Ročník 17 — Duben 2015
Časopis obce Sloupnice

Čas je relativní. Řekl to kdysi jeden moudrý člověk a asi je to pravda. Není přece jinak možné, že od té
chvíle, co jsem naposled (a zároveň poprvé) psal úvodník, uplynulo čtvrt roku. Že mezitím byly vánoce
a velikonoce, že uplynulo jedno roční období – zima. Hlavně ta zima se mi nezdá. Byla letos vůbec?
Asi taky neměla čas. Neměla čas přijít, neměla čas se u nás chvíli zastavit. Jenom tak proběhla. Nebo
ani neproběhla?
Co já si jenom vždycky naplánuju na zimu věcí! Udělat tohle, opravit tamto, dokončit tadyhleto. Poslední dobou toho stihnu stále míň a míň. Zdráhám se uvěřit tomu, že to je věkem. Že bych byl pomalejší, pohodlnější? Ne, to bude tou relativitou času. Vždyť si to pojďte se mnou zrekapitulovat. Letošní
zima – vánoce, živý betlém, plakáty na ples, tombola, nějaká ta scénka, ples, sem tam zkouška, beseda s důchodci, zkouška, proutky, velikonoce, premiéra a šup, je jaro! No jaro – teď koukám z okna
– ono chumelí. Bláznivý čas.
On si ale vždycky dělal, co chtěl. Vzpomeňte si třeba na školní prázdniny. Dva úplně stejné měsíce.
A přitom ten druhý byl vždycky nepoměrně kratší. A ve srovnání třeba s květnem nebo červnem byli
ti dva prázdninoví kraťoučcí oba dva. Nebo týden dovolené! Není snad kratšího týdne v roce. Přitom
někteří tvrdí, že je úplně stejně dlouhý jako každý jiný. Přece sami uznáte, že je to nesmysl.
A venku už zase svítí sluníčko – apríl!
On ani ten rok není vždycky stejně dlouhý. A teď nemám na mysli ten přestupný. Já pamatuju roky,
ty byly mnohem delší, ne tak kraťoučké jako teď. Říká se, že rok má 365 dní. Ale kdo z nás má čas
to počítat. Ten čas na to určitě spoléhá a šulí nás. Buď byly dřív ty roky o pár dní delší, nebo teď pár
dní chybí. Já až budu mít jednou víc času, tak si na to dám pozor a každý den pořádně zkontroluju.
Jestli proběhl tak, jak měl, jestli byl dostatečně dlouhý a jestli jich do týdne bylo opravdu sedm. A těch
týdnů jestli bude tolik, kolik má být, aby těch dnů bylo 365, jako má být. Jenom mám strach, že ten
čas na to budu mít až v penzi. Ale to si pište, až to budu hlídat, uvidíte, že bude toho času najednou
mnohem víc. Až nebude moct spoléhat na to, že ho nikdo nekontroluje, buďte si jistí, že nám toho
času poskytne tolik, kolik si zasloužíme.
Jenom se trochu bojím jedné věci. Už jsem to mezi lidmi párkrát zaslechl a nevím, co je na tom pravdy.
Že prý nikdo nemá tak málo volného času jako důchodci.
A už tam zase chumelí – to je ale čas, hospodáři, blbej, pitomej…
–JaN–

Sloupnice hostila Hry bez katastru
V sobotu 7. února se na hřišti za sokolovnou konaly již 46. Hry bez katastru. K pořádání her se družstvo Sloupnice dostalo
díky loňskému čtvrtému místu na zimních
hrách v Mistrovicích, kde první tři družstva
pořádání her odmítla.
Samotným hrám předcházelo mnoho
času věnovaného přípravám. To, že se hry
uskutečnily na sněhu, je velkou zásluhou
pana Petra Černého, pana Vítka Veselého a Zemědělského družstva se sídlem
ve Sloupnici. Ti společnými silami naložili
a dovezli víc než deset fůr sněhu a upravili
hřiště do konečné podoby. Za to jim moc
děkujeme. Dále bychom chtěli poděkovat
představitelům obce, zejména panu starostovi. Bez jejich podpory bychom hry neuskutečnili. Také děkujeme všem, kteří se podíleli
na zajištění her ať už osobně nebo zapůjčením věcí. Děkujeme i všem sponzorům.
Za krásné diplomy pro všechna družstva
děkujeme žákům sloupnické základní školy
a paní učitelce Hrdinové. Ještě jedno poděkování, a to je pro všechny, kteří si našli čas
a přišli se na hry podívat.
A teď k samotným hrám. Za krásného slunečného počasí se slavnostního nástupu zúčastnilo 22 družstev. Poté, co „žáci 3.B“ zapálili oheň a byly přečteny sliby rozhodčích
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a závodníků, vypuklo soutěžní klání. Předvádění disciplín se ujali „žáci 3.B“. Originální
disciplíny byly rozděleny na čtyři základní,
jednu průběžnou a tři ﬁnálové. Překvapením
pro všechny soutěžící byla informace, že
do ﬁnále postupují všechna družstva. Hned
v první disciplíně dostali soutěžící najíst
(jogurt s piškoty). Následoval slalom na lyžích samozřejmě patřičně upravený. Pod
názvem „Navigátorův pytlík aneb maximum
je trojnásobek“ si soutěžící vyzkoušeli chůzi
s tyčkou a pytlíkem za zády a hod pytlíku
do krabice. Základní část uzavřelo vyšívání
„HBK 46“. V průběžné disciplíně si družstva
musela poradit s balíkem sena, houpačkou
a zvonkem. Po krátké přestávce se družstva
pustila do ﬁnálových disciplín. Čekalo na ně
lyžování s balónem a výkopem na kuželky.
Pak následoval „Jonatánův grupáč aneb
zlaté prciny“, což bylo skákání, štěkání a nošení kosti. Nakonec byla připravena tradiční
„žrací“ disciplína (párek v rohlíku a vaječný
koňak).
Po přestávce nutné k sečtení výsledků
proběhlo vyhlášení na sále v sokolovně. Vítězem 46. Her bez katastru se stalo družstvo Dolní Dobrouč, druhé bylo družstvo
Dolní Újezd a na třetím místě skončili Oujezďáci. Umístění družstev z okolních ves-

