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UŽ JE TU ZASE TO PITOMÝ JARO… ZPÍVÁ V JEDNÉ SVÉ PÍSNIČCE IVAN MLÁDEK. JÁ BYCH NA TO VOLNĚ NAVÁZAL: PRO SAMÝ CYKLISTY
NENÍ KAM PLIVNOUT, MOTORKY TIŠE JIM VRČÍ. JE TO TAK. JARO NASTOUPILO S AGRESIVITOU, KTERÁ JE MU V POSLEDNÍCH LETECH VLASTNÍ.
ALE ONO SE MU NENÍ CO DIVIT. MÁ NA TU SVOU PRÁCI JEN CHVÍLI A HNED HO, KALENDÁŘ NEKALENDÁŘ, VYŠOUPNE DLOUHATÁNSKÉ LÉTO.
ALE VRAŤME SE K JARU. Z TÉ MÉ RÝMOVÁNKY BY SE MOHLO ZDÁT, ŽE CYKLISTY NEMÁM RÁD. NENÍ TO PRAVDA. Z AUTA NA NĚ NETROUBÍM, OBJÍŽDÍM
JE PĚKNĚ OBLOUKEM A NEVADÍ MI ZA NIMI PŘED ZATÁČKOU JET CHVÍLI POMALU. JAK BY TAKY NE, SÁM JSEM VÁŠNIVÝM CYKLISTOU. NEBO SPÍŠ JSEM
BÝVAL. V POSLEDNÍ DOBĚ MI NA KOLO NĚJAK NEZBÝVÁ ČAS. NEBO ENERGIE.
MINULOU NEDĚLI JSEM SE TO ROZHODL ZMĚNIT. VENKU JE KRÁSNĚ, SKORO NEFOUKÁ, KAŽDOU CHVÍLI NĚKDO PROFIČÍ KOLEM NAŠEHO DOMU. Z RODINNÉHO VÝLETU SEŠLO, MÁM VOLNÉ ODPOLEDNE. POJEDU SE TAKY PROJET. VYRAZIL JSEM SMĚR HRÁDEK, KOPEČKY MÁM RÁD, JSOU KOŘENÍM CYKLISTIKY.
NECHÁPU, CO POŘÁD MAJÍ NA TĚCH ELEKTROKOLECH, VŽDYŤ TO SVIŠTÍ I BEZ BATERKY. KOPEČEK NAHORU NA SUDISLAV UŽ MĚ TROCHU ZATAHUJE, ALE TO
JE VŽDYCKY PŘI PRVNÍ JARNÍ VYJÍŽĎCE. NEŽ SE PLÍCE ROZTÁHNOU A NOHY ZVYKNOU. ZA OUCMANICEMI JSEM PŘEDJEL PRVNÍHO KONKURENTA. TEN ASI
ČUMĚL, KDYŽ JSEM TO PŘED NÍM PUSTIL DOLŮ DO BRANDÝSA. POD KOPCEM JSEM SE OHLÉDL A ZJISTIL, ŽE ZAS O TOLIK JSEM MU NEUJEL. MRKNUL JSEM,
JESTLI NEMÁ BATERKU. NEMĚL. TO BY MĚ PĚKNĚ NAŠTVAL. VEZMU TO TEĎ NA ÚSTÍ, ÚDOLÍM, KOPEČKY ZATÍM STAČILY. TADY JE CYKLISTŮ PODSTATNĚ VÍC. INU
LÁZNĚ. A CYKLOSTEZKA. JE FAKT KRÁSNĚ. TY, CO JEDOU PROTI, ZDRAVÍM. TY, CO JEDOU PŘEDE MNOU, PŘEDJÍŽDÍM A ZDRAVÍM TADY. NĚKTEŘÍ I ODPOVÍ. V PERNÉ
TO VEZMU NA CYKLOSTEZKU, NAHORU NA ROZSOCHU SE MI DNES NECHCE. NEVZAL JSEM SI JÍDLO ANI PITÍ, STAVÍM SE V ÚSTÍ NĚKDE NA PIVKO. UŽ TROCHU
POPOSEDÁVÁM, ALE ZATÍM TO POŘÁD JEDE. ONO TO V TĚCH NOHÁCH POŘÁD JEŠTĚ JE.
ASI V PŮLCE CYKLOSTEZKY MĚ NĚKDO PŘEDJEL. NESTÁVÁ SE MI TO ČASTO, TAK JSEM ZPOZORNĚL. NO JO, KARBONOVÁ SILNIČKA, TO SE TI TO ŠLAPE. OVŠEM NA NÍ
PÁN ODHADEM 70 LET A 120 KIL. MUSEL JSEM TROCHU PŘIŠLÁPNOUT, ABYCH SE ZA NĚJ ZAHÁKL (OBRAZNĚ, SAMOZŘEJMĚ). TO MĚ DOCELA PŘEKVAPILO. PÁN
MÁ NA ROVINĚ NAVOLEN NEJTĚŽŠÍ PŘEVOD A ŠLAPE FREKVENCÍ ROZJÍŽDĚJÍCÍ SE PARNÍ LOKOMOTIVY. JEDNO JEHO ŠLÁPNUTÍ JSOU MÉ TŘI. A MUSÍM MRSKAT,
ABYCH MU STAČIL. MĚL BYCH HO VYSTŘÍDAT A CHVÍLI TÁHNOUT TEMPO JÁ, ABY TO NEVYPADALO, ŽE SE ZA NÍM VEZU. NEBO ASPOŇ NAJET VEDLE, POZDRAVIT
A PROHODIT PÁR SLOV. POČKÁM, AŽ SE TROCHU UTAHÁ. V KERHARTICÍCH VYJÍŽDÍME Z CYKLOSTEZKY NA SILNICI. KRÁTKÝ, PRUDKÝ KOPEČEK. CVAK, CVAK, PODŘADÍM. PÁN ANI NEHNE BRVOU. SNAD JEN TY JEHO PÍSTNICE JEŠTĚ TROCHU ZPOMALÍ. TO NENÍ MOŽNÝ! JSME DOST NESOURODÁ DVOJICE A NEUSTÁLE PŘEDJÍŽDÍME DALŠÍ VÝLETNÍKY. JSME VENKU Z KERHARTIC A NAJÍŽDÍME NA HLAVNÍ OD HRÁDKU. CVAK, CVAK. SUPERMAN OPĚT NIC. JEN UBRAL PÁRU. TO SNAD NENÍ
MOŽNÝ. MOTORKY V RÁMU MAJÍ PRÝ I SILNIČNÍ SPECIÁLY, ALE TO STOJÍ STOVKY TISÍC. KDE BY NA TO VZAL? ZASTAVÍME NA SVĚTELNÝ. NENÁPADNĚ KOUKÁM,
JESTLI NEUVIDÍM NĚKDE DRÁTY. NIC. KYBORG JEDE NA TŘEBOVOU, SAMOZŘEJMĚ BEZ PŘEHAZOVÁNÍ. MÁM PODEZŘENÍ, ŽE SI OMYLEM VZAL SYNOVO KOLO
MÍSTO SVÉ UKRAJINY (KDYSI KOLO S VELMI TĚŽKÝM PŘEVODEM). ALE DRES A VYPOLSTROVANÉ GATĚ MÁ EVIDENTNĚ NA SVOU FIGURU. KONČÍM SOUTĚŽ
A BEZ POZDRAVU ODBOČÍM NA ANDRLÁK. V PRVNÍ ZATÁČCE JSEM SKORO ZASTAVIL. ZAPOMNĚL JSEM NA TO PIVO A DOŠLO MI PALIVO. VRACET UŽ SE
NEBUDU. VYŠLAPU NAHORU NA CHATU. PO TŘETÍ ZATÁČCE UŽ VÍM, ŽE NEVYŠLAPU. ŽE BUDU RÁD, KDYŽ SE DOPLOUŽÍM DOMŮ. MÁM TOHLE ZAPOTŘEBÍ?
KAŠLU NA EKOLOGII, KOUPÍM ELEKTROKOLO! JAK JÁ SE TĚŠIL, AŽ UVIDÍM PRVNÍ BARÁKY VESNIČKY. PROTOŽE PAK UŽ JE TO DOMŮ JENOM Z KOPCE.
NO DOJEL JSEM. A DOMA DO SCHODŮ JSEM ŠEL JAKO KYBORG PRO ZMĚNU ZAS JÁ. PĚKNÉ JARO PŘEJU.
› JaN
PS: S TÍM ELEKTROKOLEM SI TO JEŠTĚ ROZMYSLÍM.

