Ročník 16  Únor 2014

Časopis obce Sloupnice
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Sloupnický místopis
Základním prvkem, který dal celé naší vesnici její protáhlý tvar, je potok zvaný Bílá
labuť. Nejen že od jeho toku vychází rozdělení Sloupnice na Horní a Dolní, ale odděluje
také Velkou stranu (směrem k Litomyšli)
a Malou stranu. Nejpravděpodobnějším důvodem pro vžité označení jsou podmínky pro
hospodaření – na Velké straně se sedlákům
dařilo lépe, což se odráželo ve výstavbě velkých usedlostí. K samotnému názvu potoka
se váže krátká pověst:

O Bílé labuti
Jeden majítel tvrze Sloupnické vyšel na lov
zvěře do lesa nad Sloupnicí, které sahaly tou
dobou až po nýnější horní Draha. U studně,
z níž vytéká potok Sloupnický, nalezl hnízdící
labuť, dle které Sloupnický potok pojmenoval Bílá labuť.
Dle jiné pověstí lidé tmavé neb hnědé pletě
zbělí prý, mejou-li se vodou z potoka Sloupnického.

Části Malé strany od bramborárny směrem
ke škole se říká „Choceňsko“. Vysvětlení neobvyklého označení nabízí další pověst:

O Choceňsku
Jeden majítel tvrze Sloupnické provdal
dcéru za měšťana v Chocni. Nemaje dostatek peněz, dal ji věnem dva statky v horní
a dva v dolní Sloupnici. Když pak ona bezdětná zemřela, odkázala svůj majetek k záduší choceňského kostela. Tím se stalo, že
držitelové těch statku byli poddání faráři
choceňskému odvádějíc mu poplatky a konajíc robotu, hlavně sbíralí housenky, pročež
jím přezdíli housenkářů.

A když už jsme se dostali od potoka k Malé
straně, můžeme pokračovat za další pověstí, která se váže ke skutečné historické
události, až na hranici katastru ke Džbánovu na místo někdy označované „U Augusty“.

O Augustu biskupu Českých bratří
Litomyšlský biskup Augustín byl obviněn
u českého krále, že jest spolčen s nepřáteli
královskými. I rozhněval se král a kázal, by rytíř Babián jal Augustína a na soud před krále
předvedl. Augustín zvěděv o tom, co se protí
němu chystá, tajně prchnul večér z Litomyšle, přenocoval u bratra ve Sloupnici a ráno
přestrojen za sedláka se sekerou na rameně
utíkal dále lesem k Brandýsu. Rytíř Babian
nenašed Augustína v Litomyšli, poručíl drábum vsedatí na koně a hledal s nimi biskupa
po všech okolních lesích. Za Sloupnicí v lese,
kde se křížuje
cesta Kamenická
s cestou Džbánovskou, postihli
Augustína poznajíc jej podle hedvábnýho
šátku
na krku. Na místě
jej spoutali, do Litomyšle odvedli
a odtud do Prahy
do vězení dovedli.
–MŠ–
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Zprávy obecního úřadu
Připravuje se projekt na chodníky
Firma Stavby bez bariér z České Třebové vypracovala studii na výstavbu chodníků po celé obci. Navrhovaný rozsah chodníků je uvažován po celé délce páteřní komunikace. Pro potřebu této studie byla
trasa rozdělena na tři úseky. První úsek od autobusové zastávky
ve Vesničce k budově obecního úřadu, úsek č. 2 od OÚ ke křižovatce
na Kornice a poslední úsek od křižovatky na Kornice k autobusové
zastávce „Na mostě“. Po celé trase případných chodníků se vyskytuje několik kritických míst, která nevyhovují normám (šířka chodníků 150 cm), a tím nelze žádat o dotaci Státní fond dopravní infrastruktury. Rada obce doporučí zastupitelstvu schválit vypracování
projektu pro územní rozhodnutí pouze ve třetím úseku, to je od křižovatky na Kornice k autobusové zastávce „Na mostě“. Je to též
z důvodu již vybudované kanalizace v této části obce. Pokud nám
ﬁnanční situace dovolí, realizace výstavby by připadala asi na roky
2015–2016.

