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Vážení, tak tohle se mi ještě nestalo. Hrozný pocit! Kdo nikdy nepsal úvodník,
nepochopí. Deset dní chodím jako tělo bez duše, a pořád nic. Kdybych mohl uchem nahlédnout do své vlastní hlavy a zavolat HALÓÓÓ, ozvalo by se mi jenom halóóó – alóóó – lóóó
– óóó. Prázdno. Dutý prostor. Jen kdesi vzadu jedna jediná utkvělá myšlenka. Myšlenka
na to, že mě nic nenapadá. To bude průšvih! Dnes odpoledne už jsem ze zoufalství vytrhl
šuplík psacího stolu, vyhrábl štůsek starých Pelmelů a jal se pročítat. Snad mě něco napadne. Snad přijde ta myšlenka. Nepřišla. Zato jsem si pěkně početl a zavzpomínal. Víte,
jak to tenkrát začalo? První ročníky Pelmelu byly uvodníkuprosté. Vše se změnilo v roce
2001 s příchodem nového člena redakční rady – Pavla Beneše. Nevím už, jestli to byl jeho
nápad, spíš asi Evči Sychrové. Ta byla přes nápady. Nicméně Pavel je psal, psal je sám pět
let a psal je skvěle. I dnes jsem se usmíval při jeho osobitých vtípcích a vybavilo se mi, jak
jsme se vždycky těšili, s čím novým přijde. Pokud dobře počítám, tak je to nějakých třicet
fejetonů. Bohužel nemám všechny. Škoda, že mu tak záhy došel inkoust. Vloni na podzim
to bylo deset let a nikdo z nás, bývalých kolegů, si nevzpomněl. Omlouvám se Ti, Pavle,
a činím tak aspoň dodatečně. Vím, že by ses jen usmál a mávl rukou, ale přece… Jedna věc
by mě ale zajímala. Jak to, že jsi nikdy neměl problém s nápadem, s myšlenkou? Dlouhých
pět let bylo místo u vesla prázdné. Rozumím tomu :-( Až v roce 2011 se padlé korouhve
chopil Martin s Terezkou. A se ctí. A já, tenkrát ještě pouhý čtenář, se znovu těšil. Na nové
příběhy, na nové vtípky… Ty jejich úvodníčky dávaly tomu našemu plátku nový rozměr
(aspoň pro mě). To já, já se přidal až mnohem později. A napsal jsem jich jen pár, než mi
došly nápady… A když jsme u těch statistik, víte, o čem všem jsme už psali? Nejfrekventovanější slůvko je čas. Čas, který máme i který nemáme, čas dětství, čas budoucí… Hodně
se píše také o počasí. Jaké bylo léto, jaká je zima. I na krásné jaro a sychravý podzim přišla
řeč. Moc rád mám takové ty „příběhové“ úvodníky. Jak někdo někam jel nebo šel, a co se mu
cestou stalo… A o dálnici se psalo, o politice, o konci světa, dokonce o zkratkách a výborný
byl recept na život… Divíte se, že už nevím, o čem psát? No, dlouhý už je to dost, budu
pomalu končit. Než si někdo všimne, že to nemá ani myšlenku, ani nápad. Konec konců,
nemusí to být pokaždý dobrý. Až z toho jednou někdo bude dávat dohromady knížku,
aspoň bude mít co vyřadit. A příště bude něco od Terezky. Nebo od Martina, to si počtete.
–JaN–
A než na mě dojde řada, tak mě snad už něco napadne. Slibuju. Třeba o počasí…

Sloupenský
místopis

Katrštejn

Sloupenské lesy poblíž Hrádku skýtají
množství vodních zdrojů. Kromě studánek
Štěpánka a Havelka, o kterých jsem psal
v minulém čísle Pelmelu, se v této oblasti
nachází řada dalších pramenů. Mezi nimi je
i ten, který nese označení „U Katrštejna“.
Nenápadné místo, kde kolemjdoucí nic mimořádného nenajde, však má pozoruhodnou historii.
Místo zaniklé tvrze či hrádku se nachází vlevo od lesní cesty (modrá turistická značka) vedoucí z Hrádku do Řetůvky,
zhruba jeden kilometr východně od vsi Hrádek. Dobrým orientačním bodem je vodárna
stojící vlevo od cesty, v jejíž sousedství při
důkladné zkoumání nalezneme plošinu bez
porostu, což je místo, kde tvrz stávala, dnes
bez patrných stop. Toto místo se lidově
nazývá Katrštejn. Pravděpodobnost, že by
tento název patřil tvrzi, lze vyloučit, neboť
poprvé je doložen až v roce 1785. Jakékoliv písemné prameny o tomto hrádku chybí.
Zprávy máme pouze o okolní lokalitě –
v roce 1432 se uvádějí louky pod Hrádkem,
v roce 1471 pak pustiny na Hrádku. Podle
těchto zpráv se lze domnívat, že v průběhu
15. století tvrz zpustla nebo byla již pustá.