Výzva vlastníkům lesa
k ochraně lesa – rozšíření kůrovce
Městský úřad Litomyšl, odbor životního prostředí, orgán státní
správy lesů vyzývá všechny vlastníky lesa k provádění pravidelných
kontrol svého lesního majetku z důvodu rozšíření podkorního hmyzu
(lýkožrouta) ve smrkových porostech po celé České republice.
V případě zjištění výskytu kůrovce je nutno v součinnosti se svým
odborným lesním hospodářem v co nejkratší době napadené stromy
vytěžit a asanovat. Zpracovat kůrovcové stromy v tomto období je
třeba hned na začátku jara než začne být brouk v teplém počasí
aktivní a opustí tyto stromy. Při napadení stromů kůrovci se používá chemická asanace pomocí insekticidů nebo se dříví odkorní např.
odkorňovacím adaptérem na motorovou pilu. Samotné pokácení
stromů nestačí. Neasanované stromy ani potěžené zbytky nesmí zůstat ležet v lese ani na jeho okraji na skládce. Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění korun smrků, opad kůry a jehličí, výrony pryskyřice, závrty na kmeni, příp. drtinky na spodní části kmene a následné
odumírání celých stromů.
Zároveň je třeba v lese aktivně vyhledávat stromy atraktivní pro
kůrovce, zejména vyvrácené a zlomené během zimy. Tyto stromy
a všechny jejich části, zatím neobsazené kůrovci, je nutné zpracovat
také co nejdříve, nejpozději do konce května (v lesních porostech
do 600 m nadmořské výšky). Toto dřevo je třeba odvézt z lesa, případně provést preventivní chemickou asanaci.
V souladu s lesním zákonem je vlastník lesa povinen provádět
taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů na les, zejména preventivně bránit vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organismů, činit bezodkladná opatření při pře-

množení škůdců a hospodařit v lese tak, aby jeho činností nebyly
ohroženy lesy sousedních vlastníků. Orgán státní správy lesů může
vlastníkovi lesa nařídit provedení ochranného zásahu směřujícímu
k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů. Při nesplnění
stanoveného opatření lze uložit sankci.
Kontakty na příslušné odborné lesní hospodáře jsou k dispozici na MěÚ Litomyšl, odbor životního prostředí.
› ING. OLGA PACLÍKOVÁ, VEDOUCÍ ODBORU ŽP
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Zprávy obecního úřadu
→

