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Časopis obce Sloupnice

Podzim za sebou smutně zamyká na dva západy a neochotně předává klíče Zimě. Maličké slunce se loudá po obloze jako mince, kterou
Zima sebrala, aby mohla zaplatit nájem. Ano, chová se dost neomaleně! Co byste taky mohli čekat od někoho tak chladného. I přes
to všechno je moc krásná. S notnou elegancí odemyká dveře a s jakýmsi pytlem přes rameno vchází dovnitř. Nejprve se trochu
nesměle rozhlédne a potom si začíná vybalovat. V pytli nemá nic zvláštního: omrzlé nebe, ledové škraloupy a rampouchy, mráz
vkrádající se pod konečky prstů, vůni svařeného vína a spoustu sněhu. Sněhu, který bude padat na zem, jako hudba do
ticha, a bude přeměňovat krajinu na rozlité mléko. Zatímco sedím u okna a pozoruji, jak se zima zabydluje, hlavou mi
poletuje nesčíslné množství myšlenek…
A jak tak přemýšlím, napadá mě, co je vlastně hnací sílou člověka? Jaké pnutí nás donutí ráno vstát, jít do školy nebo do
práce a večer se zase vracet a ulehat do postele, abychom druhý den mohli opět vstát a jít do školy nebo do práce? Nejsem
si tím jistá, ale myslím si, že jsou to především naše vlastní sny. Něco tak prchlivého, křehkého a nehmatatelného, co se přese
všechno v jediném okamžiku může proměnit v realitu s jasnými a ostrými konturami. Můžeme je mít, toužit po nich, umírat s nimi,
nebo jich dosáhnout. Vyvíjejí se a rostou spolu s námi. Sníme o tajemných dálkách, dobrodružstvích, opravdové lásce, velké a šťastné
rodině, úspěchu a slávě, bohatství… Sny nás ženou vpřed, nutí nás se zdokonalovat, riskovat. Někdy musíme překonat i sami sebe,
abychom dosáhli vysněného cíle. A i přes veškerou vynaloženou snahu se nám naše sny pro jejich křehkost mohou roztříštit na miliony
kousků. „Ona“ v pohádkách viděla, jak princezna políbí ropuchu a ta se promění v prince. V reálném životě políbila prince a ten se
proměnil v ropuchu, která chodí každý večer do hospody a občas jí otevře okurky. „On“ v pohádkách viděl líbeznou a štíhlou
princeznu, která nemluvila a jen se usmívala. V reálném životě před sebou vidí ošklivou a korpulentní čarodějnici, která se
neusmívá a jen mluví. „Ona“ chtěla cestovat a objevovat svět, místo toho má hromadu dětí; „ta druhá“ zase chtěla mít
spoustu dětí, místo toho jezdí na pracovní jednání po celém světě. „On“ chtěl být úspěšným fotbalistou, místo toho
seká trávník; „ten druhý“ zase chtěl být uměleckým kovářem, místo toho je uznávaným doktorem. A tak nám nezbývá nic
jiného, než se hluboko sehnout a všechny ty střípky sesbírat. Nevadí, když nenajdeme všechny, protože z toho mála můžeme
poskládat nový, menší sen, který naše předchozí zkušenosti pevně slepí k sobě. Mnohdy se při slepování těch střípků pořežete
a budete mít chuť všechny ty sny odhodit za hlavu, zašlapat do země. Ale nedělejte to. Nevzdávejte se. Protože člověk beze snů je
jako běžec bez nohou, strom bez kořenů, racek bez křídel. Říká se sice, že loď je nejjistější v přístavu…ale na to ji nepostavili. A proto
se po hlavě vrhněme do těch rozbouřených vod našich životů a s odhodláním plujme ke svým snům. Život je totiž zajímavý právě pro tu
možnost uskutečnit svůj sen.
Z úvah mě vytrhne až bouchnutí dveří. Podívám se z okna. Zima už stáhla rolety, rozprostřela svoji mrazivou peřinu na celou krajinu
a šla spát. Její oddechování jen lehce rozrývá opilý měsíc potácející se po obloze. Nejvyšší čas, abych se přesunula do postele.
Krásné sny, milí přátelé… Dobrou noc!
–TEŠ–

zvyklý tady na to prostředí, žiju tu od malička. Ve městě jezdí hodně aut a není tam
klid ani ve dne, ani v noci.
3. Původně automechanikem, protože bych
chtěl pracovat s auty, a přemýšlel jsem taky
o zedníkovi, ale to asi ne.
Přinášíme vám další názory, přání a sny našich nejmladších spoluobčanů.
1. Kdybys byl(a) ve Sloupnici starostou (starostkou), co bys tady zařídil(a)?
2. Až budeš dospělý(á), chtěl(a) bys ve Sloupnici bydlet?
3. Čím bys chtěl(a) být?

PAVLA BUREŠOVÁ • 9 LET
1. Chtěla bych tady
udělat skate park,
protože tady je jenom hřiště a jinak
nic. Měly by tam být
nějaké ty rampy.
Já jezdím už hodně
dlouho, od druhé
třídy. Jednou jsme
byli na skate parku v Chocni, jinak jezdím
jenom z kopce. Pak bych chtěla přidat na
hřiště víc prolézaček a taky třeba lanovku.
A nelíbí se mi, že tady běhají samí cizí psi.
Taky bych chtěla postavit přístřešek ke
školní jídelně, protože někdy čekáme úplně
až na venku a pak tam na nás třeba prší.
A taky nějakou místnost pro tašky.
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2. Chtěla. Znám to, líbí se mi tady, je to
hezký, jsem tady zvyklá. Ve městě by se
mi nelíbilo. Zůstala bych na Dolní Sloupnici
v domě, kde bydlíme.
3. Nevím, ještě jsem o tom nepřemýšlela…
Možná kadeřnicí, líbí se mi to. Znám tady
paní od Čermákových, co to dělá.