nic: Přívrat 5. místo, Tisová 6. místo, Pekárka 11. místo, Řetová 12. místo, Mandl
15. místo, Starostové 16. místo. Družstvo
Sloupnice obsadilo 21. místo.
Doufáme, že se hry líbily, a těšíme se
na skvělou podporu diváků i na následujících hrách v Dolním Újezdě.
ZA ORGANIZÁTORY HER MONIKA NOVÁKOVÁ

Pět děvčat
reprezentujících
Sloupnici běží
ke stolu s jogurty
a miskou plnou
piškotů.

Žáci 3.B
Světlana
Dvořáková,
Petr Mařáček,
Monika a Martin
Novákovi
a Míra Bohunek
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Zprávy obecního úřadu
Rozbíhají se přípravy
na rekonstrukci sokolovny
V březnu byly na obec doručeny plány na rekonstrukci sociálního
zařízení v sokolovně i s rozpočtem na stavební práce ve výši 2,5 milionu korun. V lednu byla podána na ministerstvo školství a kultury
žádost o dotace na tuto akci, během května bychom měli dostat
vyrozumění, zda nám dotace bude poskytnuta. Rada na svém březnovém zasedání rozhodla o vypsání výběrového řízení na dodavatele prací. Předpokládá se, že projektová cena se výběrovým řízením podstatně sníží. Dále bylo dohodnuto jednat s vítěznou ﬁrmou
o možnosti část prací přenést na naši pracovní četu, čímž by se cena
díla také snížila. Zde ale musíme brát v úvahu nastavená pravidla při
čerpání případné dotace. Pokud by svépomocné práce nebyly povoleny, museli bychom to respektovat. Do zadávacích podmínek výběrového řízení uvedeme, že rekonstrukce by měla proběhnout od začátku června do poloviny září letošního roku. Rada navrhla několik
ﬁrem, kterým bude zaslána poptávka na předložení nabídky. Protože
se jedná o akci, která podléhá zákonu o zadávání veřejných zakázek, musí se úmysl o akci zveřejnit na tak zvaném proﬁlu zadavatele.
Na základě toho se může přihlásit jakákoliv stavební ﬁrma. Výsledek
výběrového řízení by měl být znám do 15. května 2015. V zadávacích
podmínkách bude i možnost výběrové řízení zrušit. O postupu rekonstrukce sokolovny vás budeme informovat.

Budova obecního úřadu
dostane novou fasádu a okna
Jak jsme vás již v minulém čísle Pelmelu informovali, počítá se
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v letošním roce s výměnou oken a opravou fasády na budově obecního úřadu. Rada obce rozhodla, že výběrové řízení se uskuteční
ve dvou etapách. Jedna se zaměří na výměnu oken, druhá na opravu
fasády. Informativně již víme, že výměna oken bude stát cca 300 tisíc
korun. Fasáda se zateplovat nebude, protože podle měření termo
kamerou dochází k největším únikům tepla okny. Výběrové řízení
bude vypsáno do poloviny dubna a realizace díla by měla být hotova
do konce září.

Pořizuje se další vybavení
na likvidaci bioodpadu
Začátkem února letošního roku byla naší obci dodána komunální
technika na likvidaci bioodpadu. Jedná se o multikáru, sedm kontejnerů a štěpkovač. Vše na dotace ve výši 90 %. Dále jsme ještě
zakoupili sypač a sněhovou radlici na zimní údržbu místních komunikací. Kontejnery budou rozmístěny po obci na ukládání bioodpadu.
Protože se bioodpad bude odvážet na kompostárnu do Litomyšle,
kde bude hmota zpracovávána míchacím zařízením, nelze do kontejneru dávat jiný materiál než trávu, listí, odpad ze zahrádek a štěpky
z větví. Předpokládám, že jsme natolik kulturní obec, že se nenajde nikdo, kdo by do kontejneru házel jiný materiál, než je jmenován výše. Za disciplínu vám děkuji, zabráníme tak škodám, které by
vznikly na míchacím zařízení na kompostárně.
Jsme si vědomi, že ne všichni budou chtít dovážet bioodpad
ke kontejnerům. Z toho důvodu se naše obec zapojila do projektu
Regionu Orlicko-Třebovska na získání dotace na nákup kompostérů
o objemu 1000 litrů. Naše obec jich objednala 150 kusů. Pokud nám
bude dotace přidělena, budou si moci občané objednat kompostéry
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na tel. čísle 465 549 122, 465 549 129 nebo e-mailem starosta@
sloupnice.cz. Předběžně můžete objednávat již nyní.

