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Jednou z pěkných tradic místních Vánoc je živý betlém v areálu Na Mlejnici. Pokud jste tam ještě nikdy nebyli,
tak jde o příjemné odpoledne, kdy se sejdou sousedé, aby si popřáli hezké
svátky, zaposlouchali se do zpěvu koled v podání dětského sboru nebo dalších zdejších
zpěváků, zahřáli se trochou dobrého svařeného vína či horkého grogu. Betlém je živý proto, že
na slámě v dřevěných jesličkách spí skutečné miminko, nad nímž bdí Maria s Josefem v podání našich
ochotníků. Poklonit se jezulátku přicházejí také Tři králové. Zejména pro děti představují zajímavou atrakci živá
zvířata postávající hned u jesliček – králíci, ovce, telátko, někdy koník či osel, podle toho, co je právě k dispozici. Nikomu, kdo kdy pořádal nějakou akci pro veřejnost, není třeba vykládat, že připravit zábavu obnáší spoustu času, úsilí a leckdy i vlastních ﬁnancí. Přiberete-li k tomu děti, máte o starost navíc. Ale skutečný oříšek mohou z jinak klidně až idylicky vyhlížející sešlosti udělat zvířata. Už jejich pořízení a přeprava není na současném venkově nic snadného. Že si pak při sváteční pěvecké
produkci některé ze zvířat uleví nebo nahlas projeví svou nespokojenost, to patří k věci. Horší bylo, když nezkrotné tele jednou opustilo
připravenou ohrádku skokem, za který by se nemusel stydět ani legendární Šemík, a několik pořadatelů ho pak všemi silami dostávalo
do bezpečí zamřížovaného vozu. Poslední ročník proběhl z pohledu návštěvníků velmi dobře – bohatý kulturní program, dostatek dobrého
pití, relativně teplé počasí a spokojená zvířata. Ta jsme z areálu k jejich majitelům rozváželi v dodávce. Dvě ovce jsme vraceli k hospodářům,
ale po měkké zahradě nešlo zajet až ke chlívku. Chtěli jsme tedy uvázat Stázině – vůdčí samici – kolem krku obojek a odtáhnout ji, ta druhá
už by ji pokorně následovala. Leč majitelka Irena byla přesvědčená, že není třeba vynakládat tolik úsilí, že Stázina půjde sama za nabídnutým
chlebem. Její víra ve známé zvíře se ukázala jako lichá. Stázina sice chlebem nepohrdla, ale v závanu svobodného vzduchu nabrala opačný
směr a po pár krocích se i se svou čtyřnohou společnicí ztratila ve vánoční tmě. Irena se ihned i se svou dcerou vydala ovce pronásledovat
do polí za bramborárnou, ale brzy zjistily, že takové úsilí je marné. Vrátily se proto domů pro Dejzinu, fenu vlčáka. Ta prokázala dobré
stopařské dovednosti, když bloudící ovce ve tmě vyčenichala. Svému ovčáckému plemenu ale čest neudělala, protože vystrašená zvířata,
místo aby je přivedla do bezpečí chléva, radostným štěkotem zahnala dál do polí. To už se pátrací četa rozrostla o dalších pět lidí a dvě
auta a rozběhla se velká záchranná akce. Naděje na její úspěch se však podobaly snaze najít ztracené malajské letadlo v Indickém
oceánu. Jediným skutečným výsledkem tak byl uražený výfuk u auta jednoho z pronásledovatelů. Zážitek to byl pro všechny
zúčastněné natolik silný, že se dramatický příběh o hledání ztracených ovcí hned roznesl po vsi, a už za pár hodin se dočkal
svého šťastného rozuzlení. Bezděkovi zahlédli při cestě autem od Jehnědí kousek před Sloupnicí dva páry svítících očí.
Mysleli si, že jsou to srnky, ale byly to zoufalé ovce, které, zřejmě rády, že zase slyší lidský hlas, nechaly se odvést
za plot. Večer v sokolovně na Štěpánské zábavě pak slovo dalo slovo a ráno si šťastní majitelé odvedli
ztracená zvířata domů. Jen škoda, že uvázaný ve chlévě neskončil jiný dobytek, který ten večer
v sokolovně rozpoutal rvačku. Proč to celé píšu? Až se kdykoli příště budete rozhodovat, jestli zůstanete doma, nebo půjdete ven, neváhejte. Bez vaší účasti by
se veškeré akce přestaly konat a na vesnici by nebylo tak
veselo. A to by byla velká škoda. –MŠ–