VOJTĚCH NOVÁK • 9 LET
1. Líbil by se mi tu
bazén, abychom nemuseli jezdit s plaveckým výcvikem do
Třebové a o prázdninách bychom nemuseli jinam, když se
chceme vykoupat.
2. Ano, protože jsem

MAGDA HOLUBOVÁ • 9 LET
1. Já bych tady postavila
koupaliště.
Ale to by bylo přes
zimu zavřené, proto
bych tady postavila
i krytý bazén. V létě
bych
chodila
na
koupaliště a v zimě
do krytého bazénu.
A ještě bych tu postavila bruslařský stadion,
protože moc ráda bruslím. Potom bych také
chtěla, abych si v jídelně na obědě mohla vybírat z více jídel.
2. Chtěla bych bydlet tady, protože tady je
to takový… lepší. Nejezdí tady moc aut, je
to daleko klidnější. Ve městě je na mě moc
rušno. Asi bych chtěla bydlet přímo tady, jak
bydlím teď, s rodiči.
3. Chtěla bych dělat manikúru a pedikúru,
protože se mně líbí ty ozdoby na nehty.
Takový ty proužky bych na nehtech dělala.
Byly by žluto-ﬁalové, líbí se mi, když se tyhle
barvy smíchají.
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Zprávy obecního úřadu
Dětské hřiště v provozu
V polovině října bylo otevřeno dětské hřiště na farské zahradě
v Horní Sloupnici. Aby hřiště sloužilo bez závad co nejdelší dobu,
je nutné dodržovat pravidla užívání. Hrací prvky jsou určeny dětem
do dvanácti let a váhy maximálně 60 kg. Děti je nesmí používat
bez dozoru dospělé osoby, jejich bezpečnost je na její odpovědnost.
Bude-li dítě samo bez dozoru, obec neručí za jeho bezpečnost a nenese odpovědnost za případné zranění, pokud není způsobeno poškozením jednotlivých prvků. Vady a poškození je nutné neprodleně
nahlásit na obecní úřad. Za údržbu zodpovídá provozovatel – Obec
Sloupnice. Na hřiště se nesmí nosit nápoje ve skle, kouřit a rozdělávat oheň a nosit předměty nesouvisející s činnosti na hřišti. Uživatel
je rovněž povinen si vnesené věci odnést. Dále uživatel nesmí poškozovat nebo znečišťovat jednotlivé prvky a zařízení hřiště. Dětské
hřiště se na noc zamyká. Zamykání hřiště a drobný úklid na něm
si vzala na starost paní Sylva Limberská. Tímto bych ji chtěl za její
ochotu poděkovat. Toto je pouze výtah z provozního řádu dětského
hřiště, který je k nahlédnutí na obecním úřadu a je umístěn v areálu
hřiště. Jsme si vědomi, že pro
starší děti nejsou tyto herní
prvky vhodné. Rádi bychom
uvítali náměty, co by starším
dětem vyhovovalo a co by pro
své vyžití na hřišti chtěly mít.
Náměty oznamte nejlépe řediteli základní školy nebo napište
na starosta@sloupnice.cz.
Děkujeme.
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Sloupnice usiluje o spravedlivější
rozdělení daní
Možná jste mnozí již zaregistrovali, že na budově obecního úřadu
visí prapor, na kterém jsou dvě čísla. První, 31 700, vyjadřuje částku
v korunách, která připadá na jednoho obyvatele Prahy při rozdělování daní. Oproti tomu na občany ostatních obcí a měst připadá
6 800 korun. Rozdíl je nespravedlivý, proto ministerstvo ﬁnancí
s podporou hnutí Starostové a nezávislí prosazují schválení nového
zákona rozpočtového určení daní (dále „RUD“).
21. září se uskutečnila v Praze demonstrace cca tisícovky starostů za přijetí tohoto zákona. Před demonstranty vystoupil předseda vlády Petr Nečas se slibem, že do konce října předloží zákon
k projednání ve vládě. Protože se tomu tak nestalo, přistoupili starostové k dalšímu protestu, kterým je vyvěšení zmíněných praporů
na obecních úřadech do doby, než začne o RUD jednat vláda a posléze poslanci. Na stránkách www.obcelidem.cz si můžete ověřit,
kolik by obce získaly ﬁnancí, kdyby byl zákon přijat, jak ho navrhuje
ministerstvo ﬁnancí. Požadavek je, aby rozdíl mezi Prahou a ostatními obcemi byl maximálně 3:1. Sloupnice nyní na daních dostává
12 236 000 Kč, po schválení zákona by to bylo 16 375 000 Kč. Nárůst by to byl výrazný a odpadlo by tím ponižující žádání o dotace
a vyplňování značně složitých formulářů. Z toho vyplývá, že je nutné
„tlačit“ na poslance z našeho kraje, aby byl zákon o RUD přijat. Kontakty na poslance za Pardubický kraj naleznete na www.psp.cz.