Pokračuje připojování na kanalizaci
V minulém čísle jsme upozorňovali majitele přípojek ke kanalizaci, že zastupitelstvo obce prodloužilo termín na slevu instalačního materiálu o 50 % do konce června 2015. Po tomto termínu
bude poskytnuta sleva na instalační materiál pouze do konce roku
2015 ve výši 30 %. Doposud bylo napojeno cca 65 nemovitostí
a je zajímavé, že se to týká především těch z větší dálky. Ti majitelé nemovitosti, kteří mají hlavník v kratší vzdálenosti, zatím
s napojením váhají. Budou proto oslovení dopisem, kde jim bude
vysvětlena potřeba a smysl napojení. Není to ze strany obce vyhrožování, pouze se snažíme dodržet podmínky dotačního titulu,
abychom dotaci nemuseli částečně nebo celou vracet. Věřím, že
ti, co se ještě nenapojili, zváží své rozhodnutí a nepřivedou obec
do ﬁnančních problémů.
Žádáme majitele přípojek, aby na OÚ Sloupnice (tel.: 465 549 129,
465 549 122, e-mail: starosta@sloupnice.cz), nebo u pana Františka
Holomka (tel.: 736 522 746) nahlásili požadovaný sortiment instalačního materiálu. Bude opět dovezen do sběrného dvora a po domluvě s Františkem Holomkem vydán.

Další informace z jednání obecní rady
a zastupitelstva
Kromě podání žádosti o dotaci na sociální zařízení v sokolovně
bylo schváleno byla na ministerstvo školství podána také dotace
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na rekonstrukci hřiště s umělým povrchem. Rozhodnutí o dotaci se
dozvíme v průběhu května až června.
V rámci rozsáhlých příprav na rozšíření cyklostezek, cyklotratí
a bike resortů v Pardubickém kraji byl vydán předběžný souhlas s vybudováním terénních tras pro cyklisty v okolí Presů, kde obec vlastní
lesní pozemky. Trasy by měly být budovány z přírodních materiálů,
měly by být jednosměrné s šířkou maximálně do jednoho metru. Vše
probíhá zatím v rámci studie.
Naše knihovna je zapojena do výměnného fondu knížek, jehož
garantem je Městská knihovna v Ústí nad Orlicí. Každým rokem jí
poskytujeme ﬁnanční příspěvek ve výši deset tisíc korun. Zastupitelstvo i letos tuto částku schválilo. Dále byla schválena částka ve výši
dva tisíce korun Nadačnímu fondu „S námi je tu lépe“ Orlickoústecké
nemocnici na nákup endoskopické věže pro ORL.

Poděkování
14. března se uskutečnilo v sokolovně tradiční setkání se seniory.
Přítomní se bavili při vystoupení malých i starších dětí a mohli si
i zatancovat za doprovodu Dvojky Náglových. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrovolným pracovnicím a učitelkám za úsilí,
které věnovaly nácviku programu s dětmi. Podle ohlasů přítomných
bylo vše na vysoké úrovni a náramně se bavili. Je dobře, že jsou
v obci obětaví lidé, kteří se ve svém volném čase věnují této náročné
činnosti. Dále chci poděkovat všem pořadatelům, kteří se podíleli
na zdárném průběhu akce za jejích úsilí a obětavost, aby se přítomným vše líbilo a na setkání vzpomínali v dobrém.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Ze života

