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Úvodník

Občas je slyšet, že to tady v Čechách za moc nestojí. Že jinde mají moře a my jen rybníky.
Že jinde jsou Alpy se sněhem po celou sezónu, zatímco my máme spíš jen kopce, na které
když už něco napadne, tak stejně přijde obleva. Jako letos. Je to k vzteku. Z bělavé pokrývky
zbyla během prvních lednových dní jen hrstka špinavého sněhu.
Podobně to vypadalo i před dvěma lety – nevlídno, mokro. Přijel jsem vlakem do Ústí
a rozhodl se jít domů pěšky, protože zrovna žádný autobus nejel. Usoudil jsem, že nejkratší
to bude po kapličkách na Andrlák. Ještě půllitru vody z traﬁky a jde se! Stoupal jsem vzhůru
a boty se v tajícím sněhu rychle promáčely. Předešlou noc jsem toho moc nenaspal, zato
dost vypil, takže jsem brzy začal ztrácet dech. Pomyslel jsem na důvtipnost architekta této
křížové cesty. Mohl to klidně postavit někde na rovince, uvažoval jsem, ale určitě chtěl,
aby si poutník, lopotící se strmým svahem, užil aspoň část z Kristova utrpení. Vzal jsem
to tedy jako pokání za prohýřenou noc a pokorně, i když rozhodně ne lehce, pokračoval
ve výstupu.
Konečně jsem se dostal až pod vrchol Andrlova chlumu na místo zvané U Zabitého. Kdysi
tudy vedl řezník býka na porážku. Ten se, snad v předtuše blížící se smrti, splašil a nebohého
řezníka připravil o život. Když jsem si z cedulky o téhle dávné tragédii četl, rozezněl se na
řetovském kostelíku zvon v rytmu umíráčku za dalšího nebožtíka. Snad ho potkala klidnější
smrt. Chvíli jsem postál. Trochu jsem si nalhával, že uctívám jejich památku, ale popravdě
jsem si potřeboval odpočinout. Nabral jsem druhý dech a prodloužil krok.
Z kopce už mi to šlo snadněji. Po polní cestě jsem obloukem seběhl do Řetové, trochu
zpomalil na silnici do Mandle a znovu zabral při výstupu k Antoníčku, kde jsem měl v dřevěné
boudičce další možnost k vydýchání. Někdo odtud ukradl sochu světce, sotva se tam trochu
zabydlela, ale přívětivost toho místa tím nezmizela. Pak už jen pár kroků na kraj lesa, kde se
mi otevřel pohled od Vesničky přes Šuráňkův kopec ke škole a dál k Vysokému Mýtu. A kdyby
bylo dobře vidět, tak až na Kunětickou horu. Byl jsem doma.
Autobus z Ústí už sice dávno projel, boty byly durch, prsty zábly, ale v hlavě jsem měl čisto
a za sebou pěknou vycházku. Stálo to za to! Jak že to říkal Rudolf Hrušínský alias pan doktor
ve ﬁlmu Vesničko má, středisková? „Alpy tě ohromí, Karle. Ale tohle tě dojme!“
–MŠ–
Navzdory všem oblevám.

Rozhovor

Jindřich Šmégr
Ano, vážení čtenáři – Jindřich Šmégr. Pokud tohoto veselého a optimismem sršícího pána
neznáte přímo osobně, nebo alespoň dle vidění, určitě jste toto jméno přinejmenším někde
zaslechli. Především Vy, kteří znáte Jindřicha osobně, si možná nyní myslíte, že je jméno
špatně napsané a že si autorka nezjistila, jak se správně píše. Ne, ne, omyl! To sám Jindřich
si přál být zde takto uvedený, neboť právě tak se podepisuje na své obrazy. Ostatně, znalcům nebo vlastníkům některého z jeho obrazů jistě nesděluji žádnou novinku.
Jindřich Šmégr se narodil 25. května 1928 ve Vysokém Mýtě. Po absolvování základních
tříd obecné a měšťanské školy, rovněž ve Vysokém Mýtě, se vyučil u ﬁrmy Sodomka jako
automechanik – strojní zámečník a následně vystudoval Masarykovu průmyslovou školu
v Litomyšli. Po studiu pracoval ve ﬁrmě Avia (později Orličan n. p.), dále také jako řidič
a mechanik na letišti a řidič autobusu v JZD Zálší. Mezi jeho záliby patří sport, vysokohorská turistika a divadlo, ovšem jeho největší vášní je malování, kterému je věnován tento
rozhovor. Bylo mi velkou ctí položit Jindřichovi pár otázek.