Uzavírka silnice

Jak už bylo dříve avizováno, mělo od 18. března do 31. května dojít k uzavírce silnice od Čáslavkových do Vesničky. Zpočátku se ﬁrmě
dařilo zvládat práce při omezeném provozu, a k deﬁnitivnímu uzavření silnice tak došlo až 8. dubna. Již nyní probíhají práce na uvedení silnice do původního stavu. Je dodržováno vrstvení materiálu,
jak je požadováno Správou a údržbou silnic. Na beton je pokládána
vrstva z hrubší živice a následně bude provedeno položení vrchní
vrstvy živice. Tím bude silnice uvedena do původního stavu. K úplné
uzavírce dochází z toho důvodu, že se musejí opravit i příčné překopy sloužící pro přípojky k jednotlivým nemovitostem. V průběhu
opravy silnice se dodavatel snaží zajistit výjezd od jednotlivých
domů položením silného plechu přes výkop. Obec i dodavatel stavby
se omlouvají za to, že majitelům nemovitostí se dočasně ztíží životní
podmínky. Věřte, že vzniklé potíže se ﬁrma snaží řešit. Někdy ale
dojde k situaci, kdy to zrovna majiteli nemovitosti nevyhovuje tak,
jak by si představoval. Auta je potřeba někdy nechat zaparkovaná
na odlehlejším místě a do místa bydliště dojít pěšky. Bohužel někteří
obyvatelé již chodit pěšky zapomněli a dokáží slovně napadat pracovníky obecního úřadu, dodavatele stavby i téměř celé zastupitelstvo. Tímto bych rád všechny ujistil, že nikomu se žádné schválnosti
nedělají, vše vychází z průběhu stavby.
Kvůli uzavírce hlavní silnice je zřízena objížďka po místní komunikaci z Vesničky od rybníčku kolem Vedralky k silnici na Němčice.
Po komunikaci budou jezdit i linkové autobusy. Ve Vesničce a u seníku jsou instalovány semafory a omezena rychlost na 30 km/h.
V několika místech byly vytvořeny výhybny pro osobní auta. Všichni
majitelé nemovitosti podél této místní komunikace byli na tento
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stav s předstihem upozorněni a byli požádáni, aby si ostříhali větve
okrasných keřů a stromů, které zasahují do místní komunikace. Dále
byli požádáni, aby v krajnici jeden metr od asfaltu vozovky nebyly
žádné překážky (kameny, různé tyče apod.) Objížďku budou moci
užívat pouze obyvatelé Sloupnice. Osobám z jiných obcí a měst,
kteří dojíždějí do Sloupnice do zaměstnání, bylo vystaveno povolení
ke vjezdu. Pokud by se zjistilo, že provoz na místní komunikaci využívají i jiní motoristé, bude požádána Policie ČR o namátkové kontroly.
Tento stav by měl trvat do konce května letošního roku. Věříme, že
opravy na hlavní silnici budou dokončeny dříve a provoz v obci se
vrátí do normálních kolejí.

→

Připojení na kanalizaci

V minulém čísle Pelmelu jsme upozorňovali na to, že na kanalizaci
je možné se napojit až k horní hasičárně. Pokud vše půjde podle
plánu, budou 12. dubna uvedeny do provozu přečerpávací stanice u horní hasičárny a pod Kupkovými. Budou provedeny tlaková
zkoušky na kanalizaci a poté se budou moci napojovat další majitelé
nemovitostí. Žádáme občany, kteří se napojí na kanalizaci, aby nahlásili datum a stav vodoměru k datu napojení.
Po konzultaci s odborem životního prostředí v Litomyšli máme
upozornit majitele nemovitostí opatřené malou domácí čistírnou
a mohou se napojit na centrální kanalizaci, aby tak učinili. Jedná se
hlavně o majitele staveb na obou sídlištích ve Vesničce.

→

Další investiční akce

1. dubna byly ﬁrmě PPGROUP CZ předány prostory v mateřské
školce na rekonstrukci třídy, kuchyně a sociálního zařízení. Hlavním důvodem je navýšení kapacity, po které v petici volalo spousta
rodičů. Jde o časově náročnou stavbu, která musí být dokončena
do 20. srpna letošního roku. Od 1. července bude mateřská školka
úplně uzavřena a znovu otevřena k zahájení nového školního roku.
Rodičům dětí se omlouváme, že školka bude mimo provoz oproti
dřívějším zvyklostem i začátkem července. V souvislosti s touto rekonstrukcí dochází ke stěhování knihovny. Knihy jsou zatím provizorně v náhradních prostorách a dočasně se knihy nebudou půjčovat. Stále jednáme s Českou poštou o možnosti zřídit knihovnu
v bývalém bytě v budově pošty. Věříme, že jednání s Českou poštou
dopadnou kladně a knihovna zase bude poskytovat služby, ke kterým je zřízena.
U horní hasičárny
probíhá stavba garáže. Do konce srpna
by měla být hotová
hrubá stavba, ve II.
etapě se zhotoví sociální zařízení, nová fasáda a nakonec bude
upraveno prostranství před hasičárnou.
V přípravě je také
projekt na úpravu
prostranství před
zdravotním střediskem, aby se do budovy dostaly i osoby na invalidním vozíku. Tuto akci bychom rádi dokončili ještě v letošním
roce.