základní školy

V září loňského roku se začal psát první školní rok druhého století školní výuky
v naší školní budově. Do školních lavic poprvé usedlo 13 prvňáčků a celkový počet
žáků školy byl 158. Vedle každoročních změn v počtu žáků došlo také ke změnám
v učitelském sboru. Paní učitelka Mgr. Eva Sychrová odešla do důchodu a na její místo
nastoupila Mgr. Veronika Hrdinová, která bude vyučovat na naší škole český jazyk
a výtvarnou výchovu. Zejména o výuku anglického jazyka se také rozšířil úvazek
Mgr. Petra Peňáze. Zástupcem ředitele školy se stal Mgr. Vít Hospodka.
Rádi bychom vás ve stručnosti seznámili s významnými akcemi, kterých se žáci naší
školy zúčastnili.
Tradiční první významnou akcí školního
roku byly cyklistické závody v Chocni, ze kterých jsme si odvezli medaile zásluhou Ondřeje Mikuleckého a Jiřího Kozáka z V. třídy.
Velmi úspěšný také byl ﬂorbalový výběr
děvčat z VIII. a IX. třídy. Děvčata postoupila
z oblastního kola z prvního místa do okresního ﬁnále, které se konalo v Moravské Třebové. Zde již byly ostatní týmy nad jejich síly,
ale i tak je potřeba jejich účast v okresním
ﬁnále ocenit. Z dalších sportovních aktivit
je třeba jmenovat tradiční předvánoční turnaje žáků I. i II. stupně, účast výběrů školy
v turnajích v kopané i ve ﬂorbale, bruslení
v Litomyšli a od ledna probíhající plavecký
výcvik žáků I. až IV. třídy v České Třebové.
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Velký zájem byl také o lyžařský výcvik, kterého se začátkem února zúčastnilo 41 žáků.
Mezi každoroční školní akce patřily také
družinová drakiáda, lampiónový průvod
nebo turnaj v „Člověče, nezlob se!“ Letos
poprvé se naši žáci vydali na exkurzi do rakouské Vídně: „V rámci výuky německého
jazyka jsme v předvánočním čase společně
s žáky ze Základní školy ve Vysokém Mýtě vyrazili směr Vídeň. Počasí nám opravdu přálo
a tak jsme si mohli užít prosluněné Schönbrunnské zahrady, Hundertwasserhaus,
chrám sv. Štěpána, Ho urg a na závěr
dne již v noční atmosféře nádherně nasvícené proslulé adventní trhy před vídeňskou
Radnicí. Celá akce se vydařila na výbornou
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i díky skvělé organizaci litomyšlské CK Kalla
a v příštích letech budeme určitě exkurze
do německy mluvících zemí opakovat.“
Tak jako každý rok se také konaly vědomostní a umělecké soutěže. Školní kola zeměpisné olympiády, biologické olympiády,
recitační soutěže, matematického klokana
atd. Velkého úspěchu dosáhli naši žáci
v oblastním kole soutěže recitátorů Dětská
scéna 2015, když do krajského kola postoupilo pět našich žáků. Jednalo se o Gabrielu Boukalovou, Evu Sychrovou, Vojtěcha
Vašinu, Barboru Brodníčkovou a Viktorii
Štochlovou. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a v krajském kole přejeme mnoho úspěchů.
V dubnu bude většina žáků deváté třídy
skládat přijímací zkoušky na „své“ střední
školy. Aby se snáze orientovali v nabídce
středních škol a učilišť, realizovali jsme
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v rámci předmětu volba povolání od září několik exkurzí a návštěv středních škol. V projektu ﬁnancovaném z prostředků EU navštívili žáci Střední školu automobilní v Ústí nad
Orlicí, dále pak Střední školu zahradnickou
a technickou v Litomyšli, přehlídku středních
škol v České Třebové, Úřad práce v Ústí nad
Orlicí a také přímo provozovnu ve vysokomýtském Ivecu. Přímo k nám do školy přijeli
také zástupci některých středních škol, aby
žáky a jejich rodiče seznámili s výukou u nich
ve škole, ale také s uplatněním absolventů
v praxi. Nezbývá nám, než jim u přijímacích
zkoušek popřát pevné nervy a jasnou mysl.
Kompletní informace o dění
v naší základní škole naleznete
na www.zs-sloupnice.cz.
VÍT HOSPODKA, ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY
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Někdo
nám to
vůbec
nechce
věřit…

Jaké to je být jednou z trojčat? Vidíte to
spíše jako výhodu, nebo handicap?
Jana: Nevím. Jak v čem.
Anežka: Na základce to byla spíš výhoda.
Když třeba jedna něco nevěděla, mohly jsme
si navzájem pomáhat. Teď jsme každá jinde
a je to všechno jinak. Největší výhodou ale
je, že nikdy nejsem sama, není mně smutno.
Se ségrama je sranda, můžu s nimi všechno
probrat a tak…
Jana: Nevýhoda? Bereme si oblečení ﹙smje
se﹚.

V loňském roce se v České republice narodilo dvanáct dětí, která byla z trojčat. To jsou
čtyři porody trojčat za rok. Jedná se tedy o velmi vzácnou záležitost. I v naší nevelké
vesnici jste mohli být svědky této výjimečné události, když se paní Vojtíškové narodily tři
krásné zdravé holčičky. Měla jsem možnost si s Miládkou, Jančou a Anežkou popovídat.
Jsou pořád krásné, ale o holčičkách už nemůže být řeč. Vyrostly z nich mladé šestnáctileté slečny s vlastními názory. A jaké to je, když vyrůstáte se dvěma stejnými sestrami?
Mohly byste se na úvod našeho rozhovoru stručně představit. Kam chodíte
do školy? Co Vás baví?
Anežka: Je nám šestnáct let. Já chodím
do Litomyšle, kde studuji logistiku a administrativu dopravy na zetešce. Nejdřív jsem
chodila na školu do Poličky, ale tam se mně

8

nelíbilo, tak jsem přestoupila. A radši sportuju, než čtu ﹙smje se﹚.
Milada: Já chodím na uměleckou do Ústí
nad Orlicí. Ráda kreslím, proto jsem tam šla.
Jana: Já chodím na Obchodní akademii
do Chocně. Kromě sportování ráda jezdím
s taťkou s modely letadel na soutěže.

