aneb co se do prosincového čísla nevešlo...

PODĚKOVÁNÍ

Plesy v sokolovně od 20:00 hod.
16.
23.
20.
13.

1.
1.
2.
3.

2010
2010
2010
2010

Myslivecký ples
Hasičský ples
Sportovní ples
Divadelní ples

Dovoluji si prostřednictvím časopisu Pelmel
poděkovat Mateřské škole Sloupnice za poskytnutí
pedagogické praxe v měsíci listopadu.
Děkuji především paní ředitelce Mgr. Evě Sylvarové
a paní učitelce Ivě Mikulecké (jako své instruktorce
praxe) za vřelý přístup ke mně a podání informací,
které mi jistě v mém budoucím povolání pomohou.
V mateřské škole se mi velmi líbila práce s dětmi
i přístup všech zaměstnanců k nim.
Jsem přesvědčena, že tato „školka" poskytuje
dětem maximum a mohu říci, že ze všech mých
dosavadních praxí je na nejvyšší úrovni.
Praktikantka Iveta Kroulíková
(studentka SPgŠ Litomyšl)

KRÁTCE O ČINNOSTI SDH DOLNÍ SLOUPNICE ZA ROK 2009
Jako tradičně začal rok 2009 30. dubna tradičním pálením čarodějnic. Úderem 17-té hodiny se začali scházet naši spoluobčané
v hojném počtu dětí, očekávajících vzplanutí připravené vatry,
kterou zdobila umělecky stvořená a vkusně oblečená čarodějnice. Před dvacátou hodinou došlo k zapálení hranice.
K poslechu a tanci všem přítomným hrála hudba „DVOJKA
NÁGLOVI“, kteří jsou u nás velice oblíbení.

Další námi organizovanou akcí 8. srpna 2009 byla netradiční
soutěž s mašinou PS8. Té se zúčastnilo 5 skupin, z toho dvě přespolní. Bohužel vloni ani rok předtím se nedostavila družstva
z našeho okrsku, která svou účast přislíbila. I přes malý počet
týmů tato akce zaujala i členy okresní rady a svou účastí nás poctil náměstek starosty okrsku bratr Bartoš.

16. května 2009 jsme v našem areálu pořádali okrskovou soutěž
okrsku číslo 6. Zúčastnilo se jí 8 družstev mužů a 3 týmy žen.

1. Řetová
2. Horní Sloupnice
3. Dolní Sloupnice III.
4. Dolní Sloupnice I.
5. Dolní Sloupnice II.

Umístění:
ženy
1. Řetová
2. Horní Sloupnice
3. Dolní Sloupnice
muži I.
1. Řetová
2. Horní Sloupnice
3. Němčice
4. Dolní Sloupnice

muži II.
1. Dolní Sloupnice
2. Vlčkov
3. Horní Sloupnice
4. Řetůvka

Umístění jednotlivců:
1. Dostál Ondřej - Dolní Sloupnice
2. Mikulecký Jiří - Horní Sloupnice
3. Bohunek Martin - Řetová
Putovní pohár starosty okrsku č. 6 s nejlepším časem
26:60 sekund získalo družstvo muži I. z Dolní Sloupnice.

Umístění družstev:

Po vyhlášení výsledků pořádajícím i zúčastněným družstvům
poděkoval bratr Bartoš za důslednou ukázněnost a dokonalou
organizaci pořádajícímu sboru. Zábava a sousedské posezení
pokračovalo do brzkých ranních hodin.
29. srpna od 15-ti hodin bylo již patnácté „VELKÉ
PRÁZDNINOVÉ LOUČENÍ“. Nechyběly soutěže o ceny, pro
děti občerstvení zdarma a pro dospělé občerstvení za „své“.
Zajímavou součástí programu byla ukázka kynologického klubu
z České Třebové.
Většina
psů
poslouchala více než
naše děti. Největší
úspěch z této ukázky
byl atak krásného
vzrostlého německého
ovčáka na jednoho z
členů našeho sboru.
Přežili oba. Pes i hasič.
Přestože soutěže i ceny byly velice zajímavé, u dětí jednoznačně zvítězila ukázka techniky, kterou nám
přivezli bratři SDH Ústí nad Orlicí I. Děti měly možnost stříkat
s vysokotlakou proudnicí a prolézat plně vybavené auto LIAZ typu K25. Po příjezdu bratrů HZS ze stanice Ústí nad Orlicí, kdy
byla touto jednotkou vypuštěna pěna přímo v areálu SDH Dolní
Sloupnice, nastala správná mela. Pěna ve výši přibližně 80 cm byla magnetem pro všechny přítomné děti (i teenagery). Odměnou
nám všem byl zářivý dětský úsměv plný štěstí a radosti z krásně
prožitého odpoledne. Touto akcí byla ukončena loňská sezóna
kulturních akcí pro naše spoluobčany.

Vzhledem k tomu, že v tomto roce se bude konat oslava 130-tého
výročí založení SDH Sloupnice, bylo nutné zaměřit se na brigádnickou činnost a další akce nepořádat. Dostavba udírny a částečné opravy prvního poschodí hasičské zbrojnice zabraly a ještě
zaberou našim členům mnoho hodin volna.
Dovolte nám, abychom poděkovali všem, kteří se našich akcí
účastní, ať jako partneři v „boji“, či těm, jež je přišli podporovat.
V neposlední řadě těm, kteří připravují a zajišťují všechny tyto
akce, o které jsme se s vámi chtěli podělit. Těšíme se v letošním
roce na vaši účast a podporu v tak hojném počtu, jako i v roce
předchozím.
Zároveň nám dovolte popřát Vám do nového roku 2010 hlavně
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Za SDH Dolní Sloupnice Fikejzová Petra, Sokolová Drahomíra

Poplatky v roce 2010
svoz komunálního odpadu
poplatek za psa

450,- Kč za osobu (za třetí a další dítě se neplatí)
100,- Kč a za každého dalšího 200,- Kč

Poplatek je nutno zaplatit do konce února buď hotově na obecním úřadě nebo na účet č. 9329611/0100
VS pro obyvatele Dolní Sloupnice je 100+č.p.
VS pro obyvatele Horní Sloupnice je 200+č.p.
(Variabilní symbol musí být vždy šestimístný, to znamená, že pokud máte č. domu pouze dvoumístné, připojíte
za číslo 100 či 200 ještě jednu 0. Příklad: č. domu je 10 - VS pro D. Sloupnici je 100010, pro H. Sloupnici je 200010).
Poplatek za svoz KO je možné rozdělit na dvě platby do konce února a do konce června.
Josef Škeřík, starosta obce

„Poznáte se (je)?“ - fotografie Josefa Chaloupky pořízené při výletech turistů

