ZPRÁVY OBECNÍHO ÚØADU
Prodej kina

v této lokalitě dokončeny během letošního roku, mimo konečných úprav místní komunikace. Ta bude zatím provizorní a dokončí se až po výstavbě větší části rodinných domků.

Vážení spoluobčané,
v průběhu měsíce května jsem vás prostřednictvím letáku požádal o pomoc při rozhodování, zda koupit či
nekoupit budovu bývalého kina. Tento objekt byl obci nabízen
za cenu půl miliónu korun. Rozhodnout mělo zastupitelstvo na
svém jednání 24. května. Události se však vyvinuly jinak a zastupitelé nakonec o tomto záměru rozhodovat nemuseli. V pátek
21. května mi bylo oznámeno, že budovu kupuje občan
Sloupnice. V ten den byla složena i záloha a obec tím „vypadla ze
hry“. Chtěl bych poděkovat vám všem, kteří jste se hlasování
zúčastnili a projevili tím zájem o dění v obci. Napočítali jsme
120 hlasovacích lístků pro koupi kina a pouze 18 obyvatel bylo
proti. Na obec byl doručen i jeden nepodepsaný dopis, ve kterém
pisatel seriozně rozebírá, proč budovu koupit či nekoupit. Za jeho názor jsem mu vděčný, ačkoli mě překvapilo, proč se
nepodepsal, když je jeho úsudek smysluplný. S kupujícím již bylo ze strany obce jednáno a ten přislíbil, že sál a příslušenství
bývalého kina bude obci i nadále pronajato.

Výsledky voleb ve Sloupnici
Ve Sloupnici bylo pro volby do PS zaregistrováno 1 379 voličů.
Bylo odevzdáno 906 platných hlasů, což je 65,5%.
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Prodej parcel
Zastupitelstvo obce schválilo na svém zasedání dodatek č. 1 ke
směrnici na prodej parcel pro výstavbu rodinných domků ve
Sloupnici. Parcely v lokalitě Vesnička se zájemcům budou prodávat za 200,- Kč/m2 + náklady za vybudování skříňky pro hlavní
uzávěr plynu a poplatek za elektropřípojku. Dále platí, že zájemce o parcelu musí zahájit stavbu do 18ti měsíců od podepsání
smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Zájemci o parcely obdrží podrobnější informace na OÚ ve Sloupnici. Inženýrské sítě budou

CELKEM

96
64
44
63
46
26
26
9
9
6
6
3
4
-

92
104
79
53
70
31
27
19
7
7
6
4
3
2

188
168
123
116
116
57
53
28
16
13
12
7
7
2

402

504

906

%
20,75
18,54
3,57
2,80
12,80
6,29
5,84
3,09
1,76
1,43
1,32
0,77
0,77
0,22

Děkuji všem členům a zapisovatelkám okrskových komisí za trpělivost a ochotu při konání těchto voleb.
Josef Škeřík, starosta obce
-2-

půjčeno ve 4 souborech 320 nových knih.
Přejeme čtenářům, aby rádi navštěvovali svou knihovnu, byli
spokojeni s nabídkou knih a modernizací nabízených služeb.

Vážení občané,
knihovna ve vaší obci má bohatou tradici. V roce 2009 získala
Městská knihovna Ústí nad Orlicí, jako pověřená knihovna okresu
Ústí nad Orlicí, grant Ministerstva kultury ČR na zakoupení systému REKS - regionálního knihovního systému. Ten umožňuje
uložit kmenové fondy obecních knihoven do elektronické podoby
a zautomatizovat tak provoz těchto malých obecních knihoven.
V loňském roce byla provedena revize knihovního fondu Obecní
knihovny ve Sloupnici. Všechny svazky se sloučily do jednoho
přírůstkového seznamu, kmenový fond knihovny (5 731 knih) byl
uložen do počítače a všechny knihy byly označeny čárovým kódem.
V úterý 4. května 2010 byla knihovně dlouhodobě zapůjčena čtečka čárových kódů a jako v první knihovně regionu Ústí nad Orlicí
zde byl spuštěn automatizovaný provoz v systému REKS. Do počítače jsme uložili i seznam čtenářů, takže se nebude muset nadále
využívat při půjčování klasický „sáčkový systém“, ale čtenáři
knihovny si mohou půjčovat knihy přes automatizovaný výpůjční
protokol. Dojde tak ke zrychlení a hlavně k zefektivnění práce
v knihovně.
Z domovské stránky knihovny (www.knihovnasloupnice.wz.cz) je
možno vyhledávat v elektronickém katalogu knih. V tomto katalogu se aktuálně zobrazují jak knihy Obecní
knihovny Sloupnice, tak
i knihy zapůjčené z výměnného fondu Městské knihovny Ústí nad
Orlicí, na kterém se vaše
obec finančně také
podílí. V loňském roce
tak
bylo
knihovně

