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Časopis obce Sloupnice

Ve sněhu, který z rána napadl, se táhnou černé stopy vyšlapané loňským rokem. Vítr je pomalu
rozfoukává a za chvíli už nikdo nebude vědět, že tudy procházel. Je slyšet, jak nový rok pomalu
bloudí ulicemi, teď se zastavil na rohu a zívá. Ještě jednou se ohlédnu za loňským rokem. Vezmu si
papír a tužku a ještě jednou to všechno spočítám. Procenta ztrát a procenta zisků, procenta smutku
a procenta štěstí. To, co jsem dostala, získala poctivě i nepoctivě, ale i to, co jsem ztratila po cestě…
Ať počítám, jak počítám, pořád mi to nějak nevychází. Zdá se, že jsem nadělala nějaké dluhy. Kde jsem
mohla udělat chybu? Vezmu to znovu, den za dnem.
Ráno vstanu a po vykonání potřeby na tak čistém záchodě, že by se z něj dalo jíst, protože je umytý
dokonalým čisticím prostředkem, díky němuž miliony bakterií zemřely, se ocitám v koupelně. Tam nemám
strach o své zuby, neboť používám kartáček zubařů. Vlasy si pečlivě umyji šamponem proti lupům, protože vím,
že mám pouze tři sekundy na to, abych udělala co nejlepší první dojem. I když v případě, že bych použila šampon
s push-up efektem, budu mít zase stoprocentní jistotu, že všichni muži budou stát v mé frontě. Snídám samozřejmě
cereální sušenky, aby mi nechyběla energie na celé dopoledne, a nakonec si nezapomenu vypít svůj mléčný nápoj s biﬁdus actiregularis, jinak budu mít oslabenou obranyschopnost. Po každém jídle si dávám žvýkačky, které snižují riziko vzniku zubního kazu až o 40 %. Jdu se
převléct. Beru si to staré tričko, ale protože bílá bílou je, vezmu si s úsměvem ještě svetr, který ovšem není nový, jen vypraný v nepřekonatelném pracím prášku. Obouvám si běžecké boty, neboť vím, že než doběhnu na autobus, budu mít díky speciálně upravené podrážce dokonale
vytvarovanou postavu. Nedivím se, že nikde není vidět žádného muže, vždyť i muži mají své dny. Nakonec bezstarostně odjíždím do školy.
Jsem totiž pojištěna u pojišťovny, která chrání mé sny, takže se nemusím bát, že o ně během dne přijdu…
Přemrštěná vize mého každodenního rána ukazuje, jak se nám reklamní slogany vrývají do paměti. Mnohé z nás ovlivní natolik, že jim opravdu
uvěříme. Abychom si ale ty mixéry, které rozmixují na hladkou kašičku i beton, cvičící stroje, díky nimž za týden bez absolutně žádné fyzické
námahy shodíme 10 kilogramů, a automobily, které nás dovezou až „na kraj světa“, mohli pořídit, musíme mnohdy uvěřit i „nejvýhodnějším“
úvěrům. Proto se v přesvědčení, že nás tyto „zázračné“ věci mohou skutečně udělat šťastnějšími, neustále zadlužujeme.
Když jsem v úvodu psala, že mně mé propočty nevycházejí a nejspíš jsem nadělala dluhy, nemyslela jsem tím peníze.
Víte, i když se všude donekonečna omílají slova jako krize, úvěr, hypotéka a na každém kroku se setkáváme s dluhy
osobními, rodinnými, státními i evropskými, mám pocit, že dnešní společnost sžírá a tíží něco jiného. Jsou to
především dluhy, které máme k sobě navzájem, k rodině a přátelům. Každý je máme. Splácejí se mnohem
obtížněji než drahá auta, bazény a sekačky, ale to úsilí a snaha za to stojí.
A tak už vím, kde jsem nadělala dluhy. Vezmu všechny ty omluvy, úsměvy, obětí a vřelá slova a půjdu je
vrátit těm, komu je dlužím. Prosím, udělejte to taky. Víte, až jednou budeme odcházet a budou po nás
zůstávat jen černé šlépěje podobně jako za loňským rokem, nebudou to ani zázračné přípravky, kouzelné elektronické spotřebiče, dokonce ani výhodná životní pojištění, která nás doprovodí na naší
cestě. Ne, bude to naše rodina a přátelé. Ti totiž budou mít naše stopy vryté do paměti, i když už je
–TEŠ–
dávno rozfoukal vítr…

MATYÁŠ BARTOŇ • 9 LET
 Stará se o Sloup Co dělá obecní zastupitelstvo?
 Co je podle tebe v životě
nejdůležitější?
 Myslíš, že je dobré půjčit si
peníze a zadlužit se?