SLOUPNICKÝ PELMEL  PROSINEC 2011

Základní škola září novotou
Rekonstruovaná škola se 15. listopadu dočkala kolaudace. Nebyly shledány žádné závady a opravená budova tak byla předána
obci. V tomto týdnu bylo odstraněno lešení a dodělávaly se úklidové
práce. Tím bylo dokončeno dílo v hodnotě 15 milionů korun a budova se stane nepřehlédnutelnou dominantou v obci. Není dokončeno pouze průčelí nad hlavním vchodem z důvodu oprav ozdobných
prvků. Byly provedeny pouze základní restaurátorské práce. Protože
další postup prací z technologického hlediska není možný provádět
za nízkých teplot, budou opravy dokončeny na jaře příštího roku.
Rada obce se vzhledem k nové fasádě na škole zabývala i tujemi lemující vstup do budovy. Stromy jsou již přerostlé a zakrývají značnou
část školy, která by si zasloužila, aby byla vidět. Rádi si vyslechneme
i vaše názory, zda tuje ponechat, zkrátit nebo dokonce vykácet a vysadit něco, co by nevadilo pohledu na školu.

Nové jízdní řády
Začátkem října se konalo v Litomyšli setkání se zástupci ﬁrmy
OREDO a s hejtmanem Martínkem k vypořádání požadavků obyvatel
k návrhům nových jízdních řádů. Některé z našich požadavků byly zapracovány, všem se ale vzhledem k návaznosti na další spoje vyhovět nedokázalo. Pro naši obec je podstatnou změnou zrušení spoje
Litomyšl – Němčice – Sloupnice – Choceň. Pro cestu do Chocně musí
obyvatelé využít spoj č. 932 Česká Třebová – Vysoké Mýto s přestupem v Českých Heřmanicích na spoj č. 810 Polička – Litomyšl – České
Heřmanice – Choceň, nebo spoj č. 920 Ústí nad Orlicí – Svatý Jiří
– Choceň – Vysoké Mýto s přestupem ve Svatém Jiří. Jsme si vě-

SLOUPNICKÝ PELMEL  PROSINEC 2011

domi, že je to trochu krkolomné cestování, ale podle slov hejtmana
se jízdní řády mohou po roce opět změnit. Platné jízdní řády od
11. prosince 2011 přinášíme uvnitř Pelmelu, nebo si je můžete
stáhnout na www.oredo.cz.

Aktuálně k jízdním řádům
5. prosince proběhla v Litomyšli poslední schůzka k jízdním řádům se zástupci Pardubického kraje a zástupci ﬁrmy OREDO. Všichni
si jsou vědomi, že upravené jízdní řády nebudou vyhovovat všem,
proto po spuštění od 11. prosince letošního roku je možné do 10.
ledna 2012 dávat připomínky, které se budou ještě zpracovávat
a upravený jízdní řád bude předělán dle možnosti a návaznosti na
další spoje k 4. březnu 2012.

A opět kanalizace
Vybudování čističky odpadních vod a kanalizace je pro naši obec
asi zapovězeno. Od samého začátku se objevují další a další potíže.
Poslední problém se týká ﬁrmy Inženýrské služby Hradec Králové,
s.r.o., která pro nás připravuje zadávací podmínky pro výběr dodavatele díla. Výše zmíněná ﬁrma má problémy ohledně dodržování
zákona o zadávání veřejných zakázek a v současné době je Policií ČR
v této souvislosti vyšetř ována. Starosta byl 2. listopadu na Státním
fondu životního prostředí ČR v Praze a bylo mu doporučeno s touto
ﬁrmou ukončit veškerou spolupráci. Rada obce proto následně rozhodla o vypovězení mandátní smlouvy této ﬁrmě. Vzhledem k novým
skutečnostem byla na SFŽP odeslána žádost o prodloužení termínu
zahájení výstavby do 30. června 2012. O dalším průběhu zahájení
výstavby ČOV a kanalizace vás budeme informovat.
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Různé
• Rada rozhodla pro příští rok zakoupit ještě alespoň tři kontejnery
na plasty a umístit je k prodejnám. Chtěl bych obyvatelům obce poděkovat, že využívají rozmístěné kontejnery a omezují umísťování
pytlů s PET lahvemi na dříve vymezená místa. Znovu upozorňuji,
že sběrný dvůr je otevřen každou sobotu od 9 do 12 hodin.
• Výběrové řízení na zhotovení komunikace na sídlišti ve Vesničce
vyhrála z pěti přihlášených zájemců ﬁrma V+V IZOLACE, s.r.o. ze
Sloupnice s nejnižší cenovou nabídkou v hodnotě 966 089 Kč. Bylo
rozhodnuto, že se zatím zhotoví podkladní vrstvy bez obrubníku
a konečný povrch se bude dělat po postavení většiny rodinných
domků. Zakázka byla dle smlouvy dokončena v listopadu.
• Pozemkový úřad v Ústí nad Orlicí, který v naší obci prováděl pozemkové úpravy, má možnost získat ﬁnanční prostředky z ministerstva zemědělství na vybudování komunikací, které byly předmětem pozemkových úprav. Jedná se o opravu cesty od kina
k Vlčkovu a novou propojovací komunikaci mezi Hudečkovou cestou a silnicí na Netřeby. Bylo vystaveno stavební povolení a odeslána žádost na MZ ČR. Obec do tohoto projektu žádné ﬁnanční
prostředky nevkládá.
• Na konci listopadu jsme podali žádost o dotaci z Operačního programu Životního prostředí – snížení emisní zátěže, omezení prašnosti z plošných zdrojů. Jednalo by se o pořízení nosiče kartáčů na
čištění komunikací, zametací kartáče a zásobník na shrabané nečistoty. Je možné získat až 90 % prostředků na pořízení vybavení.
• Od letošního prosince již OÚ Sloupnice nepřijímá žádosti o vydání
občanských průkazů. Tuto agendu plně přebírá MěÚ v Litomyšli.