Jindřichu, kdy a jak ses dostal
k malování?
Maluji odmalička. Potom, později, si mě
všiml akademický malíř Jan Juška, který mi
dal základy. Postupně jsem se seznamoval
i s jinými vynikajícími malíři, kteří mě v tomto
směru velice obohacovali. V následujících
letech jsem se stal členem Klubu malířů ve
Vysokém Mýtě, který dnes vedu.
To je hezké! Jistě se také účastníš různých výstav… Prozradíš mi, které z nich
jsou pro Tebe nejvýznamnější?
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Mezi ty nejvýznamnější řadím Národní
výstavu amatérů v Šumperku, dále také výstavu v Korbachu, které se zúčastnili vysokomýtští malíři, a nesmím zapomenout na
výstavu v Parlamentu ČR. Pro mě osobně
byla ale nejkrásnější výstava k mým 80.
narozeninám, kterou zahájil prof. Radovan
Lukavský. Nesmírně si toho vážím.
Dokázal bys říci, kolik obrazů jsi dosud namaloval?
Přesný počet nevím, ale něco přes tisícovku. Rád cestuju a při té příležitosti s sebou

nosím skicák a maluju – na horách, u moře,
prostě kdekoliv. Také spolupracuju s místní
kronikářkou Annou Novotnou a snažím se do
kroniky zachytit aktuální témata v obci.
Mohu se zeptat, jaký obraz je pro Tebe
nejcennější?
Ano. Je to obraz panoramatu mého rodného města, tedy Vysokého Mýta. Tento obraz visel i na výstavě v Parlamentu ČR.
Mockrát Ti, Jindřichu, děkuji za rozhovor a přeji Ti pevné zdraví a hodně dalších
–IKS–
úspěchů nejen v malování.
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Zprávy obecního úřadu
Komunální odpad

Poplatek za psa

Zastupitelstvo na svém zasedání 13. prosince 2010 projednalo
a schválilo poplatek za likvidaci a svoz komunálního odpadu na rok
2011. Vzhledem k tomu, že ﬁrma LIKO SVITAVY, a.s. je nucena platit
stále vyšší poplatky za uložení komunálního odpadu na skládkách,
muselo vedení ﬁrmy přistoupit na zdražení o 30 korun na jednoho
obyvatele za likvidaci komunálního odpadu. Naše obec od roku 2005
držela cenu za likvidaci odpadu na částce 450 Kč na obyvatele a doplácela tak na tuto službu cca 100 tisíc korun z rozpočtu obce. Doplatek za obyvatele byl celé roky zhruba stejný, protože se nám dařilo díky třídění odpadu získat zpět do obce v průměru 50 tisíc korun.
Pro letošní rok ﬁrma LIKO SVITAVY, a.s. požaduje po obci 558 Kč na
jednoho obyvatele. Protože by se citelně zvednul podíl obce a doplatek za obyvatele by přesáhl částku 150 tisíc korun, rozhodlo zastupitelstvo o zdražení likvidace odpadu na částku 480 Kč na obyvatele.
Od placení poplatku je osvobozeno třetí nezaopatřené a každé další
nezaopatřené dítě v rodině. Držitelé průkazu ZTP platí polovinu.
Zdražením poplatku v žádném případě nechceme potlačit snahu
obyvatel odpad třídit. Naopak. Tříděním odpadu získává obec ﬁnance, které nám zaručí, že letos stanovenou částku budeme moci
udržet co nejdéle. Upozorňuji, že poplatek je splatný do konce února.
Lze ho též rozložit na dvě platby, kdy druhá má být zaplacena do
konce června. Mnozí jste již poplatek na letošní rok uhradili a vám,
kteří se k tomu chystáte, sděluji, že je možno platbu provést na účet
č. 9329611/0100, variabilní symbol pro Dolní Sloupnici je 100 a číslo
popisné (pokud č.p. = 100, pak VS = 100100) a pro Horní Sloupnici je
VS 200 + č.p. Tímto bych chtěl vám všem, kteří odpad třídíte a odevzdáváte ho do sběrného dvora, poděkovat.

Podobně jako u poplatku za likvidaci komunálního odpadu lze provést i platbu za psa. Pro osvěžení připomínám, že poplatek za psa je
stanoven na částku 100 Kč a za každého dalšího 200 Kč. Poplatková
povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří
měsíců a zaniká (např. úhynem, ztrátou, darováním nebo prodejem),
přičemž povinnost zaplatit poplatek je i za započatý měsíc. Přeplatek při zániku platby se vrací, ale pouze tehdy, je-li vyšší než 50 Kč.
Od poplatku dle místní vyhlášky je osvobozen držitel psa, kterým
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto
osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné
psy, osoba starší 70 let žijící osamoceně v samostatné domácnosti
a majitel psa se zkouškou a rodokmenem používaný k mysliveckým
účelům. Každý další pes podléhá poplatku. Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.
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Ještě poznámka ke psům. Poštovní doručovatelky si neustále stěžují na volné pobíhání psů, kteří je obtěžují a v některých případech i napadají. Pokud se situace nezlepší, nebudou
doručovat poštu tam, kde nebude zajištěn bezpečný přístup.