MONIKA SEIFERTOVÁ • 10 LET
 Já myslím, že se
stará třeba o školu,
abychom nemuseli
dojíždět do školy
do města, taky o sokolovnu a rozhoduje
o tom, co se tady
bude dít za akce,
a
zajišťuje,
aby
obecní pracovníci v obci udržovali pořádek.
 Nejdůležitější je pro mě zdraví, protože
když má někdo rakovinu nebo jinou vážnou
nemoc, může zemřít. Zdraví si nejde koupit
za peníze, ale když je někdo má, může si
zajistit lepší zdravotní péči. Taky je pro mě
důležitá rodina, protože se o mě stará.
 Nemyslím. Když se někdo zadluží, nemusí
mít potom peníze na vrácení, aby ten dluh
mohl splatit. A taky si myslím, že se nemá
cenu zadlužovat třeba kvůli vánočním dárkům, ale spíš kvůli bydlení.
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nici. To znamená,
když si chce někdo
postavit nový dům,
tak to zařizují. Nebo
když se přestavovala
škola, tak oni u toho
taky museli být a tak
dále. Měli by dělat
plány. Já bych nechtěl být v zastupitelstvu,
protože to je strašná práce a já bych to nedokázal.
 V životě je nejdůležitější zdraví a každý
musí mít kamarády. Protože kdyby byl každý
sám, tak by si pořád jen sám hrál a nebavilo
by ho to, nenavštěvoval by se s nikým, nechodil by na žádné oslavy. A když je člověk
zdravý a nemá tu chřipku, může třeba jet se
školou na něco mimořádného, na něco pěkného, na co se těšil.
 Není, protože když si někdo půjčí třeba
na dům nebo na auto, pak to musí splácet.
A třeba si to špatně spočítá a dlouho na to
nemá a nedopadne to s ním dobře. Já bych
to nikdy neudělal. Někdo si půjčí a je mu
jedno, že z toho bude malér, ale ti rozumní
si radši šetří z práce.

jsou u Konzumu, a informují lidi o tom, co se
děje například v domově důchodců. A když
by se tady ve Sloupnici měla stavět nějaká
stavba, tak rozhodují o tom, zda to povolí,
nebo ne.
 Asi rodina. Myslím teď mamku a taťku,
ale důležitější bude asi má vlastní rodina,
moje manželka a děti. Podle mě je to nejdůležitější, protože kdybych ji neměl, tak nebudu vědět, co mám dělat, takhle mně může
pomoct a tak. Rodina by měla také dobře
fungovat, protože když by se mezi sebou
hádali, bude to špatný. Potom by to bylo
asi vzdělání, protože kdybych neměl dobré
vzdělání, tak bych nedostal práci a už bych
nemohl mít rodinu. Takže vlastně potřebuji
i peníze…
 Není to dobré. Protože když si od někoho půjčím peníze, tak mně může dát vysoký úrok, třeba 50 %, a já mu pak vrátím
ještě o polovinu víc, než jsem si půjčil. Takže
budu vlastně jenom platit navíc. Když už
bych si půjčoval, tak u dobré banky, která
by to měla nejlevnější. Dost lidí si dneska
půjčuje a potom jsou
zadlužení, jako třeba
Řecko. Snažil bych se
půjčovat si peníze co
nejméně.

MATĚJ ŽÍDEK • 12 LET
 Třeba rozmísťuje turistické značky, i když
to si asi dělají turisté sami. Nebo vytváří nástěnky, takové ty informační tabule, které
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Zprávy obecního úřadu
Podpora pro středisko sociálních služeb
SALVIA
Rada obce Sloupnice poskytla koncem roku ﬁnanční příspěvek
ve výši dvou tisíc korun středisku sociálních služeb SALVIA ve Svitavách na zajištění své činnosti. Toto středisko poskytuje jednomu našemu občanovi osobní asistenční službu, která stojí nemalé ﬁnanční
prostředky. Dále zajišťuje sociální právní poradenství pro všechny
občany. Pomáhá sepisovat odvolání proti rozhodnutí správních orgánů (úřady, pojišťovny, OSSZ), sepisuje návrhy na soud, zajišťuje
prodej drobných kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním
postižením a seniory (baterie do sluchadel, ušní koncovky apod.).
Osobám se zdravotním postižením a seniorům pomáhá při výběru
vhodných kompenzačních pomůcek a radí jim, jak o tyto pomůcky
žádat (vozíky, chodítka, sedátka do vany, toaletní křesla, speciálně
upravené dětské kočárky). Jsou nápomocni i při jednání na úřadech.
Vedoucí střediska je Ludmila Benešová, tel. 461 535 324, webové
stránky: www.salvia.cz, e-mail: salvia@salvia.cz.