Říká se, že vícerčata jsou na sebe hodně
ﬁxovaná. Jak to máte vy? Nemůžete bez
sebe být, nebo jste občas rády samy, bez
svých sester?
Milada: Tak to my ﬁxované opravdu nejsme
﹙smje se﹚.
Jana: Já jsem ráda, když nejsme pořád
spolu. Potom si akorát lezeme na nervy. Ale
když se pak sejdeme doma, je super, že si
můžeme povídat.
Zajímalo by mě, jak to probíhá při hádkách? Je to lichý počet, spikly jste se někdy dvě proti té třetí?
Anežka: No, bývá to tak. Většinou jsou
dvě proti jedné. Ale ty dvojice se střídají,
nešikanujeme pořád jen tu jednu ﹙smje
se﹚. Nebo se také hádáme všechny tři přes
sebe.
Milada: No, hádáme se docela často.
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Otázka, která musela přijít: Pletou si Vás
lidé často?
Milada: Teď si občas lidi spletou mě s Jančou. Stává se, že mě zdraví Jančini kamarádi, ale já vůbec nevím, kdo to je. Občas
mě to dost mate. Anežka má teď obarvené
vlasy, tak už nám není tak podobná.
Anežka: Ale ve školce si nás prý hodně
pletli. Musely jsme nosit cedulky.
Zneužily jste někdy Vaší podobnosti? Vyměnily jste se?
Milada: To asi ne. Já si myslím, že by nás
poznali.
Jana: Měly jsme vždycky nějaké poznávací
znamení, takže jsme to ani nezkoušely.
Podle čeho Vás například rozeznávali?
Anežka: Dost často podle vlasů. Já jsem
nosila culíky, Milada čelenku a Jana měla
vždycky rozpuštěné vlasy. Pak už jsme se
od sebe začaly víc odlišovat.
Byla Vám vzájemná podobnost někdy
na obtíž? Kdy jste se poprvé začaly navzájem od sebe odlišovat oblečením,
střihem vlasů apod., abyste nesplývaly
v jednu?
Milada: Já jsem to ani moc nevnímala. Začaly jsme se od sebe odlišovat samovolně.
Když jsme byly malé, mamka nás oblékala
stejně a vůbec nám to nevadilo. Ale teď už
bychom se asi stejně neoblékly.
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Anežka: No, to rozhodně ne.
V čem naopak spočívá Vaše největší odlišnost?
Jana: Tak asi v chování. Každá máme trochu
jinou povahu.
Mezi sourozenci funguje určitá rivalita.
Soutěžíte spolu, předháníte se? Nebo
spíš fungujete jako jeden tým?
Jana: Když jsme na tělocviku společně běhaly dlouhé tratě a já viděla, že jsou holky
přede mnou, chtěla jsem je předběhnout. To
soupeření nejen ve sportu asi převládá.
Trojčata – to se jen tak nevidí. Jaké jsou
reakce okolí? Je Vám tato pozornost příjemná?
Milada: Někdo nám to třeba vůbec nechce
věřit.
Anežka: Je to tak. Teď jsem přestoupila
do nové školy. Když zjistili, že jsem z trojčat,
mysleli si, že si dělám srandu.
Jana: To u mě ve škole, když to spolužáci
zjistili, chodili se mě pořád ptát, jaké to je.
Brali to za hroznou senzaci. Ale nám to spíš
nevadí. Naopak, je to docela potěšující.
Až budete mít vlastní rodiny, chtěly
byste si zůstat na blízku, nebo to pro vás
není tak důležité?
Milada: Nevím.
Jana: Já jsem o tom ještě nikdy nepřemýš-

lela. Myslím si, že budeme pořád udržovat
kontakt. Ale abychom musely bydlet blízko
sebe nebo se často vidět, to asi ne.
Na závěr nám prozraďte, co je nejvýjimečnější na tom být jednou z trojčat?
Milada: Můžeme spolu řešit problémy,
které máme společné.
Anežka: Tím, že jsme ve stejném věku, můžeme se jedna druhé svěřit a poradit si.
Milada: A také se navzájem bráníme. Když
má někdo něco proti jedné z nás, neváháme
a držíme při sobě.
Anežka: Samy mezi sebou si nadáváme, ale
kdyby někdo měl nadávat ségrám, nedokázala bych se na to jen dívat.
Milada: Také máme hodně společných přátel, protože všichni chtějí poznat sestry
a přesvědčit se, že jsme skutečně trojčata
﹙smích﹚.
Anežka: No, máme takovou velkou partu,
se kterou podnikáme spoustu věcí. Za společné přátele jsme opravdu rády.

Děvčatům moc děkuji za rozhovor, přeji
jim mnoho úspěchů nejen ve škole.
A příště se třeba zeptáme maminky, jaké
to je, když se Vám místo jednoho dítěte
narodí tři, ale ruce máte pořád jenom
dvě.
–TEŠ–
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Pletení košíků se vydařilo
Letos proběhl již druhý kurz pletení košíků a byl opět úspěšný.
Devět zájemců se scházelo každý čtvrtek večer v pohostinství U Studánky a získávalo zkušenosti. Nejprve pletli košík bez kříže a potom
i s křížem. Bylo vidět, že všichni mají zájem, protože účast byla vždy
téměř stoprocentní. Z těch, kteří chodili už druhým rokem, se už stali
mistři, kteří mohou směle svoje výrobky používat. Při závěrečném
posezení už byl zájem o další ročník, a jelikož nám paní Čáslavková
opět poskytne přístřeší, pokusíme se příští rok zas pokračovat.
O termínu bych vás opět informoval v Pelmelu.
SLÁVEK MIKULECKÝ

POCHOD
SLOUPENSKÝMI LESY
41. ročník
8. května 2015
Sloupnice na hřišti za základní školou
GPS: 49.9240081N, 16.3169539E
KDY:
KDE:

Zveme Vás na 41. ročník tradičního pochodu sloupenskými lesy, který se
koná na hřišti za školou. Budou pro Vás připraveny pěší trasy i cyklotrasy a cca od 12 hodin doprovodný program na hřišti za školou.