K zániku mohlo tak dojít v průběhu husitských válek. Vznik tvrze lze hypoteticky
datovat na přelom 13.–14. století, a to jako
pohraniční opevnění panství Vítka ze Švábenic, které se nacházelo na levém břehu Tiché
Orlice, a jeho centrem byl snad hrad Orlík
u Brandýsa nad Orlicí. Podle prof. Františka
Musila je tato domněnka možná vzhledem
k tomu, že Vítek se uvádí počátkem 14.
století jako škůdce panství lanšperského.
Hranice jeho panství tehdy probíhala údolím
pod Hrádkem, kudy protéká potok Husí krk.
Lidové pověsti dokonce toto tvrziště přisuzovaly působení loupežníků. Tvrziště a jeho
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okolí patřilo od 15. století litomyšlskému
panství. Ještě v 80. letech 19. století se prý
z tvrze zachovaly dva pohorky, val a příkop
se skromnými zbytky zdiva. Po roce 1880
majitel pozemku s tvrzištěm změnil místo
v pole a plochu tvrziště srovnal. Další vliv
na úplný zánik mělo zalesnění okolí tvrziště
kolem roku 1914 a vznik lesní školky. V roce
1975 provedla dvojice východočeských archeologů Sígl – Vokolek průzkum, při kterém
byla nalezena keramika ze 14. století.
–MŠ–
Zdroje: Musil, F., Hrady, tvrze a zámky okresu
Ústí nad Orlicí, 1995 • www.hrady.cz

U Katrštejna
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Zprávy obecního úřadu
Usilujeme o dotace na kanalizaci
V minulém čísle jsme vás informovali o snaze získat dotaci na výstavbu kanalizace v horní části obce. Aby bylo možné vypsat výběrové
řízení na dodavatele stavby, musí být zpracován prováděcí projekt
a podmínky výběrového řízení. Oboje bylo do konce září připraveno
a zadávací podmínky uveřejněny na proﬁlu zadavatele. Do poloviny
listopadu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby. Po splnění těchto podmínek bude znovu podána žádost na Státní fond
životního prostředí ČR o přidělení dotace na požadovanou akci. Doufáme, že žádost bude fondem akceptována a budeme moci v druhé
polovině roku 2017 stavbu zahájit.
Zastupitelstvem obce bylo schváleno zadání projektu na odkanalizování nemovitostí za zdravotním střediskem směrem k autobusovému nádraží. Zpracování projektu bylo zadáno ﬁrmě K.I.P. Litomyšl.
Stavba se bude realizovat v příštím roce.

Finance na hasičskou techniku zajištěny
Jednodušší situace je u dotace na novou cisternu pro JSDH Horní
Sloupnice – získali jsme dotaci ve výši 5 900 000 Kč. V současné
době jsou vyhlášeny podmínky pro dodavatele techniky, otevírání
obálek s nabídkami proběhne 15. listopadu, kdy hodnoticí komise
zároveň vybere nejvhodnějšího dodavatele. Ten bude mít následně
150 dní na dodání techniky.
Obec musí dodavateli techniky zaplatit z vlastních prostředků a poté
na základě vystavené faktury dojde k proplacení dotace z ministerstva.
Dotaci 400 tisíc korun získala obec i na nákup nového hasičského
auta pro SDH Dolní Sloupnice. Jedná se o dodávku, která bude vybavena pro potřeby hasičů. Oba automobily budou doﬁnancovány
z rozpočtu roku 2017.
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Díky dotacím na hasičskou techniku bude mít obec na delší dobu
po starostech s opravami starých a poruchových vozidel.

Revize kotlů na tuhá paliva
Od 1. ledna 2017 platí novela zákona o ochraně ovzduší č.
201/2012 Sb. Stanoví mimo jiné i povinnost majitelům rodinných
domů realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději
do 31. prosince 2016. Tato povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle. Po tomto datu by měl každý provozovatel kotle schopen
na vyžádání obecního úřadu tento doklad předložit. Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) § 17 jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který
slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Doklad o provedení této kontroly vystaví odborně způsobilá osoba,
která potvrdí, že kotel odpovídá a je provozován v souladu se zákonem. Ke kontrole kotlů je způsobilá pouze osoba, která je proškolena výrobcem kotlů. V naší obci se v současné době stará o komíny
pan Prokeš, který má akreditaci k revizi těchto kotlů: ATMOS, ROJEK,
OPOP (H-418) Do budoucna bude mít oprávnění i ke kotlům DAKON
a VIADRUS. Na pana Prokeše se můžete obrátit s dotazem ohledně
revize kotlů na tel. č. 733 487 158. Zjistí vám též tepelný příkon
kotle.
Další informace ohledně kotlů na pevná paliva:
→ 2018 – ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
→ září 2022 – domácnosti budou mít povinnost prokázat, že jejich
kotel splňuje podmínky min. 3. emisní třídy. V opačném případě hrozí
vysoké pokuty (až 50 tis. Kč).
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Zdroj informací k tomuto článku byl čerpán ze zákona č. 201/2012
Sb., a jeho výkladu. Protože nákup nového kotle nebude levná záležitost, doporučujeme zajímat se o „kotlíkové dotace“ vyhlášeném
v rámci akce „Zelená úsporám“ v Pardubickém kraji.