Rekonstrukce ordinace
V lednu se rekonstruovala stomatologické ordinace ve zdravotním
středisku. Rekonstrukce se uskutečnila na popud MUDr. Hebltové
z důvodu nástupu další doktorky. Druhá ordinace nesplňovala normy
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a požadavky stanovené hygienou. Elektrikářské práce provedla ﬁrma
pana Bohuslava Kováře ze Řetové, zednické práce odvedli pan Milan
Kroulík, František a Zdeněk Šejbl a instalatérské práce ﬁrma pana
Josefa Kováře ze Sloupnice, který zakázku získal a celou zastřešoval
na základě výběrového řízení.

Kontroly komínů
Předpokládám, že mnozí již víte, že od 1. 1. letošního roku platí
nařízení vlády č. 91/2010 Sb. týkající se požární bezpečnosti. Podle
něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat
kominík. Bude-li ze strany občanů zájem, obec zajistí na určitý termín
kominíka.
V našem regionu je možno kontaktovat tyto kominíky:
• J. Chroust, Kozlov, tel.: 723 721 978
• M. Čejka, Česká Třebová, tel.: 465 534 428
• O. Kvíz, Česká Třebová, tel.: 465 536 018
• M. Dostál, Ústí nad Orlicí, tel.: 776 143 979
• P. Menclík, Ústí nad Orlicí, tel.: 465 525 334

Tříkrálová sbírka
Jako každým rokem, tak
i letos se konala v naší obci
Tříkrálová sbírka. Sbírku
zastřešovala Charita Ústí
nad Orlicí a u nás ji pořádalo rodinné centrum KOPRETINA ve spolupráci s ČČK
Horní Sloupnice. Dvanáct
skupinek dětí vždy s jedním dospělým vybralo celkem 35 801 Kč, což je více
než loni. Finance budou mimo jiné použity na zakoupení osobního
automobilu pro charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
a domácí hospicovou péči, materiálové vybavení nového charitního
centra sociálních služeb v Lanškrouně, provozní náklady rodinného
centra KOPRETINA ve Sloupnici, výměnu oken a opravu budovy
centra „Pod střechou“ v Letohradě a přímou pomoc potřebným.
Pořadatelé sbírky všem přispívajícím moc děkují.

Upozornění
Na základě stížností od občanů důsledně upozorňuji majitele nemovitostí, kteří úmyslně vypouštějí septiky a jímky s fekáliemi do místní vodoteče, že se dopouštějí přestupku vůči vodnímu zákonu. Znečišťují tím potok, ve kterém hrozí úhyn pstruhů, a vystavují se tak postihu ze strany
vodoprávních orgánů. K likvidaci fekálií je možno využít služeb Řeznictví Sloupnice, s.r.o., kde na čističce odpadních vod fekálie zlikvidují.
Dále bych chtěl na základě upozornění vedení Domova pro seniory Sloupnice vyzvat rodiče dětí, které chodí do školní jídelny na obědy,
aby je poučili, že odpadky se házejí do odpadkových košů. Patří to k základnímu společenskému chování a ke slušné společnosti. Pokud
se děti už od útlého věku naučí respektovat základní pravidla, nebudeme snad v budoucnu muset řešit vyvrácené značky, rozbité čekárny,
vandalismus ve všech podobách, drobné i větší krádeže nebo ještě horší delikty.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Jak to vidí zastupitelé?
V říjnu loňského roku jsme si zvolili nové obecní zastupitelstvo. Přestože většina z jeho současných členů není ve své roli poprvé,
představíme Vám na stránkách Pelmelu postupně všechny zastupitele formou krátké ankety.
MILAN BEČIČKA
SDRUŽENÍ NEZ. KANDIDÁTŮ – VENKOV
Proč jste se rozhodl
kandidovat
do obecního
zastupitelstva?
Nemám rád lidi, kteří
umí pouze říkat: „Ty
to ale vedou!…, co
tam zase vymýšlejí!…, koho to napadlo!…, proč to neudělali takhle?!…, já
bych jim ukázal!…,“ apod. Vždycky jsem říkal: „Tak proč jim to neukážeš? Proč nekandiduješ a nezkusíš to? Kecat a radit u piva
umí každý.“ Takže když mě oslovil Roman
Vostřel, abych kandidoval, řekl jsem si, že
nebudu ten věčně nespokojený „remcal“
a zkusím to. A přesto, že jsem to bral spíš
tak nějak do počtu, tak to vyšlo.
Co považujete za silnou stránku
Sloupnice?
Naše obec je dost velká, abychom se necítili jako v nějaké díře mimo civilizaci, ale
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nejsme město se svými problémy. Naopak
využíváme některých vymožeností jako lékař,
obchody, restaurace, škola, školka a pracovních míst je tu myslím už poměrně taky
dost. Pokud to ale někomu pořád nestačí,
do 20 km autem nebo i autobusem máme na
výběr Litomyšl, Vysoké Mýto, Choceň, Ústí
nad Orlicí, Českou Třebovou.

