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Časopis obce Sloupnice

Úvodník

O tom, že jaro už naplno vypuklo, svědčí nejenom kalendář, ale i okolní příroda. Slunce vykukuje zpoza
mraků jako nesmělý milenec. Svými mírnými a stydlivými paprsky hladí zem, která se pod jeho něžnými
dotyky začíná probouzet ze zimního spánku. Mrazíkové se vzdali a ustoupili svěžímu jarnímu vánku, jenž
s sebou nese blízkou píseň rozkvétajících luk a hájů. Listy na stromech začínají rašit, brzy pokvetou kočičky
a to je čas, kdy přicházejí Velikonoce. Tyto svátky se pojí s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše Krista, ale
jsou provázeny i lidovými tradicemi.
Mám tyto tradice ráda. Velikonočnímu pondělí obvykle předchází úklid, a tak mně nezbývá nic jiného,
než každoročně spřádat kreativní výmluvy, proč se ho nemůžu zúčastnit. V tomto období také musí slepice
dělat přesčasy, protože ve většině rodinách se rapidně zvýší spotřeba vajec, aby jimi vzorné hospodyňky
mohly obdarovat příchozí koledníky. Nikdy jsem nepochopila, proč se musíme lopotit s nejrůznějšími technikami barvení vajíček, když se v mnohých případech moje snaha při prvních krocích odcházejících roztříští
na kusy, protože zvláště v odpoledních hodinách mohou v očích koledníků vypadat schody jako jezdící
eskalátor. Většina mužů vám jistě potvrdí, že není vůbec snadné na něj nastoupit a mnohdy se to na úkor
krásně malovaných vajec povede až na poněkolikáté.
Od samotného pondělního rána se u nás dveře netrhnou. Mezi první návštěvníky patří tatínkové s malými ratolestmi, pro které to je často velká premiéra. Je úsměvné, s jakou opravdovostí a zodpovědností
odříkávají naučené koledy a s jakým nadšením přijímají sladkosti. Se stejným, možná dokonce větším
nadšením pak jejich tatínkové přijímají slivovici. Celé dopoledne se nese v podobném rytmu: zvonek,
koleda, pár ran na zadek, abychom byly zdravé… V poledne už mám pocit, že jsem vyplácaná tak
důkladně, že musím být zdravá minimálně příštích deset let. Krom bolavých hýždí se o pozornost
hlásí můj žaludek. Jako každý rok dosáhla návštěvnost svého vrcholu právě v čas oběda. V kuchyni
u stolu se na rohové lavici tísní mnoho známých a k mé velké nevoli mi je oznámeno, že polévka
i druhý chod je už sněden. Naoko uraženě se odebírám do svého pokoje, abych poobědvala chlebíčky a čokoládové zajíčky. Když se ještě ve tři hodiny odpoledne rozezvoní za ten den už tolik
ohmataný zvonek, pereme se s myšlenkou, jestli jít vůbec otevřít. Večer jsou po tomto kolotoči
všichni vyčerpáni a unaveni. Mužskou část populace kolikrát společenská únava provází ještě několik dní potom.
A proč mám tyto lidové zvyky tak ráda? Dává mi to pocit, že blízkost mezi lidmi ještě nevymizela.
Že ty zdi, které mezi nás staví technické vymoženosti, jako jsou mobily, televize, počítače, internet,
dokážeme překročit a jít si vzájemně naproti. A tak, když se domem ozývá rozjařený smích a veselí, naplňuje to i mě radostí. Radostí z toho, že i když jsme občas unášeni hektickou dobou, umíme se zastavit
a udělat si na sebe čas, navzájem se navštívit alespoň jednou za rok, o Velikonocích… Proto se klidně
–TEŠ–
i letos vzdám svého oběda.

Sloupenský turista
na vrcholu Evropy
s KČT
Sloupnice
30. dubna od 19 hodin
Pálení čarodějnic
pro leny a rodinné píslušníky
8. května
36. ročník pochodu Sloupenskými lesy
Květen • Jednodenní výlet pro seniory
pesný termín bude upesnn

V loňském roce pokořil člen našeho klubu Michal Hebek spolu s dalšími dvěma horolezci
nejvyšší horu Evropy. Výstup na Mont Blanc, který se tyčí do výšky 4 810 metrů nad mořem, začal 5. června na jižní straně masivu v italském údolí Val Veny. Podél jezera Combal
(2 000 m) stoupali horolezci přes ledovec Miaga a ledový žlab na vrchol Col De Miage
(3 417 m) a dále přes horu Aigiule De Bionnass (4 052 m).
Během náročného dvoudenního treku, kdy bivakovali ve sněhu a ve výšce 4 155 m, dosáhli horolezci 7. června po osmé hodině ranní vrcholu. Sestup zpět zabral další den
a tak byla celá cesta ukončena v poledne 8. června.
K úspěšnému výstupu
gratulujeme!

12. června
Setkání turistů a lidí dobré vůle
u sv. Antoníčka
17.–19. června
Zájezd na Slovensko
Súlovské stny, Bojnice