Vážení spoluobčané,
konec roku máme na dohled a to je doba poohlédnout se zpět, co dobrého
a špatného nám končící rok přinesl. Špatných zpráv jsme si, myslím, letos
užili dost, tak mi dovolte připomenout si, co přinesl dobrého.
V prvních týdnech začínajícího roku byla provedena rekonstrukce stomatologické ordinace ve zdravotním středisku pro potřeby druhé paní doktorky.
Bylo rozhodnuto o rekonstrukci vytápění v sokolovně, které se realizovalo v srpnu. Výměnou topidel došlo k úspoře energie.
Po obci byly rozmístěny kontejnery na plasty, které obec získala do výpůjčky od ﬁrmy EKO KOM. Tím se omezil sběr PET lahví v pytlích.
O prázdninách bylo s pomocí brigádníků opraveno latění a natřena celá
budova za restaurací U Labutě.
V červnu se také povedlo přesvědčit úředníky Pardubického kraje, aby
nám zapsaly do sítě škol školní jídelnu. Tím obec nebude muset hradit
provoz školní jídelny. Od září již obec na jídelnu dostává dotace.
V živé paměti je předání dětem dětské hřiště, které v obci chybělo.
Za těch několik dnů, co je v provozu, se ukázalo, že to byla dobrá investice,
protože je dětmi neustále užíváno.
Hlavní akce letošního roku byla oprava základní školy. Za dva roky
bude slavit sté výročí svého otevření, a tudíž si rekonstrukci již zasloužila.
Snahou bylo zachovat všechny ozdobné prvky a zachovat ráz architektury v duchu začátku minulého století. To se doufám podařilo a škola obci
ostudu dělat nebude.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem, kterým není osud naší
obce lhostejný a dokážete ve svém volném čase ji zvelebovat, poděkovat a popřát Vám k blížícím se vánočním svátkům klid, pohodu a vzájemné porozumění a do dalšího roku hodně zdraví, elánu a nadšení
pro správnou věc. Také Vám přeji, abyste potkávali jenom samé pozitivně naladěné lidi a vyhýbali se mrzoutům šířícím špatnou náladu.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE

JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Lenost nebo neznalost?
Píšu tento příspěvek v době, kdy nad
naším územím panuje jako každoročně
již více než dva týdny rozsáhlá tlaková
výše. Ta má za následek sníženou cirkulaci vzduchu a vznik teplotní inverze.
Každý den tak ve zprávách slyšíme, jak
se díky zhoršeným rozptylovým podmínkám špatně dýchá lidem v Praze, Ústí
nad Labem nebo na Ostravsku. Často
nad tím mávneme rukou, protože jsou to
vzdálené lokality a nás se to přímo netýká. Pokud se ale v tyto dny (a žel nejen v tyto dny) projdete odpoledne nebo
večer po naší vesnici, musíte uznat,
že to velmi často vypadá, jako kdybychom chtěli konkurovat velkým městům
v množství vypouštěného kouře a jedovatých plynů.
Nevím, jestli je v tom jenom lenost
a bezohlednost spoluobčanů, nebo také
neznalost předpisů o nakládání s odpady, ale každopádně to člověka dost
„otravuje“. Chápu, že i když je naše obec
slušně plynoﬁkovaná, dávají mnozí díky
rostoucím cenám plynu přednost vytá-
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pění na tuhá paliva. Chápu také, že nelze
zatím nikomu zakázat, aby ve svém kotli
spaloval „hnědý prach“, který koupil ve výhodné akci jako kvalitní uhlí. Nechápu už
ale, proč to musí někteří koumáci vylepšovat spalováním PET láhví, igelitových pytlíků
a dalšího odpadu, který zanechává v ovzduší
nápadné „vůně“ spálených plastů. Často tak
činí pod rouškou noci, aby zachovali větší
anonymitu. Za úplnou bezohlednost potom
považuji spalování listí, staré trávy a jiných
často napůl zelených zbytků ze zahrádek na
venkovních ohništích. Zde se naopak někteří
ani nestydí rozdělat takový „táboráček“ za
bílého dne u veřejné komunikace. Vypadá
to, že čím víc jim to dýmá, tím z toho mají
větší radost. Zřejmě jim vůbec nevadí, že zamořují prostředí v obci a znepříjemňují svým
jednáním život a zdraví mnoha dalším spoluobčanům.
Navíc nejde jen o porušování občanského
soužití, ale i o porušování platné Obecně závazné vyhlášky Obce Sloupnice č. 1/2001,
o nakládání s odpady. Zde je v písmenu 1
článku 4 uvedeno ke spalování odpadů ná-

sledující: „V kamnech, kotlích a na ohništích lze zneškodňovat pouze papír
a papírové obaly bez jakýchkoliv příměsí a suchý dřevní odpad, rovněž
bez příměsí.“ Většina bezohledných
spoluobčanů zřejmě tuto vyhlášku nikdy nečetla, nebo nevědí co je to papír
a suchý dřevní odpad. V dnešní době,
kdy všichni platíme za popelnice na komunální odpad a k tomu ještě máme fungující sběrný dvůr a po obci rozmístěny
kontejnery na plasty, je toto počínání
opravdu spíš lidskou leností. Rovněž listí
a rostlinné zbytky lze s trochou manuálního úsilí dobře zkompostovat. Pro ty,
co nemají takovou možnost, by se jistě
našla rozumná dohoda s obecním úřadem, jak nebo kam listí a jiný rostlinný
odpad shromáždit a vhodně zlikvidovat.
Myslím si, že je úplně zbytečné otravovat
si takto vědomě vlastní leností a neuváženým chováním životní prostředí v obci,
které je už i tak dost zatěžováno vlivy
dnešní civilizace.
PETR BENEŠ
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základní školy
Vážení spoluobčané,
dovolte mi seznámit Vás závěrem roku s nejnovějším děním ve škole.