Nová sociální zařízení
Říká se: „Podle záchoda se pozná kultura národa“. Snad se
v tomto ohledu již naše obec dostává do kulturní společnosti, protože za posledních 15 let se toto nutné zařízení změnilo již v pěti
obecních objektech. Během prázdninových měsíců se podařilo rekonstruovat sociální zařízení v mateřské školce a na fotbalovém
hřišti. V mateřské školce se už projekt rodil těžce, protože prostory jsou dané starou budovou a nelze ji nafouknout. Projektanti
museli několikrát projekt předělávat kvůli požadavkům hygieny.
Tato instituce se k projektu vyjadřovala od stolu a stále ji něco nevyhovovalo. Až po návštěvě ve školce za přítomnosti projektantů
a starosty byly problémy sladěny a ze strany úředníků bylo pochopeno, že stávající stav budovy nezměníme a nemůžeme splnit
vše, co bylo jejich přáním. I tak se muselo bourat v přízemí, aby se
přizpůsobilo WC pro kuchařky, které nemohou používat společné
WC s učitelkami. Člověk žasne nad tím, jaké předpisy si dokáže
úředník vymyslet. Víte třeba, že ručníky dětí se nesmějí navzájem
dotýkat?
Vraťme se ale k rekonstrukci sociálního zařízení ve školce. V polovině června byl konečně projekt schválen a mohly se obeslat
ﬁrmy, které na základě rozpočtu zašlou nabídky na provedení rekonstrukce. Podmínkou bylo zahájit práce 4. července a dokončit
dílo do 25. srpna. Nelépe dopadla ﬁrma PP GROUP CZ z Proseče,
která dala nabídku za 639 375 Kč a smlouvou o dílo se zavázala
zakázku dokončit do stanoveného termínu. V průběhu rekonstrukce se po odstranění podlahy objevily shnilé trámy, které se
musely vyměnit, dále se mimo projekt snižoval strop. Problémy
byly i příčkami mezi ručníky. Vše se ale podařilo zvládnout a dílo
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bylo v termínu předáno. Chtěl bych poděkovat brigádníkům, pracovníkům obce a celému personálu školky za úklid po řemeslnících.
Další sociální zařízení je nově instalováno na fotbalovém hřišti.
Zde byla situace podstatně jednodušší, protože byla dovezena zařízená buňka a umístěna na připravenou základovou desku, kterou
zhotovila ﬁrma RYDO, s.r.o. Česká Třebová. Na hřišti tak je důstojné sociální zázemí pro diváky i uživatele hřiště.
Vím, že je potřeba vyřešit sociální zařízení na obou hřbitovech
a dětském hřišti na farské zahradě. Předpokládáme, že k tomu dojde během příštího roku.

Různé
→ K 30. září 2016 ukončil svoji pediatrickou činnost ve Sloupnici
MUDr. Jan Jung. Kartotéka bude převedena na jeho pracoviště
do Vysokého Mýta. Starosta dostal za úkol zjistit u lékařů, kteří
provozují pediatrickou činnost, zda by o ordinaci měli zájem.
→ Obec získala od Regionu Orlicko-Třebovsko dotaci ve výši
60 000 Kč na herní prvky, kterými bylo doplněno hřiště ve Vesničce. Instalaci provedla ﬁrma pana Švece z Chotovic u Litomyšle.
→ Po obci jsou již více než rok rozmístěny kontejnery na odvoz biomasy. Zaměstnanci obce se stále potýkají s nekázní obyvatel,
kteří do kontejnerů vhazují nepatřičný odpad. Dále žádáme občany, kteří vozí ke kontejnerům větve ze stromů nebo z náletových dřevin, aby je nedávali do míst, kde se kontejner natahuje
na podvozek. Větší množství větví doporučujeme odvézt na stanoviště k Voděradům (od mostu), kde budou větve zlikvidovány.
→ Protože další Pelmel vyjde až v průběhu prosince, podáváme
informaci, že rozsvěcení stromečku bude v pondělí 28. listopadu. Čas bude upřesněn.
→ Základní škola Sloupnice pořádá v úterý 25. října v 18.00 hodin
tradiční lampiónový průvod zakončený ohňostrojem. Průvod půjde od školy k hasičárně v Dolní Sloupnici.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE

5

Zprávy z Rodinného
centra KOPRETINA
RC Kopretina uspořádalo v únoru v restauraci U Labutě dětský karneval pro
nejmenší (viz foto). Sešlo se velké množství masek a kromě karnevalového veselí si
děti také zasoutěžily a potěšily se z malého
dárku z tomboly.
V červnu se RC Kopretina s tvořivou
dílnou pro děti zúčastnilo dětského dne
pořádného místním sdružením Českého
červeného kříže. Akce se konala na fotbalovém hřišti. Tentokrát počasí moc nepřálo,
ale přesto jsme si tento den spolu s dětmi
všichni užili.
Koncem školního roku proběhlo v RC Kopretina a jejím okolí „Loučení se školním
rokem“ – zábavné odpoledne pro děti spojené s opékáním buřtů a soutěžemi a tvořením pro děti. Akce se zúčastnili také rodiče
dětí.
Druhý a třetí týden v červenci se v RC
konal „příměstský“ tábor pro děti. Děti
si užily her, zpívání, tvoření a také koupání
na koupališti v Litomyšli. Ve středu 13. července jsme jeli spolu s dětmi z tábora a dalšími zájemci z obce na výlet do ZOO Praha.
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Kromě těchto jednorázových akcí probíhá v rodinném centru pravidelný program. Je to středeční dopolední setkávání maminek
(tatínků a jiných rodinných příslušníků) s dětmi do 6 let věku. Těší
nás přízeň maminek a dětí, které do centra docházejí. Fungování
rodinného centra je založeno především na práci dobrovolných pracovníků. Potěší nás proto každý zájemce, který by chtěl k provozu
centra přispět. Může se jednat o pomoc při úklidu, o vedení některých aktivit pro děti či rodiče, nebo také o sdílení nápadů na další
akce a činnosti, které by v centru mohly probíhat.
Další aktivitou rodinného centra jsou zájmové kroužky pro děti
(viz leták). Kroužky jsou otevřené od října. Plakát s podrobnými informacemi najdete ve vývěsce na autobusovém nádraží, ve školce
a v Konzumu, dětem budou ve škole rozdány letáčky. Na kroužky je
možné přihlásit se i dodatečně v průběhu školního roku.
S přáním krásného podzimu
Helena Dolečková a Marcela Pavelková

KROUŽKY V RODINNÉM CENTRU KOPRETINA 2016 – 2017
(budova MŠ Sloupnice, vchod zezadu pĜes dvorek, žlutá brána)
Šikovné ruþiþky
- každý sudý pátek od 15 do 16.30 h
- kroužek tvoĜení pro menší dČti (od 5 do 10 let)
- vyrábČní ozdob, dáreþkĤ, drobností, dekorací, apod.
- zajistíme odvod dČtí z MŠ a ze školní družiny
- cena za 1. pololetí (tj. 8 lekcí) je 400 Kþ (50 Kþ / 1 lekce)
-

Dívþí tvoĜivá dílniþka
každý lichý pátek od 15 do 16.30 h (1. lekce – 14. 10. 2016)
kroužek tvoĜení pro dívky od 9 do 15 let
vyrábČní šperkĤ, ozdob, dáreþkĤ, dekorací apod.
cena za 1. pololetí (tj. 6 lekcí) je 360 Kþ (60 Kþ / 1 lekce)

Hrátky se zvíĜátky
-

každý þtvrtek od 15 do 16.30 h (1. lekce – 13. 10. 2016)
dČti od 5 do 7 let
dČti se hravou formou seznámí s domácími zvíĜátky, s jejich potĜebami
a chováním. Souþástí kroužku je péþe o zvíĜátka ze ZOO koutku v RC.
zajistíme odvod dČtí z MŠ a ze školní družiny
cena za 1. pololetí (tj. 13 lekcí) je 455 Kþ (35 Kþ / 1 lekce)

Chovatelský kroužek
- každé úterý od 16.30 do 17.30 h
- dČti od 8 do 14 let
- péþe o kĜeþíky, morþata, králíka, seznámení s rĤznými druhy domácích
mazlíþkĤ a jejich potĜebami, poznávací hry o zvíĜátkách.
- cena za 1. pololetí (tj. 17 lekcí) je 595 Kþ (35 Kþ / 1 lekce)

Kdo daruje materiál pro tvoření
dětí – bílé peří, knoﬂíky, stužky,
korálky a krajky?
Materiál využijeme pro tvoření dětí v kroužcích.
Bližší informace na tel.
731 604 601, 731 569 383 (p. Dolečková)
777 621 072 (p. Pavelková)
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Kroužek taneþních a pohybových her
- každé pondČlí od 15.15 – 16.15 h (1. lekce 3. 10. 2016)
- kroužek pro dČti MŠ a 1. tĜídy ZŠ
- tČlocviþna ZŠ, zajistíme odvod dČtí MŠ ze školky do tČlocviþny
- cena za 1. pololetí (tj. 15 lekcí) je 525 Kþ (35 Kþ / 1 lekce)
Taneþní kroužek s Pájou
- každý þtvrtek od 16.30 do 17.30 h
- taneþní kroužek pro dívky od 9 do 12 let
- tČlocviþna ZŠ
- cena za 1. pololetí (tj. 14 lekcí) je 490 Kþ (35 Kþ / 1 lekce)
Kroužek bude zahájen pĜi úþasti min. 8 dČtí. Platba za kroužky nejpozdČji do 31. 10. 2016. PĜihlášky na
1. schĤzce kroužku. Bližší informace na tel. 731 604 601 (p. Doleþková), 777 62 10 72 (p. Pavelková).