Rekonstrukce veřejného osvětlení
se odkládá
Během minulého roku navštívilo naši obec několik obchodních zástupců zabývajících se veřejným osvětlením a jeho rekonstrukcí.
Na základě pasportu veřejného osvětlení, který řeší mimo jiné stav
osvětlení a počet svítidel (těch je v obci 237), bylo rozhodnuto nechat si vypracovat studii na jeho rekonstrukci. Jedna ﬁrma nabízela
výměnu všech svítidel za moderní a úspornější LED osvětlení s tím,
že by obec nepotřebovala žádat o dotaci, ale zaplatila by jednorázovou částku, která by pro obec byla únosná, a zbytek by obec splácela
z ušetřené elektrické energie. Dle spočítaných úspor by obec ﬁrmě
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splácela více než sedm let, což je pro ﬁrmu neúnosné. Další nabídka
je na výměnu světel podél páteřní silnice. Jednalo by se o výměnu
cca 85 kusů za dvanáct tisíc korun. Rada obce prozatím rozhodla
zachovat stávající stav. Pokud se objeví výhodná nabídka a možnost
získání dotace, budeme obyvatele informovat.

Provádějí se stavební úpravy sběrného dvora
Rada obce schválila provedení opravy fasády na části budovy
ve sběrném dvoru. Jedná se o odstranění staré omítky, opravu nebo
případnou výměnu stávajících oken a zhotovení nové fasády. Dojde
i na výměnu žlabů a svodů. V prostorech, kde se ukládal starý papír
a plasty, se sníží podlaha, která bude ve stejné výšce jako příjezdová
komunikace. Místnost bude opatřena širšími vraty k případnému
parkování komunální techniky. Základní práce provádíme svépomocí,
odborné činnosti budou svěřeny místní stavební ﬁrmě.

Pomozte záchranné stanici Pasíčka
O záchranné stanici Pasíčka u Boru u Skutče se čtenáři Pelmelu
dozvěděli díky rozhovoru s panem Oppou v jednom z loňských čísel. Český svaz ochránců přírody nyní požádal obce o informování
obyvatelstva o této záchranné stanici, která patří do Národních sítí
záchranných stanic. Stanice se zaměřuje na handicapovaná, zraněná
a zesláblá volně žijící zvířata, která by bez pomoci člověka zahynula.
Ve stanici je jim věnována péče a po uzdravení jsou znovu pouštěna do přírody. Kontakt na záchrannou stanici je 777 678 777 nebo
774 739 595. Na svoji činnost získává stanice ﬁnance od státu, ale
pouze třetinu nákladů. Zbylé ﬁnance nutné pro zajištění kvalitní
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péče o zvířata si musí stanice zajistit z vlastních zdrojů. Pro ﬁnanční
příspěvky byl zřízen účet č. 33553322/0800, variabilní symbol
4403 nebo můžete zaslat dárcovskou sms ve formě: DMS ZVIREVNOUZI PASICKA na číslo 87 777. Pro více informací o sbírce Zvíře
v nouzi volejte 774 155 155. Za případnou ﬁnanční podporu vám
záchranná stanice Pasíčka děkuje.

Starý textil patří do kontejnerů
Do sběrného dvora byly dovezeny dva kontejnery na textil. Můžete
do nich odkládat nepotřebné ošacení, ložní prádlo, záclony, bytové
textilie, ručníky, ubrusy. Do kontejnerů nepatří koberce, matrace,
molitan, stany, spací pytle, netextilní materiály, výrazně znečištěné
a mokré textilie. Sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9.00
do 12.00 hodin.

Různé
 Naší obci byla nabídnuta možnost lepšího informování obyva-

telstva o událostech v obci prostřednictvím sms nebo e-mailů.
Na webových stránkách naší obce www.sloupnice.cz by si zájemce
zaregistroval číslo mobilu nebo e-mailovou adresu, na kterou by mu
byl zasílán obsah hlášení místního rozhlasu. Výhodu by to přineslo
zejména pracujícím dojíždějícím do okolních měst, kteří neslyší hlášení. Za zasílání mailu nebo sms zpráv by příjemce nic neplatil. Pro
obec by zřízení této služby obnášelo jednorázový poplatek 3 000 Kč
a měsíční poplatek 1 200 Kč. Sdělte prosím na obecní úřad (starosta@sloupnice.cz; 465 549 122; 465 549 129), zda máte o službu
zájem.
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 Zastupitelstvo obce schválilo dvě obecně závazné vyhlášky. Vy-