Michal Hebek
na vrcholu
Mont Blancu f

3. září • Výlet pro děti
10.–11. září
Dvoudenní podzimní zájezd
zvažujeme Stolové hory v Polsku
Prosinec • Tajný výlet
termín bude upesnn
O těchto i dalších akcích se včas dozvíte
z místního rozhlasu a z vývěsních tabulí na
autobusovém nádraží a u Konzumu v Horní
Sloupnici.
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ZA KČT SLOUPNICE
PAVEL HAVLÍČEK
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Zprávy obecního úřadu
Obecní rozpočet
Zastupitelstvo obce na svém zasedání 21. února schválilo rozpočet na rok 2011. Příjmy jsou naplánovány ve výši 15 809,3 tisíce
korun, výdaje ve výši 21 299 tisíc. Rozpočet je nevyrovnaný z důvodu
opravy základní školy a zahájení výstavby kanalizace. Do výdajů se
převedla část ﬁnancí ušetřených z minulých let.
Dalším větším výdajem je dotace na provoz základní školy ve výši
1,3 mil. korun a příspěvek na školní jídelnu 600 tisíc korun. K této
položce bych chtěl podotknout, že je oproti minulým rokům navýšena o 300 tisíc korun, protože ministerstvo školství vzhledem
k úsporným opatřením nezaslalo potřebnou dotaci na tzv. náhradní
stravování tak jako v minulých letech. Ředitel školy znovu vstoupil
v jednání s Krajským úřadem Pardubického kraje o možnosti zapsat
školní jídelnu do sítě škol a zdá se, že je to na dobré cestě. Vedoucí
odboru školství PK po osobní návštěvě v naší školní jídelně uznal, že
vyvařovna i jídelna splňují požadavky kvalitního stravování, a podnikne patřičné kroky, aby se jídelna dostala do sítě škol, a tím jsme
opět měli nárok na dotace z ministerstva školství.
Na opravu místních komunikací se počítá s částkou 0,5 mil. korun,
další milión korun je určen na zhotovení části komunikace na připravované sídliště ve Vesničce. 400 tisíc korun jsme vyčlenili na výstavbu
dětských hřišť na zahradě u katolické fary a u asfaltového hřiště ve
Vesničce. Celý rozpočet je možno shlédnout na úřední desce nebo na
webových stránkách obce.
Zastupitelstvo dále vzalo na vědomí zprávu auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2010. Zpráva je k nahlédnutí u paní
účetní na obecním úřadu. Na doporučení auditora zastupitelstvo
schválilo odepsat z účetnictví ﬁnanční položku 2,2 miliónu korun,
které obec poskytla na stavbu ČOV ﬁrmy Řeznictví Felgr Jiří s.r.o.,
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jako zmařenou investici. Jak k této politováníhodné situaci došlo,
jsem již několikrát v Pelmelu popisoval. Je to poučení do budoucna,
že představitelé obce si mají velmi citlivě rozmyslet majetkový vstup
do podnikání se soukromým subjektem.
Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodaření příspěvkových organizací (ZŠ; MŠ; DPS) za rok 2010 a schválilo převedení zisku z hospodaření PO do fondu rezerv, pouze u MŠ bude část přebytku převedena
do fondu odměn na zvýšení odměn pro nepedagogické pracovníky.
Dále zastupitelstvo schválilo ﬁnanční příspěvek ve výši deset tisíc
korun Okresní knihovně v Ústí nad Orlicí, která pro naši knihovnu
zajišťuje nové knihy.
Zastupitelstvo obce neschválilo žádost ﬁrmy TELEFONICA O2
o snížení nájemného za umístění antén na budově základní školy.
V současné době tato ﬁrma platí obci 90 000 Kč ročně a smlouva je
podepsána do roku 2017. Návrh na snížení zněl 72 000 Kč za rok.
Zastupitelstvo dále navrhuje rozšíření provozní doby ve sběrném
dvoře na každou sobotu po svozu komunálního odpadu při zachování první středy v měsíci. O sobotách by mělo být otevřeno od 8.00
do 12.00 hodin a ve středu od 13.00 do 17.00 hodin. O přesné otevírací době budete informováni prostřednictvím místního rozhlasu.

Rekonstrukce základní školy
Podobná situace jako u kanalizace je i u rekonstrukce základní
školy. Rozdíl je v tom, že zadávací podmínky již byly na Státní fond
životního prostředí zaslány a nyní čekáme na výsledek. Předpokládáme, že SFŽP vyhodnotí zadávací podmínky v co možná nejkratším
termínu, a my budeme moci vypsat výběrové řízení na dodavatele.
Ideální by bylo zahájit práce o prázdninách, aby nebyla narušena
výuka žáků. O průběhu obou akcí vás budeme informovat.
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Kanalizace a stavba ČOV

Údržba komínů

V současné době je před dokončením projekt ke stavebnímu povolení, který spolu se zadávacími podmínkami předáme Státnímu fondu
životního prostředí k připomínkování. Poté vypíšeme výběrové řízení
na zhotovitele stavby. Celý proces potrvá minimálně do léta, a pokud
vše půjde podle předpokladů, mohli bychom na podzim zahájit práce.

V minulém čísle Pelmelu jsme vás informovali o možnosti zajistit pro občany kominíka na provedení nezbytných úkonů v souladu
s nařízením vlády č. 91/2010. Pokud máte zájem, můžete si tuto
službu objednat u pracovníků obecního úřadu na tel. č. 465 549 129,
465 549 122 nebo 465 549 256.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE

Z výroční schůze mysliveckého sdružení Březina
Při výroční členské schůzi dne 25. března myslivci hodnotili svoji činnost za rok 2010, plánovali a schválili si plány na rok letošní. Honitba mysliveckého
sdružení má výměru 2 800 ha honebních pozemků a je pro 34 myslivců a 6 stálých honců z hlediska obhospodaření časově velice náročná. Provozní řád a plán
činnosti každoročně myslivci na výroční schůzi podle jednotlivých druhů činností hodnotí. V loňském roce věnovali svému koníčku 3 289 hodin, tj. v průměru 94
hodin práce každého člena. Tradiční výsadbu 5 200 lesních stromků pro Městské lesy Litomyšl provedli na hrádeckých stráních. Z polodivokého odchovu vypustili
do přírody 82 koroptví, o něž se převážně staral Josef Sokol a 437 bažantů a bezmála 500 divokých kachen. Hodně starostí mají se zajištěním krmiv a při péči
o zvěř a krmná zařízení, této činnosti věnovali 362 hodin. Mnoho času věnují záchraně zvěře se svými loveckými psy a dále při pořádání kynologických a střeleckých soutěžích na střelnici u Mudáka na Džbánovci. Jako zdařilou akci co do návštěvnosti i přínosem do pokladny hodnotili pořádání tradičního mysliveckého
plesu. Obsahem výroční zprávy byly i výsledky lovu zvěře. Největší úlovek v historii se podařil při lovu divokých prasat. Ta jsou ve zdejších lesích, ale i celé ČR
značně přemnožená, působí škody na drobné zvěři a zemědělských plodinách. Myslivci uzavřeli se Zemědělským družstvem Zálší a Sloupnice motivační dohodu
o snížení stavu divočáků lovem. Prospěšnost dohody prokázalo ulovení 363 divokých prasat v zázemí hospodaření ZD Sloupnice za uplynulý rok. V MS Březina
bylo uloveno 63 divočáků, což je nejvíce v historii sdružení. Nejúspěšnější lovec Mirek Vašina ulovil 23 divočáků. Myslivci hodnotili i lov srnčí zvěře a na schůzi
předložili trofeje třiceti ulovených a auty poražených srnců za uplynulý rok. Tyto trofeje budou vystaveny na okresní výstavě trofejí od 9. dubna v Lanškrouně.
Myslivci dále ulovili 24 srn a 16 srnčat a zjistili, že na silnici bylo usmrceno nejméně 14 ks srnčí zvěře. Podzimní loveckou sezonu zahajují tradičně lovem kachen
a lysek, kterých bylo na heřmanských rybnících za celou sezonu uloveno 531 ks. Značná část pocházela z polodivokého odchovu na netřebském rybníku. Také
úlovek 176 bažantů pocházel z převážné části z vlastního odchovu. Stavy zajíců ovlivnil nepříznivě průběh loňského počasí, a proto byl lov omezen a uloveno
pouze 14 zajíců, převážně do tomboly na poslední leče a myslivecký ples. Vysoké byly i úlovky zvěře škodící myslivosti. V historii sdružení bylo uloveno nejvíce 41
lišek, převážná část při večerních a ranních pobytech myslivců v honitbě. Lišky myslivci také úspěšně loví v umělých norách, které však v poslední době obydlují
noví predátoři pocházející z Asie. Jde o psíka mývalovitého, kterých bylo v uplynulém roce uloveno 11, což je i v rámci okresu nebývale vysoký lov. Nepříznivá zima
co do sněhové nadílky se promítla do nižšího počtu 38 ulovených skalních kun. Dále byli v honitbě uloveni 3 jezevci, 5 vran a 13 strak. Za lov této zvěře škodící
myslivosti bylo vyhodnoceno a odměněno 13 myslivců. Myslivci ke své činnosti vlastní a používají 9 ohařů a 4 norníky, z nichž někteří dosáhli výborných ocenění
při zkouškách lovecké upotřebitelnosti a reprezentovali Sloupnici na soutěžích. Výborného výsledku dosáhl se svým ohařem Ing. František Kupka, který se na
mezinárodním mistrovství Slovenska umístil na 9. místě. Na závěr myslivci přijali za zvuku mysliveckých fanfár pasováním za nového člena mladého myslivce
Pavla Jeřábka z Českých Heřmanic. Schválili též i plán náročné činnosti na letošní rok. Mezi největší akce patří modernizace střelnice na Džbánovci, na kterou
myslivci získali příslib dotační podpory. Modernizace spočívá v přívodu pitné vody z místní studně na střelnici, pořízení sociálního zařízení, zvýšení kapacity míst
k sezení pro diváky a rozšíření střelecké disciplíny o americký trap. Za dobrou spolupráci a zahájení činnosti kroužku mladých přátel přírody v místní škole poděkoval myslivcům starosta Josef Škeřík a k poděkování za dobrou spolupráci se dále připojili hosté Pavel Eliáš, starosta Českých Heřmanic, Ing. Jaroslav Vaňous,
předseda ZD Sloupnice, Luboš Knytl, předseda myslivecké komise ČMMJ v Ústí nad Orlicí a zástupci sousedních mysliveckých sdružení.
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Jak to vidí zastupitelé?
1.
2.
3.
4.

Proč jste se rozhodl(a) kandidovat do obecního zastupitelstva?
Od loňského roku náleží sokolovna obci. Jak si představujete její využití?
Kdybyste měl(a) možnost a záleželo by pouze na Vás, co byste chtěl(a) ve Sloupnici změnit nebo zrealizovat?
Co byste popřál(a) Sloupnici a jejím občanům do následujících necelých 4 let?

Ing. MILAN BENEŠ
SDRUŽENÍ NEZ. KANDIDÁTŮ – VENKOV
1. Nejprve jsem byl
rozhodnut již nekandidovat. Pak jsem
souhlasil se zařazením na doplnění kandidátky. A dopadlo
to, jak to dopadlo.
2. V sokolovně se
cvičí, pořádají společenské a kulturní akce ve stejném rozsahu
jako před převzetím obcí. Provoz a nejnutnější opravy zajišťuje obětavou prací p. Fišer a jeho další spolupracovníci. Na stavební
či jiné úpravy nejsou peníze. Úvahy o multifunkčním zařízení existují. Realizace bude
otázkou příštích volebních období.
3. Kdybych měl tu možnost, zařídil bych
splnění úkolů volebního období za dva roky,
aby mohla pokračovat realizace dalších.
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4. Nám všem přeji hlavně pevné zdraví, pokud možno klidný život v naší obci bez – někdy malicherných – sporů a závisti.