7

Hadi jsou mistři v utíkání

Redaktor Pelmelu musí přinášet oběti.
To jsem si říkala, když jsem byla vylosována (snad za trest, že posílám všechny
články tak pozdě), abych udělala rozhovor s vášnivou chovatelkou hadů. Jestli
mám totiž z něčeho panickou hrůzu, tak
jsou to právě hadi. Strach z nich jsem
sice neodbourala, ale jsem ráda, že Vám
mohu zprostředkovat zajímavé chovatelské zážitky a zkušenosti Evči Bednářové,
která má doma vedle čtyř krásných holčiček a jednoho manžela i několik hadů…
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• Na úvod našeho rozhovoru mně prozraď, jak ses vlastně k chovu hadů dostala? Čím tě hadi učarovali?
Můj chov užovek začal už na základní
škole, kde vyučoval jeden nadšenec Aleš
Hruzík, který choval mnoho exotických druhů
živočichů, především plazů, ale taky hmyzu velkých pavouků, zlatohlávků, švábů, pakobylek – a obojživelníky jako africké drápatky
a obrovské tropické žáby. Měl ve škole takovou vlastní malou zoo. Vedl také ekologický
kroužek, kam jsem chodila. Tam jsem se
dozvěděla mnoho zajímavých skutečností
o životě a chování těchto zvířat ve volné
přírodě. Také jsme se o ně samozřejmě museli starat. Hadi mě ale fascinovali vždycky.
Od ostatních živočichů se velmi liší v mnoha
věcech. Jednou takovou je například to, že
nemají končetiny ﹙smích﹚.
• Vzpomínáš si na svého prvního chovance?
Začalo to vodní želvou, následovaly andulky, sem tam nějaký pochroumaný vrabec
nebo holub, myš, gekončík noční – to je taková ještěrka, sklípkan, kudlanka nábožná,
pes… a pak přišla moje první užovka červená! Tu jsem si pořizovala asi ve čtrnácti
od jednoho chovatele z Ostravy. Když jsem

přišla k němu domů, měl celou jednu dlouhou stěnu v bytě tvořenou terárii, kde hady
choval. Snila jsem o tom, že doma vytvořím
něco podobného, ale už jsem od toho upustila. Vybrala jsem si u něj samce užovky červené v základní barevné formě, což je červená s hnědými sedly lemovanými černou
barvou, na spodní části těla je černobílá šachovnice. Tohoto samce mám dodnes, loni
se stal dokonce zploditelem devíti háďat.
Jsem na sebe docela pyšná, že se mi podařilo hady rozmnožit, protože to není úplně
jednoduché.
• Kolik hadů chováš dnes? Jsou někteří
z nich jedovatí nebo nebezpeční?
Dnes mám už jen tři jedince, musela
u nás proběhnout redukce z důvodu přibytí
vlastního potomstva. Ale když to spočítám,
i s mláďaty jsem měla ještě minulý rok šestnáct hádků. Jedovatý není ani jeden. Užovka
je jeden z nejmírnějších a chovatelsky nejoblíbenějších druhů hada. Vlastně to je pořád jeden a ten samý druh užovky červené,
jen jsou to různé barevné formy, které jsou
geneticky vyšlechtěné. Je neskutečné, kolik
barevných variant se dá vyšlechtit z jednoho druhu hada. Navíc další a další stále
vznikají!
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Je to náročný domácí mazlíček (časově, ﬁnančně)?
On to podle mě ani moc mazlíček není. Je
to úžasný tvor této planety a je skvělé, že
je vůbec možné jej chovat v domácích podmínkách, že můžu vidět na vlastní oči, jak
se chová. Samotný chov příliš náročný není,
ﬁnančně je nejdražší asi terárium, a pokud
si vyberete vzácnější barevnou formu hada,
tak samotný had. Cena se potom pohybuje
v řádech tisíců.
• Co člověk potřebuje k tomu, aby si
mohl pořídit hada?
Jak už jsem zmiňovala, potřebuje terárium. Dále je potřeba substrát. Já používám
dřevěné štěpky, ale dá se použít směs písku
s rašelinou nebo různé kamínky, hobliny,
kukuřičný šrot, i když v něm se rádi množí
moli… Pak už jen stačí miska s vodou, klidně
větší, protože hadi se v ní rádi chladí, a žárovka jako zdroj tepla. Dá se použít i topný
kabel, ale když už máte pěkně zařízené terárium, je hezké, když si ho nasvítíte. A na závěr už jen pořídit správného hada. Nejlepší
je, když ho koupíte od zkušeného chovatele,
který vám s chovem dokáže i poradit. Pak
už jim jen seženete potravu. Myšky buďto
koupíte, nebo si chováte vlastní.
• Jak často je potřeba hada krmit? Svou
potravu si loví, nebo mu ji servíruješ už
mrtvou?
Dospělé hady krmím zhruba jednou
za čtrnáct dní. Dávám mu dospělou labo•
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ratorní živou myš, protože si rád zaloví.
Mláďata se krmí jednou týdně živým myším
holátkem. Dá se krmit i mrtvou myškou, ale
někteří hadi ji můžou odmítat.
• Kolika let se hadi dožívají?
U užovek, které chovám, se uvádí dvanáct až osmnáct let. Ten můj první má okolo
třinácti let a stále se má k světu ﹙usmívá se﹚.
• Stalo se ti někdy, že ti had z terária
utekl?
Stalo a dokonce víckrát. Hadi jsou v utíkání mistři. Pokud máte trochu větší odvětrávací otvor, nebo zůstane škvírka u dvířek,
tak je vymalováno. Hadi svoje tělo ovládají
naprosto dokonale a protáhnou se tak malou škvírou, že by i Copperﬁeld koukal. Sousedi z nás jsou asi na prášky, protože k nim
už odcestovaly dvě naše užovky… Ale další
už nepohřešujeme, tak nemusíš mít strach
﹙smích﹚.