hláška č. 2/2013 se týká požárního řádu obce a vyhláška č. 3/2013
stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Obě vyhlášky jsou k nahlédnutí
na obecním úřadu a budou zveřejněny na webových stránkách obce.
 Upozorňujeme, že poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu je stejný jako v minulém roce (500 Kč/osobu) a má být zaplacen do konce února. Platbu nad 2 000 Kč je možné rozdělit na dvě
splátky, přičemž druhá splátka musí být zaplacena do konce června
2014. Lze platit hotově na obecním úřadě nebo převodem na účet
9329611/0100, var. symbol pro Dolní Sloupnici 100 a č.p. a pro
Horní Sloupnici 200 a č.p. (např. 200181).
 Pro majitele nemovitosti v dolní části obce, které budou napojeny na kanalizaci, připravujeme návod, jak mají postupovat s připojením na hlavní řád kanalizace. Návod dostanou obyvatelé poštou
do konce dubna letošního roku.

Policie ČR varuje – Falešné hlášení v počítači
Aktuální varování se týká rozsáhlého šíření škodlivého kódu tzv.
ransomware. Potvrzuje to fakt, že v posledních dnech útvary policie
přijímají desítky mailů s dotazy od občanů, kteří si s ním nevědí rady.
Na monitoru se jim objevuje hlášení, že se dopouštějí trestného činu
a jejich počítač bude blokován Policií ČR z důvodu porušování autorského práva, nakládání s materiály s dětskou pornograﬁí nebo
šíření spamu. Součástí tohoto upozornění je i informace o možnosti
složení kauce ve výši 2 000 Kč. Cílem pachatelů je vylákání ﬁnanční
hotovosti od dotčených lidí. V žádném případě částku neplaťte!
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Novinky ze základní školy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o nejnovějším dění v naší škole. I v druhém pololetí pokračujeme kromě výuky v nabídce sportovních, kulturních a dalších aktivit. Všichni zájemci o dění ve škole mohou navštívit naše internetové stránky www.zs-sloupnice.cz. Přehled akcí
uskutečněných školou naleznete v sekci Aktuálně.

SOBOTA 17. 5. 2014
09.00–13.00 hodin — DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ SLOUPNICE
13.00 hodin — HUDEBNÍ ÚVOD A SHROMÁŽDĚNÍ ABSOLVENTŮ
PŘED ŠKOLOU
13.15 hodin — PROJEV STAROSTY OBCE A ŘEDITELE ŠKOLY

100 let školy ve Sloupnici
Vážení absolventi a ostatní přátelé školy,
v letošním roce naše škola oslaví 100 let od dokončení stavby a zahájení výuky. Při této příležitosti bychom rádi pozvali všechny zájemce na akce k tomuto výročí. Prosím Vás všechny o spolupráci.
Informujte o této akci všechny, kteří měli něco společného se školou
ve Sloupnici a měli by zájem se oslav zúčastnit. Abychom předešli
problémům s nedostatkem místa k sezení během vystoupení našich
žáků v sokolovně, pořádáme tři představení. Budete-li mít zájem
o další informace, kontaktujte nás na čísle 465 549 222 popř. mobilu
734 230 430 nebo na mailové adrese zs.sloupnice@worldonline.cz.

13.30 hodin — PRŮVOD OBCÍ DLE ROČNÍKŮ NAROZENÍ
OKOLO BÝVALÉ ŠKOLY K SOKOLOVNĚ
14.30–17.00 hodin — VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V SOKOLOVNĚ
(pro účastníky oslav a další zájemce)
19.00 hodin — SPOLEČENSKÉ SETKÁNÍ ABSOLVENTŮ
A PŘÁTEL ŠKOLY S HUDBOU A TANCEM
V SOKOLOVNĚ (občerstvení zajištěno)
K výročí 100 let školy bude vydán školní almanach, který bude obsahovat informace z historie i současnosti školy. Kroniky a práce žáků
školy a připomínky historie školy budou k nahlédnutí ve škole v rámci
výše zmíněného dne otevřených dveří.