Ohlédnutí za letošním rokem
Ačkoliv to nejdůležitější ve školním prostředí je samotný proces výuky,
v letošním roce byl pohled veřejnosti upřen především k rekonstrukci
školy. Během realizace stavby se z pohledu školy a jejího fungování nevyskytly žádné závažné potíže, které by významně omezily náš provoz.
Firma IZOTEP, která akci provádí, se ke všem komplikacím vždy přihlásila
a snažila se řešit problémy ke všeobecné spokojenosti. Myslím, že školní
budova jako dominanta obce si svůj nový vzhled již zasloužila.
Další významnou akcí je naše účast v evropském projektu EU peníze
školám, v jehož rámci škola získala více než milion korun na provoz související s výukou. Z projektu jsme prozatím nakoupili a již užíváme dvě
interaktivní tabule včetně počítačového vybavení a so waru. V příštím
roce chceme zmodernizovat počítačovou učebnu na dvacet žákovských
stanic, jednu učitelskou a nový server pro vytvoření jednotného počítačového prostředí a kompletně zasíťovat školu. Rádi bychom také koupili
novou síťovou tiskárnu a kopírovací zařízení společně pro celou školu. Za
bezproblémovou koordinaci akce je třeba poděkovat všem zúčastněným
učitelům, zejména projektovému manažerovi Mgr. Hospodkovi.
O převedení školního stravovacího zařízení pod základní školu jsem
se již zmiňoval v dřívějších číslech Pelmelu. Stravování zatím probíhá
podle všech výpočtů a objevující se nedostatky odstraňujeme. Tím, že
platy školních kuchařek jako největší položku rozpočtu hradí krajský úřad
a nikoliv Obec Sloupnice, ušetříme ročně cca 300 tis. Kč. Tato úspora se
plně projeví až v roce 2012, protože školní jídelna v nové podobě zatím
funguje teprve od září 2011.
Další prostředky spoříme např. internetem pro školu zdarma. Internet
nám poskytuje společnost Fortech Litomyšl v rámci umístění jejich vysílačů na střeše školy. Tuto výhodu nám zajistil Obecní úřad Sloupnice.
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V Komerční bance, u níž máme vedený učet, se podařilo sloučit školní
účty a domluvit zrušení všech poplatků, takže i úsporu cca 20 tis. korun
ročně můžeme využít na jiné účely.
Samozřejmě ne vše se podařilo. Často slýcháme stížnosti hlavně na
chování školních dětí ve volném čase a i my ve škole registrujeme, že tyto
stížnosti jsou oprávněné. Chtěl bych proto požádat rodiče, aby k výchově
svých dětí přistupovali zodpovědně a zajímali se, co jejich děti dělají ve
volném čase. Není asi docela správné, když na dětském hřišti, které je
určeno pro malé, vidíme děti, kterým je rozhodně více než dvanáct let
a mnozí váží jistě víc než povolených šedesát kilogramů.

Volby do školské rady
Na začátku letošního školního roku proběhly volby do školské rady.
Podrobnější informace týkající se fungování rady naleznete na stránkách
školy. Ve volbách pedagogických pracovníků školy byli zvoleni Mgr. Dagmar Radošová a Aleš Hanzl prom. ped. Ve volbách zákonných zástupců
žáků jste dali nejvíce hlasů Milanu Bečičkovi a Marcele Novákové DiS. Za
zástupce zřizovatele byli jmenováni Josef Škeřík a Mgr. Alena Popelková.

Školní drakiáda
Pro děti školní družiny i ostatní příchozí uspořádaly jejich vychovatelky Veronika Kroulíková a Miluše Stránská 5. října odpoledne na fotbalovém hřišti za školou „Drakiádu“. Přestože počasí zpočátku vypadalo
jako bezvětrné, nakonec se rozfoukalo a většina draků létala.

Turnaj v minifotbalu
Chlapci 6. a 7. třídy se 6. října zúčastnili
turnaje v minifotbalu na fotbalovém stadionu v Litomyšli, kde vybojovali 3. místo. Jako
vedoucí je doprovázela Jana Kozáková.

Člověče, nezlob se
Podzim už tradičně na naší škole patří velkému turnaji v „Člověče, nezlob se“. Ani letos tomu nebylo jinak. Uskutečnil se jubilejní již 5. ročník.
A tak jsme 9. listopadu odpoledne rozbalili hrací pole, ﬁgurky a kostky
a hráli a hráli. Boje byly nelítostné, vyhazovalo se a ukápla i nějaká slzička. Ale hrálo se podle dohodnutých pravidel, tedy fair-play. A vítězové?
Vlastně vyhráli všichni, protože jsme spolu strávili hezké odpoledne, někdy i s trpělivými rodiči, a dobře jsme se pobavili. Celou akci pro žáky
zorganizovala Mgr. Stella Kubásková.

Bílá pastelka
Naše škola se každoročně zapojuje do charitativní akce s názvem „Bílá
pastelka.“ Akci pořádá pobočka Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem v České Třebové. V letošním roce nabízely žákyně
deváté třídy Veronika Mahurská a Martina Stránská (viz foto) symbolickou bílou pastelku za 20 Kč. Díky Vašim příspěvkům se na podporu nevidomých a slabozrakých vybralo 1512 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.

Schůzka k volbě povolání
Sedmnáct žáků z 8. a 9. třídy se 10. listopadu se svými rodiči zúčastnilo schůzky k volbě povolání. Školní poradce pro volbu povolání pí. Libuše Jeřábková vysvětlila systém letošního přijímacího řízení, způsob
odesílání přihlášek a použití zápisových lístků a poté sedm zúčastněných
středních škol prezentovalo své učební obory.