→

Různé

• Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání jmenovala
do školské rady za obec Jana Bednáře a Anetu Pecháčkovou.
• Schválilo také pronájem restaurace U Labutě panu Ladislavu
Čechalovi, který ji začal provozovat od 1. března. Panu Čechalovi byl
pronajat i byt nad restaurací.
• Zastupitelstvo obce dále schválilo vypsání konkursního řízení
na ředitele Základní školy ve Sloupnici. Stávajícímu řediteli končí
funkční období 31. července letošního roku. Po poradě s odborem
školství Pardubického kraje byl sestaven časový harmonogram
konkursu. Zájemci o tuto funkci se mohou přihlásit do 18. dubna
na Obecním úřadu ve Sloupnici. Požadavky na ředitele jsou k dispozici na webových stránkách obce, byly zaslány na krajský úřad
Pardubického kraje a na odbor školství na Městský úřad v Litomyšli.
V souladu se zákony byla vytvořena konkursní komise, která se sejde
při otevírání obálek a při pohovorech s uchazeči. Výsledky konkursu
budou vyhlášeny 20. května a nástup nového ředitele je stanoven
na 1. srpna letošního roku.
• Zastupitelstvo schválilo poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
10 000 Kč Městské knihovně v Ústí nad Orlicí.
• Rada obce schválila poskytnutí ﬁnančního příspěvku Obci Řetová
ve výši 10 000 Kč na děti z naší obce, které navštěvují tamější mateřskou školu.
• Další ﬁnanční příspěvek ve výši 3 000 Kč byl schválen Sboru dobrovolných hasičů ve Svatém Jiří, kde každoročně pořádají 2denní závody
v hasičském sportu pro děti, kterých se účastní i naši mladí hasiči.
• S nastupující jarem byly po obci opět rozvezeny kontejnery
na listí, trávu a odpad ze zahrádek. Bohužel opět se mezi námi najdou občané, kteří do kontejneru házejí i větve ze stromů. Zaměstnanci obce, kteří kontejnery odvážejí, všechny prosí, aby větve ze
stromů do kontejnerů neházeli.
› JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Změny ve vydávání občanských průkazů
od 1. července 2018
Všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji už jsou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání
správního poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem):
→ občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu
aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání
identiﬁkačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu
(4–10 číslic) – zadání není povinné,
→ aktivovaný čip umožní využívání občanského průkazu při vzdálené
autentizaci držitele a k přístupu k identiﬁkačním údajům držitele,
→ dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti
(nebude prováděna hromadná výměna dokladů),
→ lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však
umožněno vydávat občanské průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v pracovních dnech do 24 hodin nebo do
5 pracovních dnů,
→ občanské průkazy v kratších lhůtách budou vydávat nejen
obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale také Ministerstvo vnitra,
→ občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude
zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
→ převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4).
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Vydání občanského průkazu
v pracovních dnech do 24 hodin
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu
do 5 pracovních dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností
v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů
POŽÁDAT lze u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze u obecního úřadu obce s rozšířenou působností v místě
podání žádosti nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který si občan uvede do žádosti

SPRÁVNÍ POPLATKY
Vydání
do 24 hodin
Občané
starší 15 let
Občané
mladší 15 let

Vydání
do 5 pracovních dní

Vydání
do 30 dní

1 000 Kč

500 Kč

100 Kč

500 Kč

300 Kč

50 Kč

Vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách
Od 1. července 2018 došlo ke změnám ve vydávání cestovních pasů
občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti
Občan může požádat o vydání
cestovního pasu ve dvou zkrácených
lhůtách, a to:
→ v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
→ do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního
pasu podat ve zkrácených lhůtách:
→ u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností („ORP“),
→ v Praze u úřadu městské části
Praha 1 až 22 („ORP“),
→ u Ministerstva vnitra.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své
telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24
hodin pouze u Ministerstva vnitra (Na Pankráci 72, Praha 4).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností,
u kterého podal žádost o jeho vydání.
SPRÁVNÍ POPLATKY
Vydání
do 24 hodin

Vydání
do 5 pracovních dní

Občané
starší 15 let

6 000 Kč

3 000 Kč

Občané
mladší 15 let

2 000 Kč

1 000 Kč
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Zprávy ze školy
Vážení spoluobčané,
dovolte přiblížit Vám některé školní
akce, které proběhly od počátku roku.
Další informace o škole je možno získat
též z webových stránek školy

www.zs-sloupnice.cz
Na těchto stránkách jsou prezentovány
i fotografie a videa týkající se představení školy a všech školních akcí, které
se dosud konaly.

* Byli jsme plavat
Každý rok od ledna do března jezdíme
na deset lekcí plavání do bazénu v České
Třebové. My, žáci od první do čtvrté třídy,
jsme rozděleni do družstev podle toho, jak
jsme už na plavání šikovní.
Pokaždé nás čeká jiný program. Na začátku hodiny se rozcvičíme a zahrajeme si
hry ve vodě… třeba na honěnou. Abychom
nedostali „babu,“ zachrání nás, když se
na chvíli potopíme.
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Na suchu pak zkoušíme různé plavecké
styly. Nejdřív průpravné cviky, zvlášť rukama
a nohama, a když nám to už jde, hýbeme rukama i nohama najednou. Ve vodě pak zkoušíme plavat a hned je poznat, jestli jsme to
nacvičili dobře. Abychom to dobře zvládli,
používáme spoustu plaveckých pomůcek,
jako destičky, velké desky, nadnášecí pásy
a hady. Dneska jsme navíc kromě plavání zkoušeli i záchranu tonoucího a skok do hluboké
vody. Ostatní družstva
zase procvičovala skákání „kufru a šipky“
a ti nejšikovnější skákali i ze startovního
bloku. Pořád se něco
děje a všechno co nejvíc ve vodě. V polovině
lekce máme krátkou přestávku na oddech, ale
pak už se zase těšíme
do vody. Občas na nás
musí instruktorky zvýšit

hlas. Třeba v našem družstvu, když se někteří z nás tahali za plavky místo záchrany
tonoucího. Ale pak jsme si v našem družstvu
zahráli potápěčskou hru na lovení puků pod
vodou a byla legrace. Hra se střídá s procvičováním plaveckých stylů. Zrovna dneska to
byl kraul a znak. Ani si často nevšimneme,
že už je konec.