PhDr. Jana Kalousková, ředitelka Městské knihovny Ústí nad Orlicí

Svazek obcí Region Orlicko – Třebovsko slaví v roce 2010
své 10. narozeniny a zve Vás na celoroční oslavy.
Novou sportovně–zábavní akcí bude v sobotu 26. června 2010 Orlické
cyklo&in-line klání v Cakli. Těšte se na soutěže pro děti, cykloturistické a in-line trasy. K vidění a vyzkoušení bude elektrokolo, orientace
na kole pomocí GPS, překvapení a skvělá kapela.
Oslavy vyvrcholí v pátek 10. září 2010 na Dni Regionu Orlicko
- Třebovsko v areálu „U Konťáku“ v Brandýse nad Orlicí. Po spanilé
jízdě regionem dorazí cyklistický peloton, po řece přijede parta vodáků
a po stezkách skupina in-line bruslařů. Čekají nás hry, zvučná kapela,
překvapení a možná přijde i kouzelník.
Slavte s námi:
5. 6.
Dětský den Řetová, Zámecká slavnost
20. 6.
7. výročí svěcení praporu a znaku
26. 6.
Turnaj v malé kopané
10. 7.
Letní hudební festival
24. - 25 .7. Řetovská pouť
7. 8.
Hry bez katastru České
20. - 21. 8. Semanínský hudební víkend
září
Veřejná pec na chléb
4. 9.
Okolím Brandýsa (cykloakce)
17. - 18. 9. Přívratské vinobraní
18. 9.
Sloupenské vinobraní
25. 9.
Posvícenská zabíjačka

Žampach
České Libchavy
Sloupnice
Žampach
Řetová
Libchavy
Semanín
Sopotnice
Brandýs nad Orlicí
Přívrat
Sloupnice
Řetová

Všechny informace k oslavám naleznete od poloviny května na webu
www.orlicko-trebovsko.cz v rubrice 10 let.
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BŘEZEN, DUBEN 2010

Narození
Petr L i m b e r s k ý
Aneta B e z d ě k o v á
Vojtěch K u ch t a

Základní kurz pro mládež:
soboty od 11. září v 17:00 hod.
12 lekcí a věneček, cena 1.200,- Kč/os

Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Horní Sloupnice

Kurzy pro dospělé:
8 lekcí, cena 1.080,-Kč/os
Pátky od 24. září
- učitel tance ing. Jan Lexman
zopakování společenských tanců a nové variace

Životní jubilea - březen
70 let
Josef M r š t i n a
Jana B o h u ň k o v á
Marie K r á l o v á
75 let
Oldřich K o l á ř
85 let
Vlasta Z a ch a ř o v á
Věra Š a n d l o v á

Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Horní Sloupnice

Soboty od 2. října
- učitel tance Jan Bílek
společenský tanec od základů a něco navíc
kontakty: 461 619 183, 731 460 663,
mail: lidovydum@lit.cz, www.litomysl.charita.cz

Horní Sloupnice
Horní Sloupnice
Domov pro seniory

Dne 13. července 2010 uplyne již 20 let, kdy nás
navždy opustila Helena FIŠEROVÁ.
Děkujeme všem, kteří jí věnují tichou vzpomínku.
S láskou vzpomíná manžel, synové a sourozenci.

Životní jubilea - duben
70 let
Danuše V o l e s k á
85 let
Anna J e ř á b k o v á

TANEČNÍ KURZY V LIDOVÉM DOMĚ
PODZIM 2010

Horní Sloupnice

Úmrtí

Domov pro seniory

Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany
Dagmar M i k u l e c k á
Horní Sloupnice
Marta K o č o v á
Horní Sloupnice

Milada Limberská, matrikáøka
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Pravidelný program
Út a Čt 8:00 – 12:00 dopolední centrum pro maminky
s dětmi – hrajeme si, zpíváme, malujeme, vyrábíme.
Nově jsme zařadili angličtinu pro nejmenší formou her
a písniček.
Pá
14:30 – 17:30 výtvarný a keramický kroužek
18:00 – 20:00 klub pro –náctileté

to kroužek
mohl vést, ať
se
prosím
ozve na níže
uvedené tel.
číslo
nebo
e-mail.

Plánujeme na červen
Koncem tohoto měsíce uskutečníme již tradiční opékání buřtů
na dvorku RC.
Na ukončení školního roku budeme opékat i s dětmi z výtvarného a keramického kroužku. Připravíme také různé hry
a soutěže.

Předem děkuji.
Přejeme vám krásné léto a hodně sluníčka.

Program o prázdninách
Od 7. 7. do 16. 7. 2010 plánujeme tábor pro školní děti.
Přihlášky a bližší informace budou dětem rozdány ve škole.
Uskutečníme také celodenní výlet.
Od 19. 7. bude RC uzavřeno.
Sejdeme se opět 7. září a provoz zahájíme divadelním
představením.