JAROSLAV NOVÁK

• KDU–ČSL
1. Myslíte před lety
poprvé, nebo vloni na
podzim? Tenkrát jsem
do toho šel s mladickou
nerozvážností
a touhou všechno
změnit. Nebo alespoň něco. Vloni už
byla má motivace
poněkud jiná. Po delším váhání nakonec zvítězil pocit zodpovědnosti. Zodpovědnosti
vůči lidem, kteří mi dávají svůj hlas a věří mi.
A těm bych touto cestou rád vzkázal: přijďte
si mě na veřejné zasedání občas zkontrolovat, zda si důvěru zasloužím…

2. Sokolovna byla od začátku koncipována
jako multifunkční zařízení. Pro sport i pro
kulturu. Požadavky těchto dvou odvětví se
od té doby poněkud od sebe vzdálily a dnes
se zdá nemožné v jedné budově skloubit
obojí. Já jsem svým zaměřením, sportovci
prominou, spíš pro kulturu. A tak si myslím,
že by bylo ideální ke stávající budově vzadu
přistavět halu čistě pro sport a chudinku
starou sokolovnu zasvětit spíš kultuře, případně sportovním aktivitám, které by ji příliš nedevastovaly. Ale to je o velkých penězích a ty teď nejspíš nějaký rok nebudou. Ale
můžeme si o tom snít.
3. Pokud bych měl tu moc, myslím, že bych
Sloupnici rozdělil na čtyři přibližně stejně
dlouhé dílky, a ty bych potom poskládal do
čtverce. Tím by mi v prostředku vznikla náves, na které bychom se potkávali, a měli
to k sobě blíž. Měli bychom méně silnic na
údržbu, možná by nám stačili jedni hasiči
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a jedni myslivci, horňáci by to měli blíž do
sběrného dvora a tak podobně. Jenom zatím nevím úplně přesně, jak to zařídit…
4. Lidem bych popřál do nadcházejících let
spoustu trpělivosti a tolerance. Pokud se
podaří realizovat obě velké investiční akce,
které připravujeme, tak naše děti budou
mít na nějaký čas ze školy staveniště (byť
se snažíme důsledky rekonstrukce na výuku
minimalizovat) a půl obce rozkopeme kvůli
kanalizaci. Občany té druhé půlky budeme
přemlouvat, ať svými fekáliemi místo potoka nebo zahrady zásobují čističku. Navíc
se trochu zadlužíme a nějaký čas na nic většího nebudou peníze. Tak prosím „vydržať“,
jiné cesty, zdá se, není.

Mgr. VÁCLAV SYCHRA
SPORTOVNÍ KLUB SLOUPNICE
1.
Vzhledem
k tomu, že škola
a obec patří k sobě,
je dobré vědět o dění
v obci a mít možnost
se mu přizpůsobovat
a naopak být „hned
k dispozici“, pokud
je třeba vyjádřit se
k záležitostem, které se týkají školy.
2. V každé obci je několik budov, které jsou
pro ni charakteristické. U nás je to právě
třeba sokolovna a je dobře, že je ve vlast-
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nictví obce, která může zamezit jejímu znehodnocení pro komerční nebo spekulativní
účely. Sokolovna dlouhodobě slouží ke
sportovní i kulturní činnosti. Významným
vylepšením by bylo přistavět v severní části
sportovní halu a sokolovnu tak rozdělit na
sportovní a kulturní sál. Ideální alternativou
by bylo zrekonstruovat ji jako kulturní zařízení a víceúčelovou sportovní halu odpovídající velikosti obce postavit za školou. To je
však vzhledem k ﬁnanční náročnosti úkolů,
které se budou realizovat dříve, nemožné.
3. Myslím, že každý člověk si představuje
změny okolo sebe přiměřeně svému životu,
zájmům a věku. S kouzelnou hůlkou bych ve
Sloupnici postavil třeba dětské hřiště.
4. Když jsem sledoval chování lidí po zemětřesení v Japonsku, představil jsem si, zda
by bylo něco takového možné u nás – žádné
rabování, předbíhání ve frontě na vodu,
snaha urvat co nejvíc pro sebe. Zatím by
stačilo, aby se každý, dříve než otevře pusu,
zamyslel, jak moc je sám „bez viny.“ Aby nevyhrávalo hulvátství i na naší místní úrovni.

EVA SYLVAROVÁ
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
1. Oslovil mě pan starosta Josef Škeřík a já
si uvědomila, že je potřeba se zapojit a přispět svými zkušenostmi k rozvoji naší obce.
Velice mne překvapila a potěšila Vaše podpora, budu se snažit ji nezklamat.

2. Sokolovna se
přímo nabízí k většímu
sportovnímu
a kulturnímu využití.
Záleží jen na občanech, které akce si
vyberou a jak hojně
se jich budou zúčastňovat. Například
ženy mají zájem o cvičení na trampolínách,
pilates a jógu.
3. V první řadě lepší vzhled naší obce, kde
může pomoci každý z nás úklidem okolí
svého bydliště, nejen k plotu svého pozemku. Také bych dokončila vybudování
dětského hřiště na farské zahradě, které by
využily ke hrám maminky s dětmi, ale i senioři k odpočinku. K tomuto účelu bohužel nemůže sloužit zahrada mateřské školy, kam
z bezpečnostních a hygienických důvodů
nemá veřejnost přístup.
4. V naší obci se poslední dobou dostatečně rozšířily kvalitní služby pro obyvatele, a tak přeji občanům, aby je co nejvíce
využívali, a tyto služby nám co nejdéle vydržely. Obci přeji, aby se podařila náročná
oprava základní školy pro naše děti, občanům pevné nervy a trpělivost při budování
potřebné kanalizace. Na závěr přeji všem
občanům hodně zdraví a spokojený život
v naší obci.
–IKS–
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Okénko základní školy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi informovat Vás o nejnovějším dění v naší škole. Kromě výuky pokračujeme v nabídce sportovních, kulturních a dalších aktivit.