* Lyžařský výcvik

Vlastně ještě ne. Na závěr máme deset
minut volna, a přestože musíme zůstat
ve družstvech, aby nás instruktorky viděly,
můžeme se různě potápět, dělat kotouly
na deskách ve vodě nebo plavat. Je fajn,
že instruktorky jsou často ve vodě s námi
a na závěr si zaplaveme i s naším učitelem
tělocviku. Dnes jsme se s ním i fotili. Kdyby
se nějaká mamka nebo taťka chtěli jet podívat, jak nás to v bazénu ve Třebové baví,
stačí říct. Můžou se s námi posadit do autobusu a vyrazit…

pro 1. stupeň

Každoročně absolvují přihlášení žáci
1. stupně lyžařský a snowboardový výcvik
v lyžařském areálu Peklák v České Třebové.
V loňském roce jsme díky výborným sněhovým podmínkám mohli absolvovat všechny
čtyři lekce. V letošním roce bohužel i z důvodu potíží se zasněžováním nebyl areál
v provozu, takže jsme z plánovaných čtyř
absolvovali pouze jednu. Žáci získali alespoň
základy, které však nemohli dále rozvinout.
Přestože lyžařská škola Peklák nabídla, že
po skončení nasmlouvaných lekcí pro jiné
školy se budou snažit nabídnout nové termíny, abychom mohli absolvovat zbytek
lekcí, nebylo to možné opět z důvodu nepřízně počasí a nástupu jara. Budeme doufat,
že v příštím roce vydrží počasí a užijeme si
sněhu více.

* Oblastní přehlídka

dětských recitátorů
DĚTSKÁ SCÉNA 2019

Ve dnech 12. a 13. března 2019 proběhla
oblastní přehlídka dětských recitátorů
DĚTSKÁ SCÉNA 2019. Za vzornou reprezentaci žákům děkujeme a gratulujeme
Haně Sychrové k postupu do krajského
kola v Pardubicích a Martině Bartošové
za čestné uznání.

* Dětský karneval
Tradiční akcí je dětský karneval, který pořádáme každý lichý rok, zatímco v sudých
letech připravíme vystoupení u příležitosti
Dne matek. Ačkoliv bylo venku krásné počasí, zúčastnilo se mnoho krásných masek.

* Lyžařský výcvik
Měli jsme připraveno sedm malých a tři
velké ceny pro nejhezčí kostýmy, které vyhodnotila komise složená z učitelů a dalších
návštěvníků karnevalu. Program zajistila kapela Labyrint z Hradce Králové, která má se
soutěžemi a zábavným programem na dětská vystoupení bohaté zkušenosti. Věříme,
že se karneval líbil a za dva roky se budeme
opět těšit.

pro 2. stupeň

Lyžařského kurzu se v letošním roce zúčastnilo celkem 28 žáků druhého stupně
naší školy. Dvanáct žáků bylo ze sedmé třídy,
pro kterou je lyžařský kurz určen. Ostatní
se pak přihlásili z jiných tříd. 16 žáků ze
zúčastněných využilo možnosti zapůjčit si
část nebo celou lyžařskou, popř. snowboardovou výzbroj ze školy. Škola navíc nabízí
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žákům školy možnost půjčit si toto vybavení
i na soukromý pobyt na horách třeba s rodiči v rámci rozvíjení lyžařských dovedností.
Ubytování: Jako každý rok jsme byli ubytováni v rekreačním zařízení Losinka v Rapotíně u Velkých Losin v pokojích po čtyřech až
sedmi žácích. Stravování probíhalo ve vedlejší budově. Snídali jsme formou švédských
stolů, takže každý mohl posnídat podle své
chuti. Obědvali jsme pak dle místa lyžařského výcviku – dvakrát v rekreačním zařízení Oáza u sjezdovky v Loučné nad Desnou,
dvakrát v ubytovacím zařízení Losinka, kde
nám v pátek na naše přání udělali smažený
sýr s hranolky a jednou v restauraci v Koutech nad Desnou. Navíc jsme dostávali s sebou dopolední a odpolední svačiny, takže
jsme měli pětkrát denně zajištěné jídlo.
Doprava: Do ubytovacího zařízení nás dopravil autobus. Do lyžařského střediska
v Loučné nad Desnou nás pak vozil každé
ráno autobus, který nás odpoledne odvezl
zase zpět. Ve čtvrtek, kdy jsme lyžovali
v Koutech nad Desnou, jsme využili služeb
skibusu, který v ceně skipasu sváží lyžaře
do svého střediska.
Lyžování a snowboarding: Rozděleni
jsme byli celkem do tří družstev. Snowboardistům se věnoval instruktor Václav Sychra.
Dvě družstva lyžařů pak prováděla praktický
výcvik pod vedením Jiřího Lorence a Marcely Jiskrové. V pondělí a úterý dopoledne
i odpoledne jsme se učili lyžařským doved-
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Biologická olympiáda
v ZŠ Sloupnice
Ve středu 30. ledna 2019 se konalo školní kolo Biologické olympiády pro žáky 2. stupně.
Celkem se olympiády zúčastnilo 16 žáků. V kategorii D (6. a 7. ročník) se na 3. místě umístila
Anna Vaňousová, na 2. místě Lucie Jůvová a na 1. místě Lukáš Pávek. V kategorii C
(8. a 9. ročník) se na 3. místě umístila Natálie Slavíková, na 2. místě Petr Beneš
a na 1. místě Filip Svoboda. Všem zúčastněným žákům děkuji a přeji i do dalších let
mnoho zájmu o přírodu.
› PETRA HOSPODKOVÁ

Zápis
do mateřské
školy
ve Sloupnici
proběhne

ve čtvrtek
9. května 2019
od 13 do 17 hodin
v MŠ
Volných míst
máme dost, přijďte,
těšíme se na nové děti.
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Pes není hračka
Říká se, že pes je nejlepší
přítel člověka. Své o tom ví
SIMONA HLÁVKOVÁ, která
studuje na České zemědělské
akademii v Humpolci obor
zaměřený na chovatelství
a kynologii. Zvířata, a to
zejména psi, jsou pro ni
nedílnou součástí života.
V následujícím rozhovoru
mimo jiné přináší praktické
rady, jak k výcviku psa
přistupovat a čeho se
vyvarovat.
 Proč jste se rozhodla studovat střední

kynologickou školu?
Už jako malá jsem chtěla pracovat se
zvířaty. Hledala jsem různé obory, například
veterinu nebo chovatelství cizokrajných zvířat. Nakonec jsem si vybrala tuhle školu,
protože mám ke psům opravdu hodně blízký
vztah.
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 Jak studium probíhá?