• Uštkl tě už někdy had? Jak moc bolestivé to je?
Termín „uštknout“ se používá pouze u jedovatých hadů, ty jsem nikdy neměla. Ale
jednou mě had kousl. Bylo to ještě mládě.
On se člověk víc lekne, než že by to nějak bolelo. Od mláděte skoro vůbec. U dospělce se
ta bolest přirovnává k píchnutí špendlíkem.
• Pozná had svého chovatele? Dá se například podle chování hada poznat, jaký
vztah k tobě má?
Had se moc ochočit nedá, nepřileze
na zavolání, neprojevuje radost z přítomnosti chovatele. Ale dá se navyknout
na braní do rukou. Podle pachové stopy pak
určitě pozná, že jej bere někdo jiný, ale jim
je celkem jedno, kdo s nimi manipuluje. Také
to někdy může vypadat, že se k člověku tulí,
ale to je jenom tím, že ruce bývají teplé, oni
teplo rádi.
• Plánuješ do budoucna svou sbírku
hadů rozšířit?
Momentálně si velké chovatelské sny
moc nemaluju, s příchodem dětí museli hadi
ustoupit. Ale nikdy neříkám nikdy… Určitě
se k chovu v budoucnu vrátím.

Evče děkuji za rozhovor. Přeju jí, aby si
jednou svůj sen se stěnou plnou terárií vyplnila. (A já si přeju, aby jí už nikdy
žádný had neutekl…)
–TEŠ–
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Topná sezóna začala
Stručné připomenutí, poučení a proškolení, jak se starat
o komíny a kouřovody.
Komín je svislý odvod spalin delší než 5 metrů.
Revize (kulaté razítko) je třeba:
→ vždy nová pro daný výkon a palivo
→ v případě úprav kouřovodu či komína
→ při zvýšení výkonu kotle nebo změně paliva

Rozvrh cvičení a sportů v sokolovně
2016–2017
Pondělí

18.00–19.00 hod.
Fitness

19.00–21.00 hod.
Taneční

Úterý

18.00–19.30 hod.
Volejbal

19.30–21.00 hod.
Sálová kopaná

Kontrolu (hranaté razítko) je třeba provést 1× ročně,
nejlépe před topnou sezónou.
Čištění komínu je třeba provádět minimálně
1× za měsíc (v případě používání). Může ho provést kdokoliv,
ale měl by se vést záznam.

19.00–20.00 hod.
Aerobik

Středa
Čtvrtek

18.00–19.30 hod.
Kopaná muži

19.30–21.30 hod.
Fotbal

Plynové spotřebiče a kotle
s kouřovodem – hranaté
razítko od servisního technika
1× ročně seřízení a kontrola
pro daný typ.
Plynový rozvod od měřidla
po spotřebiče – hranaté razítko
od servisního technika
1× za 3 roky
Pro pohodu a teplo domova
nezapomeňte čistit komín
a nenechte chytit staré saze.
Za hornosloupenské hasiče
velitel Josef Tobek.