Zápis do 1. třídy
Dne 3. 2. 2011 proběhl zápis
nových žáků. K zápisu se dostavilo celkem 23 budoucích prvňáčků. Rodiče žáků, kteří mají
zájem žádat o odklad povinné
školní docházky, tak musí dle
zákona učinit do 31. 5. 2011.
K žádosti o odklad již není třeba
dvou potvrzení, ale stačí buď posudek dětského lékaře, nebo specializované vyšetření, které poskytuje pedagogicko-psychologická poradna. Zvážení toho, zda je dítě již dostatečně vyspělé pro školní docházku, je však především na rodičích. Dle nové legislativy je možné
přihlásit ke školní docházce již pětileté dítě.

Dětský karneval
26. února uspořádala naše škola ve spolupráci s OÚ Sloupnice dětský karneval. Sponzoři byli v letošním roce velmi štědří, za což
jim děkujeme, takže byla velká možnost vyhrát
mnoho hodnotných cen. Doufáme, že se celá
akce dětem i jejich rodičům líbila a za dva roky
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zajistíme podobnou akci opět. Příští školní rok nás jako hlavní akce
čeká nácvik školního vystoupení u příležitosti Dne Matek.

Lyžařský kurz

Lyžařský výcvik – Tomáš Dlouhý

Tuto akci, která není povinná,
pořádá naše škola pro 7. ročník
a další zájemce z řad žáků školy.
Již několik let jezdíme do Rapotína u Velkých Losin v Jeseníkách, kde je o nás vždy výborně
postaráno. Žáci se účastní
lyžařského nebo snowboardového výcviku, popř. mohou
vybavení prostřídat. Za cenu
2 250 Kč dostanou žáci ubytování a stravování na celý týden.
Žáci 7. ročníku navíc dostanou příspěvek 800 Kč od SRDPŠ, takže
je týdenní pobyt s plnou penzí vyjde na 1 450 Kč. V případě, že se
neúčastní, jim tento příspěvek propadne a nemohou ho již vyčerpat.
Cena všech permanentek dohromady na celý týden je 1 000 až 1 200
Kč. Jsme rádi, že téměř všichni žáci současné 7. třídy se lyžařského
kurzu zúčastnili. Zároveň nás těší, že někteří žáci se účastní i opakovaně.
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Přijímací řízení na střední školy
Třídní učitel/ka vycházejících žáků vypracoval/a pro každého žáka
výstupní hodnocení, které žáci přikládají k přihlášce na střední školu.
V letošním roce si mohou žáci podat tři přihlášky a v případě přijetí
odevzdají zápisový lístek na školu, kam chtějí nastoupit. Přihlášky na
střední školu posílají zákonní zástupci žáků a škola v přihlášce ověří,
že uvedené informace odpovídají skutečnosti.

Další akce
V únoru a březnu se několik žáků z prvního i druhého stupně
zúčastnilo oblastního kola přehlídky dětských recitátorů, proběhl
turnaj v sudoku a školní kola přírodovědné a zeměpisné olympiády,
zúčastnili jsme se litomyšlské ﬂorbalové ligy žáků 8.–9. tříd a navštívili jsme divadelní představení Ještěři v Hradci Králové. V bazénu v České Třebové se žáci 1.–4. třídy během 20 lekcí zdokonalují
v plaveckých dovednostech. Všichni zájemci o dění ve škole mohou
navštívit naše internetové stránky www.zs-sloupnice.cz. Přehled
akcí uskutečněných školou naleznete v sekci „aktuálně“.
VÁCLAV SYCHRA
ŘEDITEL ŠKOLY

Vítězové
jedné z kategorií
recitační soutěže
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Jarní úklid,
nebo
jarní znečišťování?
Hurááááá!!! Opět tu máme jaro! Snad každý z nás se po
dlouhé mrazivé zimě nemohl dočkat tohoto krásného období,
kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, tráva se začíná zelenat a sluneční paprsky nabývají na síle. Určitě nejen já s libostí
nastavuji tvář jarnímu slunci a z plných plic se nadechuji čerstvého vzduchu… Vlastně, chci říci, že bych tak velice ráda činila,
ale je tu jeden problém…
S příchodem jara je každoročně spojen úklid zahrad – hrabání listí, trávníků apod., a s ním samozřejmě i likvidace tohoto
přírodního odpadu. Mnozí z nás si bohužel z nevysvětlitelných
důvodů pod pojmem „likvidace“ představuje pálení. Ano, pálením se celkem dobře listí, trávy a nevím čeho ještě zbavíme,
ovšem měli bychom si uvědomit, že spálený materiál, přestože
ho nevidíme pouhým okem, poletuje všude kolem nás v podobě různých škodlivin. Nejen, že je nepříjemné dýchat štiplavý kouř z mokrých shrabků, ale dochází také k zamořování
životního prostředí. Zmíněným „nešvarem“ tudíž škodíme sami
sobě, především svému zdraví. Zamysleme se proto nad tím,
je-li nutné shrabky likvidovat právě tímto způsobem a jestli
by nebylo vhodnější nalézt nějakou jinou, k nám i přírodě šetrnější, alternativu, např. kompostování.
Příroda už tak dostává zabrat díky modernímu pro nás
pohodlnějšímu způsobu života, neničme ji tedy víc, než je
–IKS–
nutné!!!
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300. jubileum
Římskokatolické farnosti
Horní Sloupnice
Na letošní velikonoce připadá významné jubileum 300 let obnovení farnosti
(1711) a příští rok výročí posvěcení farního kostela sv. Mikuláše (1712) v Horní
Sloupnici. Události v životě farní obce hodné oslavy i malého ohlédnutí. Pokud se
to podaří, chtěli bychom vydal k tomuto kulatému výročí malý sborník, který by
z bohatství archívů vynesl na světlo alespoň něco málo o náboženském zápalu i zápasu našich předků.
Obnova katolického života v naší obci
spadá do období tzv.rekatolizace – čili návratu k tomu, co má v naší vlasti nesporně
starobylý původ, čerpající svou duchovnost
jak z tradic Východu tak Západu. Duše slovanského člověka byla od počátku formována nejen „Slovem, jenž od Boha vyšlo“,
jak píše v Proglasu sv. Konstantin – Cyril
(úvod k slovanskému překladu Písma), ale
i z bohatství apoštolské tradice. Christianizace východu Čech probíhala v 9. století
a nemalý podíl na ní měla právě Cyrilometodějská mise.
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První písemná zmínka o naší obci je
z roku 1292, kdy Václav II., při založení
kláštera na Zbraslavi, daroval Cisterciáckému řádu majetek ve východních Čechách:
mimo jiné také obce Českou Třebovou, Ústí
nad Orlicí, Řetovou, Sloupnici, Vlčkov a jiné.
Kdy došlo k založení farnosti při kostele sv.
Mikuláše v Horní Sloupnici nevíme. Katalog
diecéze poukazuje k roku 1344, kdy bylo
30. 4. otcem vlasti Karlem IV. a arcibiskupem
Arnoštem z Pardubic založeno biskupství
v Litomyšli, jemuž byla farnost podřízena.
Posledním farářem před husitskou revolucí