PROGRAM OSLAV BUDE VYPADAT NÁSLEDOVNĚ:
PÁTEK 16. 5. 2014
09.00 hodin — DOPOLEDNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V SOKOLOVNĚ
(pro žáky školy, mateřské školy a pedagogy)
18.00 hodin — VEČERNÍ VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY V SOKOLOVNĚ
(pro rodiče a příbuzné žáků školy)
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Zápis do 1. třídy
Zápis nových žáků do 1. třídy proběhl 16. 1. 2014. K zápisu se dostavilo celkem 13 budoucích prvňáčků.
Rodiče žáků, kteří mají zájem žádat
o odklad povinné školní docházky,
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musí tak dle zákona požádat do 31. 5. 2014. K žádosti o odklad je
třeba dvou lékařských potvrzení – posudek dětského lékaře a specializované vyšetření, které poskytuje pedagogicko-psychologická
poradna. Zvážení toho, zda je dítě již dostatečně vyspělé pro školní
docházku, je však především na rodičích. Třídní učitelkou první třídy
bude Mgr. Magdalena Lenochová.

Plavecký výcvik
Každoročně se žáci 1.–4. třídy
účastní v lednu až březnu plaveckého výcviku v České Třebové. Žáci 1. a 2. třídy hradí
450 Kč a sdružení rodičů jim
přispívá částkou 250 Kč. Žáci
3. a 4. třídy mají plavecký výcvik zdarma. 20 hodin plavecké
výuky probíhá pod vedením instruktorů plavecké školy.

Lyžařský kurz
Tuto akci pořádá naše škola pro 7. ročník a další zájemce z řad žáků
školy. Již několik let jezdíme do Rapotína u Velkých Losin v Jeseníkách, kde je o nás vždy výborně postaráno. Žáci se účastní lyžařského nebo snowboardového výcviku, popř. mohou vybavení prostřídat. Za cenu 2400 Kč je žákům poskytnuto ubytování a stravování
na celý týden. Žáci 7. ročníku navíc dostanou příspěvek 800 Kč
od SRDPŠ, takže je týdenní pobyt s plnou penzí vyjde na 1 600 Kč.
V případě, že se neúčastní, jim tento příspěvek propadne a nemohou
ho již vyčerpat. Cena všech permanentek dohromady na celý týden
je 1 000 až 1 200 Kč.
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Ovoce do škol
Naše ZŠ je součástí projektu nazvaného „Ovoce do škol.“ Tento projekt, hrazený z prostředků EU a ČR, umožňuje ve školách poskytnout žákům 1.–5. třídy jednou týdně zdarma ovoce, zeleninu a navíc ovocné a zeleninové šťávy. Projekt vznikl proto, aby děti získaly
zdravé stravovací návyky, mezi které patří konzumace ovoce a zeleniny.

Další akce
V prosinci naši školu navštívil
Mikuláš spolu s několika čerty
a anděly. Přišli se podívat, co
se ve škole za rok změnilo a zda
nebude potřeba jejich pomoci.
Děti ze školní družiny oslavily
tento den tradiční čertovskou
diskotékou, kde se všichni
včetně vychovatelek převlékli
za pohádkové bytosti a spo▲ Vojta Vašina při recitační soutěži.
lečně si zatancovali a zahráli
různé hry.
V týdnu, který předcházel vánočním prázdninám, si žáci prvního
stupně zahráli fotbal na školním turnaji, který proběhl v sokolovně.
Také žáci druhého stupně měli podobný turnaj ve ﬂorbale.
V lednu jsme byli také bruslit na zimním stadionu v Litomyšli a probíhají školní kola olympiád z různých předmětů.
VÁCLAV SYCHRA, ŘEDITEL ŠKOLY

►►► www.zs-sloupnice.cz
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Bylo by zajímavé nastoupit do stroje času a vydat se navštívit místo, kde žijeme. Alespoň malou cestu do minulosti jsem
podniknul při prohlížení starých pohlednic, které sbírá
MILOSLAV ŠEDA.
 Co je obsahem tvé sbírky?

Hlavně pohledy ze Sloupnice od těch historických až po současnost. Rozhodně ale
nejsou všechny. Také sbírám další zajímavé
tiskoviny, třeba plakáty a inzeráty, které se
týkají Sloupnice, případně Končin.
 Jaký máš nejvzácnější exponát?

Cením si všech stejně, přece jen je to historie. Ale nejstarší pohled, který mám, byl
poslaný roku 1899. Možná je ještě starší, to
už se dnes nikdo nedopátrá.

budovy přibývají, jiné mizí, nebo rostou –
třeba nejvyšší patro kláštera. Podle toho se
taky dá odhadovat, z jakého roku ten pohled je.

se dá něco sehnat v okolních antikvariátech,
ale tam většinou nic místního není, protože
pohledy se samozřejmě posílaly odtud pryč,
takže většinu pohlednic mám z dálky.