První dva ročníky bereme obecnou zootechniku a základy chovu psů. Do třetího
ročníku je každý student povinen si pořídit
maximálně pětiměsíční štěně, potom se
probírá celkový výcvik psa. Za pár dní si
pojedu pro Německého ovčáka, se kterým
budu skládat maturitu.
 Po dokončení studia budete mít speciﬁcké znalosti o chovu psů. Už jste
přemýšlela, kde tyto vědomosti uplatníte?
Chtěla bych se dostat k policejním psovodům, nebo jít pracovat do Prackovic nad Labem, kde je chovatelská stanice služebních
psů.
 Psi nám jsou nápomocní v mnoha činnostech. Bude se výrazně lišit výcvik
psa podle toho, za jakým účelem jsme
si ho pořizovali?
Určitě ano. Nejprve se člověk musí rozhodnout, co s tím psem chce dělat a jestli to
chce dělat jen ve volném čase nebo i vrcholově – absolvovat různé zkoušky. Kynologie
má několik zaměření: sportovní, která se
zabývá pachovou prací, poslušností a obranou před protivníkem, záchranářskou, která

se soustředí na sutinové vyhledávání a záchranu topícího se člověka, a mysliveckou
kynologii, která se zaměřuje na lovení zvěře.
 Kdy je nejlepší období na zahájení výcviku?
Hned poté, co si štěně přivezeme domů.
Podle zákona si můžeme přivézt štěně

ve dvou měsících. První, co musí majitel naučit svého psa, je přivolání. Pes musí přiběhnout za jakékoliv situace. Postupně se musí
socializovat. Je třeba naučit ho cestovat veřejnou dopravou, chodit mezi lidmi, nebát se
chodit po silnici, ale také vycházet s ostatními psy. Celkový výcvik se musí provádět
prostřednictvím hry, aby ho to bavilo. Musí
se hlavně cvičit v krátkých časových dobách,
kolem 10–15 minut. Štěně není schopné
udržet pozornost dlouho.
 Je možné staršího psa převychovat?
Ano, ale je to spousta práce. Hlavně ho
nesmíme fyzicky trestat. Naopak je nejlepší
ho pořád chválit, i když uvidíme jen malé
pokroky. Chce to čas, než se všechno naučí.
Musíme si pamatovat, že starší pejsci se učí
hrozně pomalu. Nejlepší je pracovat s pejskem už od štěněte.
 Jakých chyb se lidé při výchově psa
nejčastěji dopouští?
Největší chybou je, že toho psa fyzicky
trestají nebo to s pejskem po chvíli vzdají
s tím, že je hloupý a nikdy se nic nenaučí.
S každým psem se dá pracovat, jen to chce
čas. Lidi si totiž neuvědomují, že pes je tvor,
který nezná naši řeči. Nedokáže nám hned
porozumět.
 Máte zkušenost s používáním elektrických obojků? Jaký na ně máte názor?
Můj názor je, že kdo používá elektrický
obojek, ten neumí se psem pracovat. S elektrikou ani ostnatými obojky nesouhlasím.

 Pes údajně svou rodinu vnímá jako

 Co všechno je třeba zvážit, když se

smečku, ve které si buduje své postavení. Jak vnímá příchod nového člena
rodiny na svět?
Příchod nového člena do rodiny bývá složitý. Je třeba, aby byl pes zvyklý i na cizí lidi,
které nikdy neviděl. Důležité je postupné
seznamování s novým členem, nejlépe hned
od začátku. Neodstrkovat psa, nekřičet, ale
pomalu seznamovat.
 Má každý pes jen jednoho „pána“?
Každý pes si v hlavě určí, jak bude brát
určité členy rodiny. Jednoho bude brát jako
toho hlavního, kterého musí poslechnout,
a ty ostatní jako normální členy smečky.
 Jak se stavíte k tomu, že si dnes většina lidí vybírá plemeno psa podle
„vzhledu“, ale vůbec nebere v potaz
náročnost chovu? Dá se nějakým způsobem regulovat, aby si úplní laici nepořizovali plemena, na která nestačí?
Na tyhle lidi mám úplnou alergii. Lidé jsou
v tomhle, s prominutím, hrozně hloupí, výběrem určité rasy si jen zvyšují ego. Spousta
z nich si vybere psa jen podle vzhledu, ale
nekouká na povahu. A přesně kvůli těmhle
lidem vznikají různé pověry, například že bull
plemena jsou nebezpečná. To plemeno samo
o sobě není nebezpečné, jen potřebuje při výchově pevnou ruku. Pokud je zkušený majitel,
je tento pes vhodný i k dětem, nebo se využívá
i na canisterapii. Všechno je jen o výcviku. Všem
říkám, ať se zaměří na povahu, ne na vzhled.