Pěší tradiční trasy: 8 km • 15 km • 25 km
se startem a cílem na hřišti za školou ve Sloupnici
Dále je připravena speciální 40 km dlouhá průchozí trasa „Od vlaku ku
vlaku“ pro vzdálenější, ale i místní turisty s možností rozložení do dvou
dnů po 20 km. Start je v Chocni na vlakovém nádraží a cíl je v Ústí nad
Orlicí na vlakovém nádraží.

Cyklotrasy: 20 km • 60 km • 80 km
se startem a cílem na hřišti za školou ve Sloupnici
Dále je připravena speciální 40 km dlouhá orientační trasa
„Dle itineráře s minimem informací“. Start a cíl je také na hřišti
za školou ve Sloupnici.

Více informací se dozvíte na našich klubových stránkách:
www.kct-sloupnice.tode.cz.
Veškeré informace o letošním pochodu se na nich objeví nejdéle
do konce února.
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I váš dům potřebuje jarní úklid
Jaro se blíží a s ním každoroční rituál – jarní úklid. Jistě, čas od času náš dům či byt volá po očistné kúře.
A tak každoročně propuká ve většině domácností jarní šílenství. Okna, koberce, skříně, záclony – nic neunikne naší horečné aktivitě.
Kromě úklidu uvnitř v domě i venku musíme zkontrolovat, jaké škody nám napáchala letošní zima. A nemusíme jít pro
opravy dvakrát daleko. Stačí se podívat na střechu. Jestliže se uvolnilo pouze několik tašek nebo jestli nemáme potrhané
podstřešní fólie. A když už jsme na střeše, tak proč tedy neudělat rovnou kompletní opravu střechy a zateplit strop.
Vybrat to nejlepší
Když už se pustíte do opravy střechy, měli byste udělat něco, co by mohlo zpříjemnit vaše bydlení v domě. Jedním praktickým nápadem a hlavně řešením je zateplení stropu, půdy, foukanou izolací MAGMARELAX®. Izolace je vyrobena z kvalitních přírodních materiálů, které jsou zárukou kvalitního výsledku. Výborně tepelně izoluje, díky nerostnému původu
odolává ohni, což výrazně zlepší požární odolnost domu. Vzdoruje vlhkosti a plísním. Má dlouhou životnost – záruka až
15 let. Celá realizace trvá 3–5 hodin, bez jakéhokoli hluku a nepořádku, za běžného chodu domácnosti.
Chytrá technologie zateplení
Jestliže máte ve stropě dutinu, můžete bez velkých stavebních úprav nafoukat izolaci přímo do ní. Stačí udělat jen pár
otvorů do podlahy, které se po aplikaci zase uzavřou. Nafoukáním izolace se utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory bez
tepelných mostů, kterými ucházel teplý vzduch z vytápěných místnostní, který představuje až třetinu vašich nákladů.
Moderní technologie také umožňují postavit naprosto rovnou podlahu a tu zaizolovat. Izolace MAGMARELAX® výrazně
zvyšuje komfort bydlení. Tlumí hluk a v zimě chrání spodní místnosti před únikem tepla. Příkladem takového řešení
na míru je stropní systém MAGMARELAX®.
Ten vytvoří lehkou, přesnou, variabilní, vysoce únosnou, finančně nenáročnou a přesto moderní, ekologickou a krásnou
podlahu. Je vytvořena z OSB desek za jeden den a následně se zafouká minerální izolací.
Chce to správný nápad
Snili jste někdy o letním bydlení na půdě? Půda přímo volá po přestavbě k trvalému nebo letnímu bydlení. Nepravidelné
tvary a šikmé stěny popouštějí uzdu fantazii. Jaké skýtá možnosti! Jak si ten sen splnit?
Jarní úklid je možná ta správná chvíle, kdy lze spojit užitečné s příjemným. V časopisech je mnoho návodů, jak tento zapomenutý způsob bydlení oživit. Díky nové zateplené podlaze stropním systémem MAGMARELAX® budete moci jej využít od jara až do podzimu. Ať už to bude malá dílna, relaxační koutek nebo ubytování vnoučat, když přijedou na prázdniny.
Kouzla nejsou žádné čáry
Proč tedy nevyužít příležitosti, kterou skýtá jarní úklid a neudělat investici do nového zatepleného stropu, který vám