Výzva krajské radní
Předkládáme vám výtah z dopisu Jany Pernicové, radní Pardubického kraje zodpovědné za školství, žákům vycházejících z 9. tříd.
Milí žáci,
blíží se chvíle, kdy se spolu se svými rodiči budete rozhodovat o budoucím
profesním zaměření a vybírat si ten nejvhodnější obor vzdělání. A to nejen
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s ohledem na vaše studijní předpoklady, praktické dovednosti a schopnosti,
ale i na potřeby naší společnosti na trhu práce. Máte hlavu na to, abyste dělali i rukama. Staňte se tedy žáky střední odborné školy nebo učiliště. Učte se
a vyučte se tomu, co vás baví, dělejte práci, která vás uživí.
Pardubický kraj přizpůsobil nabídku oborů vzdělávání ve středních školách
počtu žáků vycházejících z 9. tříd základních škol a především aktuální poptávce zaměstnavatelů a názorů odborné veřejnosti. Pardubický kraj zavedl
systém stipendií v oborech, které si trh práce žádá nejvíce. Jejich seznam je
konzultován s úřadem práce, hospodářskou komorou i svazy zaměstnavatelů.
Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost žáků v praktických dovednostech.
Pardubický kraj také nabízí nové unikátní a žádané obory vzdělání:
Mechanik plastikářských strojů – SOU Svitavy
Průmyslové ekologie – Střední průmyslová škola chemická Pardubice
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenského zařízení – SŠ stavební
a VOŠ stavební Vysoké Mýto.
Celý dopis je k dispozici na obecním úřadu ve Sloupnici.

Jak zacházet s ohněm?
Poradí nový požární řád
Zastupitelstvo obce na svém zasedání v prosinci schválilo nový Požární řád obce, který mimo jiné obsahuje podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech, nebo v době zvýšeného nebezpečí
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci.
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V podmínkách požární bezpečnosti je stanoveno:
 spalování hořlavých látek na volném prostranství,
 rozdělávání ohňů na volném prostranství,
 manipulace s otevřeným ohněm a žhavými předměty,
 manipulace s hořlavými a hoření podporujícími plyny,
 používání balónků štěstí,
 používání zábavné pyrotechniky,
 deﬁnice doby se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru dle místních
podmínek.

Různé
 Zastupitelstvo na veřejném zasedání 12. prosince schválilo stej-



Jednotlivé body jsou podrobně rozepsány v celém Požárním řádu,
který je umístěn ne webových stránkách obce a je k dispozici k nahlédnutí na OÚ Sloupnice.





Rozpočet na rok 2012
Ve dnech, kdy vychází toto číslo, ještě není schválen rozpočet na rok
2012. Zastupitelstvo v prosinci schválilo rozpočtové provizorium,
na základě kterého obec může provádět měsíčně platby ve výši
jedné dvanáctiny rozpočtu minulého roku. Nový rozpočet bude zastupitelstvo schvalovat ve druhé polovině února a bude vycházet
z daňového plnění v roce 2011. Dle předběžných výsledků byla daňová výtěžnost v minulém roce plněna cca na 95 %.
Schválený rozpočet bude zveřejněn na úřední desce a webových
stránkách obce.





