezdil
kamennými kvádry pramen Sloupnického
potoka a studánky u Demlovy louky. Nebyl
mu lhostejný ani architektonický vzhled obce.
A když se v některých neosvícených sloupenských hlavách zrodil nápad demolice venkovské pozdně barokní dominanty – hostince
„U Vašinů“, spatřoval v tom necitlivé narušení
historického centra obce. Prosazoval myšlenku rekonstrukce historické budovy a její
zapsání mezi chráněné objekty. Tehdy marně
– k dnešní nenávratné škodě vesnice.
ČLEN SOKOLA
Od mládí chodil sportovat do sokolovny,
cvičil, hrál volejbal. V posledních dvaceti
letech se s vedením Sokola snažil o rekonstrukci tělocvičny, coby sportovního a kulturního stánku vesnice.

KRONIKÁŘ OBCE
V 70. letech vedl a psal obecní kroniku.
Tato dobrovolná činnost byla velmi náročná
na čas při získávání a zpracovávání informací. Počátkem 90. let začal uveřejňovat
glosy a komentáře a podílel se o své vzpomínky v místním časopise Pelmel. Byl jeho
čtenářem, fanouškem, a pokud síly stačily
i přispěvatelem do konce života.
MALÍŘ
Jako kluk rád pozoroval místního malíře
Jana Šplíchala při práci. Později začal sám
malovat. Náměty často čerpal z naší vsi
a jejího okolí. Mezi místními výtvarníky našel spřízněné duše a kamarády. Společně
s nimi uskutečnil ve své rodné vsi řadu výstav. Sám pak několikrát vystavoval v Městské galerii v Litomyšli, pravidelně a úspěšně
se účastnil okresních a krajských přehlídek
a salónů na Svitavsku a Ústecku, v Hradci
Králové a v Pardubicích. Zde v roce 1978
získal 1. místo v kategorii amatérských výtvarníků. Jeho obrazy mohli vidět návštěvníci ve výstavních sálech například v Brně,
Praze i slovenském Liptovském Mikuláši.
Malování mu bylo celoživotním koníčkem,
vášní ve chvílích radostných, ale i útěchou
v dobách zlých. Svými obrazy dělal radost
přátelům a známým a zároveň jimi neokázale propagoval a uváděl v povědomí lidí
svou milovanou Sloupnici.
JIŘÍ CHALOUPKA
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Jezdecký klub
Sloupnice

s gymnastikou na překážkách. Závody začínají koncem dubna.
 A jak se připravuje závodník?
RV: Musí mít vytrvalost a být pružný. Nejlepší příprava je odjezdit v tréninku co nejvíc
koní, projít si co nejvíc nečekaných situací.
Pomáhá plavání, běhání, cyklistika.

Jezdecký klub
Málokdo ví, že kromě spolků
a sportovních oddílů působí
ve Sloupnici také jezdecký klub.
S jeho koňmi, či aspoň stopami
po podkovách se často potkáváme
na vycházkách po okolí.
O koních, závodění i lidech jsem
si povídal s Václavem Petrusem
a Romanem Veselým, kteří místní
jezdecký klub vedou.
Naděje klubu
Monča Veselá

 Jak vznikl Jezdecký klub Sloupnice?
VP: Na konci osmdesátých let jsme ho
tady založili s mou tehdejší ženou při
JZD. Po osmdesátém devátém roce jsme
od družstva tři koně odkoupili a vstoupili
do České jezdecké federace.