VÍT DOLEČEK • KDU–ČSL

A naopak za největší slabinu?
Největší slabinu vidím v naší délce. Ta se
projevuje například v odkanalizování obce.
Navíc když budu bydlet ve Vesničce, půjdu
pěšky na návštěvu raději 3 km přes les do
vedlejší vesnice Řetové než za kamarádem
z jedné obce, protože bydlí „Na Mostě“,
což je 6 km. Chci říct, že ve Sloupnici máme
k sobě daleko.

Co považujete za silnou stránku
Sloupnice?
Hlavně, že je Sloupnice jednotná, nejsou zde
žádné snahy o rozdělení, jako tomu bylo už
v minulosti. Dále, že se nepreferují žádné stranické zájmy. Vždy je v popředí zájem obce.

Co byste popřál Sloupnici a jejím
občanům do následujících čtyř let?
Především bych popřál Sloupnici dobrá rozhodnutí, která budou vyhovovat většině
obyvatel a nejenom 15 zastupitelům. Přál
bych více zájmu obyvatel o dění v obci.

Proč jste se rozhodl kandidovat
do obecního zastupitelstva?
Vzhledem k tomu, že nejsem úplný nováček
a nějaké zkušenosti mám, tak bych to shrnul jako určitá snaha o spolupodíl na rozvoji
obce a abych nestál jen v pozadí.

A naopak za největší slabinu?
Jako určitou slabinu Sloupnice vidím v její
poloze a její délce, což prodražuje např. řešení inženýrských sítí. Je zde i nedostatek
nových stavebních parcel, což plyne z údolního rázu obce.
Co byste popřál Sloupnici a jejím
občanům do následujících čtyř let?
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Obyvatelům bych chtěl popřát lepší vzhled
obce a s tím související pořádek. Dojem
kazí divoce rostoucí náletové dřeviny a polorozpadlé stavby. Věřím, že k upravenosti
obce přispěje i brzy nově opravená škola
ve Sloupnici. Nadčasový je určitě plán kanalizace, který zřejmě přesáhne následující
4 roky a bude sloužit další desetiletí. Přál
bych si, aby se naši obyvatelé více účastnili
při jednáních veřejného zastupitelstva, aby
neměli informace pouze zprostředkované,
někdy i překroucené.

PAVEL HAVLÍČEK
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Proč jste se rozhodl
kandidovat
do obecního
zastupitelstva?
Myslím si, že moje
zkušenosti vyplývající z mé profese policisty mohou přispět
ke zlepšení životní
úrovně naší obce, bezpečnosti v obci a bezpečnosti našich dětí.
Co považujete za silnou stránku
Sloupnice?
Silnou stránkou naší obce jsou poskytované
služby obyvatelstvu (obchod s potravinami
včetně řeznictví, zdravotní středisko s lékár-
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nou, restaurace, sběrný dvůr atd.) a její poloha v Orlicko-ústeckém regionu z hlediska
turistiky.
A naopak za největší slabinu?
Mezi velkou slabinu naší obce patří chybějící
byty, které by umožnily bydlení mladým rodinám s dětmi, což by mělo vliv na rozšíření
počtu obyvatelstva naší obce.
Co byste popřál Sloupnici a jejím
občanům do následujících čtyř let?
Obci Sloupnice přeji, aby se jí úspěšně zdařily
všechny naplánované projekty, a občanům
do dalších let přeji pevné zdraví a mnoho
úspěchů v práci či osobním životě.

JOSEF KLUSOŇ
SPORTOVNÍ KLUB SLOUPNICE
Proč jste se rozhodl
kandidovat
do obecního
zastupitelstva?
Po dvanácti letech
strávených v obecním zastupitelstvu
a radě jsem doufal, že se najdou
mladší, ale jak to říká jedno přísloví – mládí
vpřed a staří na svá místa. A tak jsem se
opět objevil na kandidátce SK a po volbách
i v zastupitelstvu.

Co považujete za silnou stránku
Sloupnice?
Jestli to jsou stránky, na které se ptáte,
nevím, ale já si především vážím krásné
přírody, krásného okolí, k zahození určitě
není ani poloha obce – uprostřed mezi pěti
okolními městy, vyzvednout se dá i bohatý
spolkový život a vcelku dobrá občanská vybavenost i dostatek stavebních parcel.
A naopak za největší slabinu?
Největší slabinou je nedostatek pracovních
míst, vždyť v obci jsou jen dva větší zaměstnavatelé – ZD a Domov pro seniory a několik menších ﬁrem a to je na 1 700 obyvatel
opravdu málo. Další nemalou slabinou je, že
především ti dříve narození se stále dělí na
„horňáky a dolňáky“.
Co byste popřál Sloupnici a jejím
občanům do následujících čtyř let?
Sloupnici, aby měla zastupitelstvo, které
táhne za jeden provaz, zastupitelstvo, kterému se podaří splnit alespoň větší část volebních slibů – především opravit základní
školu, vybudovat první část kanalizace, postavit alespoň jedno dětské hřiště a ta stávající včetně sokolovny udržet v použitelném stavu atd. atd. A občanům, aby se jim
ve Sloupnici líbilo, našli zde nejenom domov,
ale i plné vyžití, a pak po těch čtyřech létech
možná někdo z nich řekne: „No, nebylo to
–IKS–
nejhorší“.
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Okénko základní školy
Vážení spoluobčané, dovolte mi seznámit Vás s nejnovějším děním ve škole.