10

S L O U P N I C K Ý P E L M E L — Ř Í J E N 2 0 16

Vzpomínka na hasičský tábor
Již popáté se vydalo třicet dětí, pět vedoucích a dva kuchtíci autobusem do Deštného v Orlických horách na hasičský tábor.
Téměř všichni jsme se znali a všichni jsme
věděli, KAM jedeme, ale hlavně PROČ tam
jedeme. Chtěli jsme opět zažít společný týden, kdy nebudeme znát nudu a naší hlavní
společnicí bude legrace, hry, smích a zábava.
Vše se nám splnilo. Během těch sedmi
dnů jsme zvládli projít hru „Putování rokem“,
při které jsme skládali např. sněhuláky, zažili Valentýna, velikonoce i vánoce, kdy sice
nebyl bramborový salát, ale ovocný a místo
smaženého kapra byl kapr z perníku…
I počasí bylo při nás, sluníčko hřálo, mohli
jsme se koupat v bazénu, což bylo příjemné
osvěžení.
Nejkrásnější hláška zazněla od jednoho
chlapce na celodenní túře, jejíž trasu pro
nás připravili pánové Hudeček a Beneš. Ti
ji spolu s námi i absolvovali, a když jsme šli
odpoledne opět do kopce, chlapec se zeptal: „Kdo najal ty dva, co nás vedou?“.
Tábor se opravdu vydařil. Proběhl v klidu,
bez úrazu a s dobrotami na talíři, neboť
Stáňa s Martinem jsou mistři ve vyváření.
Ono nasmažit takových 120 palačinek
na dvou pánvičkách dá zabrat. Poděkování
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si zaslouží i vedoucí Ríša Š., který se postaral o zábavu – je to mistr v předvádění
kohokoliv a cokoliv. A David Millich je vedoucí, pro kterého je blaho dětí na prvním
místě. Nesmím opomenout Věrku a Míru
Š., hlavní táborové vedoucí, bez kterých by
se tábor neuskutečnil. A poděkuji i sobě –
Ivě M. za program, který děti na táboře měly.
Samozřejmě hlavní poděkování patří dětem,
byly PRIMA! A teď si
možná říkáte, proč ta
všechna poděkování?
Protože ten týden
byl skutečně plný zábavy, her a smíchu,
ale pro dospěláky,
kteří si skutečně
přejí, aby se vše vydařilo, je ten týden
plný starostí, obav
o zdraví a bezpečnost dětí, v čase, kdy
mají svou dovolenou.
Přesto
víme,
že ten týden stál
za to!
Kolektiv vedoucích
z tábora SDH
Dolní Sloupnice
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Adaptační pobyt žáků
6. ročníku ZŠ Sloupnice
Ve středu a čtvrtek 7. a 8. září 2016
proběhl adaptační pobyt pro žáky
6. ročníku ZŠ Sloupnice. Zúčastnilo se
ho celkem 20 žáků (z toho 7 nových). Cílem
pobytu bylo vzájemné poznání mezi spolužáky a také paní učitelkou třídní. Ubytování bylo zajištěno v turistické ubytovně
TOULOVEC v Proseči, obědy ve školní jídelně při ZŠ a MŠ Proseč. Ve středu žáci
hráli šipkovanou, při které hromadně plnili celkem 14 úkolů. Šipkovaná probíhala
od chaty Polanka u Nových Hradů do Pivnic (pískovcový kaňon), kde na žáky čekal
ukrytý poklad. Cesta pak pokračovala přes
Zderaz zpět do Proseče. Večer jsme opékali párky, hráli na kytaru a zpívali, kluci
se zabavili i míčovými hrami. Ve čtvrtek
jsme podnikli vycházku do Toulovcových
maštalí, odkud jsme pokračovali k Dudychově jeskyni, do Boru u Skutče a zpět
do Proseče. Počasí jsme měli krásné, žáci
se k sobě chovali pěkně, a tak myslím, že
mají dobře vykročeno.
Petra Hospodková
třídní učitelka
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Z občanské poradny:
LED žárovky jako dárek pro nové zákazníky
Podomní prodejci vynalezli nové triky,
jak vyzrát na spotřebitele. Jedním z nich
je darování LED žárovek při uzavření
nové smlouvy na dodávku elektřiny.
Z „darování“ se však později vyklube kupní
smlouva. Pokud se spotřebitel rozhodne zůstat u svého původního dodavatele a novou
smlouvu předčasně ukončit, může se dostat
do nepříjemné pasti.
I v naší občanské poradně jsme se s tímto
případem setkali. Rádi bychom se s vámi podělili o zkušenost našeho klienta.
Podomní prodejce společnosti Bohemia
Energy navštívil klienta a nalákal ho na dárek v podobě pěti úsporných moderních
žárovek, pokud změní dodavatele elektřiny
a uzavře s ním novou smlouvu. Klientovi
byly nabídnuty výrazně výhodnější podmínky, a proto se změnou dodavatele souhlasil. Po několika dnech navštívil svého
stávajícího dodavatele a se svou nedávnou
zkušeností se mu svěřil. Stávající dodavatel o svého klienta nechtěl přijít, proto mu
nabídl ještě lepší podmínky než Bohemia
Energy. Klient proto souhlasil. Svému stávajícímu dodavateli udělil plnou moc, aby
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za něho nové smlouvy zrušil. Za několik dní
byl však klient nepříjemně překvapen, když
ve své poštovní schránce našel dopis. Psalo
se v něm, že sice od nové smlouvy na elektřinu odstoupil, ale „darované“ žárovky
vlastně nebyly dárek, a proto je má buď
vrátit, nebo zaplatit jejich kupní cenu v řádu
několika tisíc korun.
Klient kromě nové smlouvy na dodávku
elektřiny podepsal také kupní smlouvu
na pět LED žárovek, všechny za pouhou
1 Kč. Tuto korunu po klientovi však nikdo
nechtěl… „Vždyť je to dárek!“ Ve smlouvě
bylo také uvedeno, že pokud by chtěl klient
od smlouvy odstoupit, nezaplatí 1 Kč, ale
2 000 Kč, protože taková je údajně běžná
kupní cena pěti nových LED žárovek.
Klient od nové smlouvy na dodávky
elektřiny odstoupil správně a včas a tedy
i kupní smlouva na LED žárovky je tím pádem zrušena. Podle evropské směrnice se
nejedná o dvě samostatné smlouvy, jedná
se o smlouvy spolu související, označované
jako smlouvy doplňkové.
Klientovi jsme doporučili obrátit se s dotazem na spotřebitelskou poradnu dTest