 Kolik má klub členů a kolik koní?
VP: Kolem dvaceti lidí, většinou jsou z měst.
Teď se tu sešlo několik šikovných dětí, tak
snad u toho vydrží. U mě je osm koní různých majitelů a dva poníci.
RV: U nás máme šest koní, poníka a jedno
hříbě. Většinu z nich připravujeme na závody v parkuru nebo v drezuře, ti ostatní
jsou nájemní koně, které tu mají jejich majitelé ustájené a jezdí se na nich projíždět.
 Co obnáší příprava koně na závody?
VP: Po celý rok je třeba se koni věnovat.
S intenzivnější přípravou začínáme od ledna,
aby nabral fyzičku a svaly, aby reagoval
na pomůcky, teprve od března se začíná
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 Kdo váš klub reprezentuje a s jakými
výsledky?
RV: Úspěchy máme hlavně v dětských kategoriích, kde jezdí Eliška Petrusová, Monča
Veselá, Nikča Kulhavá nebo Terka Lipavská,
která má splněnou kvaliﬁkaci na mistrovství
České republiky. V juniorech jezdí na republikové úrovni Jakub Petrus. Úspěšný je
hlavně v seriálu Skokového poháru, který
se jezdí ve Strakonicích, Olomouci, Praze,
Ostravě a dalších městech. Dvakrát vyhrál
Cenu hejtmana Královéhradeckého kraje,
na Ceně Města Pardubic byl třetí…
VP: V seniorech nás ve skokových závodech
reprezentuje Petra Kudláková a Martina
Stránská, v drezuře Monika Veselá.

 Vy sami taky závodíte?
VP: Málo, tak dva závody ročně. Ale letos
jsem se rozhodl, že zkusím amatérskou tour.
RV: Vrátka si ještě nezavíráme, na olympiádě jezdí i šedesátiletí chlapi ﹙smích﹚. Třeba
přijde dobrý kůň a dobré období…
VP: No, já už jsem si je zavřel.

SLOUPNICKÝ PELMEL  ČERVEN 2013

 Jak vysokou překážku jste přeskočili?
VP: Při závodě 130 cm, doma v tréninku se
musí skákat o deset, dvacet centimetrů víc.
Na závodech je tréma…
RV: Když se na skok necítíš, je lepší to zarazit, jinak by si kůň mohl ublížit.
VP: Ale říká se, že i kráva skočí dva metry,
když se lekne…
 Jak je důležitý vztah koně a jezdce?
VP: Oba můžou být sami o sobě dobří, ale
musí si vzájemně vyhovovat a důvěřovat.
Dobrý jezdec se dokáže koni přizpůsobit.
RV: Jezdectví je speciﬁcký sport. Jsou tam
dva jedinci, kteří musejí být fyzicky i psychicky odolní. Když jeden nebo druhý nemají
partnera na úrovni, nikam se nedostanou.
Oba se musí dobře vyspat, být dobře naladění…
 Dokáže kůň skočit překážku sám?
RV: Jsou takové výjimky. Jezdec musí koně
navést na metu, odkud se má odrazit. Pak
už je to na koni. Jen málo z nich to dokáže
samo a to je na nich to nejcennější.
 Baví to vůbec koně?
VP: To je různé. Některé to baví, někteří
se nechají vycvičit, jiné k tomu nedonutíš.
Pokud kůň odmítne skočit, tak s těmi jeho
šesti metráky nikdo nic neudělá.
RV: Kdyby neexistoval jezdecký sport, tak
už by koně skoro vůbec nebyli.
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Roman Veselý
při závodě
v Janově

 Jaký byl váš životní kůň?
VP: Jmenoval se Fernet. Toho právě to skákání bavilo. Vzal si ho ode mě jeden slovenský reprezentant, který s ním jezdil mezinárodní závody.
RV: Já mám Laďu, kterého jsem vypiplal
od hříběte.
 Věnujete si i jiným činnostem než tréninku?
VP: Občas se přijdou děti svézt na ponících. Chodila k nám i holka, která měla jízdu
na koni jako zdravotní terapii.
 Co se stane se starým koněm, který už
nemůže závodit?