Litomyšlská ﬂorbalová liga
Družstvo chlapců ze 6. a 7. třídy naší školy se 24. listopadu zúčastnilo „Litomyšlské ﬂorbalové ligy žáků základních škol“. Florbal je moderním sportem, kterému se velmi daří ve školní tělesné výchově, protože
u žáků rozvíjí většinu sportovních schopností, jako jsou rychlost, vytrvalost a obratnost. Zapojí do hry většinu žáků a možnost dosažení cílególu motivuje i žáky, kteří o jiné formy tělesné výchovy vesměs nejeví
zájem. Navíc i při větším sportovním nasazení v rámci pravidel nedochází
k úrazům, jako například ve fotbale. Z těchto důvodů pořádáme v rámci
vánočního sportovního dne pro žáky II. stupně turnaj právě ve ﬂorbale.
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Nutné vybavení v rámci možností od roku 2007 neustále modernizujeme
a snažíme se účastnit pořádaných turnajů. Chlapci, ač každý rok v jiné sestavě, se soutěže pravidelně účastní a na letošních výkonech bylo znát,
že se ﬂorbalu věnujeme.

Vánoční jarmark
U příležitosti rozsvícení vánočního stromku 28. listopadu před restaurací U Labutě vyrobili žáci školní družiny různé dekorativní výrobky a tyto
pak nabídli k prodeji na vánočním jarmarku, který pořádala Mateřská
škola ve Sloupnici.

Plavecký výcvik
Žáci 1. až 4. třídy zahájí hned po vánočních prázdninách již 3. ledna
plavecký výcvik v bazénu v České Třebové. Když začala realizace stavby
bazénu v Litomyšli, požádal její starosta pan Kortyš školy v okolí, aby
se vyjádřily k možnosti využití plaveckého bazénu v Litomyšli při zachování obdobných podmínek, jako mají bazény v okolí. S radostí jsme tuto
nabídku přijali a vyjádřili stavbě nového bazénu podporu. Bohužel po
dokončení stavby na naši školu dorazila nabídka plavecké výuky, kterou
nemůžeme akceptovat. Zatímco v bazénu v České Třebové stojí 20 hodin
výuky 700 Kč na žáka, v Litomyšli 1000 Kč na žáka. A to při počtu 70 žáků
činí rozdíl 21 tis. Kč. Navíc v Litomyšli zavedli pravidlo, že žáky nerozdělují
podle plaveckých schopností, ale podle věku, tj. žáky 1. a 2. třídy považují
za neplavce a 3. a 4. třídy za plavce, ačkoliv rozdíly v plaveckých schopnostech nejsou závislé na věku. Přestože jsme se opakovaně snažili domluvit na akceptovatelných podmínkách, vedoucí plaveckého střediska
pan Kocourek nás ohledně ceny odkázal na rozhodnutí zastupitelstva
Litomyšle a i organizaci plavecké výuky chtěl zachovat. Dle posledních
informací dochází od ledna 2011 ke změnám v personálním obsazení
plaveckého bazénu, takže se opět budeme snažit vyjednat podmínky pro
dostupnou plaveckou výuku pro příští školní rok.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří pomáhají zlepšovat podmínky pro pobyt našich žáků ve škole a všem popřát úspěšný rok 2012.
MGR. VÁCLAV SYCHRA, ŘEDITEL ŠKOLY
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Století je časový údaj, který si pojíme spíše
s historickými epochami, než se životem jednoho
člověka. Zalistujeme-li kronikami, zjistíme například, že před sto lety, v roce 1911, norský dobrodruh Roald Amundsen stanul na Jižním pólu,
v Těšíně byl zahájen provoz elektrické tramvaje,
že Jaroslav Hašek založil Stranu mírného pokroku
v mezích zákona nebo že Jan Kašpar uskutečnil
první dálkový let v Čechách z Pardubic do Velké
Chuchle. Jakkoli se nám tyto události mohou zdát
už pouze jako kapitoly z učebnic dějepisu, se dneškem je spojuje osoba Jaroslava Marka, Sloupeňáka,
který své sté narozeniny oslavil v plném zdraví na
den výročí vzniku Československa. Spíš by se ale
dalo napsat, že Československo vzniklo v den jeho
sedmých narozenin…
Hovořit s ním je jako cestovat ve stroji času.
Příběhy, které prožil, by vydaly na celou knihu nebo
několik ﬁlmů. Ve škole se modlil „za císaře pána
a jeho rodinu“, o Masarykovi hovoří jako o našem
nejlepším prezidentovi, osobně znal lesníka, který
proslul jako „Král Šumavy“. Hitler a Stalin jsou pro
něho všiváci a Francouzi s Angličany kvůli mnichovské zradě pacholci, kterým dodnes neodpustil.
Dramatické historické události, jež prožil, ho vybavily životním nadhledem, ale zanechaly v něm
i nesmiřitelnost. Přes pokročilý věk a drobnou
postavu v sobě stále chová duši velkého chlapa.
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Narodil se ve Studenci pod Železnými horami jako nejmladší z jedenácti sourozenců
„Pořád jsme byli hladoví. Chodili jsme na nezralé třešně, loupali jsme dužinu z bodláků,
nebo jsme chytali čmeláky kvůli kapce medu,
kterou mají v těle. K večeři jsme mívali brambory se solí, a když bylo i mléko, to byla pohádka,“ vzpomíná na své dětství. „V sedmi
letech mi brácha rezavou kosou málem usekl
nohu. Posadil mě do potoka, aby ránu vymyl,
a jak jsem brečel, přiběhli sousedi, kteří mi
nohu zatáhli. Otec mě pak na trakaři odvezl
k ranhojiči a ten mi ji půl roku léčil,“ odpověděl mi na otázku, jestli někdy marodil.
Ve třicátých letech celkem sedm let sloužil na vojně, kde cvičil remonty – mladé
koně, které po výcviku kupovala armáda.
Tehdy měl vážný úraz na motocyklu. Při nehodě si přetrhl sluchový nerv a od té doby
na pravé ucho neslyší. Během služby ho
povolali na šumavskou Modravu k ﬁnanční
pohraniční stráži. Tehdy se přes hranice pašovalo do Čech levné německé zboží, hlavně
cukerín, od nás k nim zase dobytek. Každou
službu urazil během pěších pochůzek kolem
dvaceti kilometrů. To už se ovšem blížil Mnichov. V září 1938 tak dostal rozkaz opustit
hranice. „Šli jsme večer pěšky dvacet osm
kilometrů do Vimperka, tam jsme si chtěli
odpočinout, ale za hodinu jsme dostali další
rozkaz, abychom pokračovali ještě dál,“
popisuje ústup ze Šumavy. Poté hlídal hranice 2. republiky ve Stachově u Vimperka,
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než přišel březen 1939. „Tři dny byla vánice
a ten všivák nás obsadil. Francouzi a Angličani, ty pacholci, nás Hitlerovi nechali. To
jsem jim do dneška neodpustil.“
Za protektorátu, už v civilu, ale stále
jako člen ministerstva ﬁnancí, ho přidělili
do Kutné Hory, kde už bylo německé vedení.
V nedaleké obci Kaňk pak celou válku pracoval jako tajemník úřadu. Jeden „vlajkař“
﹙kolaborant s fašisty, pozn. red.﹚ ho falešně
udal ze zpronevěry, ale obvinění se neprokázalo. „Udal asi čtyři občany do koncentráku.
Za to pak dostal několik let vězení. Chtěl
jsem ho zastřelit!“ lomcuje s ním ještě po
sedmdesáti letech zlost. O mnoho klidnější
časy nepřinesl ani samotný konec války, kdy
nebezpečí pro obyčejné občany často znamenali opilí sovětští vojáci, kteří se násilím
dožadovali alkoholu a žen.
Hned v květnu 1945 se vrátil na Modravu,
kde se podílel na pronásledování německých vojáků prchajících z východní fronty na
Západ. Komunisté ale brzy ﬁnanční stráž
rozpustili. Byl převelen do Litomyšle a byt si
našel ve Sloupnici, kde od roku 1949 žije.
Několik let před penzí ještě sloužil u výjezdové jednotky v Praze, ale v naší vesnici už
zůstal. Odchodem do důchodu pro něho aktivní život neskončil – v místní škole pracoval dvanáct let jako školník. „Nejlíp se žilo
mezi lety 1918 až 1930. Dneska se mají lidi
lepší. Fakticky. Ale teď, jak to vypadá, tomu
nerozumím,“ bilancuje uplynulé století.