rozhodneme pořídit si čtyřnohého
člena rodiny? Podle jakého kritéria vybrat správné plemeno?
Tak v první řadě si člověk musí uvědomit,
že se pes nekupuje kvůli dětem. Pes není
hračka, proto je taky veliký nesmysl kupovat
psa jako dárek, kvůli tomu skončí spousta
pejsků v útulku. Každý by měl také pečlivě
zvážit, zda má na pejska čas. Pes potřebuje
každý den výcvik a pohyb. Plemeno se vybírá hlavně podle povahy, například jestli je
vhodné pro začátečníky, jestli je aktivní nebo
vyrovnaný atd. Vzhled se řeší až na posledním místě.
 Jaký postup byste navrhovala u psa,
kterého si vybereme v útulku?
Adopce je záslužná. Ale je potřeba ji
dobře zvážit. Většina těchto pejsků pochází
z nevyhovujících podmínek, a proto zvykání na nové prostředí i výchova bývají běh
na dlouhou trať.
 Jsou právní předpisy ČR týkající se
ochrany zvířat dostatečné?
Zpřísnění trestů za týrání zvířat je stále
diskutované. Ve chvíli, kdy bylo uzákoněno,
že pes není věc, měly být tresty mnohem
přísnější. Ale bohužel tomu tak není. I z toho
důvodu se týrání neustále opakuje, tresty
jsou příliš nízké.
Slečně Simoně děkuji za rozhovor. Přeji jí
hodně štěstí nejen při studiu kynologie.
› TEŠ
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Zpráva o činnosti Rodinného centra
Kopretina Sloupnice za rok 2018
RC Kopretina má za sebou 14 let svého působení ve Sloupnici. Je centrem rodinného typu, scházejí se zde děti od kojeneckého
věku po předškolní věk, dále zajišťuje zájmové kroužky pro děti školního i předškolního věku. Součástí činnosti RC jsou také
jednorázové akce pro děti i jejich rodiče. Pravidelnou akcí je dopolední setkávání maminek na mateřské dovolené s dětmi –
každou středu od 8 do 12 hodin.

Kroužky pro děti:

Jednorázové akce:

1. pololetí 2018

 dětský karneval – únor
 taneční vystoupení dětí z tanečních kroužků
na „Setkání důchodců“ – březen
 jarní tvoření pro děti – ptáčci z ﬁlcu – duben
 legohrátky pro nejmenší – pro děti do 6 let – květen
 tvořivá dílna pro děti – stojánek na tužky – květen
 loučení se školním rokem spojený se soutěžemi pro děti
a s opékáním párků – červen
 jednodenní výlet do ZOO Ostrava – červenec
 večerní tvoření pro ženy – kaštanový věnec – říjen
 večerní tvoření pro ženy – vánoční tvoření na jarmark – listopad
 odpoledne plné her – deskové hry pro děti ZŠ – listopad
 odpolední setkání pro maminky s dětmi – herna –
říjen, listopad, prosinec – 1. čtvrtek v měsíci
 vánoční jarmark – listopad
 vánoční tvoření pro děti – prosinec
 vánoční besídka pro maminky – prosinec
 dětský Silvestr – prosinec

 kroužek tanečních a pohybových her
pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ – pondělí
 kroužek Popečeníčko na Hůrce
pro děti 1. st. ZŠ – úterý – kroužek k 31. 1. 2018 skončil
 kroužek Dívčí tvořivá dílnička
pro děti 1. st. ZŠ – lichý pátek – kroužek k 31. 1. 2018 skončil
 kroužek Chov exotických zvířat
pro děti ZŠ – úterý
 taneční kroužek s Klárkou
starší dívky ZŠ – čtvrtek
2. pololetí 2018
 kroužek tanečních a pohybových her
pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ – úterý
 kroužek Chov exotických zvířat
pro děti ZŠ – každé liché úterý
 kroužek Šikovné ručičky
pro děti 1. st. ZŠ – každé sudé úterý
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› MARCELA PAVELKOVÁ

SDH HORNÍ SLOUPNICE POěÁDÁ

Rodinné centrum Kopretina Sloupnice
vás zve na

Bleší trh

aneb „Kdo si co přinese, to si prodá“
v pátek 17. května 2019
od 15.30 do 18 hodin
(prodávající od 15 hodin)
v restauraci U Labutě ve Sloupnici

7.VELIKONOýNÍ
JARMARK
13.4. 2019 VE 13.30
V AREÁLE NA MLEJNICI
aneb odpoledne pro všechny, kteĜí se chtČjí nejen inspirovat

UKÁZKY LIDOVÝCH TRADIC –pletení pomlázek, pletení
košíkĤ, zdobení perníþkĤ
PRODEJNÍ STÁNKY –kvČtiny, velikonoþní peþivo, perníþky,
šperky, velikonoþní výzdoba z rĤzných materiálĤ, výrobky
z proutí, Sloupenská uzenina, háþkované výrobky
JARNÍ VÝTVARNÁ DÍLNA NEJEN PRO DċTI
BČhem celého odpoledne zajištČno bohaté obþerstvení, vystoupení dČtí
z taneþního kroužku v 15.00

Máte doma nepotřebné oblečení, hračky, sportovní
potřeby, nevhodné dárky, knihy, časopisy či jiné předměty?
Neváhejte a přijďte na Bleší trh do Sloupnice.
Udělejte průvan ve Vašich skříních, pod postelí,
v komorách, půdách a garážích... Určitě najdete spoustu
věcí, které je škoda vyhodit a jiným mohou ještě velmi
dobře posloužit. Přijďte prodávat, nakupovat, podívat se.
Informace pro prodávající:
Cena za prodejní místo – 20 Kč.
Rezervace na tel. 777 621 072.
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Volby do Evropského
parlamentu na území
České republiky
INFORMACE O ZÁSADÁCH
A ZPŮSOBU HLASOVÁNÍ
pátek 24. května 2019
od 14.00 hodin do 22.00 hodin
sobota 25. května 2019
od 8.00 hodin
do 14.00 hodin

Voličem je
›› občan ČR, který alespoň 25. května 2019 dosáhne věku 18 let,
›› občan jiného členského státu EU, který alespoň 25. května

2019 dosáhne věku 18 let a je nejméně od 10. dubna 2019
přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR.
Volič může hlasovat, pouze pokud je zapsán v seznamu voličů
pro volby do EP a
›› nemá omezenou svobodu z důvodu ochrany zdraví
›› nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.
Hlasování probíhá pouze na území ČR ve volebních místnostech.