VP: Záleží, co mu dopřeje jeho majitel. Někdo zaplatí za péči a léčbu mnohem víc, než
by stál mladý zdravý kůň, někdo ho nechá
utratit.
RV: Pokud pro tebe něco znamená, postaráš se o něj až do jeho konce. Ale na nikoho
by se nemělo dívat skrz prsty, když se rozhodne ukončit koni trápení.
 Co chystáte do budoucna?
VP: O tom jsem moc neuvažoval. Doufám,
že se nám to podaří co nejdéle udržet.
RV: Hlavně, ať jsme my i koně zdraví. Až
na ně nevylezu, chtěl bych se zabývat chovem.
–MŠ–
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ŠÁRKA ZACHAŘOVÁ, 18 LET

VAŠEK LENOCH, 18 LET

ANEŽKA HORYNOVÁ, 20 LET

 Uvažovala jsi někdy o tom, že bys
chtěla napořád zůstat ve Sloupnici?
Ano, uvažovala. Asi
proto, že Sloupnice
pořádá
dost
akcí
na to, abych se tady
nenudila. Také už jsem
si zde zvykla žít. Výhodou jsou i dobré sousedské vztahy. Teda alespoň takovou zkušenost mám já ﹙usmívá se﹚.

 Uvažoval jsi někdy o tom, že bys
chtěl napořád zůstat
ve Sloupnici?
Ano, přemýšlel jsem
o tom, že bych zde zůstal napořád. Vyrostl
jsem tady a mám zde
hodně přátel. V tuto
chvíli samozřejmě nemůžu říct, jestli tady
budu bydlet celý život, ale rád bych.

 Uvažovala jsi někdy o tom, že bys
chtěla napořád zůstat ve Sloupnici?
Ano, uvažovala. Jednak proto, že se mi
vesnice líbí víc než
město, jednak proto,
že zde vyrůstám už
odmalička. Navíc tu mám spoustu přátel.
Asi by se mi od nich odcházelo s těžkým srdcem, o rodině nemluvě.

 Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Myslím si, že je tady dost služeb. Například
pošta, lékaři, domov pro seniory. Navíc je
tady i školka a devítiletá škola, což u každé
obce není obvyklé. I do města odtud není
daleko…
 Kde sama sebe vidíš za deset let?
Vzhledem k tomu, že je mi 18, to nedokážu
jednoznačně určit. Ráda bych cestovala, poznala cizí kraje a něco dokázala. Tím neříkám,
že nechci zůstat ve Sloupnici, ráda bych, ale
nevím, kam mě cesty povedou a kam budu
nucena jít za svou kariérou ﹙usmívá se﹚.
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 Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Tak jako většina vesnic – klidným prostředím. Je zde dostatek obchodů a po celý rok
i různé kulturní akce a plesy. Většinu nových
obyvatel bude zajímat i výhodná poloha
mezi několika menšími městy.
 Kde sám sebe vidíš za deset let?
Na tuto otázku se odpovídá docela obtížně.
Nikdo neví, co bude zítra, natož za deset let
﹙smje se﹚.

 Čím může podle tebe Sloupnice přitáhnout nové obyvatele?
Tak to absolutně netuším. Podle mého názoru má Sloupnice vše, co potřebuje. Jsou
tu obchody, škola, pošta, odehrává se tu
spoustu akcí v zimě i v létě. Jenom mě mrzí,
že např. kulturní akce zde bohužel začínají
upadat, především co se nezájmu a neúčasti lidí týče.
Jinak si myslím, že všichni, kteří zde žijí,
musí být nadmíru spokojení.
 Kde sama sebe vidíš za deset let?
Upřímně řečeno, vidím se někde ve spokojené rodině. To znamená, že když se vrátíme
z práce, přivítáme se s milujícím manželem,
dětmi a třeba i s nějakým domácím zvířátkem v našem domě ﹙usmívá se﹚.

SLOUPNICKÝ PELMEL  ČERVEN 2013

Voda
předvedla
svou sílu
na Dolní Sloupnici

››› střípky

V sobotu 27. dubna se před šestnáctou hodinou nad Sloupnicí přehnala prudká bouře
doprovázená krupobitím. V důsledku velmi
vydatných srážek, které se omezily na malé
plošné území, došlo k lokální záplavě v Dolní
Sloupnici a dále ve směru toku potoku Bílá
Labuť v Českých Heřmanicích a Tisové. Přinášíme několik fotek ze soboty i následujícího dne.
–TEŠ–
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››› střípky