Obdivuhodně dobrou paměť a kondici
mu mohou závidět i o generaci mladší lidé.
Vždyť ještě před pěti lety sám jezdil na Šumavu, kde je váženým hostem! Na oslavu
jeho stých narozenin do Sloupnice dorazil
dokonce i modravský starosta. Elán k životu
mu rozhodně nechybí. Když má příležitost,
zajde si k Čáslavkovým na dvě malé Plzně,
někdy si dokonce sám vaří. „Obědy jsem teď
odhlásil. Sám jsem si na tři dny uvařil dršťkovou.“
Také se ptáte, jak je možné, že se dožil takového věku? „Žil jsem střídmě, jedl
jsem střídmě, pil jsem střídmě. Nic v životě jsem nepřeháněl. Sám se divím, že
jsem ještě mezi váma.“ Tak ať tu s námi
pan Marek ještě dlouho je!

Ke 100. narozeninám dostal 10 kubíků dřeva
z obecních lesů.
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POdZimNí sTŘíPKy
Lampiónový průvod
Oslava vzniku Československa je u nás tradičně spojena s lampiónovým průvodem. Nejinak tomu bylo i letos,
kdy se děti i rodiče sešli u pomníku před školou, aby se vydali Na Mlejnici. Počasí přálo, a tak se ztemnělou
obcí protáhl pořádně dlouhý had světel. U hasičárny průvod zakončil ohňostroj, při jehož dělových ránách
sice některé děti společně se psy spustily zoufalý nářek, ale nakonec sklidil potlesk. Komu z té podívané
vytrávilo, mohl si dopřát občerstvení, které přichystali hasiči. Na uspořádání akce se každoročně podílí škola
(zejména vychovatelky Miluše Stránská a Veronika Kroulíková) společně s obecním úřadem.
–MŠ–

Vernisáž Jana Holuba
Pro Jana Holuba je fotografování celoživotním koníčkem. Některé z jeho fotograﬁí pořízených v posledních deseti
letech byly v neděli 23. října k vidění na obecním úřadě. Zahájení vernisáže obstaral úvodním slovem malíř Jindřich
Šmőgr, hudební doprovod zajistili sourozenci Rozálie a Dominik Veselí a ﬂétnistka Jana Holubová. Návštěvníci výstavy
se pak mohli potěšit pohledem na snímky květů, stromů i skal z našeho okolí. „Květiny postojí, nemusím je přemlouvat,“ vysvětlil mi s úsměvem pan Holub, proč se zaměřuje hlavně na rostlinnou říši. Ale nejen na ni – jako dlouholetý
zaměstnanec zemědělského družstva tvořil jeho fotokroniku. Stejně jako tenkrát zůstává i v dnešním digitálním věku
věrný klasickému ﬁlmu. –MŠ–