a na základě jejich návrhu jsme klientovi
pomohli sepsat odpověď na výzvu k vrácení
nebo zaplacení LED žárovek. Klient v odpovědi Bohemia Energy informuje, že je schopen vrátit pouze tři žárovky, protože zbylé
dvě již použil. Za ty však nabízí kupní cenu
běžnou na trhu, která se pohybuje kolem
150 Kč za kus.
Klient v současné době čeká na vyjádření Bohemia Energy. Pokud neuspěje, další
kroky by poté bylo vhodné řešit s advokátem. Je možné, že bude klient nucen obrátit
se na soud.
Pokud se i Vy setkáte s podobným
problémem, rádi Vám v občanské poradně pomůžeme. Více informací o tom,
co děláme, kdy nás můžete navštívit
a kde nás najdete, získáte na www.
uo.charita.cz. Kontaktovat nás můžete
telefonicky na lince 465 520 520, na mobilu 734 281 415, nebo emailem na
poradna@orlicko.cz. Sídlíme na adrese
17. listopadu 69 v Ústí nad Orlicí.
Pracovníci
občanské poradny
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Novinky z mateřské školy
„Konečně máme novou umývárnu,“
prohlásil jeden chlapec poté, co přišel
po prázdninách do školky. Měl pravdu.
Na začátku července 2016 nastoupila do mateřské školy ﬁrma PP – GROUP a dala se do celkové rekonstrukce sociálního zařízení, které si to
plně zasloužilo, ale hlavně, které to potřebovalo.
Projekt byl vypracován v Litomyšli tak, aby
vyhovoval hygienickým požadavkům.
Pracovní úkony byly provedeny tyto: nová
podlaha, podlahové topení a podlahová
krytina, snížení stropu a osvětlení v něm,
obklady, nové vybavení, zásuvné dveře, sprchový kout…
S prací ﬁrmy jsme spokojené, termín
úprav dodržela, a děti nyní mají veselé barevné sociální zařízení. Ještě jednou děkujeme rodičům za pochopení a trpělivost
ve dnech, kdy byla mateřská škola z důvodu
rekonstrukce uzavřena.
A nyní už k dalším novinkám z naší školičky
– trošku se pozměnil pedagogický personál,
ve třídě kytiček je paní ředitelka Iva Mikulecká
a paní učitelka Bc. Aneta Motyčková, ve třídě
berušek paní učitelky Renata Kubíková
a Aneta Tejchmanová. Z projektu MAS Litomyšlsko nám Evropská unie poskytla ﬁnance
na školního asistenta, kterého v tomto roce
vykonává paní učitelka Sylvarová.
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V zimních měsících se v mateřské škole chystáme uskutečnit pro občany Sloupnice Den
otevřených dveří. Včas Vám dáme vědět a budeme rády, když se přijdete podívat tam, kde se
vzdělávají nejmenší občánci naší vesnice.
Přeji Vám krásný barevný podzim plný
IVA MIKULECKÁ, ŘEDITELKA
pohody.

Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
Kandidátka
Starostové
a nezávislí

Dolní
Sloupnice

Horní
Sloupnice

(účast 37,4 %)

(účast 39,5 %)

24,4 %

35,9 %

Koalice pro
Pardubický kraj

16,1 %

20,0 %

ČSSD

18,6 %

12,8 %

ANO 2011

15,3 %

8,6 %

ODS

5,4 %

3,8 %

SPD – T. Okamura

4,5 %

6,6 %

Kulturní komise při obecním
úřadě ve Sloupnici vás zve
na představení divadelního
spolku Křížžáci
z Hlubové nad Vltavou

SEDM ŽEN
NA KRKU
Sobota 22. října 2016
od 19 hodin v sokolovně
www.krizzaci.cz
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Společenská kronika červenec, srpen 2016
NAROZENÍ
Elen Chlebounová, Jozue Koblása,
Veronika Honzálková, Aneta Strejčková,
Klaudie Jagielová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC 2016

18. září tomu bylo 30 let, co náhle
ve 46 letech zemřela naše maminka,
paní

80 let

Emilie Hantlová

85 let

Zdeňka Hájková

87 let

Božena Matoušková
Helena Petrboková

88 let

Věra Grünerová

70 let

Miloslav Mařáček
Alena Štěpánová

89 let

Marie Rybová
Vlasta Hanyková

75 let

Josef Popelka
Jaroslava Fišerová

94 let

Anna Majtnerová

80 let

Zdislava Nováková

86 let

Jiřina Mikulecká
Božena Bourková
Anna Kovářová
Emilie Holomková

Jubileum „Zlaté svatby“ oslavili manželé
Josef a Marie Bartoňovi.

Hana Mikulecká

(zaměstnankyně Domova pro seniory).
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Manžel a synové.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SRPEN 2016

ÚMRTÍ

87 let

Libuše Dubišarová

89 let

Věra Kolářová

Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:

91 let

Jaroslav Vašina
František Novotný

Jaroslavem Vašinou
Zdeňkou Hájkovou
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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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.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. listopadu 2016.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 5. prosince 2016.

Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně. Vydání 5. čísla 18. ročníku: 21. října 2016.
Místo vydání: Sloupnice 196, IČ: 038 130. Evidenční číslo přidělené Ministerstvem kultury: MK ČR E 12832.
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