Za RC Radka Leksová
Tel. 731 604 601, radenka.l@seznam.cz

Od října bychom naši činnost rádi rozšířili o taneční
kroužek pro malé holčičky i kluky. Obracím se proto na vás
s prosbou, kdo má zájem a chuť, nebo ví o někom, kdo by ten-5-

Dom ov p ro s eni ory Sl oup ni ce - za m ěstna va tel ,
a n e b „ C o o n á s m o ž n á n e v í t e - II . “
Beneše se okno vrátnice
v přízemí na čas zavřelo,
aby v současnosti ožilo na
celé dny. Jedna recepční je
zde zaměstnána na trvalý
pracovní poměr, ostatní jsou
většinou z řad sloupenských důchodkyň. Staly se
tak
nedílnou
součástí
celého kolektivu.

Vážení spoluobčané, dnes bychom Vás chtěli seznámit
s druhou velkou skupinou zaměstnanců domova pro seniory, bez
kterých by jeho řádný chod nebyl možný.
Ředitel domova – statutární zástupce organizace, řídí celý
chod domova, zodpovídá za jeho hospodaření a stav i vzdělávání
personálu.
Ekonomka a mzdová účetní – vede personální agendu, eviduje celkový stav ekonomiky organizace.
Hospodářka – vykonává administrativní práce týkající se
chodu domova.
Skladnice – 2 pracovnice – mají na starost nákupy potravin
a ostatního materiálu včetně jejich evidence.
Stravovací provoz – 10 pracovnic - 7 vyučených kuchařek
a 3 pomocné kuchařky zajišťují přípravu jídla pro klienty domova i zaměstnance. Vaří obědy také pro pečovatelskou službu
a pro zájemce z řad obyvatel obce.
Prádelna – 2 pracovnice – starají se o prádlo klientů a zaměstnanců. Praní ložního prádla nám zajišťuje Charita
Chotovice.
Uklízečky – 5 pracovnic – zajišťují úklid domova. Bez jejich
pravidelné, každodenní práce, kterou často doplňují optimismem
a dobrou náladou, by život v domově nebyl možný.
Sekce údržby – 2 pracovníci – starají se o technický stav pracovišť i celého areálu domova pro seniory, provádějí potřebné
drobné opravy.
Recepční – „nejmladší“ pracoviště. Po odchodu Pavla

Za DpS soc. pracovnice
Slávka a Zuzka

POŠTA SLOUPNICE
Víte, že Česká pošta spolupracuje s bankou, stavební
spořitelnou, dvěma penzijními fondy a pojišťovnou?
Na naší poště si můžete zařídit vše od osobního účtu, přes
úvěry, stavební spoření nebo penzijní připojištění. Dále Vám
nabídneme životní nebo úrazové pojištění přímo podle Vašich
představ a zajistíme kompletní pojištění Vašeho majetku (domu, domácnosti, auta, motocyklu, ...).
Více informací ohledně nabídky našich služeb Vám rádi
poskytneme přímo na naší poště. Těšíme se Vaši návštěvu.
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Žijí mezi námi... Tereza Štochlová

Mnozí z Vás tuto mladou sympatickou slečnu
jistě znáte, nebo alespoň víte, o koho se jedná...
Pokud ne, velmi ráda Vás s ní seznámím, neboť
Tereza Štochlová patří mezi ty občany obce,
o kterých stojí za to hovořit.
Tereza Štochlová se narodila 12. října 1993 v Litomyšli. Po absolvování Základní školy ve
Sloupnici byla přijata na Gymnázium A. Jiráska
v Litomyšli, kde v současné době velice úspěšně
studuje 1. ročník. Mezi její největší záliby patří
recitování a hraní divadla, také si ráda přečte pěknou knížku nebo si zasportuje. A právě v recitaci
Tereza sklízí velké úspěchy, čímž reprezentuje
naši obec. Nyní už se o ní dozvíte více - trochu
jsem ji vyzpovídala...
„Terezko, jak jsi se k recitování dostala?
Recituješ od malička?“
„Vlastně ano. Už ve školce jsem příležitostně recitovala na vítání občánků, kde
recituji dodnes. Na základní škole v 1. třídě
mě potom mamka přihlásila do dramatického kroužku, a také jsem se začala účastnit
školních a okresních recitačních soutěží.“

„Kdy přišel první úspěch v okresním
kole?“
„Poprvé jsem byla úspěšná v okresním kole ve
3. třídě, tedy v roce 2003, kdy jsem postoupila do
krajského kola recitační soutěže Dětská scéna
v Pardubicích s úryvkem z knihy Jirka postrach
rodiny od autorky Richmal Cromptonové. Na tuto soutěž mě připravovala mamka.“