Sloupnický místopis
O čarodějnicích a čárech

P

rotože se blíží konec dubna, odbočíme od místopisu (i když ne
tak docela) ke Sloupnickým čarodějnickým historkám. Z textů opsaných
ze staré kroniky uvidíte, že ani v naší
obci nebývalo bezpečno… Pokud byste
chtěli pátrat, jakých konkrétních osob
se následující příběhy týkají, vezměte
v úvahu, že tehdejší čísla popisná dnešnímu stavu neodpovídají.
Ve statku nýni číslo 261 vymetal jednou
kominík komín. Když byl hotov, nabídla mu
hospodyně hrníček podmáslí. Napiv se, pravil hospodyní: „Vám někdo škodí dobýtku,
že máte tak hořké podmáslí“. Hospodyně
přisvědčíla, že to jíž dávno pozoruje, vedle
sousedka že jí tak ublížuje. Kominík jí poradíl, jak by měla učínít sousedku neškodnou.
„Vezměte starou dojačku, od každé krávy
dejte do ní trochu mléka, k tomu přídejte
vařené vody, v tom rozmíchejte od stelné
krávy teplé lejno, před východem slunce
tou dojačkou stírejte rosu z trávy na souse-
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dově zahradě. Čarodějníce musí příjiti k vám
a tím z té dojačky jí polejte.“ Hospodyně
dala kominíkovi za radu kus slaníny. Kominík když vymetl komín v sousedním statku
nyní číslo 262, žádal na hospodyni sedlého
mléka k napíti. Ona mu jej přinesla, když se
napíl, ušklíbl se a pravíl. „Vám někdo čaruje
kravám, že máte tak kyselé mléko. Musíte
hlídatí, jestli vám někdo před sluncem východem nestírá z trávy rosu. Zachytněte
od jalové krávy moč do putynky, tím čarodějníci polejte, a tak se uchráníte.“ Kominík
za poradu dostal několik vajec. Obě sousedky zachovalý se dle kominíkovy rady,
první s plnou dojačkou otírala rosu a druhá
s plnou putýnkou na ní vyšla. Vzájemně se
políly, pokřičely a nadaly si čarodějníc. Jejích
muži se večer v Krčmě poprali a pak nastaly
mezi nimi nekonečné soudy trvajicí mezi
oběma rody po několik pokolení.

Pacholek z Dočkalova statku, nýní číslo
233, chodíl za děvčetem do chalupy, co jest
dnes Lebedův hostinec. Jednou večér před
sv. Filipem a Jakubem vloudíl se tíše do síně,

v tom se otevrou dveře a chalupníce se světlem jde do kuchýnky, tak že pacholek sotva
se skryl pod schody. Chalupníce vytáhla
z pod peciny nějaký balíček, namazala si
tím nohy a ruce, obkročíla pometlo od pece
a vyjela na něm komínem ven. Pacholek jíž
nepromýšlel, jak by se dostal do komůrky
k děvčetí, ale vyšmátral pod pecinou balíček
s mastí, utíkal s ní spěšně domu přímo pod
komín, namazal se mastí a skutečně také
na pometle vylétl komínem ven. Za chvíli
snesl se do houfu žen, různé kejkle provozující. Oný pak zříly vetřelce, počaly do něho
bušití pometly, až ho omráčily. Když se probral ze mdloby, vstal, ale nevěděl, kde je. Tu
uslyší kohouta kokrhatí, jde po hlase a příšel k Sudislavi, odkud již trefíl domu.

Jedna hospodyně v dolní Sloupnici nabyla přesvědčení, že jí někdo čaruje kravám.
Pod statkem v jedné chalupě žila stará
pobožná babička. Ta jí poradila, aby večer
před svatym Jánem natrhala na své louce
sedmero koření a tu noc mezi jedenáctou
a dvanáctou jej na kotli vaříla. I učíníla tak.
Když se koření vařílo, uslyšela sténající hlas:
„Uhas, uhas, nebudu škoditi.“ Toho se ulekla
a oheň uhasila. Ráno se dozvěděla, že jedna
chalupníce má opařené nohy. Kdyby byla koření vařila celou hodinu, byla by čarodějníci
uvařila.
–MŠ–
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Zprávy obecního úřadu
Vzrostly daňové příjmy

Památkový ústav stojí o školu a sokolovnu

Od nového roku vstoupil v platnost nový zákon o rozpočtovém
určení daní. Že zákon skutečně přinesl do našich rozpočtů více peněz, je dnes, i přes všechny daňové vlivy, které na daňové příjmy
obcí a měst působí, více než jasné. Dlouholetá snaha zástupců malých obcí, činností Sdružení místních samospráv ČR a hnutí Starostů
a nezávislých, tak přes nedůvěru mnohých pochybovačů a hlavně
přes velký odpor čtyř největších měst v ČR (Praha, Brno, Ostrava,
Plzeň) přinesla kýžený výsledek. Pro srovnání zveřejňuji tabulku,
z které je patrno, kolik ﬁnancí získala naše obec v roce 2013 v porovnání s rokem 2012:

V polovině února navštívili naši obec zástupci Památkového
ústavu z Pardubic s návrhem zapsat do seznamu kulturních památek základní školu a sokolovnu. Obě budovy, které si pečlivě prohlédli
a zdokumentovali, jsou z architektonického hlediska zajímavými
stavbami a stářím by mezi památky spadaly. U základní školy by jim
nevadila již proběhlá rekonstrukce v podobě výměny dřevěných oken
za plastová, ani zateplení fasády.
Problematičtější situace je u budovy sokolovny. Památkový ústav
má eminentní zájem zapsat ji na seznam, ale pro obec by to přineslo
značné komplikace při případných opravách. Každou opravu bychom
museli konzultovat s památkáři. Nechci být špatným prorokem, ale
údržba budovy by se v takovém případě patrně značně prodražila.
V současné době zdokumentování obou budov hodnotí v Pardubicích, poté budou materiály předány na ministerstvo kultury. Poslední
slovo bude mít ale majitel budov, což je obec.