měl být Blažej, kanovník litomyšlské katedrální kapituly. V prvních květnových dnech
roku 1421 obsadili Litomyšl husité, před
nimiž biskup Aleš z Březí i členové kapituly
utekli.
Naše farnost se tak na dlouhou dobu
dostala pod správu kněží podobojí (utrakvistů). Roku 1516 byl pořízen zvon „ke
slávě Boží a jeho neposkvrněné Matky“, což
by nasvědčovalo tomu, že i v 16. století si
utrakvisté udrželi v obci své pozice (staroutrakvisti posléze splynuli zpět s katolickou
církví; novoutrakvisti přijali luterství nebo
kalvínství). Posledním farářem tohoto období měl být Jan Marci Vodňanský (1534–
–1589). Budeme muset hledat v archívech
Dolní konzistoře podobojí v Praze, abychom toto období lépe zmapovali. Vratislav
z Perštejna nařídil roku 1579 městské radě
v Litomyšli, že nesmí na historické kato-
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lické patronátní fary dosazovat nekatolické
duchovní. Tak se stalo, že fara při kostele
sv.Mikuláši na 122 let osiřela a byla podřízena nejprve farnosti v Litomyšli a později
v Cerekvici.
Na žádost rychtáře Jakuba Limberského,
konšelů Mikuláše Krydy Matěje Motáka
a Mikuláše Fukse byla 13. 4. 1711 knížetem
arcibiskupem pražským, Františkem Ferdinandem hrabětem z Khüenburgu, obnovena samostatná katolická duchovní správa
v Horní Sloupnici a prvofarářem byl jmenován dosavadní cerekvický kaplan Václav Ferdinand Dvorský. V pořadí čtrnáctým farářem
byl kanovník Josef Bělohradský, od jehož
úmrtí v roce 1998 je farnost spravována
pouze administrátory. Za toto poslední období se ve službě farnosti vystřídali čtyři
kněží.
Oslava 300. jubilea začne o Květné neděli
17. 4. 2011 za účasti Mons. Josefa Sochy,
papežského preláta a kanovníka katedrální
kapituly. Těžištěm oslav v letošním roce
bude hlavní pouť 14. srpna. Bohoslužbě
v 10 hodin bude předsedat pražský arcibiskup a český metropolita Mons. Dominik
Duka OP, kterého jsme spolu se starostou
obce panem Josefem Škeříkem pozvali. Zakončením by mělo být posvícení (slavnost
posvěcení kostela 28. 10. 2012) roku následujícího, kdy bychom v naší obci rádi uvítali
nového královéhradeckého biskupa Mons.
Jana Vokála.
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Připravujeme se na nejdůležitější období církevního roku – VELIKONOCE. V sekularizované společnosti nám z nich zůstaly jen některé lidové obyčeje, mající křesťanský nebo
ještě předkřesťanský (pohanský) původ. Vždy však v nich můžeme najít určitý náboženský podtext.
V tomto období se setkávají svátky židovské a křesťanské. Židé při nich oslavují vysvobození z egyptského zajetí (paschu). V rámci těchto největších židovských svátků
se pak odehrály události Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Na hodnotách této duchovní
žido-křesťanské tradice a antické kultury byla vybudována naše evropská civilizace.
Křesťanské velikonoce jsou zásadní v náboženském životě křesťanů – těch, kdo uvěřili
a byli pokřtěni a tak se stali Ježíšovými učedníky. Oslavujeme spásný čin Ježíše Krista,
jeho smrt a zmrtvýchvstání, jež jsou významnou událostí nejen v životě jednotlivce, ale
celého stvoření. V Bohočlověku se nám lidem nabízí novost života pramenící ze zástupného utrpení Ježíše. Ale také se před smrtelným člověkem otevírá perspektiva, které
říkáme věčnost – účast na Kristově zmrtvýchvstání. Události tohoto mimořádného významu každoročně oslavujeme v našem bohoslužebném shromáždění a k účasti srdečně
zveme i Vás.
Vyprošuji všem obyvatelům naší obce světlo a sílu vzkříšeného Ježíše Krista, abychom
ve svém srdci vítězili nad každou formou zla a byli naplněni pravou duchovní radostí
a pokojem.
MGR. BERNARD JIŘÍ ŠPAČEK OP
DUCHOVNÍ SPRÁVCE Ř. K. FARNOSTI
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Je výhoda, nebo naopak obtíž, že jste
dvojčata?
J: Každý se nás ptá, jak jsme to zneužívali
třeba ve škole, ale nikdy jsme nic takového
neudělali. Nevím, jestli je to dobře, nebo
špatně.
Nevadí vám, že si vás lidi pletou?
L: Jemu to nevadí, protože nám oběma pořád říkají Jirko…
Už odmalička se pohybujete okolo
hasičů. Co vás na tom tak baví?