„Toto jistě nebyl Tvůj poslední ani největší
úspěch. Jaké byly ty další?“
„Intenzivněji recituji od roku 2005. Jako žákyně
5. třídy jsem začala chodit do dramatického
kroužku k paní učitelce Sychrové, která se mi
věnovala i v přípravě na recitační soutěže. V roce
2005 a 2006 jsem se zúčastnila okresních kol
recitačních soutěží v Ústí nad Orlicí a získala
čestná uznání. V roce 2007, 2008 a 2009 jsem
z okresních kol postoupila do krajských. V krajském kole v roce 2009 jsem získala čestné uznání
a bylo to s texty „Picasso na procházce“ od
Jacquese Préverta a „Pohádka o X“ od Petra
Nikla. Na tuto recitační soutěž mě připravovala
Markéta Světlíková, režisérka
divadelního
spolku
DOVEDA, ke které jsem
v roce 2009 začala chodit na
literárně-dramatickou výchovu do ZUŠ v Ústí nad Orlicí,
a částečně také paní učitelka
Sychrová. Mimoto jsem se
v tomtéž roce stala členkou
divadelního spolku DOVEDA.“
„V roce 2009 jsi vyšla základní školu a začala
studovat na gymnáziu. Věnuješ se i nyní
recitování?“
„Ano, věnuji. I nadále chodím k Markétě
Světlíkové na literárně-dramatickou výchovu,
která mě připravuje na recitační soutěže. V roce
2010 jsem se zúčastnila okresního kola Festivalu
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poezie Wolkerův Prostějov 2010 ve Svitavách,
kde jsem získala 1. místo a postup do krajského
kola stejnojmenné soutěže. Zde jsem se umístila
na 2. místě. Dále jsem recitovala na soutěži ZUŠ
v sólovém přednesu v krajském kole v Chrudimi.
Zajímavostí této soutěže je, že se koná jednou za
šest let. Z této soutěže jsem si odnesla 1. místo
a byla jsem nominována na celostátní přehlídku
ZUŠ v sólovém přednesu, která se koná
v Uherském Hradišti v červnu letošního roku.“

„Tak to je tedy opravdu úspěch! Gratuluji!
A ještě mi na závěr prozraď... S Markétou
Světlíkovou v rámci literárně-dramatické výchovy hrajete také divadla...?“
„Hrajeme. V roce 2009 to bylo pásmo básní autora Jacquese Préverta pod názvem „V ulici
u Seiny“ a jednalo se o kabaretní představení obsahující básně tohoto autora a francouzské šansony za klavírního doprovodu. S tímto představením jsme se zúčastnili krajské přehlídky
středoškolských divadelních souborů AUDIMAFOR aneb Kostelecký kostlivec v Kostelci
nad Orlicí. V letošním roce hrajeme hru „Tom
Sawyer a jeho dobrodružství“ od Marka Twaina,
kde hraju Becky – snoubenku Toma Sawyera.
S tímto představením jsme se zúčastnili
1. ročníku přehlídky Svitavský Fanda a získali
cenu za estetické ztvárnění.“

Na závěr bych chtěla Tereze Štochlové poděkovat
za rozhovor a popřát jí mnoho dalších úspěchů
nejen v recitování, ale také v osobním životě.
- iks -

ZÁKLADNí ŠKOLA
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o nejnovějších událostech v naší
škole v průběhu března až května 2010.
Všichni zájemci o dění ve škole mohou navštívit naše internetové stránky (www.zs-sloupnice.cz). Přehled akcí uskutečněných
školou naleznete v sekci aktuálně.

Okresní kolo recitační soutěže 17. - 18. 3. 2010
V Ústí nad Orlicí proběhlo okresní kolo recitační soutěže jednotlivců
s názvem Dětská scéna. Veronika Kroulíková ze 6. třídy a Viktorie
Štochlová ze 4. třídy zvítězily ve svých kategoriích a postoupily do
krajského kola. Odtud si Viktorie odnesla diplom za pěkný přednes.
Žáci literárně dramatické výchovy na krajské soutěži Dětská scéna
- dětské divadelní soubory, která se konala 17. 4. 2010, získali cenu
za velmi pěkný slovní a zpěvní projev.

Školní kolo biologické
olympiády 12. 3. 2010
Vítězem školního kola biologické olympiády se stala Veronika Kroulíková ze 6. třídy.
Na druhém místě skončil
Lukáš Bureš ze 7. třídy a třetí
byla Monika Rösslerová ze
6. třídy.
Tito žáci se 28. 4. zúčastnili i
okresního kola v Lanškrouně.

Matematický klokan 18. 3. 2010
Škola též pořádala tradiční soutěž Matematický klokan. Žáci od 2. do
9. třídy byli rozděleni do čtyř kategorií. V nejmladší skupině nazvané
CVRČEK se na prvním místě umístil Filip Bečička ze 3. třídy. Ve
starší kategorii nazvané KLOKÁNEK pro 4. až 5. třídu si vítězství
rozdělily Simona Dvořáková a Eliška Nováková. Ve skupině žáků
6. a 7. tříd nazvané BENJAMIN byl nejlepší
Jan Mikulecký. Nejstarší kategorii KADET si
opět rozdělily dvě dívky - Tereza Matějková
a Hana Rovenská. Nejúspěšnějším řešitelem
ze všech kategorií byl Jan Mikulecký, jenž
získal 94 bodů z možných 120, což je opravdu
hezký výsledek.