nou výši poplatku za svoz, shromažďování a likvidaci komunálního odpadu jako v roce 2011, tj. 480 Kč na osobu. Platbu je
potřeba uhradit do konce února nebo ji lze rozdělit na dvě části
s tím, že druhá platba bude uhrazena do 30. června 2012. Úhradu
za svou KO lze provést hotově do pokladny OÚ nebo na účet
9329611/0100, VS pro Dolní Sloupnici je 100 a č.p. a pro Horní
Sloupnici 200 a č.p.
K provedení inventarizace majetku obce byly stanoveny komise.
Hlavní inventarizační komisi tvoří kontrolní výbor obce.
Byl schválen Dodatek č. 1 ke Smlouvě na užívání věci mezi Obcí
Sloupnice a TJ SOKOL SLOUPNICE. Podmínky zůstávají stejné jako
v letech minulých, pouze se mění letopočet.
Zastupitelstvo schválilo vykácení přerostlých tují před základní
školou a vysázení nových, které budou udržovány do maximální
výše růstu 2 metry. Starosta je pověřen projednat pokácení s odborníkem přes dendrologii.
Byla projednána petice od občanů Vesničky týkající se bezpečnosti
obyvatel v rámci dopravy na místních komunikacích. Starosta byl
pověřen jednat s příslušnými orgány a najít optimální řešení.
Zastupitelstvo schválilo provozování dopravy dětí z okolních obcí
do místní základní školy. Vzhledem ke změně jízdních řádů byl poplatek za dopravu dětí schválen na poloviční výši oproti loňskému
roku.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Informace ze správních činností
Obecního úřadu ve Sloupnici

 Poplatky je možné platit převodem na účet obce Sloupnice

č. 9329611/0100. Variabilní symbol pro Dolní Sloupnici je 100
a č.p. a pro Horní Sloupnici 200 a č.p.

 Od 1. 1. 2012 veškeré doklady, tj. občanské průkazy a cestovní

pasy, vydává Městský úřad v Litomyšli. Biometrické fotograﬁe
Vám zhotoví na Městském úřadě v Litomyšli.

Hotovostně přijímáme platby v úřední dny pondělí, středa
Pokladní hodiny: 8.00 –11.30, 13.00 –17.00 hodin.

 Nově děti mohou žádat o vydání občanského průkazu dříve než

v 15 letech. Od 1. 7. 2012 děti nemohou cestovat na zápis v cestovním pase rodičů. Každé dítě musí mít vlastní doklad. Pro cesty
po zemích Evropské unie stačí občanský průkaz. Cena vystavení
dětského OP je 50 Kč.
 Cena vystavení cestovního pasu pro dítě do 15 let je 100 Kč.

Není třeba dítěti zařizovat Osvědčení o státním občanství ČR.
K vystavení dětských dokladů postačí rodný list a účast zákonného zástupce s OP (rodiče). Tyto informace platí ke dni vydání
Pelmelu.
 Poplatky za svoz pevného domovního odpadu činí 480 Kč

na osobu a je splatný do konce března 2012. Na předložený
průkaz ZTP je sleva na polovinu sazby.

Dodatek
S účinností od 1. 1. 2012 je matriční úřad editorem údaje o ohlášení
ztráty nebo odcizení občanského průkazu. Na základě novely zákona
o občanských průkazech.
Od tohoto data se bude hlásit na Obecním úřadě ve Sloupnici na matrice ztráta nebo odcizení občanského průkazu. Přes Czech Point
bude OP zneplatněn a tím zabezpečen proti zneužití. K úkonu občan
uvede své identiﬁkační údaje – RČ nebo jméno, příjmení a datum narození – nutné pro vyhledávání.
Ztráty a odcizení hlaste ihned.
MILADA LIMBERSKÁ
PRACOVNICE ÚŘADU

 Poplatek ze psa je 100 Kč od 3 měsíců stáří.