J: Byl to takový sen a od té doby, co jsem
u hasičů, bych už nechtěl jinou práci.
L: Nejlepší je, že tě v práci nečeká každý den
to samé.
Oba se věnujete hasičskému sportu…
J: To je trochu rozdíl – v tradičním hasičském
sportu se soutěží ve šplhu na věž, běhu na
100 metrů s překážkami, štafetě 4 × 100 m
a požárním útoku. To mě moc nechytlo, ale
v posledních letech přibyla disciplína TFA,
které se věnujeme my.
Jak jste se k ní dostali?
J: Náhodou a nedobrovolně (smích). Přišel
za mnou Fanda Šejbl, současný starosta
sboru, a oznámil mi, že jsem přihlášený na
soutěž. To byly moje začátky.
L: Já jsem se tam byl podívat a za rok jsem
se přihlásil taky. Nejdřív jsme zkusili dva závody a loni už jsme jich objeli asi čtrnáct.

Láďa a Jirka se sbírkou svých trofejí
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Jaké disciplíny TFA obnáší?
L: V soutěžích, které pořádá Hasičský záchranný sbor, se začíná roztahováním šesti
hadic „béček“, pokračuje se k hammer boxu,

do kterého musíš šedesátkrát udeřit nahoru
a dolů osmi až deseti kilovou palicí. Třetí disciplínou je přeskok dvoumetrové bariéry, za
ní tě čeká osmdesátikilová ﬁgurína, kterou
odtáhneš čtyřicet metrů. Po ní většinou následuje přenášení dvaceti až třicetikilových
barelů v každé ruce, taky na vzdálenost
čtyřiceti metrů, nebo se vytahuje dvacetikilový barel na laně na dvoupatrové lešení
a nakonec výběh do schodů na nějakou věž.
Všechno absolvuješ v kompletní výstroji
i s dýchacím přístrojem na zádech, to je dohromady asi dvacet kilo.
J: Délka závodu se liší podle podmínek.
Třeba v Praze se vybíhá 26 pater a nejlepší
to zvládají pod deset minut. Jiné závody trvají třeba jen dvě minuty.
Na kontě už máte celou řadu trofejí.
Jakých úspěchů si ceníte nejvíc?

SLOUPNICKÝ PELMEL  DUBEN 2011

Rozhovor

Železní hasiči

Možná je potkáváte, ale možná
si myslíte, že jsou jen jeden.
Nebo je znáte oba osobně, ale
stejně nevíte, jak se jmenují.
Jiří a Ladislav Mikulečtí jsou totiž
i v osmadvaceti letech těžko
rozeznatelná dvojčata.
Oba jsou nejen profesionální
hasiči, ale také mimořádně
úspěšní „železní hasiči“.

J: Nejvíc si vážím loňského vítězství v Olomouci, to jsem vůbec nečekal, protože tam
bylo hodně kluků z reprezentace. Dalším
cenným úspěchem je celková výhra v sérii
čtyř závodů Poháru ředitele HZS Moravskoslezského kraje.
L: Já mám trochu zdravotní problémy, takže
pro mě je úspěch všude, kde doběhnu. Na
Poháru ředitele jsem byl loni celkově třetí,
společně jsme vyhráli závod dvojic v Hlučíně.
Jsem rád, když skončím na bedně. Velkou
část úspěchu udělají fanoušci. Čím víc jich
tam máš, tím víc tě to žene. S námi často
ze Sloupnice jezdí pan Chleboun a strýc Mikulecký. Chtěli bychom jim i našim rodinám
tímto poděkovat za podporu.
Jaká je na závodech konkurence?
J: Na oﬁciální soutěže pořádané Hasičským
záchranným sborem jezdí tak padesát, šedesát závodníků.

Roztahování hadic

Podpůrný tým – mamka a pánové
Chleboun s Mikuleckým

S takovými úspěchy byste mohli patřit
i do reprezentace…
J: Rádi bychom se tam dostali, zatím nás
nikdo oﬁciálně neoslovil.
L: Letos nám nabídli možnost jet závodit do
Ameriky. Z kapacitních důvodů to ale nakonec asi nedopadne… Snad vyjde příští rok
mistrovství Evropy v Irsku.

Ale když mě nic nebolí, tak dvakrát, třikrát
týdně chodím běhat, vybíhám schody…
L: Loni jsem trénoval poctivě čtyři měsíce šest
dní v týdnu, až jsem tělo tak unavil, že jsem
v prvním závodě na Andrláku úplně vyhořel.
Zase mi to ale pomohlo do dalších závodů.
Teď trénuju taky tak dva, tři dny v týdnu – běhání, posilovna plus příprava na fyzické testy
v práci. Tělo je čím dál opotřebovanější, tak
uvidíme, jak dlouho to ještě půjde.

Obstojí česká špička i v mezinárodním
měřítku?
J: Určitě. Lukáš Novák z Ústí letos obhajuje
titul mistra světa, ten už na naše závody
většinou ani nejezdí.