 Jak jinak určuješ, ze kterého období

 Máš se sbírkou nějaké plány?

pohledy pochází?
Někdy se ptám majitelů budov na datum
rekonstrukce, výměny oken. Přibližné stáří
se pozná i podle známek, na kterých je třeba
Franc Josef, Masaryk, Hitler…

Rád bych si doma udělal malou galerii, kde by vedle sebe byla historická fotka
a stejný záběr ze současnosti. Všechno už
ale vyfotit nejde – některá místa zarostla
křovím, jinde stojí nové domy… Chtělo by
to ke všem starým snímkům sehnat popisky, aby bylo vidět, co konkrétně na nich
je a z jaké doby.

 Dozvěděl ses díky svému koníčku
 Čím bys chtěl sbírku rozšířit?

Vím, že před několika desítkami let vznikl
pohled s obecním úřadem, který nemám.
A taky jeden střed obce, jenomže to byla
koláž a o tu je mezi sběrateli velký zájem.
Někteří za to jsou ochotní zaplatit opravdu
velké peníze.

o Sloupnici, jejích obyvatelích, či době
něco zajímavého?
Na pohledech jsou většinou blahopřání,
pozvání na pouť, ale někdy text vypovídá
o poměrech, jaké tehdy panovaly. Na některých třeba chovanky z kláštera píšou o jídlo,
takže tam asi v té době byl hlad.

 Jaké motivy se na pohlednicích obje-

 Kde vůbec jednotlivé exponáty shá-

vují?
Nejčastěji je na nich zachyceno centrum
vesnice. Je zajímavé sledovat, jak některé

níš?
Všude, kde se dá. Dnes hodně pomáhá
internet, kde se konají různé aukce. Občas
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–MŠ–
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 Nejstarší pohled datovaný 1899. Na první pohled zaujme
prázdné místo, kde dnes stojí škola.

 Pohled z kláštera – tehdy o patro nižšího než dnes.
 Vzkazy se psávaly i na přední stranu pohlednice.
 Franc Josef dohlíží na adresátku.
 Tento pohled podle prázdného prostranství u školy vznikl
nejspíš těsně po I. světové válce. Hostinec „Mikulecký“
stával v místě dnešního kina.

 Ze kterého roku může být fotka lihovaru?
 Uhodli byste, že v této budově dnes sídlí pošta?

10
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Fanděte
našim
hokejistům
Parta hokejových nadšenců, kteří se naučili bruslit na sloupnických
rybníčcích, válí na zimním stadionu v Litomyšli, kde se letos rozehrál první ročník městské bezkontaktní ligy. V ní mohou nastupovat pouze neregistrovaní hráči, nebo starší sedmačtyřiceti let. „Je
tu omezená hra do těla, trestají se
náznaky sekání, hákování, hraje se
v šesti hráčích plus brankař,“ vysvětluje některá speciﬁka soutěže Luděk
Štarman, který naše hokejisty koučuje. Základ týmu tvoří hráči, jež se
na litomyšlském stadionu po dlouhá
léta scházeli ke sloupnickému derby
Dolní versus Horní. Zřejmě to byla
kvalitní příprava, protože v osmičlenné skupině patří našemu týmu
pár kol před koncem sezóny první
příčka a suverénně nejlepším střelcem celé soutěže je Michal Javůrek.
Výsledky můžete sledovat na weboNa střídačce velí
vých stránkách http://bezkontakt
Luděk Štarman.
–MŠ–
litomysl.webnode.cz/.
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Naši bránu střeží
Ondra Dostál