Druh daňového příjmu

Rok 2012
v tis. Kč

Rok 2013
v tis. Kč

Navýšení
v tis. Kč

Navýšení
v%

Daň z příjmů fyzických
osob ze závislé činnosti

2 707,91

3 400,32

692,41

25,57

Daň z příjmů fyzických
osob ze SVČ

73,72

101,07

27,35

37,10

Daň z příjmů fyzických
osob z kapitál. výnosů

293,39

375,02

81,63

27,82

2 687,92

3 618,80

930,88

34,63

Daň z příjmů
právnických osob
Daň z přidané hodnoty
CELKEM

5 805,07

7 840,93

2 035,86

35,07

11 568,01

15 336,14

3 768,13

32,57

Je vidět, že snaha hnutí Starostů a nezávislých nebyla marná. Navýšení ﬁnancí pomůže při výstavbě kanalizace a pomohla při realizaci
projektů, které se v minulém roce již provedly (zateplení bytového
domu, oprava fasády na MŠ, rozšíření dětského hřiště apod.).

4

Informování obyvatel
V minulém čísle PELMELU jsme nabídli možnost lepšího informování obyvatel o událostech v obci prostřednictvím sms nebo e-mailů.
Protože se přihlásilo pouze malé množství obyvatel a ﬁnančně by se
to obci nevyplatilo, od této služby bylo ustoupeno. Zůstává ale možnost posílat zprávy prostřednictvím e-mailů. Na webových stránkách obce (www.sloupnice.cz) si klikněte v levém sloupci na záložku
AKTUALITY a objeví se vám „Chcete přijímat aktuální zprávy?“.
Klikněte a otevře se „Chci odebírat aktuální zprávy, rubrika“.
Do kolonky „Moje e-mailová adresa je“ napište vaši e-mailovou
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adresu a klikněte na ULOŽIT. Poté se vám objeví, že vaše e-mailová
adresa byla zaregistrována, a přijde na ni potvrzení o vaší registraci.
Že o tuto službu máte zájem, není třeba hlásit na obecní úřad. Poskytování informací je zdarma a bude zprovozněno od 1. května.

Rozpočet obce na rok 2014
Zastupitelstvo na svém únorovém zasedání schválilo rozpočet
obce na letošní rok. Největší položka je určena na dostavbu kanalizace. Pro zajímavost předkládám náklady a úhrady na kanalizaci
k 31. 12. 2013:
NÁKLADY CELKEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 764 053 Kč
UHRAZENO K 31. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 304 575 Kč
DOTACE ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 178 748 Kč
DOTACE ZE SFŽP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 245 808 Kč
ČERPÁNÍ PŮJČKY ZE SFŽP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 491 617 Kč
DOTACE KRAJSKÉHO ÚŘADU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 000 000 Kč
VLASTNÍ PROSTŘEDKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 388 401 Kč

Dále je počítáno s odvlhčením severní zdi suterénu základní
školy, které se mělo dělat v minulém roce. Bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele díla, který bude znám do poloviny dubna. Náklady na dílo jsou 610 tisíc korun. Další položka ve výši 500 tisíc
korun je určena na projekt další etapy kanalizace. Byla podána žádost o dotace na likvidaci bioodpadu v obci. Žádost obnáší zakoupení multikáry, kontejnerů a štěpkovače. Celková hodnota techniky
je cca 3,5 milionu korun a obec by měla ze svého rozpočtu uhradit
10 %. Další žádost o dotaci byla podána na rekonstrukci hřiště
s umělým povrchem. Cena díla je dle projektu 900 tisíc, a pokud
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dotaci získáme, měla by obec uhradit 50 % ceny díla. Počítá se
i s ﬁnancemi na opravu místních komunikací ve výši jeden milion
korun.
Jako každý rok, tak i letos se v rozpočtu počítá s příspěvkem
na činnost spolků, na opravu a údržbu veřejného osvětlení a rozhlasu, na veřejnou zeleň a nemalé ﬁnanční prostředky se vydávají
na příspěvkové organizace (ZŠ, MŠ, DPS).