Kontakt se školou
Pro zlepšení vzájemné komunikace mezi
školou a dalšími subjekty byla od ledna aktualizována stránka zaměstnanci školy. Nejen
jednotlivé třídy, ale i každý učitel má vlastní
stránku, kde naleznete jeho rozvrh, konzultační hodiny, telefon a e-mailovou adresu
pro zprávu o omlouvání žáků, popř. sjednání
schůzky. Rodiče tak mohou e-mailem informovat o nepřítomnosti žáka přímo třídního
učitele. Stránku zaměstnanců naleznete na
www.zs-sloupnice.cz/zaměstnanci školy.

Čertovská diskotéka
Naši školu navštívil Mikuláš spolu s několika čerty a anděly. Přišli se podívat, co se ve
škole za rok změnilo a zda nebude potřeba
jejich pomoci. Jsme rádi, že i po jejich návštěvě zůstal počet žáků naší školy stejný
a nebylo třeba jejich zásahu.
Děti ze školní družiny oslavily tento den
tradiční čertovskou diskotékou, kde se
všichni včetně vychovatelek převlékli za pohádkové bytosti a společně si zatancovali
a zahráli různé hry.
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3. třída – 5. prosince 2010
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Fotbalový turnaj 1. stupně

Zpívání na schodech

Vánoční besídka 4. třídy

Předvánoční sportovní den

EU peníze školám

V týdnu, který předcházel vánočním
prázdninám, si žáci prvního stupně zahráli
fotbal na školním turnaji, který proběhl
v sokolovně. Také žáci druhého stupně měli
podobný turnaj ve ﬂorbale, zatímco zájemci
o aerobik si zacvičili ve školní tělocvičně.

Škola postupně zpracovává projekt k čerpání evropských dotací tak, abychom mohli
od září 2011 začít plně využívat evropských ﬁnancí ke zlepšení školního prostředí,
zejména ke zlepšení výuky interaktivní
formou.

Vánoční zpívání na schodech

Lyžařské vybavení pro žáky ZŠ

Předvánoční náladu jsme si zpestřili tradičním sborovým zpěvem vánočních koled
a písní s vánoční tématikou. Postupně si zazpívali všichni žáci prvního i druhého stupně.
Na video i fotograﬁe ze zpívání našich žáků
se můžete podívat na adrese
www.zs-sloupnice.cz/aktuálně.

Vzhledem ke stoupající ﬁnanční náročnosti lyžařského výcviku se naše škola rozhodla nakoupit lyžařské vybavení pro zájemce z řad žáků školy. Oslovili jsme několik
ﬁrem s žádostí o sponzorský dar k nákupu
této výbavy a jsme rádi, že téměř všichni
oslovení nám přispěli. Škola tak nyní vlastní

pět párů lyží, bot a hůlek, které za poplatek
50 Kč/den může poskytnout žákům školy,
i pokud by chtěli zlepšit své lyžařské dovednosti v rámci svého volného času. Získané
peníze budeme věnovat do obnovy tohoto
vybavení.
Poděkování patří ﬁrmám Autobaterie Jelínek, Dolečkovi – Pila Sloupnice, EPL Elektroslužba Jan Plch, Pěstitelský lihovar Jan
Pecháček, Vít Veselý, Vzduchotechnika Veselý a Zemědělské družstvo Sloupnice. Díky
těmto sponzorům se nyní všichni žáci, kteří
mají zájem o lyžařský výcvik v 7. třídě, mohou zúčastnit.
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Mgr. VÁCLAV SYCHRA
ŘEDITEL ŠKOLY
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Okénko mateřské školy
O pobytu dětí z MŠ na horách jsem již
psala. Tentokráte bych vám chtěla přiblížit, jak takový den na horách probíhá.
Letošní termín pobytu byl od 17. do 21.
ledna 2011. Během pěti dnů se nám vystřídalo počasí slunečné, mlhavé, deštivé i sněžení. Každý den jsme však bobovali a plnili
vše, co jsme si naplánovali.
Ráno byl budíček v 7.30, následovala
hygiena, oblékání, stlaní, inhalování atd.
V osm hodin jsme šli na snídani a poté jsme
do 9.15 hráli hry dle výběru dětí – pexeso,
člověče, prší… Po hrách bylo opět oblékání a do 11.45 jsme byli venku. Po tuto
dopolední dobu jsme prozkoumávali Říčky
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– procházky, hry se sněhem, určování stop,
hledání pokladu spojené s plněním různých
úkolů. Při návratu na chatu jsme museli dát
sušit oblečení včetně bot, neboť sníh byl
mokrý. Oběd byl v pravé poledne a pak si
děti odpočinuly v postýlkách při poslechu
pohádky. V půl druhé jsme šli opět ven
a hurá na boby. Pěkně nám to z kopců ﬁčelo. V 15.45 byla svačinka a pak půlhodinka
s Kouzelnou školkou. Od 16.30 do 18.00
byly naše organizované hry ve společenské
hale, kde bylo dost prostoru na soutěže ve
družstvech, na hry s procvičováním paměti,
na počítání – bingo, na zpívání, na cvičení,
na kreslení… V 18.00 se děti navečeřely,