Biologicka olympiada

Okresní kolo olympiády z českého jazyka 15. 3. 2010
Naši školu na této soutěži zastupovala Šárka Zachařová z 9. třídy.
Z celkového počtu 40 účastníků se umístila na 5. místě.

Pěvecká soutěž 26. 3. 2010

Okresní kolo zeměpisné olympiády 17. 3. 2010

Nejen žáci, kteří chodí do pěveckého kroužku
nebo hudební školy, se mohli zúčastnit této
soutěže, rozdělené do tří věkových kategorií.
První nejmladší kategorii vyhrála Alice

Okresního kola, které se konalo v Libchavách, se zúčastnili nejlepší
žáci ze školního kola. Václav Severa obsadil 5. místo. Další dva účastníci Lukáš Bureš a Václav Lenoch si procvičili své znalosti.
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Alice Brodnickova

Vladislav Mahurský, Jan Křivánek, Jiří Demele, Jakub Černý,
Martin Vágner, Matěj Židek, Michal Karlík, Zdeněk Smutný
a Vojtěch Bednárik.
Ve středu 14. 4. se oblastního kola ve vybíjené v Litomyšli zúčastnily žákyně 4. a 5. ročníku. Děvčata se umístila na 5. místě. Školu
reprezentovaly: Michaela Fanglová, Ivana Rovenská, Ivana
Tonarová, Věra Severová,
Petra Lorencová, Martina
Kličková,
Michaela
Vrabcová, Jana Kozáková,
Jana Dvořáková a Viktorie
Štochlová.

Brodníčková z 1. třídy spolu s Alžbětou Veselou z 2. třídy. Ve druhé
skupině byli nejlepší Eva Čapková ze 3. třídy a Jan Čapek ze 4. třídy.
Vítězství ve třetí kategorii získala Tereza Mikulecká z 5. třídy.
Důležité ve většině soutěží, kterých se účastníme nebo je sami
pořádáme, však není zvítězit, ale mít chuť sám něco aktivně dělat.

Turnaj v sudoku 24. 3. 2010
Soutěž v této oblíbené hře se konala pod vedením vyučující
matematiky Mgr. Stelly Kubáskové i v letošním roce. Žáci soupeřili
ve dvou kategoriích, rozdělených podle stupňů základní školy. Na
prvním stupni byla nejlepší Monika Wirknerová z 5. třídy a z druhého stupně vyhrála Monika Rösslerová ze 6. třídy. Na další výsledky se můžete podívat na stránkách školy.

Běh Václava Čevony v Ústí nad Orlicí
20. 4. 2010

Okresní kolo matematické olympiády 7. 4. 2010
V této soutěži obsadil 9. místo Jan Mikulecký ze 7. třídy, kterého bychom tímto rádi pochválili. Jeho jméno se vyskytuje v tomto článku
hned několikrát, jelikož se aktivně a často úspěšně účastní většiny
soutěží.

Turnaj ve florbalu - Lubná 8. 4. 2010
Naše škola se účastní Litomyšlské florbalové ligy žáků II. stupně
základních škol. Soutěžíme zejména pro zpestření hodin tělesné výchovy, neboť lze jen těžko konkurovat žákům, kteří se v rámci svého
florbalového oddílu několikrát týdně účastní tréninků. Po skončení
florbalové ligy pořádá Základní škola Lubná-Sebranice turnaj,
na kterém jsme letos nechyběli v obou kategoriích, tedy žáků
6. - 7. třídy a 8. - 9. třídy. V průběhu turnaje byla znát zlepšující se
úroveň herních činností u všech hráčů. Pochvalu za své výkony si zaslouží především oba brankáři - Jan Mikulecký a Václav Lenoch.

Běh Václava Čevony v Ústí nad Orlicí

Naši žáci se zúčastnili
běžeckých závodů v Ústí
nad Orlicí a nevedli si
vůbec špatně.
V kategorii mladších
žákyň se Jana Vojtíšková
umístila na 3. místě stejně
jako Luboš Zachař v kategorii starších žáků. Za
dorostence získal Adam
Leksa 2. místo a Luděk
Štarman dokonce zvítězil.