Různé
 Rada obce schválila zapůjčení obrazů pana J. Šplíchala z obecního úřadu na výstavu do Městského muzea do České Třebové
od června do konce září letošního roku.
 Byla podepsána smlouva se společností ČEZ Distribuce na dodávku elektrického proudu do konce roku 2015 za výhodných
podmínek. Ty se podařilo smluvit díky spojení několika obcí z mikroregionu Orlicko-Třebovsko.
 Obec Sloupnice poskytla ﬁnanční příspěvek ve výši 6 000 Kč Charitě Nové Hrady na částečnou úhradu za pobyt našeho občana
v jejich zařízení. Dále byl poskytnut ﬁnanční příspěvek 2 000 Kč
na zprovoznění baby boxu v nemocnici ve Svitavách a na výměnu
knižního fondu Městské knihovně v Ústí nad Orlicí bylo poukázána
částka 10 000 Kč.
 Informace pro majitele nemovitostí, kteří se budou připojovat
na kanalizační řád, bude vydána prostřednictvím letáku, který
jim bude během května doručen do schránky a na kterém budou
informace jak dále postupovat. Informace bude poskytnuta i při
osobní návštěvě na obecním úřadu.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Zprávy ze ZD Sloupnice
Vážení spoluobčané,
Výroční členská schůze 7. 3. 2014, zhodnotila výsledky hospodaření obou našich společností v loňském roce a stanovila
nové cíle pro rok letošní.
Přes velmi rozpačité a studené jaro jsme zažili další příznivý rok.
Splnili jsme ekonomický plán, naše dvě společnosti s 208 zaměstnanci vytvořily přes půl miliardy tržeb. Pilířem zůstala díky ceně komodit rostlinná výroba. Mohli jsme si dovolit i s poklesem zaúvěrování podniku investovat a udržet stabilitu podniku. Podařilo se nám
dosáhnout nejlepšího ekonomického výsledku v historii družstva.
V průběhu roku jsme řešili ve čtyřech případech ve Sloupnici
a Němčicích vliv našich provozů na životní prostředí a vztahy se spoluobčany. Rád bych je požádal, aby se obraceli v první řadě přímo
na náš podnik nebo přímo na mě, a teprve v případě zjevného porušování a naší nečinnosti na orgány státní správy. Ty za nás stejně nic
nevyřeší, pouze uloží pokutu, tedy peníze, které skončí někde ve státním rozpočtu namísto toho, aby pomohly například řešit problém.
Chceme být součástí našich vesnic a proto naše snaha o dobrou
komunikaci se starosty, obecními úřady i občany zůstává naší prioritou a věříme, že se nám v dobrém vrátí.
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Uvědomujeme si také význam správy krajiny a protierozních
opatření. V porovnání mezi roky 2013 a 2004 výměra okopanin
vzrostla sice o 54 ha (+11 %), ale výměra protierozních opatřeních
stoupla o 104 ha (+176 %). Průměrná velikost honu s jednou plodinou klesla z 13,66 ha na 11,87 ha (–13 %). Počet protierozních
honů stoupl 7×, letos budeme poprvé sít v Řetové kukuřici do mulče.
Podílíme se na tvorbě technických protierozních opatření, rádi bychom zlepšili stav polních cest, abychom snížili přejezdy vozidel
po zemědělské půdě, snížili škody na plodinách a zlepšili vsakovací
schopnost půdy.
Rádi bychom ještě jednou poděkovali dobrovolným hasičům
za spolupráci při řešení mimořádných událostí.
Výnos obilovin 7,55 t/ha sice nedosáhl rekordního roku 2011,
ale i přes rozmary počasí je vyšší než v předchozím roce. Cena brambor díky nedostatku v Evropě dokázala nahradit o 25 % nižší výnos.
V živočišné výrobě se podařilo zvýšit dojivost krav na 24,17 litru/ks a den. Na mléčných farmách v Řetové a Němčicích jsme zahájili prodej mléka, tzv. ze dvora. Chceme spoluobčanům, kteří mají
zájem, nabídnout kvalitní čerstvé mléko z místní farmy. V květnu
bychom měli dokončit první etapu výstavby Reprodukčního centra
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Němčice zprovozněním porodny krav s faremním hnojištěm. Na naše
vlastní jatka jsme dodali 4 851 jatečných prasat. Přes nespokojenost s výsledky ve výkrmu kuřat jsme rozhodli s určitými změnami
pokračovat i v letošním roce.
Středisko mechanizace přes náročný průběh počasí splnilo
i s pomocí nové techniky – samosběracího vozu Pottinger, traktoru
CASE PUMA 185, žacích mačkačů KUHN, návěsu ZDT, pluhu EUROPA
a rozmetacích čel FLIEGL – požadavky pro vlastní podnik. S činností
střediska prodeje strojů souvisí i zlepšený vzhled dílen.
Bioplynová stanice má za sebou první opravdu plný rok provozu. Z hrubé výroby elektřiny bylo 92 % prodáno, 6 % tvoří technologická spotřeba a zbývající 2 % spotřeba MF Němčice, která je
od 1. 3. 2013 napojena přímo na výrobnu. Od ledna 2013 také dodáváme teplo, do obecních zařízení v Němčicích jsme dodali 675 GJ
a do vlastních zařízení ZD 415 GJ.
Nejvýznamnější akcí na Řeznictví Sloupnice je rekonstrukce objektu bývalé pekárny na řeznickou výrobnu a kuchyň s jídelnou. Předpokládáme, že se podaří dokončit stavbu do konce dubna, v průběhu
května provozy zkolaudovat, následně přestěhovat, zahájit činnost
v novém objektu a pro veřejnost připravit den otevřených dveří.
V květnu jsme obhájili ocenění MLS PK pro Sloupnickou tlačenku.
V září jsme rozšířili o prodejny v Holicích a ve Vamberku počet prodejen na osm.
Tradiční zájezd důchodců s návštěvou ZOO Dvůr Králové a přehrady Les Království se uskutečnil v červnu, v závěru roku jsme uspořádali podzimní setkání s důchodci v Přívratu.
V říjnu jsme se připojili k úspěšnému programu Zemědělského
svazu pod názvem „Zemědělství žije“, jehož cílem je propagovat
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zemědělství a přiblížit je veřejnosti a hlavně dětem. Při Polním dnu
na Džbánovci jsme zajistili program a prohlídku provozů pro cca 180
dětí ze základních škol v našem katastru.
Ekonomický vývoj umožnil představenstvu schválit jednorázovou boniﬁkaci nájemného za pozemky a podíl na zisku družstva. Vlastníci pozemků, kteří by měli zájem uzavřít novou výhodnější smlouvu na užívání zemědělských pozemků s platností
od 1. 10. 2013, se mohou obrátit na Ladislava Chlebouna, tel.
724 149 468, e-mail: lchleboun@dsloupnice.cz.

Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem vedení
a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, přízeň,
trpělivost a popřál Vám hodně zdraví a štěstí v roce 2014.
ING. JAROSLAV VAŇOUS
PŘEDSEDA DRUŽSTVA

Turistické toulky
Naší obcí prochází žlutá turistická značka, jejíž začátek je na Lysině nad obcí Jehnědí, končí na Zhořském kopci a měří 16,5 km. Z autobusového nádraží vede značka kolem bývalé olejny a domova
pro seniory na silnici, proti škole odbočuje vpravo, od dílen ZD
po humenní asfaltce pokračuje až za „salaš ZD“, kde opustí asfalt
a po polní cestě vede k lesu. Odtud jsou pěkné výhledy na naši obec
a okolí. Lesní cestou vede na Vyvažadla – rozcestí modré se žlutou.
Kousek dál vpravo je studánka, bývala tu Demlova louka, dnes již zalesněná. Po žluté pokračujeme ke Zhoři. Na kraji lesa můžeme jít doprava neznačenou cestou k Hácově studánce, kde býval malý parket
a scházela se tu mládež. Kolem potůčku, na kterém klapaly před léty
vodní mlýnky, je možné dojít do Vlčkova. Žlutá značka nás zavede
na Zhořský kopec (550 m), kde po devíti km končí. Dá se pokračovat po zelené (3 km) na chatu Maxe Švabinského a rozhlednu nad
Kozlovem (601 m), nebo Na Šklíbandě odbočit doprava na žlutou
do Svinné a obce Kozlov kolem domku M. Švabinského, kde maloval,
a Vejrychova statku, jemuž vyzdobil fasádu sgraﬁtem a přes obec
k chatě s rozhlednou. Z chaty vede několik značených cest do Č. Třebové, nejhezčí je červená s výhledy na Č. Třebovou a okolní krajinu.
Do Č. Třebové lze jít také ze Šklíbandy doleva k poutnímu kostelu
a restauraci Na Horách, kde krátký čas přebývala spisovatelka Božena Němcová. Dáme-li se na Zhořském kopci (konec žluté) doleva,
zavede nás zelená přes Přívrat a hřbet Kozlovec k Zabitému a na Andrlův Chlum s turistickou chatou a rozhlednou (559 m).
Z rozcestí Vyvažadla je možné pokračovat po modré k sv. Antoníčku – dle divadelní hry Cikánčin svatební závoj byl v těchto místech zastřelen stárek z Černokoutského mlýna Antonín Pruskými vojáky – přes Mandl a Řetovou k Zabitému. Pod Antoníčkem lze přejít
z modré na žlutou, která vede přes Presy na Kozlovec a po zelené
JOSEF HUDEČEK
k Zabitému a na Andrlův Chlum.
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POCHOD
SLOUPENSKÝMI LESY
jubilejní 40. ročník
Start všech tras je průběžný v době od 7.00 hodin do 9.30 hodin
a uskuteční se na hřišti SK Sloupnice za školou. Ukončení pochodu
je v 16.00 hodin. Na trasách i v cíli na hřišti je zajištěno občerstvení.
Trasy pochodu vedou lesy, které lemují Sloupnici. Neváhejte a přijďte
i s celou rodinou na krásnou procházku a na příjemné posezení
po ukončení pochodu. Děti budou odměněny medailemi.
DOPROVODNÝ PROGRAM (hřiště SK Sloupnice – časy jsou orientační)
• Od 11.00 hodin (do ukončení pochodu) vystoupí kapela PONNY EXPRES.
• Ve 12.30 hodin proběhne seskok parašutistů.
• Ve 13.00 hodin se představí Četnický sbor při vyšetřování složitého
případu.

Pěší trasy:
8 km • 15 km

•

25 km

•

speciální trasa 40 km

Cyklotrasy:
20 km • speciální trasa 40 km

•

60 km

•

80 km

Srdečně Vás všechny zveme a těšíme se na Vaši návštěvu.

Informace o pochodu:
Pavel Havlíček, tel.: 739 005 968 a Marie Kolářová, tel.: 728 430 712
e-mail: havlicek.sloupnice24@seznam.cz, www.kct-sloupnice.tode.cz
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Stavební jaro u hasičů
Oba místní hasičské spolky se v jarních týdnech věnují stavebním úpravám svěřených areálů.
Na Dolní Sloupnici obkládají
hasiči svou požární zbrojnici
cihlovým systémem, štíty
budou obloženy dřevem.
Vše dělají svépomocí. Podle jejich starosty Miroslava
Škopa chtějí být s pracemi
hotoví letos, aby příští rok
byla hasičárna připravená
na oslavy výročí sboru.

Můj přítel
paragraf
Minule jsme se zaměřili na možné sousedské spory, tentokrát se podíváme na úpravu vztahů v manželství.

Hasiči z Horní Sloupnice se
pustili do prodloužení střechy v areálu Na Mlejnici,
který bude u horní cesty
ukončen multifunkční protihlukovou zdí. „Bude na ní
horolezecká stěna pro děti,
síť na lezení nebo tabule
na kreslení,“ říká starosta
sboru
František
Šejbl.
Stavbu zdi, na níž hasiči získali dotaci 450 tisíc korun od MAS Litomyšlsko, provádí ﬁrma Černý
Litomyšl, další práce v rámci brigády zastanou sami členové sboru.
Kolaudace je plánovaná na 30. dubna.