zhlédly Večerníček a šli jsme
řádit na pokoje – hra na
schovávanou
se hrála z oblíbenosti každý den. Po osmé
hodině jsme děti osprchovali, a než se provedla veškerá hygiena, usínaly děti okolo
deváté opět u pohádky.
Snad budete souhlasit s tím, že děti neměly čas na nudu, a o nás dospělácích mohu
napsat, že jsme maminky zastupovali ve
dne v noci po celých pět dní.
Zkrátka i letošní hory byly prima.
PANÍ UČITELKA IVA
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Tajná vycházka
Dne 27. prosince náš turistický klub uskutečnil tajnou
vycházku, která se tradičně
koná k ukončení roku. Tentokrát byl sraz v 17 hodin
na autobusovém nádraží ve
Sloupnici, odkud jsme odjeli
linkovým autobusem ve směru
Džbánov – Choceň. Ve Voděradech jsme však vystoupili
a vyrazili přes osadu Sítiny na
obec Svatý Jiří. Samozřejmě
nikdo stále přesně nevěděl,
kam se jde. Jediný, kdo nejel
autobusem, byl Martin Bečička, který se vydal z Dolní
Sloupnice do Voděrad pěšky.
Tam jsme se s ním také sešli.
Vycházka byla nakonec zakončena v hospůdce ve Svatém
Jiří. Po tekutém občerstvení jsme se navečeřeli a následovala volná
zábava. K poslechu a tanci hrála živá hudba, chvíli sice trvalo, než se
začalo tancovat, ale potom se to rozjelo. Králem parketu byl vyhlášen Jaroslav Dufek, který po parketu poctivě provedl téměř všechny
přítomné ženy. Odpadlíci byli postupně rozváženi mikrobusem domů,
ale zábava pokračovala až do dvou v noci.
Akci hodnotím jako vydařenou, nálada byla skvělá, škoda jen, že
jsme se nesešli v ještě hojnějším počtu. Celkem do Svatého Jiří dorazilo 24 osob. Poděkování za uspořádání akce patří panu Jaroslavu
Du ovi a paní Janě Havlíčkové.
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Novoroční výstup
na Andrlův Chlum
Na Nový rok jsme se zúčastnili novoročního výstupu na Andrlův
Chlum. Akci pořádal KČT Ústí nad Orlicí a je vlastně jedno, ze kterého
místa se výstup začíná, hlavní je cíl trasy a to je chata Hvězda na tzv.
Andrláku. Ve Sloupnici byl sraz v osm ráno na autobusovém nádraží.
Poté jsme vyrazili po silnici přes Horní Sloupnici, kde se k nám postupně připojovali další turisté. Za Sloupnicí jsme odbočili na Řetovou a dále pokračovali přes
Pustinu do Řetůvky a odtud přes Sloupek přímo na
Andrlův Chlum. Po občerstvení na Hvězdě nastala
doba návratu zpět. Zde se
naše skupinka rozdělila.
Část turistů se vrátilo zpět
do Sloupnice nejkratší cestou, ostatní si svůj návrat
prodloužili, když z Andrlova
Chlumu vyrazili po hřebeni
okolo zabitého na Kozlovec, odkud dále pokračovali přes Řetovou, Presy
a Vyvažadla do Sloupnice.
Počasí bylo slušné, teplota
se pohybovala těsně pod
nulou a krajina byla nádherně zasněžená.
ZA KČT SLOUPNICE
PAVEL HAVLÍČEK
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Malá exkurze aneb

Rodinné centrum
Kopretina trochu jinak
Většina z nás jistě
ví, že ve Sloupnici
funguje Rodinné
centrum Kopretina. Málokdo si
ale
vzpomene,
kolik let uplynulo
od jeho vzniku. A možná jsou i jedinci, kteří
jsou na tom podobně jako já. Protože doba,
kdy jsem si jako malá snažila vybojovat tu
nejlepší hračku, je dávno pryč, a doba, kdy
budu mít „titul“ maminky a oprávnění řídit dopravní prostředek zvaný kočárek, je
(snad) ještě v nedohlednu, představuje pro
mě Rodinné centrum Kopretina vzdálený
pojem. Abych se dozvěděla více, vydala jsem
se na malou exkurzi, kde mně paní Leksová
vše ochotně přiblížila.