Den Země
22. - 23. 4. 2010

Turnaj ve vybíjené 8. a 14. 4. 2010
Ve čtvrtek 8. 4. 2010 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili oblastního kola ve vybíjené v Litomyšli. V konkurenci převážně městských škol
se naši žáci umístili na 7. místě. Školu reprezentovali: Josef Vondra,

U příležitosti Dne Země naše škola pořádá několik různých aktivit
zaměřených na ekologii, sběr starého papíru a plastů, ekologické
soutěže a úklid obce a veřejných prostranství. Jedná se o akci,
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viz. loňská akce manželů Poslových a následná trojnásobná návštěva
Policie ČR a školní inspekce ve škole. A ve škole nám žáci skutečně nekouří.
Každopádně zmíněné místo bude v rámci Dne Země uklizeno právě těmi
žáky, kteří se tam vyskytují nejčastěji.“
Dodejme jen, že soutěž ve sběru starého papíru vyhrála na 1. stupni
2. třída, která nasbírala 51,19 kg v průměru na jednoho žáka a na
2. stupni 9. třída s 72,38 nasbíranými kilogramy papíru na žáka.
Vítězem soutěže ve sběru plastů se na 1. stupni stala 4. třída s 247
plastovými obaly na žáka a na 2. stupni 6. třída s 371 ks na žáka.
Nejlepšími sběrači byli Zuzana Černá - 2. třída se 615 kg starého papíru a Jakub Kroutil - 6. třída s 1891 ks plastových obalů.

Den matek 13. 5. 2010
Ve čtvrtek 13. května se konalo představení žáků naší školy nejen
pro maminky k jejich svátku, ale i pro všechny rodiče, příbuzné
a známe. Myslím, že představení se vydařilo a již se těšíme na další
vystoupení za dva roky. V příštím školním roce nás čeká organizace
dětského karnevalu.

3. třída - Den Země - výtvarná práce s plastovými obaly

Ukázka dravců 26. 5. 2010

při které se snažíme vést žáky školy k pocitu, že patří do komunity
zdejších obyvatel a záleží jim na prostředí, ve kterém žijí a vyrůstají.
Jsou však i situace, které bohužel řešit nemůžeme. Proto nás mrzí,
když do školy od obyvatel obce dorazí následující e-mail:
Dobrý den,
posílám foto doupěte kuřáků ZŠ, které se nachází pod lípou
u Zahálků. Až půjdete uklízet okolí školy, měli byste se tam podívat...
Bohužel musíme odpovědět následujícím způsobem:
„Děkuji za zaslané fotografie. Sami dobře víme, jak to na zmíněném
místě vypadá. Chceme jen připomenout, že se nejedná o kuřáky ZŠ. Ve chvíli,
kdy žák opustí prostor školy, není žákem ZŠ, ale „vizitkou” svých rodičů.
Škola nemá žádnou moc zakázat žákům kouřit, kde chtějí a kdy chtějí mimo vyučování, a vystavila by se možné žalobě ze strany zákonných zástupců
žáků. Školy pak čelí žalobám a stížnostem z daleko malichernějších důvodů,

Společnost Seyferos předvedla žákům školy ukázku práce s dravými
ptáky. Všichni zúčastnění měli možnost poznat zajímavou aktivitu
a navíc se dozvěděli nové informace týkající se práce s dravci.

Přijímací řízení na střední školy
Na střední školy odchází celkem 18 žáků se splněnou povinnou devítiletou docházkou.

Umístění žáků:
Gymnázium
SŠ cestovního ruchu
VOŠ a SOŠ stavební
Obchodní akademie
SOŠ a SOU automobilní
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Litomyšl
Choceň
Vysoké Mýto
Choceň
Ústí nad Orlicí

1
1
5
4
2

SŠ zdravotnická
SŠ a VOŠ lesnická
SŠ informatiky a ekonomie, s.r.o.
SPgŠ a VOŠ
Integrovaná SŠ technická

Ústí nad Orlicí
Trutnov
Pardubice
Litomyšl
Vysoké Mýto

SLOUPENŠTÍ MALÍŘI V PARLAMENTU

1
1
1
1
1

Před třemi lety se na stránkách Pelmelu objevil článek
o vernisáži Malířů Vysokomýtska, která proběhla ve výstavní síni
Jana Jušky ve Vysokém Mýtě. Skupina umělců, mezi něž patří také
„naši“ Josef Bartoň a Jindřich Šmöger, představila 17. května svá díla
veřejnosti znovu. Tentokrát ovšem na místech nejvyšších - v budově
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze. Výstavu zorganizoval
a zahájil poslanec Miloslav Soušek, rodák z Vysokého Mýta, hudební vystoupení obstarala Musica academia, komorní smyčcový
orchestr pod vedením Jana Popelky (který mimochodem
se sloupenskými ochotníky spolupracoval na pěveckých číslech v jejich aktuálním představení).
Početná skupina rodinných členů a přátel malířů, která do
Prahy ze Sloupnice dorazila, si mohla nejprve zblízka prohlédnout
poslanecké lavice a poté obdivovat výtvarná díla vysokomýtských
umělců, mezi nimiž náleží Jindřichu Šmögerovi čestné místo prezidenta spolku.
Pro vystavující malíře i návštěvníky vernisáže byl tento květnový podvečer určitě silným zážitkem a našim umělcům nezbývá
než pogratulovat a popřát plno inspirace k dalším dílům!