Za každého dalšího psa je poplatek 200 Kč.
Splatnost do konce března 2012.
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Poděkování
za Tříkrálovou
sbírku 2012
Již podvacáté vyšli kolem svátků Tří králů
do ulic měst a obcí České republiky malí
koledníci, aby svou sbírkou přispěli na potřebné. Výtěžek je určen na podporu služeb,
které poskytuje Charita ČR lidem v nouzi.
Jsou to například služby pro seniory, nemocné a hendikepované, lidi bez domova
nebo služby pro rodiny s dětmi. Tato sbírka
je největší dobrovolnickou akcí v celé ČR
a účastní se jí kolem 50 tisíc koledníků.
V naší obci se letos vybralo 36 585 Kč,
což je o 700 korun více než v roce minulém.
35 % z výtěžku je určeno Charitě ČR na výše
uvedenou činnost a zbylých 65 % je určeno
přímo těm charitám, které sbírku v daném
regionu organizují. Těchto 65 % z letošní
sbírky v našem regionu bude mimo jiné
rozděleno na služby pro ohrožené rodiny
s dětmi „Šance pro rodinu“, na provozní
náklady občanské poradny v Ústí nad Orlicí
nebo na provozní náklady rodinného centra
Kopretina.
Oblastní Charita děkuje všem koledníkům a hlavně všem, kteří přispěli
na dobrou a potřebnou věc.
JOSEF ŠKEŘÍK
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v odborných
publikacích
Až se půjdete projít po Sloupnici a jejím
nejbližším okolí, povšimněte si drobných sakrálních staveb – křížů, soch a kapliček. Celkem byste jich zde napočítali jednadvacet.
Podrobným popisem těchto děl se ve své
studii zabývala Věra Kašparová z Vlčkova.
Autorka jednotlivé objekty zevrubně
popisuje a v některých případech přidává
i zajímavé okolnosti jejich vzniku. Cílem
bylo zmapovat dochovaná díla, klasiﬁkovat,
shromáždit výsledky historického a uměleckohistorického výzkumu. Záměrem bylo
uvést technické a historické údaje o jednotlivých objektech, včetně datování, autora,
objednavatele, s popisem díla, všímajícím si
jak ikonograﬁckého zařazení, tak jeho současného stavu, umístění a změn, souvisejících s obnovami nebo případnými transfery.
Třináct křížů, šest soch a dvě kapličky tvoří
nejen součást krajiny, ale i cennou ukázku lidové umělecké činnosti. Objekty, které vznikaly převážně ve druhé polovině 19. století, povětšinou nechali na vlastní náklady
zhotovit zdejší obyvatelé. Najdeme tak zde
například kříž Chamásův, Veselých, Říhův
a Karlíkův, Šafářův či Malochův a další…

O těchto drobných stavbách a také
o kostele sv. Mikuláše (stavební vývoj budovy, popis a soupis jednotlivých oltářů,
soch, obrazů, včetně historických okolností
týkajících se zřízení a případných restaurátorských zásahů) vyšel Věře Kašparové
koncem minulého roku článek ve sborníku
Pomezí Čech, Moravy a Slezska, který vydalo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci se Státním oblastním archivem Zámrsk – Státním okresním archivem Svitavy
se sídlem v Litomyšli. Sborník si lze zakoupit
–MŠ–
v budově Regionálního muzea.

Nejstarším
dochovaným je kříž
z roku 1843
na Dolní Sloupnici
na mostě
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Výběr z činností Klubu českých turistů
ve Sloupnici v roce 2011
 O cestě po Africe a o výstupu na vrchol hory Kilimandžáro vy-

 Na dvoudenní zájezd do polských Stolových hor jsme vyjeli 10.

právěl 24. února v restauraci U Labutě pan Václav Sedláček ze
Sedlišť.

září. Navštívili jsme Wielki Sczeliniec, kde nás čekal skalní okruh
s nádhernými vyhlídkami, dále jezero Zalew Radkowski a druhý
den Bludné skály a lázeňské městečko Kudowa Zdroj.

 30. dubna jsme pro naše členy a přátele turistiky uspořádali

na hřišti za školou pálení čarodějnic.

 Tajný pochod na konci roku byl ukončen občerstvením s hudbou

v hospůdce v Sudislavi nad Orlicí.
 Naší hlavní akcí byl 37. ročník Pochodu sloupenskými lesy,

který se tradičně uskutečnil 8. května. V doprovodném programu
vystoupila taneční skupina ze Sloupnice, proběhlo vystoupení cvičených psů – agility a výstava historických motocyklů a kočárků.
Na pochod vyrazilo celkem 801 osob.

Bohužel letos nebyl z důvodu malého zájmu uspořádán dětský výlet.

 80 účastníků se 12. června zúčastnilo již dvanáctého setkání tu-

ZA KČT PAVEL HAVLÍČEK

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na pořádání našich akcí a výletů podíleli, a také těm, kteří se jich zúčastňovali
a přispívali dobrou náladou.

ristů a lidí dobré vůle ve sloupenských lesích u kapličky sv. Antoníčka.
 Tradiční jednodenní výlet pro seniory jsme naplánovali na 21.