Souboj s ﬁgurínou
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Jak trénujete?
L: To je tajemství (úsměv).
J: Já se často nedokážu k tréninku přinutit…

Kde vás můžeme vidět závodit?
J: Nejbližší soutěž je 23. dubna na Andrlově
Chlumu.
Děkuju za rozhovor a přeju
hodně úspěchů!
–MŠ–

13

Sváteční program bohoslužeb
v kostele sv. Mikuláše
ve dnech 17.–25. dubna

Jak ten čas letí…
V posledních dnech loňského roku opustil
náhle řady Sokola ve Sloupnici bratr z nejvěrnějších Jaroslav Kubový – v posledních letech duše sokolovny. Jarda měl štěstí, že se
dostal do učebního poměru k mistru Bezděkovi, který jako Moravák byl družné povahy
a brzy našel cestu do nové sokolovny jako
divadelník, dobrý kreslíř a zpěvák. Jarda od
něho okoukal zvláště tu výtvarničinu. Už na
měšťance upozornil na sebe zdařilým plakátem, který namaloval jako poutač k dětské
divadelní hře Černá jeskyně.
Dění v sokolovně zůstal Jaroslav věrný
do posledních chvil svého dlouhého života,
když ještě „utichl veselý zpěváčku sbor,
usnuly daleké kraje, měsíc se šelmovsky
usmívá z hor, vánek si s kadeří hraje…“.
V době, kdy se ještě sokolovna velkým
tempem stavěla, cvičilo se v místnostech
hostince Krčma v Dolní Sloupnici, a tam také
krátký čas coby cvičenec nejmladší docházel
vedle žáků F. Nunváře, Jindry Kozáka, Jirky
Mikuleckého (pilot), bratří Paukertů sokolík
Jarda Kubový a tím se vlastně stal nejstarším činným sokolem v obci a okolí.
Jaroslav byl členem i v jiných spolcích, a to
dobrým členem, na sokolovnu však nikdy
nezapomněl. Byl jejím dobrým sousedem.
Pozoroval přímo z domova od stolu, jak
rychle roste do monumentality a do krásy,
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Květná neděle (začátek Svatého týdne)
8.30 hod.
Zelený čtvrtek (památka Poslední večeře)
18.00 hod.
Velký pátek (události Ježíšovy smrti)
18.00 hod.
Bílá sobota (Velikonoční vigilie)
20.00 hod.
Hod Boží velikonoční
(slavnost Zmrtvýchvstání) • 8.30 hod.
Pondělí velikonoční • 8.30 hod.

Velikonoční shromáždění
v evangelickém sboru
ve Sloupnici

a pochopil jako jeden z mála, že ji Sloupnice
potřebuje. Tak jako školu, kostely, klášter.
JOSEF CHALOUPKA

17. 4. 2011 • Květná neděle
Bohoslužby v 9 hodin
21. 4. 2011 • Zelený čtvrtek
Četba pašijí v 18 hodin
22. 4. 2011 • Velký pátek
Bohoslužby s Večeří Páně v 9 hodin
24. 4. 2011 • Neděle Vzkříšení Páně
Bohoslužby s Večeří Páně v 9 hodin
Ke všem bohoslužbám Vás srdečně zvu.
PETR PEŇÁZ, FARÁŘ
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Zarmoucená rodina touto cestou
děkuje Mysliveckému sdružení,
Sboru dobrovolných hasičů
a spoluobčanům za projevenou účast
při rozloučení se zemřelým

Společenská kronika
NAROZENÍ
Vendulka Marie Fišerová, Horní Sloupnice

Zdeňkem Dostálem
ŽIVOTNÍ JUBILEA LEDEN 2011
Dne 10. dubna 2011
uplynulo 24 let od úmrtí pana

Josefa Bartoně ml.

70 let 
Josef Chleboun, Horní Sloupnice
75 let 
Josef Bureš, Horní Sloupnice
Marie Veselá, Horní Sloupnice
80 let 
Jaruška Zahrádková, Horní Sloupnice
Marie Kroulíková, Horní Sloupnice

a 20 let od úmrtí pana

Josefa Bartoně st.

86 let 
Josef Kubový, Dolní Sloupnice
87 let 
Josef Chaloupka, Domov pro seniory

ŽIVOTNÍ JUBILEA ÚNOR 2011
70 let 
Anna Mikulecká, Dolní Sloupnice
Kdo jste je znali,
vzpomeňte prosím s námi.
Rodiny Bartoňovy

75 let 
Jan Veselý, Horní Sloupnice
80 let 
Marie Bulíčková, Domov pro seniory

leden, únor
2011

85 let 
Věra Hájková, Domov pro seniory
86 let 
Marketa Matějková, Domov pro seniory
87 let 
Václav Čapek, Dolní Sloupnice
Růžena Stoklasová, Horní Sloupnice
89 let
Jan Pecháček, Dolní Sloupnice
Antonín Dlouhý, Dolní Sloupnice
Josef Hájek, Horní Sloupnice
91 let
Marie Nováková, Domov pro seniory

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Růženou Jánovou, Domov pro seniory
Zdeňkem Dostálem, Dolní Sloupnice
Jaromírem Vejdou, Horní Sloupnice
Annou Mahutovou, Dolní Sloupnice
Františkem Novákem, Horní Sloupnice
Blaženou Zavřelovou, Dolní Sloupnice
Jiřinou Ryssovou, Domov pro seniory
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

ateřské

tí z m
ázky dě

školy

Obr

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.
y.
• 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 2011.

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde začátkem června 2011. Sloupnický PELMEL je časopis
pis obce Sloupnice
Sloupnice. Vychází šestkrát ročně
ročně.
Vydání 2. čísla 13. ročníku – 14. dubna 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