 Podle nového občanského zákoníku již účelem manželství
není pouze založení rodiny a řádná výchova dětí, ale nově
také vzájemné podpora a pomoc manželů.
 Manželé jsou povinni si sdělovat údaje o svých příjmech
a stavu svého jmění, jakož i o svých stávajících i uvažovaných pracovních, studijních a podobných činnostech.
 Manželé musí zohledňovat zájem rodiny při plánování
svých aktivit.
 Tomu, kdo zatají příjmy při jednání o alimentech, může
soud vyměřit výživné z cca 85 tisíc měsíčně.
 Rodiče mají povinnost o své děti pečovat, jít jim příkladem a zachovávat je i za použití přiměřených výchovných
opatření. Děti zase mají povinnost dbát svých rodičů, tj.
poslouchat je a respektovat.
 Není možné odnést z bytu základní vybavení, ohrozit bydlení rodiny jako takové nebo i vystěhovat rozvedeného
manžela, zvlášť jsou-li s druhým manželem v bytě nezletilé
děti. A to bez ohledu na to, kdo z manželů je vlastníkem
těchto věcí či celého bytu. Vlastnické právo jednoho manžela zde ustupuje právu užívacímu v zájmu celé rodiny.
ZDROJ: MF DNES

–MŠ–
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Mým snem
spíš je, aby za mnou
někdo přišel s tím,
že má zájem fotit…
Fotograﬁe se už od svých počátků těší velkému zájmu. Umožňuje nám zachytit
přesný a věrný záznam skutečnosti, ke kterému se po čase s notnou dávkou nostalgie vracíme. A právě o fotografování jsem si povídala s panem Jaroslavem Novákem,
vášnivým fotografem, který s chutí zaznamenává všechny významné události (nejen)
ve Sloupnici.
Na začátek našeho rozhovoru bych
se ráda zeptala, kdy jste začal fotit a co
Vás k tomu vlastně přivedlo?
To si pamatuji úplně přesně. Jako svatební dar jsme dostali nějaké peníze, abychom si každý koupili, co budeme chtít.
Žena si koupila fén a já svůj první foťák. Ale
to mě to ještě tolik nebralo, to až později,
když jsem měl více času, chodil jsem do přírody a jezdili jsme na dovolené.
Pamatujete si svou první fotku?
Ano, to ti můžu klidně ukázat. Jára ležel
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na trávě, když jsem ho fotil, tak jsem samozřejmě zapomněl přetočit ﬁlm – tenkrát se
to ještě dělalo mechanicky – a vyfotil druhý
snímek přes ten první. Měl jsem potom
na fotce dvojčata, to se povedlo.
Mohl byste shrnout, kde všude jste
fotografoval? Čeho jste byl svědkem?
Skoro vše se odehrávalo ve Sloupnici.
Hodně jsem fotil u hasičů, potom jsem fotil
na dětských akcích jako na Loučení s létem,
karnevalech, vystoupeních základní školy
na Den matek, vánočních besídkách. Fotil

jsem i natáčel divadla a divadelní plesy, církevní oslavy. Dále také svatby, ale ty spíše
natáčím, protože focení je zcela jiné – fotograf si to musí naaranžovat a dirigovat to.
Podle mě by fotograf na svatbách měl tu rodinu znát, aby to bylo přirozené a nenásilné.
Fotografujete hasiče, děti, divadla,
slavnosti v obci… je toho mnoho. Upřednostňujete něco, nebo je pro Vás každá
událost jedinečná a nečiníte rozdíly?
Nedělám rozdíly. Ale vždy se to snažím
nafotit svým pohledem – natočím foťák tak,
aby to bylo jiné, ne pořád stejné. Ty pohledy
hledám.
Vzpomenete si na nějakou vtipnou
příhodu z fotografování?
Nic se mně teď nevybavuje, ale určitě
jsem se mnohokrát při fotografování zasmál. Zrovna ty svatby jsou takovou radostnou událostí. Zvláštní kapitolou je i focení
dětí.
Kolik jste za svou kariéru vystřídal
fotoaparátů? Je to ﬁnančně nákladné?
Foťáků jsem vystřídal šest, dodnes je
mám všechny doma. Je to určitě nákladný
koníček. Samotný objektiv bývá dražší než
celý foťák. A když člověk někam jede s velkou brašnou, kde má foťák s několika objektivy a vším příslušenstvím, tak si na to musí
dávat velký pozor, aby se mu s tím něco
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nestalo. Záleží na tom, co komu vyhovuje,
opravu není nutná výbava za sto tisíc, aby
mohl člověk hezky a s chutí fotit.
Fotografování je podle mého názoru
schopnost zachytit kouzlo okamžiku.
Myslíte si, že fotografa může dělat každý, nebo je k tomu potřeba talent?
Myslím si, že rozhodující je zájem. Musí
to toho člověka nadchnout. Například tuhle
na křtinách jsem viděl klučinu, jak drží foťák
a zkouší fotit – vyfotil, podíval se na to, zjistil, že to chce udělat pár kroků dozadu…
Mladí se sice rychle nadchnou, ale dlouho
u toho nevydrží, to je velká škoda. Talent je
samozřejmě plus, ale není podmínkou. Technika šla dopředu a dnešní digitální foťáky se
ovládají velice snadno.
Pojďme se tedy zastavit u digitálních
snímků. Současná fotograﬁe se díky nejmodernějším počítačovým programům
umožňujícím retušování, úpravu barev,
sytosti apod. hodně odklonila od zobrazované skutečnosti (a vídáme to nejen
v módních časopisech). Myslíte si, že je
to dobře? Neztratila digitální fotograﬁe
kouzlo, které měla kinoﬁlmová?
Digitální fotograﬁe je něčím jiným. Kdybych se focením zabýval profesionálně
a dělal bych umělecké snímky krajiny a podobně, tak bych určitě fotil na ﬁlm. I kinoﬁlmové fotograﬁe se nechávaly v laboratoři
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e
upravit, ale tak, jak se
ě
to dělá dnes, to určitě
ne. Myslím, že obojí má
ěco
něco do sebe. Dnes něco
m,
vyfotím a hned to vidím,
m
kdežto u analogu jsem
ek
vyfotil šestatřicet fotek
a pak jsem byl týden napjatý, než to vyvolají
a přijde mně to zpátky, abych viděl, jak se to
povedlo.
Říká se, že malíři mají svůj „autorský
styl“, dá se to aplikovat i na fotografy?
Určitě i fotografové mají svůj autorský
styl, ale já nejsem profesionál, takže svůj
speciﬁcký styl nemám. Spíš se nechávám
inspirovat od známých fotografů, například
Janem Špátou. Pozoruji, jak to dělali oni.