Zápas s Vidlatou Sečí
vyhrála Sloupnice 5:2
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Geofyzikální průzkum
projde i přes Sloupnici
Český stát zastoupený Českou geologickou službou začíná
s novou etapou ochrany přírodního bohatství, které se nachází
na území naší země, a to podzemní pitné vody.
Hlavním cílem projektu „Rebilance zásob podzemních vod“
je přehodnotit přírodní zdroje
podzemních vod s použitím
moderních technologií ve vybraných kritických hydrogeologických rajonech, jež se nachází na cca 1/3 území České
republiky, a současně připraGeofon umístěný na kabelu.
vit podklady pro systémové
a pravidelné přehodnocování
těchto zdrojů podzemních
vod v budoucích desítkách let.
Součástí tohoto projektu je
také provedení geofyzikálního
měření v oblasti mezi městy
Vysoké Mýto, Lanškroun a Svitavy. Průzkum představuje
55 km 2D seizmických proﬁlů
Vibrační vůz – Envirovib.
ve třech částech.
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Cílem měření je určit hydrogeologické a geologické hranice
v hloubkovém intervalu mezi 20 m až 1 000 m. Vlastní výsledek představuje „tomograﬁcký“ obraz uspořádání jednotlivých geologických
vrstev pod povrchem země. Geolog rozezná mocnosti, ale i složení
vrstev, jejich úklony a také průběh zlomů. To vše pomůže lépe pochopit, kde existují akumulace podzemních vod.
Seismické měření probíhá tak, že jedno speciální vozidlo (viz foto)
o hmotnosti 8 t, které je vybavené širokými pneumatikami, projede
podél linie proﬁlu po cestách, ale také po zemědělských pozemcích.
Vůz provede ve vzdálenostech cca 20 m vyslání seismického signálu
tak, že spustí z podvozku přítlačnou ocelovou desku o rozměrech
cca 1 × 2 m na povrch pozemku. Tato deska se rozechvěje modulovaným seismickým signálem po dobu 12–16 sekund. Vedle průjezdové
linie budou umístěny ručním roznosem měřící kabely s geofony (tj.
snímače s bodcem o délce cca 10 cm), které zachytí odezvy měření
a pomocí telemetrického kabelu jej přenesou do záznamového zařízení umístěného ve vozidle.
Měření proběhne také napříč Sloupnicí. Prosíme o součinnost a trpělivost všechny občany. Výsledky měření pomohou zajistit ochranu
vody, která v příštích letech bude jistě neocenitelným bohatstvím
vašeho kraje.
Pavla Dvořáková a Stanislav Benada
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Můj přítel paragraf
Na začátku letošního roku nabyl účinnosti nový občanský zákoník, který přináší řadu důležitých novinek v různých situacích našeho
života. Protože častým zdrojem nesvárů jsou sousedské spory, uvádíme několik poznatků z oblasti nemovitostí.
 Ovoce, které ze sousedova stromu spadne na váš pozemek, je
vaše. Máte ovšem také povinnost uklidit spadané listí.
 Pokud vás soused požádá, abyste odstranili kořeny nebo větve
přesahující na jeho pozemek, protože mu působí škodu (například
mu stíní), a vy tak v přiměřené době neučiníte, může podrosty a převisy odstranit sám. Musí však postupovat šetrně a k úpravám přistoupit ve vhodné roční době.
 Můžete z rozumných důvodů požadovat, aby soused nevysazoval stromy v těsné blízkosti společné hranice pozemků.
 Musíte umožnit sousedovi vstup na svůj pozemek k nezbytné
údržbě jeho pozemku, pokud ji nelze učinit jinak. Pokud by ovšem
soused vstupem na váš pozemek způsobil škodu, musí vám ji nahradit.
 Na sousedově pozemku můžete stíhat své chované zvíře. Pokud
by tam zvíře způsobilo škodu (např. zničilo záhonky), musíte škodu
nahradit.
 Pokud se neprokáže opak, považují se zdi, ploty, meze či strouhy,
které tvoří hranici pozemku, za společné. Každý je může na své
straně užívat a každý nese na své straně povinnost údržby.
 Se svým majetkem můžete nakládat libovolně, ale nesmíte přitom
omezovat jiné osoby. To se týká například svádění vody na cizí pozemek nebo obtěžování hlukem, pachem či kouřem, pokud přesahují
míru přiměřenou místním poměrům a podstatně omezují obvyklé
užívání pozemku.

Plesová sezóna ve Sloupnici zahájila Mysliveckým plesem,
na kterém nechyběly dvě jistoty – oblíbená kapela Betl Band
a zvěřinová tombola. V sokolovně to žilo, ačkoli…

ZDROJ: MF DNES
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Zprávy z Kopretiny
Stalo se
V prosinci jsme společně s mateřskou a základní školou uspořádali
již tradiční vánoční jarmark. Děkujeme všem za účast i za zakoupení
našich výrobků.