Prokazování totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní
občanství. Občan ČR tak učiní platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Občan jiného členského
státu EU tak učiní například průkazem o povolení k trvalému pobytu, cestovním pasem nebo občanským průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství, nebude mu hlasování umožněno.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou vytištěny pro každý kandidující subjekt samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandi-
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dujícího subjektu určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí
tvořit úplnou číselnou řadu, pokud některá kandidátní listina
nebyla zaregistrována ani na základě přezkumu soudem. Taky
pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstávána hlasovacím lístku neobsazené.
Údaj o členství kandidátů v politických stranách a politických
hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou; seznam zkratek
je součástí sady hlasovacích lístků.

Vzdání se kandidatury
nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání
se kandidatury, odvolání kandidáta nebo o tom, že kandidát
– občan jiného členského státu EU byl ve svém státě původu
zbaven práva být volen. K přednostním hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta se nepřihlíží.

Způsob hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku
opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá
i sadu hlasovacích lístku.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. Zde si vybere hlasovací lístek toho kandidujícího subjektu, pro který chce volit.
Na vybraném hlasovacím, lístku může volič nanejvýš dvěma
kandidátům udělit preferenční hlas. To učiní tak, že zakroužkuje jejich pořadové číslo. Pokud volič zakroužkuje více

než dva kandidáty, nebude se přihlížet k žádnému přednostnímu
hlasu.
Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Poté vloží volič tento hlasovací lístek do úřední obálky.
Volič by měl při vkládání hlasovacího lístku do úřední obálky dát
pozor na to, aby omylem nevložil do úřední obálky (např. z důvodu slepení) více hlasovacích lístků. V takovém případě by se
totiž jednalo o neplatný hlas voliče.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.

Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem
vloží před okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat nebo upravit
zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek
za něho upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední
obálku vložit do volební schránky.
Volič, který není zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování
neumožní. To neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
nebo pokud předloží potvrzení o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo potvrzeni
o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parla-
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mentu v souvislosti se změnou trvalého pobytu a prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku.

Informace pro voliče, který změnil
trvalý pobyt po 14. dubnu 2019

Hlasování na voličský průkaz

Volič, který po 14. dubnu 2019 změní adresu místa trvalého pobytu na území jiné obce v České republice, bude
vyškrtnut ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, vedeném obecním úřadem v místě předchozího
trvalého pobytu (§ 28 odst. 4 písm., e) zákona č. 6212003 Sb.,
o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Aby mohl tento volič hlasovat, musí požádat obecní úřad v místě
předchozího trvalého pobytu o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a předložit
toto potvrzení:
›› obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu nejpozději do uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, tedy do 16.00 hodin dne 22. května 2019 nebo
›› ve dnech voleb okrskové volební komisi v příslušné volební
místnosti v místě nového trvalého pobytu, kde zároveň musí
prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku (novým občanským průkazem nebo občanským průkazem s odstřiženým
rohem spolu s potvrzením o změně místa trvalého pobytu).
Výše uvedený postup se netýká voličů, kteří změní místo trvalého pobytu jen v rámci téže obce nebo městské části/obvodu.

Pokud volič hlasuje na voličský průkaz, je povinen ho odevzdat
okrskové volební komisi. Od komise poté obdrží prázdnou úřední
obálku opatřenou úředním razítkem a úplnou sadu hlasovacích
lístků. S voličským průkazem je možné hlasovat v kterémkoli volebním okrsku.

Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost do přenosné volební
schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního
okrsku.

Informace ve volební místnosti
Ve volební místnosti bude pro voliče k dispozici volební zákon
č. 6212003 Sb., a to v českém, anglickém, francouzském a německém jazyce. Dále bude k dispozici i tato informace ve všech
jazycích členských států EU.
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových
chybách na hlasovacím lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
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poznámka: Potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebude vydáno v případě, že volič požádal o zápis
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v jiném členském
státě EU nebo mu již byl vydán voličský průkaz.

➊ Na setkání s důchodci na začátku března se v sokolovně besedovalo
a zpívalo i tančilo s kapelou Řetůvanka.

➋ Od podzimu do jara probíhala v sokolovně cvičení pro různé věkové

kategorie. Pro skupinku nejmenších dětí si každý týden připravovala
pestrý program Aneta Syrová.

➌ Zpěvem písní Karla Kryla si v lednu skupinka místních občanů

připomněla u pomníčku před školou 50. výročí úmrtí Jana Palacha.
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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. května 2019.

PELMEL
slaví dvacetiny!
i
Před 20 lety, v únoru 1999, vyšel
poprvé Sloupnický Pelmel.
Na jeho 120 číslech se redaktorsky
podíleli Eva Sychrová,
Veronika Hudečková, Jana Kovářová,
vá,
Jaroslav Novák, Martin Škeřík,
Ludmila Kroulíková/Vostřelová,
Pavel Beneš, Iveta Ksandrová
a Tereza Štochlová.
Graﬁcké zpracování zajišťovali
Lenka Hudcová/Černá
a Petr Bartoň.
Děkujeme všem našim
čtenářům
a přispěvatelům.

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 7. června 2019.
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