ušetří desítky tisíc ročně. Pohodlí ucítíte nejen v zimě, ale i v letních měsících, kdy izolace pomůže zabránit prostoupení
horka do obytných prostor.
Ověřte si naše reference u vás doma ve Sloupnici, kde jsme pro vás zateplili již obecní úřad, faru a několik
vašich sousedů a získejte mimořádný bonus na systém MAGMARELAX – slevu 25 %!
Více na www.magmarelax.cz/mojeizolace nebo na telefonu 800 100 533.
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Zprávy ze ZD Sloupnice
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce informovat o dění v našich společnostech.
Dne 6. 3. 2015 se konala výroční členská schůze, která seznámila
naše členy s hospodařením družstva a stanovila nové cíle pro letošní
rok. Hodnocení roku 2014 není ani jednoduché ani jednoznačné.
Dosáhli jsme opět dalšího výborného výsledku hospodaření družstva. Díky možná neopakovatelným podmínkám se dařilo zemědělské i nezemědělské výrobě. Na druhé straně události na dceřiné společnosti ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o. ovlivnily a znehodnotily průběh
celého roku. Jejich řešení přibrzdilo další rozvoj podniku a důsledkem
byly rozsáhlé personální a organizační změny. Přesto jsme v průběhu
roku dokončili a uvedli do provozu dvě významné investice v objemu
53 mil. Kč., tedy porodnu krav a hnojiště reprodukčního centra Němčice a řeznickou výrobnu s kuchyní a jídelnou v areálu masného závodu dceřiné společnosti na Dolní Sloupnici.
Půda je společně s našimi zaměstnanci tím nejcennějším, co potřebujeme k naší činnosti. Stejně jako v minulých letech i za rok 2014
představenstvo družstva schválilo vyplatit jednorázovou boniﬁkaci
k základnímu pachtovného.
Obnova katastrálního operátu, tzv. digitalizace, pro nás znamenala uzavřít dodatky nebo nové pachtovní smlouvy a má vliv zejména
na hrazení daně z nemovitých věcí, kdy tato povinnost přechází kompletně na vlastníky pozemků. Částka daně, kterou přičítáme k základnímu pachtovnému, bude vzhledem k platnosti nové vyhlášky
č. 298/2014 automaticky povýšena bez změn smluv.
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Rádi bychom požádali všechny vlastníky, kteří ještě nové smlouvy
po obnově katastrálního operátu v uvedených obcích nevrátili, aby
tak ve vlastním zájmu učinili nejpozději do 30. 4. 2015, kdy je termín
první splátky pachtovného. Bez podepsané nové smlouvy nebo dodatku nemůžeme pachtovné uhradit.
Bližší informace týkající se jak nájmu či pachtu nebo případného
prodeje zemědělských pozemků Vám poskytne Ladislav Chleboun,
tel. 465 529 300, mob. 724 149 468.
Pro rostlinnou výrobu se jednalo o další velmi úspěšný rok, který
se vyznačoval, na rozdíl od toho předchozího, velice časným nástupem jara.
Průběh počasí přál rekordním výnosům zejména u zrnin. U obilovin celkem jsme dosáhli výnosu 8,37 t/ha, z toho pšenice 9,11 t/ha,
ječmen jarní 7,50 t/ha, triticale 7,46 t/ha. Řepka zaznamenala rovněž rekordní výnos 4,73 t/ha. Z okopanin výnosově nejlépe dopadly
cukrovka 93,02 t/ha a brambory 46,1 t/ha, naopak kukuřice byla
silně podprůměrná – vlivem ročníku, protierozních technologií setí
i následkem škod černou zvěří.
Živočišná výroba se v roce 2014 dočkala zlepšení. Hlavní podíl
měly příznivé ceny mléka a prasat, ale i zlepšené naturální ukazatele
jako výsledek celé řady opatření v organizaci výroby. Počet dojnic
v souladu s plánem poklesl o 87 ks na 972 ks. Přesto jsme díky zvýšení
užitkovosti dodali 8 839 tis. litrů mléka, tj. 98 % předchozího roku.
V Němčicích jsme v květnu dokončili a uvedli do provozu porodnu
– 1. etapu výstavby reprodukčního centra. Výsledky jsou zatím jen