Pojďme psát
od prvních řádků
Rodinné centrum Kopretina není žádným
nováčkem, v naší obci funguje již šestým
rokem. Za dobu jeho existence tudy prošlo
bezmála čtyřicet rodin. Iniciátorkou, která
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dala první impuls pro vznik, byla Jana Zedníčková. Ta stála u zrodu nově vznikajícího
společenství maminek a jejich ratolestí ještě
před tím, než byly Kopretině poskytnuty
prostory sousedící s mateřskou školou. Původně se totiž společně scházeli na evangelické faře. Po dvou letech se jim podařilo získat nynější prostory, které se staly oﬁciální
„základnou“ sloužící maminkám a dětem dodnes. V roce 2008 proběhlo rozšíření a do
budoucna se ještě další přestavby plánují,
zejména pak úprava venkovního dvora.

Jak kreativně zatočit
s časem
Zajímalo mě, jaký byl důvod založení Kopretiny právě ve Sloupnici. Má vůbec smysl
stavět rodinná centra na vesnicích? Paní
Leksová vidí všeobecný důvod vzniku těchto
center v možnosti scházení se maminek na
mateřské dovolené, aby nebyly doma izolované, ale mohly své problémy ventilovat
a bavit se o nich s ostatními maminkami. Protože většina podobných organizací vzniká ve
městech, je Kopretina trochu raritou mezi

vesnicemi. Nicméně má určitě co nabídnout.
Maminky s dětmi se každé úterní a čtvrteční
dopoledne mohou kreativně vypořádat s časem ať už malováním, vyráběním, zpíváním,
cvičením apod. Jednou měsíčně se zde také
pořádají přednášky, kterých se může zúčastnit široká veřejnost. Jejich téma je různé –
od čínské medicíny až po ekologické plenky.
Dopolední sezení také představuje pro nově
přistěhované maminky možnost, jak se seznámit a poznat nové lidi.

Místo na zastávku
do rodinného centra
Chtěla jsem vědět, jestli Rodinné centrum
Kopretina má co nabídnout i mé generaci.
Dozvěděla jsem se, že každý pátek od 18.00
do 20.00 funguje klub pro dospívající. Ti si
mohou v přítomnosti někoho dospělého
promítat ﬁlmy, hrát stolní fotbal nebo šipky,
je jim umožněn i přístup k internetu. Podle
paní Leksové tak mají teenageři možnost
scházet se v příhodnějším prostředí, než
jsou autobusové zastávky a jiná místa, která
jsou, zdá se, pro dospívající velice atraktivní. Mateřské
centrum mohou
ovšem navštěvovat i mladší
děti. Každé páteční odpoledne
mají mladí umělci
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(od 3 do 11 let) prostor vyjádřit své emoce ve výtvarném
nebo keramickém kroužku.
Leckterý školák vidí
v žábě, kterou právě
vytvaroval z hlíny,
nápadnou
podobu
s jeho třídní učitelkou, mnohá školačka si
zase představuje krásného prince – asociace jsou různé, nicméně pro děti bude takto
strávený čas přínosnější než počítačové hry.
Komu by nevyhovovalo kreslení a modelovaní, může zkusit taneční kroužek, tancuje
se každé úterý odpoledne.

Novinky v novém roce
Až manžel přijde z práce a bude si uzurpovat právo na dálkové ovládání od televize,
můžete ho nechat v klidu se dívat na fotbal
a vyrazit do rodinného centra. Maminky se
totiž už nemusí scházet jen dopoledne, od
ledna je jim vyhrazeno i středeční odpoledne.

Závěrem
Proč byste si návštěvu Kopretiny neměly
nechat ujít? Paní Leksová to vidí takhle: „Neseďte samy doma, ale přijďte si spolu s dětmi
zpříjemnit některé dopoledne či odpoledne.
Nebude to ztracený čas – nevyžehlené prádlo
a neumyté nádobí vám určitě neuteče…“.
–TEŠ–
Uznejte, je to výzva, nebo ne…?
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Společenská kronika
NAROZENÍ
Martina Bartošová, Dolní Sloupnice
Jan Kuchta, Horní Sloupnice
Markéta Čapková, Dolní Sloupnice
Markéta Mikulecká, Dolní Sloupnice

listopad,
prosinec 2010

95 let 
Marie Mitvalská, Dolní Sloupnice
103 let 
Anna Černohousová, Domov pro seniory
ŽIVOTNÍ JUBILEA PROSINEC 2010