mu to moc rád ukázal, předal mu svoje zkušenosti. Na věku tolik nezáleží. Na technice
ze začátku také ne, může to být i mobilem.
Jde tam hlavně o ten pohled – musí to člověka chytnout. A potom už si našetří peníze
a koupí si foťák, jaký bude chtít…
Panu Novákovi děkuji za rozhovor a přeji
mu, aby našel spojence, kterému své
zkušenosti bude moci předat.
–TEŠ–

Mimo focení se také věnujete natáčení. Kdybyste se měl pro jedno z toho
rozhodnout, čemu byste dal přednost
a proč?
Zase – obojí má něco do sebe. Ale kamera toho zachytí více. Mám rád i fotografování i natáčení.
Máte nějaký „fotograﬁcký“ sen?
Když se podívám zpátky, tak mě v životě
nenapadlo, že se podívám někam do ciziny,
natož abych si to mohl vyfotit. Mým snem
spíš je, aby za mnou někdo přišel s tím, že
má zájem fotit a chce se to naučit. Já bych
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Dozvuky
Mysliveckého plesu
„V sokolovně to žilo, ačkoliv… zvěř do tomboly již nedýchala.“ To je od pořadatelů možné doplnění tajenky pod fotkou
vystavené zvěřiny na mysliveckém plese, která byla uveřejněna
v únorovém Pelmelu.
Myslivcům z Březiny se podařilo naplnit sokolovnu a z výsledků
zdařilého plesu doplnit pokladnu pro zajištění péče o zvěř, odchov
kachen, bažantů a podporu myslivecké kynologie. Dle vyjádření
účastníků plesu, z nichž mnozí si taneční vytrvalostí vynutili prodloužení, se ples povedl. Přispělo k tomu tradičně náročné vyzdobení
sokolovny obrazy, které se podařilo nemalým nákladem restaurovat.
Účastníci se mohli v šeru lesa za doprovodu výborného Betl Bandu
vžít do lovu vyšňořených tanečnic. Odvahu podpořilo levné občerstvení podávané lišáky v noře a uspokojení naplnila zdařilá myslivecká
krmě do půlnoci beznadějně vyjedená. Možné podezření „z cinknutí“
tomboly výhrou hlavní ceny manželkou pořadatele bylo do ukončení
plesu bez famfár napraveno darováním vyhraného divočáka myslivcům z Bystřece, kteří jsou dlouholetými účastníky plesu a sponzory
tomboly.
Významnou většinou účastníků byli Sloupeňáci. Nejčastěji však
uznání pořadatelům vyjadřovali přespolní měšťáci s věcnou připomínkou zejména tanečnic k nedůstojnému stavu sociálního zařízení,
které k propagaci prosperující a bohaté obce příliš nepřispívá. A tak
nám nezbývá než se těšit, že příští myslivecký ples bude stejně
úspěšný ve vylepšeném prostředí sokolovny. Výzvu k pomoci by myslivci neodmítli.

„Za dveřmi čeká
další jízda štěstí,“
zpívá Jakub Dryml v písni Stmívání, která je podle mého
názoru „slastným vrcholem“ nové desky kapely Mother´s
Angels. Křest v pořadí již třetího alba se uskutečnil v litomyšlském klubu Kotelna, kde „Andílci“ dokázali vytvořit skvělou atmosféru a rozhýbat celý klub. Nechyběli zde ani vzácní
hosté – jedním z nich byl i frontman skupiny Čechomor František Černý. CD je pojmenováno podle stejnojmenné písně Boj.
Kdo ví? Třeba si kluci tímto počinem „vybojují“ pevné místo
na české hudební scéně. A snad je čeká i ta „jízda štěstí“…
–TEŠ–

ING. OLDŘICH VAŠINA
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Domov pro seniory
hledá dobrovolníky

Co je nového v naší
mateřské školičce?