S L O U P N I C K Ý P E L M E L — D U B E N 2 0 15

pozitivní, koncentrace porodů na jedno místo umožňuje věnovat zvířatům lepší péči.
Mléčná farma Dolní Sloupnice je již tak pouze produkční stájí, je
naplněna na maximální kapacitu a dosáhla užitkovosti 30,62 l na kus
za den. Nárůst denní produkce mléka na MFDS vedl k nucenému provizornímu odvozu mléka 2× denně a je před námi výměna poruchových tanků mléka s vyšší kapacitou.
Na Mléčné farmě v Řetové jsme po 5,5 letech nahradili původní
matrace přistýláním lože směsí řezané slámy, vápence a vody spojeným s úpravou zábran. Zlepšené pohodlí zvířat přispělo k vyšší užitkovosti 26,05 l na kus za den.
Mile překvapeni jsme zájmem o prodej mléka tzv. ze dvora z farem
v Němčicích a Řetové, celkem jsme prodali 3 450 litrů.
Výsledek hospodaření výkrmu prasat je o 42 % nižší než v předchozím roce, zejména díky razantnímu poklesu cen v druhé polovině
roku. Kvalita prasat je ve srovnání s jinými dodavateli na naše jatka
vynikající a zlepšily se i výrobní ukazatele.
Po dvou letech úvah o ukončení výkrmu kuřat jsme dosáhli konečné ztráty pouze 37 tis. Kč, což je vzhledem k vyšší státní podpoře
velice solidní výsledek. Pro 6 turnusů v roce 2015 jsme změnili odběratele, kterým bude porážka ve Vodňanech.
Středisko mechanizace má za sebou první rok po změně organizace, v rámci které převzala traktoristy a většinu mechanizace rostlinná výroba.
Středisko opravárenství poskytuje stejně jako v minulých letech
opravy a servis zemědělské techniky, dopravních prostředků, kovovýrobu, pneuservis pro vlastní podnik i pro ostatní zákazníky a dále
zajišťuje provozuschopnost technologií živočišné výroby a řeznictví.
V průběhu roku se podařilo dále zlepšit pracovní prostředí a vybavení dílen. Byla zakoupena pásová pila, uveden do provozu 4t automobilový zvedák, provedena částečná rekonstrukce skladu akumulátorů, modernizace a úprava skladu olejů. Podařilo se zlepšit úroveň
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proškolení servisních techniků, což je příznivě hodnoceno i našimi
zákazníky.
Povedenou akcí byl den otevřených dveří na mechanizačním středisku s výstavkou historických strojů. Nižší zájem odborné veřejnosti
vynahradil zájem občanů, tato akce byla zahrnuta do programu Zemědělského svazu „Zemědělství žije“.
Řeznictví Sloupnice s.r.o.
Ukončení spolupráce s rizikovými odběrateli znamenalo prudký
pokles zabitých zvířat a výkonů a hledání nových zákazníků. Díky
tomu se nám na druhé straně podařilo stabilizovat stálé dodavatele,
kdy kolem 90 % dodávek tvoří společně s našimi zvířaty pouze další
tři dodavatelé v okruhu do 35 km. Vrátili jsme se tak k původní ﬁlozoﬁi regionálního výrobce z regionálních zvířat a orientaci na výrobky
s vyšší přidanou hodnotou.
Výrobna dokázala udržet kvalitu, navýšit objem převážně ruční
výroby a oporou byly i výkony našich prodejen. I letos jsme obhájili
ocenění MLS Pardubického kraje, tentokrát pro Sloupnický čertík.
Veterinární audit jsme úspěšně obhájili 27. 8. 2014.
Významnou změnou bylo přestěhování řeznické výrobny a kuchyně do nových prostor v areálu řeznictví. Byli jsme potěšeni vysokou účastí veřejnosti na dni otevřených dveří 3. 7. 2014.
V závěru listopadu se uskutečnila tradiční porada se zaměstnanci
a beseda s důchodci. Důchodci se na tradičním zájezdu 3. 7. 2014
podívali na Vysočinu a večeři měli s prohlídkou závodu v nové jídelně
areálu řeznictví.
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám jménem vedení
a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, trpělivost
a přízeň a popřál Vám dodatečně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2015.
ING. JAROSLAV VAŇOUS, PŘEDSEDA DRUŽSTVA
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Sloupenská
příjmení
V minulém Pelmelu jsme se věnovali
četnosti příjmení ve Sloupnici. Data
jsme získali ze systému, ze kterého ale
bohužel vypadl neúplný počet jména
Černý. Za chybu se omlouváme a uvádíme, že osob tohoto příjmení je u nás
26, z toho 13 mužů. V celé republice jich
podle serveru www.kdejsme.cz žije celkem přes 32 tisíc a nejčastěji se Černí
vyskytují na Dobříšsku či Kladensku.

Společenská kronika
leden, únor 2015

NAROZENÍ
Sebastian Holec
Radim Hájek

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2015

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2015
70 let • Marie Blažková, Hana Benešová,
Emilie Švecová
75 let • Marie Rozlivková
80 let • Jan Pecháček, Drahomíra Peterková

Manželé

75 let • Jarmila Karlíková

Jan a Božena Pecháčkovi

85 let • Marie Dosedělová, Božena Škeříková,
Jiřina Lochmanová

80 let • Božena Pecháčková

oslavili krásné jubileum
DIAMANTOVÉ SVATBY,
60 let společného života.

86 let • Marie Škeříková

85 let • Vlasta Záleská,
Marie Seifertová

87 let • Věra Kovářová

86 let • Marta Pecháčková,
Anna Vokasová, Josef Škeřík
87 let • Marie Dlouhá, Hana Čapková,
Ludmila Slavíková

88 let • Růžena Šejblová, Ludmila Šolcová
89 let • Věra Hájková
90 let • Marie Motáková
91 let • Václav Čapek

88 let • Otilie Hillerová
90 let • Josef Kubový

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany:
Jaroslavem Kutou, Věrou Fikejzovou
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Firma MIROSLAV BOHUNEK M+P přijme

pracovníka na stavební práce
a práce na střechách
Kontakt 603 177 988
PŮJČOVNA KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Vhodnou pomůckou je možné kompenzovat zdravotní omezení
a zlepšit kvalitu života osob se zdravotním postižením.
Kde: Vysokomýtská nemocnice, Hradecká 167, Vysoké Mýto
Kdy: od března 2015
Kontakt: 465 467 211, www.vmnemocnice.cz

Nově otevřené

kadeřnictví
ve Sloupnici (u autobusového nádraží)
Pracovní doba od 1. 4. 2015:
pondělí 9.00 –16.00 hodin
čtvrtek 9.00 –16.00 hodin
pátek 9.00 –14.00 hodin
Ostatní dny a hodiny domluvou na tel.: 731 873 106
Těš í me s e n a Vaš i n áv št ě v u

S L O U P N I C K Ý P E L M E L — D U B E N 2 0 15 — I N Z E R C E
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Redakční poznámky
• Články a fotograﬁe zasílejte v elektronické podobě.
• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
• Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
• Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. května 2015.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. června 2015.

pelmel@sloupnice.cz
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