Sloupnickou
Vedralku
přepadli loupežníci
Sál bývalé sloupnické hospody se v sobotu
18. května proměnil ve vesničku Koločava
na Zakarpatské Ukrajině, když zde jedinečné uskupení mladých a kreativních studentů i nestudentů, kamarádů i bývalých
spolužáků sehrálo muzikál Balada pro banditu podle stejnojmenné hry Milana Uhdeho
na motivy Olbrachtovy knihy Nikola Šuhaj
loupežník. Divácká účast byla vysoká a dle
potlesku a diskuzí po představení lze usuzovat, že se muzikál opravdu líbil. „Jsem ráda,
že se nám podařilo představení odehrát
až do konce, že do toho herci dali vše, co
uměli, i přes velkou trému. Líbilo se mi, jak
celé představení žilo jako jeden organismus
– herci a diváci dohromady prožili společně
příběh Nikoly Šuhaje loupežníka. Jsem ráda,
že díky loupežnické legendě, mohla ožít
loupežnická Vedralka,“ okomentovala celé
představení režisérka režisérka Danutka
Krčmářová. Další možnost vidět tento muzikál budete mít 16. června od 18.00 v divadle Trám ve Svitavách.
Foto: Tereza Jiroušková
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–TEŠ–
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střípky ‹‹‹
„Sloupenské lesy“
si získávají čím dál
větší oblibu
Krásné počasí, rozkvetlá příroda, zajímavý
doprovodný program a hlavně příležitost
projít se blízkým okolím nebo na kole projet vzdálenější vesnice přilákala na letošní
Sloupenské lesy rekordních 1263 účastníků.
Ti si po návratu na hřiště prohlédli starou
vojenskou techniku, vojáky v uniformách
prvorepublikové československé armády
i wehrmachtu nebo se nechali šálit triky
šikovného kouzelníka. Přijďte za rok taky,
sloupenští turisté
pro vás určitě zase
připraví pěkné dopoledne.
–MŠ–

Setkání s křesťanstvím
prostřednictvím rozhovoru, hudby,
umění a zážitku…
Katolická farnost ve Sloupnici se v letošním roce poprvé zapojila do unikátního projektu Noc kostelů, který si
klade za svůj cíl přiblížit všem lidem
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů a zároveň v rámci
kulturního programu představit ty, kteří
byli obdarováni rozličnými dovednostmi.
Tato akce probíhá v mnohých farnostech
napříč celou republikou, ale i v Estonsku,
Nizozemí, Německu, Rakousku nebo Slovensku. Hlavním smyslem je nenuceně
přiblížit křesťanství, církev a víru tak, aby
si každý mohl sám zvolit, do jaké míry se
přiblíží. Přesně o to se letos poprvé pokusila i sloupnická katolická farnost, která
si pro návštěvníky připravila program
v podobě hudebních čísel, pěveckých výstupů, uměleckého přednesu i historického výkladu. Všem pořadatelům a účinkujícím patří poděkování a přání, aby se
do Noci kostelů mohla Sloupnice zapojit
i v dalších letech.
–TEŠ–
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NAROZENÍ
Jaroslava Tašnerová
Eva Vondrová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2013
70 let
Jana Seidlová
75 let
Vlasta Houdková
Marie Krýdová
87 let
Vlasta Janecká
88 let
Vlasta Zachařová
Věra Šandlová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2013
75 let
Jaroslava Motyčková
Milada Smolová
Vlasta Šmejdířová
Jaroslava Bohuňková
80 let
Marie Janecká

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Josefem Truncem
Růženou Stoklasovou

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

85 let
Libuše Stráníková
Zdenka Matoušková
86 let
Věra Dostálová
87 let
Božena Janecká
Jiří Kodytek
88 let
Anna Jeřábková

BŘEZEN
DUBEN
2013

Pomozte nám
tvořit Váš časopis…
Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Restaurace U Labutě ve Sloupnici
trvale prodává Moravská stáčená vína
Vinařství HULATA – Němčičky.
Je možno si vybrat až z pěti druhů vína.

pelmel@sloupnice.cz
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Klauni
Společná
práce žáků
2. třídy
Základní školy

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. července 2013.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 9. srpna 2013.

pelmel@sloupnice.cz
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