Václav Sychra, ředitel školy

Činnost školní družiny
Školní družina se v měsíci dubnu a květnu zaměřila na „čarodějnice“
a přípravu Dne matek. Pro maminky jsme vyrobili dárky a děvčata
nacvičovala program na vystoupení. Dalo to hodně práce nejen nám,
ale i maminkám, které šily dcerkám sukýnky. Touto cestou jim
děkujeme.
Čarodějnice se vydařily, i když nás to odpoledne trápilo až příliš
teplé počasí. Přitopili jsme si ještě ohýnkem a opekli, co komu chutnalo. Deset nejzdatnějších čarodějnic dostalo na památku dárek,
další účastnice sladkou odměnu a pamětní list.
V rámci pracovních činností 6. třída vysadila na školním hřišti u pergoly popínavé rostliny, aby zde nejen družina našla v parných dnech
stín a mohla zde aktivně odpočívat. Nadále se o ně budou starat
právě děti z družiny.
Blíží se konec školního roku. Na žádost dětí a po zkušenostech
v loňském roce, bychom rádi opakovali náš výlet s přespáním.
Termín je stanoven na 17. - 18. 6. 2010 v penzionu Přívrat u bývalé
paní učitelky Renčínové.
Těšíme se, že už konečně po chladném květnu přijdou letní dny,
abychom mohli nejen využívat bazénku, ale i hrát si v přírodě.
Miluše Stránská a Veronika Kroulíková
vychovatelky školní družiny

POZVÁNKA -

KURZ PRO ZAČÍNAJÍCÍ VČELAŘE

v pátek 18. června 2010 od 16:00 hod. - areál u hasičárny Horní Sloupnice
kurz povede přítel Tomáš Hrabáček
Dále uvidíte: Fumigace aerosolem - Včelaření v upraveném Budečáku
- Sběr pylových rousek
Sklenice na med 8,- Kč/ks - Možnost otevřených matečníků
Objednávky 14 dní předem - nejlépe SMS na tel.: 721 705 541
e-mail: soptik@sloupnice.cz
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Klub Českých turistů Sloupnice
Poc h od sl ou pen sk ými les y - 36. ro čn ík
Dne 8. května 2010 se již tradičně na hřišti SK Sloupnice uskutečnil další ročník Pochodu sloupenskými lesy. Tentokrát termín vyšel na
sobotu. Celé akci samozřejmě předcházelo značení tras, které proběhlo předchozí den. Prezentace byla
opět stanovena na dobu od 07:00 do 09:30 hodin. Ráno nám počasí bohužel nepřálo. Nejdříve jen tak
poprchávalo, ale později se spustil vytrvalý déšť. Nicméně příznivce turistiky nevlídné počasí neodradilo
a na hřiště proudily vcelku početné skupinky lidí. Po vyplnění
startovních kartiček, které jsme pro letošní ročník pochodu zjednodušili, vyrazili účastníci na jednotlivé trasy. Opět byly
připraveny trasy v délce 8, 15, 25 km a cyklotrasy v délce 17, 45
a 80 km. Pěší trasy byly připraveny tak, aby z větší části vedly
naší přírodou. Občerstvení na trasách 15 a 25 km čekalo na turisty u Sv. Antoníčka, kde byla loňského roku vystavěna kaplička. Jako vždy byly na trase 8 km
připraveny dětské hry. V areálu na hřišti byl k dispozici kiosek s občerstvením. V provozu byla
samozřejmě i udírna a gril na kuřata. První turisté se z uvedených tras začali vracet okolo 10:30
hodin, děti byly odměněny medailemi a drobnými dárky. V novém kiosku byly za symbolickou cenu
připraveny k prodeji keramické hrníčky a od 11:00 hodin vystoupila kapela BETTY z Letohradu. Naštěstí se v tuto dobu počasí umoudřilo
a vysvitlo sluníčko. Pro jistotu však byly pro účastníky pochodu připraveny plátěné přístřešky s posezením. Ve 13:00 hodin se uskutečnilo
očekávané kouzelnické představení pro děti, které předvedl pan Krejčí. Na náš pochod dokonce zavítala královská družina Orlického cyklo
& in-line království, která nás navštívila v rámci oslav výročí 10-ti let Svazku obcí Region Orlicko – Třebovsko. Poté vystoupila se svým programem taneční skupina Smiles ze Sloupnice. Mezitím se jedlo, pilo, a jelikož již bylo hezky, panovala
dobrá nálada. Pochod byl oficiálně ukončen v 16:00 hodin.
Letošního 36. ročníku Pochodu sloupenskými lesy se i přes
nepřízeň počasí zúčastnilo celkem 550 osob. Náš rekord 1 050 účastníků nebyl tedy zdaleka dosažen, ale i přesto můžeme letošní ročník
vyhodnotit jako vydařený. Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří
se na přípravě pochodu podíleli, zejména pak našim sponzorům.
Příští rok na 37. ročníku Pochodu sloupenskými lesy, za lepšího
počasí, opět nashledanou.
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Pálení čarodějnic

Pozvánka na oslavu 130. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů
v Horní Sloupnici