Na Šuráňkově kopci létali draci
K podzimnímu období patří pouštění draků a ani ve Sloupnici tomu začátkem řijna nebylo jinak. SDH Horní
Sloupnice uspořádal pro děti i dospělé drakiádu a kde jinde, než na Šuráňkově kopci. Počasí se vydařilo
a k vidění bylo nejen velké množství draků, ale i modely letadel a aut. Nechybělo ani bohaté občerstvení,
které jistě přišlo při chladném nedělním odpoledni vhod.
–IKS–
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Ze života RC Kopretina
Říjnové vyrábění probíhalo ve znamení
podzimu. Vyráběli jsme dráčky, podzimní
stromy, tvořili z listí.
V listopadu jsme částečně navázali na
podzimní tématiku, ale hodně času jsme věnovali přípravě na vánoční jarmark.
Ten se uskutečnil 28. listopadu v restauraci U labutě, kde jsme společně s MŠ a ZŠ
prodávali své výrobky. Tímto bych chtěla
moc poděkovat všem maminkám, které se
aktivně zapojily a věnovaly svůj volný čas
k vyrábění a přípravě jarmarku.
Od ledna bychom chtěli rozšířit naše aktivity a jedno odpoledne nebo večer v měsíci
uskutečnit výtvarnou dílnu jen pro maminky.
Hlídání dětí bychom se v případě nutnosti
pokusili zajistit. Tyto dílny by byly určeny
pro veškerou veřejnost, nejen pro maminky,
které navštěvují RC. Téma a datum bychom
vždy nechali vyhlásit místním rozhlasem.
ZA RC RADKA LEKSOVÁ, TEL. 731 604 601

Společenská kronika
NAROZENÍ
Kryštof Oppa, Dolní Sloupnice
Lenka Nováková, Horní Sloupnice
Viktorie Eliášová, Horní Sloupnice
Jakub Moták, Horní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA ZÁŘÍ 2011
80 let 
Milada Vašinová, Horní Sloupnice
Pavla Skřivánková, Horní Sloupnice
85 let 
Ludmila Beranová, Domov pro seniory
Eliška Bartoňová, Horní Sloupnice
Marta Řádková, Domov pro seniory
87 let 
Anna Gregorová, Domov pro seniory

80 let 
Vladimír Pohorský, Dolní Sloupnice
85 let 
Miloslav Hájek, Horní Sloupnice
87 let 
Růžena Kárská, Domov pro seniory
88 let 
František Lochman, Horní Sloupnice
Václav Novotný, Dolní Sloupnice
Emilie Michlová, Horní Sloupnice
91 let 
Marie Kolerusová, Horní Sloupnice
92 let 
Zdenka Štusáková, Domov pro seniory
Ludmila Kostešenová, Domov pro seniory
100 let 
Jaroslav Marek, Horní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA ŘÍJEN 2011
70 let 
František Mařáček, Horní Sloupnice
Marie Škopová, Dolní Sloupnice
Jan Holub, Horní Sloupnice
Emil Trnka, Horní Sloupnice
Jaroslav Tejkl, Domov pro seniory
75 let 
Miloslav Vencl, Horní Sloupnice
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ZÁŘÍ, ŘÍJEN
2011

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Lydií Čapkovou, Dolní Sloupnice
Tomášem Dolníčkem, Horní Sloupnice
Václavem Pávkem, Dolní Sloupnice
Josefem Demelem, Horní Sloupnice
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

Kulturní komise při Obecním úřadu
ve Sloupnici Vás zve na:
• vánoční koncert Symfonického
orchestru Litomyšl, 16. prosince
v 18.30 hodin v kině ve Sloupnici;
• tradiční živý betlém, který se
uskuteční 25. prosince v 16 hodin
v areálu Na Mlejnici;
• divadelní představení Zdravý
nemocný v podání divadla Vicena
z Ústí nad Orlicí, 20. ledna v 19 hodin
v kině ve Sloupnici

Literárně-hudební formace
Comsi Comsa
Vás srdečně zve na

PLESOVÁ SEZÓNA V SOKOLOVNĚ

vánoční koncert,

• 14. ledna 2012
Myslivecký ples

který se bude konat
26. prosince od 17 hodin
v katolickém kostele
a 27. prosince od 17 hodin
v evangelickém kostele
ve Sloupnici

• 4. února 2012
Hasičský ples

• 25. prosince 2011
Štěpánská zábava

• 25. února 2012
Sportovní discoples
• 17. března 2012
Divadelní ples

Bohoslužby v evangelickém kostele

Bohoslužby v katolickém kostele

18. 12. 2011 • IV. adventní neděle • 9.00 hod.
dětská vánoční slavnost

sobota 24. 12. • Štědrý den • 22.00 hod.

25. 12. 2011 • Narození Páně • 9.00 hod.
bohoslužby s Večeří Páně

neděle 25. 12. • Slavnost Narození Páně •
8.30 hod. a 10.00 hod. • Vlčkov
pondělí 26. 12. • Svátek sv. Štěpána • 8.30 hod.

26. 12. 2011 • II. svátek vánoční • 9.00 hod. • bohoslužby

sobota 31. 12. • Poslední den obč. roku • 17.00 hod.

31. 12. 2011 • Starý rok • 9.00 hod. • bohoslužby

neděle 1. 1.

1. 1. 2012 • Nový rok • 9.00 hod. • bohoslužby s Večeří Páně
Srdečně Vás zveme na adventní a vánoční bohoslužby
do evangnelického sboru.
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• Nový rok • 8.20 hod. a 10.00 hod. • Vlčkov

S přáním požehnaných svátků vánočních
P. Bernard Jiří Špaček
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Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. ledna 2012.
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