Tříkrálová sbírka
Na začátku roku se v naší obci pod hlavičkou Charity Ústí nad Orlicí
konala tradiční Tříkrálová sbírka. Stejně jako v minulých letech i letos se organizace ujalo Rodinné centrum Kopretina. Sešlo se celkem
12 skupinek dětí a vedoucích. Počasí nám přálo, sněhu jsme se bát
nemuseli, a tak cesta dětem pěkně ubíhala a dobře jim to zpívalo.
Děti si vykoledovaly spoustu
sladkostí, které si potom mezi
sebou rozdělily. Tyto odměny
byly pro děti velkou motivací,
a proto všem štědrým dárcům
za ně děkujeme!
Celkem se při Tříkrálové sbírce
v naší obci vybralo 34 622 Kč.
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
výtěžek sbírky použije na občanskou poradnu, sociální rehabilitaci v Lanškrouně, pro zajištění
služeb nízkoprahového centra
pro lidi bez domova v Lanškrouně, na technické úpravy
Centra pod střechou v Letohradě, dále na zajištění služeb
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„Šance pro rodinu“, na charitní
ošetřovatelskou službu a domácí hospicovou péči a také
na fungování našeho rodinného
centra či na přímou pomoc.
Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se sbírky aktivně zúčastnili, velký dík patří také ženám
z Červeného kříže, které připravily na obchůzku koledníky z Horní Sloupnice a přichystaly pro ně
na obecním úřadě pohoštění. A především děkujeme všem „lidem
dobré vůle“, kteří na tuto sbírku přispěli.

Připravujeme
V březnu máme v plánu uspořádat dětský karneval v restauraci U Labutě. O termínu konání budete informováni prostřednictvím letáků
a místního rozhlasu.

Kroužky v Kopretině ve druhém pololetí
Nabízíme kroužky pro děti na druhé pololetí. Přihlásit se mohou i ty,
které v prvním pololetí do kroužku nechodily.
 výtvarný kroužek (sudé pátky)
 keramický kroužek (liché pátky)
 přírodovědný kroužek (čtvrtky)
 kroužek tanečních a pohybových her (pondělky)
Těšíme se na Vás. Helena Dolečková a Marcela Pavelková
Tel. 731 604 601, 777 621 072
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NAROZENÍ
Tobiáš Martinec
Petr Syrový

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LISTOPAD 2013
70 let • Vladimír Krásný

Setkání s důchodci

75 let • Božena Fišerová

Program:
• vystoupení dětského tanečního kroužku
• pěvecké číslo Barči Brodníčkové
• dobová módní přehlídka aneb
co se nosilo v době vašeho mládí
• slovo starosty obce
K tanci hraje kapela Řetůvanka.
Občerstvení zajištěno.
Autobus do sokolovny vyjíždí ve 13.15 hodin
ze zastávky ve Vesničce (po celé délce obce).

80 let • Zdena Holcová
Miroslav Šikula
85 let • Sylvie Brožková
89 let • František Zachař
90 let • Milada Jasanská
91 let • Božena Hánělová
92 let • Božena Hellmannová

89 let • Božena Škopová
91 let • Marie Doležalová

ÚMRTÍ
Na podzim jsme se rozloučili
se zemřelými spoluobčany:
Josefem Sokolem
Libuší Síčovou
Jaroslavou Fišerovou

93 let • Jan Jeništa
98 let • Marie Mitvalská
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70 let • Štěpán Vích
Štěpán Božák
80 let • Ludmila Bohunková

Kulturní komise při Obecním úřadu
ve Sloupnici pořádá

sobota 15. 3. 2014
od 14 do 18 hodin v sokolovně

ŽIVOTNÍ JUBILEA
PROSINEC 2013

LISTOPAD, PROSINEC 2013

Ráda bych jménem celé rodiny poděkovala
za zorganizování slavnostního obřadu při příležitosti diamantové svatby mých rodičů Zdeňky
a Oldřicha Holcových. Celý obřad byl velmi
příjemným a dojemným zážitkem pro všechny
zúčastněné. Poděkování patří panu starostovi
Škeříkovi za milá slova a matrikářce paní Limberské za příjemnou atmosféru, dále všem, kteří
se podíleli na hudebním i recitačním doprovodu
a v nemalé míře patří poděkování úžasným dětem z mateřské školy, jejichž vystoupení nám
všem vehnalo
slzy do očí.
Ještě
jednou
velký dík Vám
všem.
Za celou rodinu děkuje
Eva Bártová,
dcera

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

Redakční poznámky

Foto na titulní straně:
cesta do Končin

• 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. března 2014.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. dubna 2014.

pelmel@sloupnice.cz
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