Dne 30. dubna 2010 se na hřišti SK Sloupnice uskutečnilo
tradiční pálení čarodějnic, které bylo uspořádáno opět pro členy
KČT a jejich rodiny. Počasí bylo celkem uspokojivé, nepršelo. Sešli
jsme se v hojném počtu 25ti osob a jeden a půl psa. K dispozici bylo sudové pivo a jídlo si každý přinesl z domu. Dřeva bylo také dost,
ani čarodějnice nechyběla. Hrálo se na kytaru,
zpívalo a panovala dobrá
nálada. V pozdějších hodinách jsme se pro náhlý
déšť přemístili do naší
klubovny, kde jsme opět
pokračovali. Jeden nej-

Srdečně Vás zveme na oslavu,
která se koná dne 17. 7. 2010
Program:
9:30 Příjezd a přivítání pozvaných sborů s technikou
a zástavami (parkoviště u katolického kostela)
10:00 Zahájení oslav v místním kostele sv. Mikuláše
(kde proběhne žehnání přítomných zástav)
10:30 Slavnostní průvod obcí k hornosloupenské hasičské
zbrojnici za doprovodu dechové hudby, položení věnce
u pomníku padlých a fotografování zúčastněných sborů
12:00 Slavnostní schůze, kterou zahájí starosta obce Sloupnice
Předání ocenění členům našeho sboru
13:00 Oběd
14:00 - 18:00
Představení současné i historické hasičské techniky
Praktická ukázka hasičských sborů v mimořádných
situacích
Zábavné odpoledne a hry pro děti
20:00 Taneční zábava – MIX Sebranice

menovaný člen měl i po
spořádání opečeného párku
stále hlad, ale na zmiňovaného
půlpsa” již nebyla houska.
A tak se všichni zúčastnění
šťastně vrátili domů.
Na závěr uvádím, že
účast nebyla špatná. Ten kdo
nepřišel, může jen litovat, neboť nálada
byla skvělá. Poděkování patří manželům
Kolářovým, kteří akci jako každoročně
připravili.

Bohaté občerstvení po celou dobu konání oslav zajištěno
(selátko na rožni, steaky a jiné grilované dobrůtky)

Za KČT Sloupnice Pavel Havlíček

Těšíme se na vaši účast SDH H.S.
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Zdraví z přírody aneb život s bylinkami
Jitrocel kopinatý
Plantago lanceolata
Jitrocel kopinatý, lidovými názvy myší ouško,
ranocel, celník hojílek, volský jazyk, je vytrvalá
bylina. Vytváří přízemní růžici dlouze kopinatých
listů se souběžnou žilnatinou, jejichž téměř lysá čepel se zužuje v dlouhý řapík. Z listové růžice
vyrůstá několik stvolů, které jsou 10 až 30 cm
vysoké a nesou krátký vejčitý až krátce válcovitý klas s drobnými květy. Z drobné čtyřcípé hnědavé koruny vyčnívají čtyři nápadné tyčinky s dlouhými bělavými nitkami a žlutými prašníky. Plodem je vejčitá tobolka obsahující dvě velká
leskle hnědá semena. Jitrocel kvete od května do září.
Listy sbíráme od května až do konce srpna. Květní stvoly je
nutno ihned odstranit, neboť při pozdějším čištění by se suchá
bylina drolila. Jitrocelový list je velice náročný na správné
sušení. Pomačkané za vlhka sbírané nebo zapařené listy rychle
černají a jako bylina jsou bezcenné. Suší se v tenkých vrstvách
do 5 cm. Nejprve je možno listy opatrně předsušit na slunci, pak
se dosouší ve stínu na vzdušném místě. Při umělém sušení by
neměla teplota překročit 40 °C. Správně usušené listy jsou lámavé, olivově až hnědavě zelené. Jsou téměř bez pachu a mají
mírně hořkou až svíravou chuť. Kvalitu byliny snižuje příměs
zhnědlých listů a květních stvolů. Nesmí také obsahovat listy
ostatních druhů jitrocele. Plantago lanceolata patří mezi nejchoulostivější byliny vůbec: při manipulaci nebo nevhodném
skladování se snadno drobí (je proto nutno sušit bez obracení!),
vlhne, plesniví a černá.
- iks -

Jitrocel obsahuje až 2 % glykosidu aukubinu,
který má tlumivý účinek na centrální nervovou
soustavu. Dále množství slizu, enzymy, třísloviny,
vitamín C, hořčiny a z anorganických látek zejména
kyselinu křemičitou a draselné soli.
Používá se zejména jako prostředek usnadňující
odkašlávání při chronických zánětech průdušek,
astmatu a dalších chorobách dýchacích cest, někdy
i při trávicích poruchách spojených se zácpou.
Zevně se v lidové praxi může použít na obklady při
ekzémech, spáleninách, zanícených a špatně se
hojících ranách i ve formě čerstvě vymačkané šťávy.
Nedoporučuje se však z důvodu zavlečení druhotné infekce.
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