V rámci spolupráce navázané s Dobrovolnickým centrem při Farní
charitě v Litomyšli hledáme dobrovolníky pro aktivity s našimi klienty. I když běžné potřeby klientů zajistí naši pracovníci, pomoc dobrovolníků nám umožní nabídnout něco navíc.
Být dobrovolníkem už je samo o sobě velká věc. Věnujete svůj
volný čas, dovednosti i emoce. Dobrovolnictví není ale pouze o dávání. Dobrovolník získá úplně novou životní zkušenost, pozná nové
prostředí, nové lidi, ví, že dělá něco, co má smysl, má možnost se
seberealizovat. Dobrovolníkem může být kdokoli, kdo má chuť a motivaci. Požadujeme trestní bezúhonnost a u mladších 18 let souhlas
zákonného zástupce. S dobrovolníkem je sepsána smlouva o dobrovolnické službě, jejíž součástí je i pojištění – smlouva nezavazuje,
záleží na chuti a aktivitě.
Výhody dobrovolnické činnosti: získání nových kontaktů, nové
zkušenosti a praxe, hřejivý pocit z vykonaného dobra a další.
Možnosti dobrovolnické činnosti jsou pestré: od poskytnutí
své společnosti klientům přes vedení přednášek, besed či vystoupení
až po canisterapii a další, které sami navrhnete.

I v letošním školním roce máme plný stav, to jest 50 dětí.
Z toho je 12 předškoláčků, kteří byli v lednu u zápisu do ZŠ.
Ke změnám došlo v personálním složení. Obě dvě paní učitelky ze
třídy berušek, Bc. Aneta Motyčková a Markéta Čižinská, nastoupily v březnu na řádnou mateřskou dovolenou. Chtěli bychom jim
i touto cestou moc poděkovat za jejich práci v naší školce, popřát
jim narození zdravého miminka a říci jim, že budou chybět nejenom dětem, ale i nám.
Na začátku března k nám nastoupila nová paní učitelka Jana
Papáčková z Litomyšle, která pracovala tři roky v MŠ v Hradci
Králové. A 24. března nastoupila paní učitelka Pavlína Javůrková,
též z Litomyšle, která chvíli vyučovala i v Němčicích a nyní je
po mateřské dovolené. Oběma přejeme, ať se jim u nás líbí a daří
vykonávat dobrou práci a hlavně, ať získají klíček od srdíček dětí.
A co nás čeká ve školičce v příštích třech měsících?
Nastane nejkrásnější období v roce, jaro, a s ním samozřejmě
i svátky jara, velikonoce. Děti se budou připravovat nejen na ně,
ale i na Den matek, aby svým vystoupením potěšily nejenom maminky, babičky… Tato besídka se uskuteční počátkem května
v sokolovně. V květnu pojedou děti i na výlet, v MŠ v Českých Heřmanicích proběhne tradiční lehkoatletický trojboj a od 9. června
se uskuteční pobyt v přírodě v Horním Jelení. Na konci června již
tradičně zazní zvoneček na rozloučenou s předškoláčky.
Zajisté jste si všimli nové fasády na školce, letos nás čekají také
stavební úpravy okolo budovy. Čeká nás toho po ty tři měsíce
mnoho, snad se nám vše vydaří a dětem zůstanou pěkné vzpoIVA MIKULECKÁ
mínky na chvíle prožité v mateřské škole.

V případě Vašeho zájmu se zastavte u nás v Domově pro seniory
ve Sloupnici pro více informací nebo využijte tyto kontakty:
Mgr. Tereza Studničková
sociální pracovnice DpS Sloupnice
tel.: 739 630 505
e-mail: socialni2@ddsloupnice.cz
nebo přímo na Dobrovolnické centrum
při Farní charitě Litomyšl
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střípky
NAROZENÍ
Jakub Čermák, Kristýna Chaloupková,
Jana Magdaléna Kadrmasová,
Barbora Kupková, Štěpán Eliáš,
Erik Urban

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2014
Mezi Sloupnicí a Borovou rychle roste
čistička, do níž bude ústit kanalizace.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2014
70 let • Josef Severa, František Háněl
80 let • Marie Kolářová, Jan Mikulecký,
Jiří Houdek
85 let • Jaroslav Kuta, Marie Škeříková
86 let • Věra Kovářová

70 let • Josef Hudeček, Josef Holub

87 let • Ludmila Šolcová,
Růžena Šejblová

80 let • Jiřina Lněničková

88 let • Věra Hájková

85 let • Josef Junek, Marta Pecháčková,
Miroslava Lišková, Josef Škeřík,
Anna Vokasová

89 let • Marie Malátková

86 let • Marie Dlouhá, Hana Čapková

90 let • Václav Čapek
91 let • Růžena Hartmanová
94 let • Marie Nováková

87 let • Otílie Hillerová
89 let • Josef Kubový

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany:

Místní modelky předvedly na setkání
s důchodci v sokolovně dobové kostýmy.
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Leden, únor 2014

Janou Marešovou, Josefem Burešem,
Zdenou Flídrovou, Pavlínou Skřiváčkovou

Škola slaví

100 let

Pátek 16. května 2014
• 9.00 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

Ve Sloupnici zazpívá
americký sbor
Missouri Baptist University Chorale
ze Spojených států vystoupí
ve středu 7. května 2014 v 19 hodin
v sokolovně. Se smíšeným repertoárem
amerických písní se představí třicetičlenný
studentský sbor.
Součástí programu bude také koncert
královéhradeckého akordeonového orchestru
Safari pod vedením Radka Škeříka.

Sobota 17. května 2014
• 9.00 —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
• 13.30 hodin
Průvod obcí dle ročníků narození
okolo bývalé školy k sokolovně

Pomozte nám
tvořit
Váš časopis…

• 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)
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přistavení a odvoz kontejneru,
dovoz písku, štěrku apod.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz

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 2014.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. června 2014.

pelmel@sloupnice.cz
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