ŽIVOTNÍ JUBILEA LISTOPAD 2010
70 let 
Jana Jiskrová, Horní Sloupnice
Marie Kolářová, Horní Sloupnice
Marie Šmögerová, Horní Sloupnice
75 let 
Jan Lamplot, Dolní Sloupnice
80 let 
Růžena Černá, Horní Sloupnice
Růžena Cenerová, Domov pro seniory

75 let 
Jan Matyáš, Dolní Sloupnice
Božena Janoušková, Dolní Sloupnice
80 let 
Božena Svobodová, Domov pro seniory
Jan Doubrava, Horní Sloupnice
86 let 
Božena Škopová, Domov pro seniory
89 let 
Libuše Síčová, Horní Sloupnice

86 let 
Marie Hápová, Domov pro seniory
Anna Kopecká, Domov pro seniory
František Zachař, Horní Sloupnice

91 let 
Božena Malochová, Domov pro seniory

87 let 
Josef Vít, Domov pro seniory

Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Janem Záleským, Dolní Sloupnice
Jaroslavem Kubovým, Dolní Sloupnice
Boženou Zachařovou, Horní Sloupnice

89 let 
Božena Hellmannová, Domov pro seniory
90 let 
Jan Jeništa, Dolní Sloupnice

ÚMRTÍ

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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Milan Seifert
Opravy a prodej elektromotorů
a elektrického nářadí
Horní Sloupnice 17 • telefon: 731 106 559

Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se 25. listopadu 2010 přišli naposledy rozloučit
s naším manželem a tatínkem, panem

Janem Záleským.
Zároveň bychom rádi poděkovali za květinové dary.
Pavla Záleská, Jana a Josef Brydlovi.

hledá zaměstnance

Dne 9. února 2011
si připomeneme první výročí nenadálého odchodu pana

Požadavky: vyhláška 50, § 6 a výše výhodou

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Vzpomíná rodina.

Koupím chalupu,
stodolu či pozemek
ve Sloupnici
nebo blízkém okolí

Kulturní komise při Obecním úřadu ve Sloupnici
Vás srdečně zve na divadelní představení

(možnost i pronájem)

Josefa Dostála.

Cyrano de Bergerac
Hraje divadelní spolek Divadlo mezi světy

19. března 2011 v 19.30 hodin
Kino Sloupnice
Vstupné dobrovolné

Telefon: 723 318 448
14

DISKOPLES
• 19. února 2011 od 20 hodin
DĚTSKÝ KARNEVAL • 26. února 2011 od 14 hodin
DIVADELNÍ BÁL
• 26. února 2011 od 20 hodin
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Vážení čtenáři,
po 12 letech existence Sloupnického PELMELU přichází Váš časopis
s drobnými obsahovými změnami a s novou graﬁckou úpravou.
Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme seznámit s několika pravidly pro přispěvatele:
• 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. března 2011.
Redakce děkuje Mgr. Ludmile Vostřelové a Lence Černé
za dlouholetou práci pro Sloupnický PELMEL.

Vážení (ne)čtenáři,
každá změna je občas vítána. Proto i časopis
Pelmel se Vám díky kulturní komisi při Obecním
úřadu Sloupnice představuje v nové podobě. Našla se skupina vášnivých redaktorů, kteří s nadšením chtějí obohatit tento plátek. Pevně věřím,
že nebudou slýchat slova kritiky, ale naopak
obdivu.
Svoji funkci jsem převzala po Evě Sychrové
a ve vícečetném složení jsme se snažili v započaté práci pokračovat. Postupem času jsem na
tento úkol zůstala v redakci téměř sama. Nikdo
o tuto funkci nejevil zájem. Nikdo nechtěl vstoupit do řad redaktorů. Ale i tak jsem to dělala
s láskou a potěšením k Vám čtenářům, možná
i nečtenářům. Téměř vždy, jsem se snažila vyjít
všem přispěvatelům vstříc a žádný z příspěvků
nikdy neprošel cenzurou!
Velký dík patří všem, kteří se mnou jakkoliv
spolupracovali či do Pelmelu přispívali. Bez nich
by Sloupnický Pelmel dávno upadl v zapomnění.
Vaše bývalá šéfredaktorka
Mgr. Ludmila Vostřelová

Foto na titulní straně: děti z mateřské školy při pobytu na horách v lednu letošního roku.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde začátkem dubna 2011. Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně.
Vydání 1. čísla 13. ročníku – 10. února 2011. Místo vydání – Sloupnice 196, IČ: 038 130. Registrováno referátem kultury Okresního úřadu
Ústí nad Orlicí pod reg. č. 10/1991. Náklad 350 výtisků. Cena 5 Kč.
Redakce: Bc. Iveta Ksandrová, Ing. Martin Škeřík, Tereza Štochlová
Graﬁcká úprava a sazba: Petr Bartoň – graﬁcké studio
Tisk: DTP centrum, v.o.s. Svitavy
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