května. Navštívili jsme Horu Matky Boží, pivovar Holba v Hanušovicích, zámek Velké Losiny, historickou výrobnu papíru, zemědělský skanzen v Rapotíně a Akrobat park ve Štítech. Zájezd byl plně
obsazen.
 Druhý ročník cyklistického výletu proběhl 21. srpna. Trasa vedla

přes Litomyšl, Osík, Sebranice a Vysoký Les do Čisté a přes Litomyšl zpět do Sloupnice.
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Poznáte sebe
či své známé
na historických
fotkách našeho
turistického
oddílu?
SLOUPNICKÝ PELMEL  ÚNOR 2012
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Stačí se rozhlédnout
Vy, vážení čtenáři Pelmelu, kteří jste někdy zavítali na některou
z výstav obrazů pořádaných v naší obci, jste jistě nepřehlédli obrazy
pana JOSEFA BARTONĚ. Měla jsem tu čest ho trochu vyzpovídat
a prohlédnout si některé jeho obrazy přímo v místě, kde vznikají,
nebo kde jsou dotvářeny do konečné podoby. Musím za sebe říci, že
z pracovny skutečně dýchal jakýsi malířský „duch“ a některými
obrazy jsem byla přímo unešena.

JOSEF BARTOŇ se narodil 25. 3. 1944.
Po absolvování základní školy ve Sloupnici se vyučil v bývalém Kovostavu v Ústí
nad Orlicí, kde následně působil. Při práci
vystudoval průmyslovou školu a ve zmiňovaném Kovostavu nejprve jako zámečník,
posléze v konstrukci přípravku pracoval až
do penze. Ve volném čase se kromě malování věnuje včelaření a také si rád zahraje
na harmoniku.
Jak a kdy jste se dostal k malování?
Maluju zhruba od 3. třídy a došlo k tomu
zcela jednoduše – dostal jsem památníček
a tužku. Začal jsem malovat a vydrželo mi
to dodnes. Potom, když už jsem byl o něco
starší a začaly mi růst vousy, jsem si sehnal
barvy a maloval barvami, po vojně jsem pak
dostal sadu barev olejových. Také jsem se
kamarádil s místními malíři a dostal se tak
na různé výstavy, kde jsem sem tam něco
okoukal.
Co Vás při tvorbě inspiruje?
Je to především příroda. Sbalím do tašky
vše potřebné k malování, vyrazím třeba
do lesa a když mě něco zaujme, tak to
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zkrátka namaluju. Příroda má spoustu podob a tváří, takže se těch motivů najde
hodně a v jakémkoliv ročním období. Jedno
a to samé místo je v každém ročním období naprosto jiné. Jezdím také na různá
místa po okolí, dále na Pastviny, Vysočinu,
Šumavu a podobně. Právě ze Šumavy, kam
jezdíme každým rokem s celou partou, mám
celkem dost obrazů.
Malujete i jiné motivy než přírodu?
Jak jsem řekl, je to hlavně příroda, co mě
motivuje. Maluju krajiny, staré chaloupky,
stromy, nebo třeba květiny. V přírodě je
toho hodně, co se dá namalovat. Mnohdy
se stačí rozhlédnout jen kolem sebe.
Určitě jste členem nějakého malířského
klubu…
Ano, jsem. Je to výtvarný spolek ve Vysokém Mýtě pod názvem Triangl, který zahrnuje malíře, fotografy a kameramany.
Tento spolek existuje už někdy od 50. let
a členem spolku je například i akademický
sochař Rejnart a někteří další akademičtí
výtvarníci. Od nich se, my „amatéři“, něco
dozvíme a usměrňují nás tedy v našich projevech.
Dokázal byste říci, který Váš obraz je pro
Vás nejcennější?
Za nejcennější považuju obraz rodného
domu mojí matky. Je to stará chalupa –
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ek
roubenka – tady kousek
od našeho domu, kde byko
dlel strýc s tetou, a jako
ně
děti jsme tam hodně
chodívaly. Mám tak na to
nek
místo mnoho vzpomínek
a vztah k němu.
tnil
Jistě jste se účastnil
a účastníte různých výstav… Které to jsou??
ečné
Většinou jsou to společné
výstavy s místními malíři,
upnici
které tady ve Sloupnici
ednou
pořádáme přibližně jednou
ní taza tři až čtyři roky. První
em se
ková výstava, které jsem
zúčastnil, byla v roce 1974
bounů.
v pohostinství U Chlebounů.
á spoDále každý rok probíhá
arného
lečná výstava výtvarného
klubu ve Vysokém Mýtě –
nu loňnaposled to bylo v říjnu
aké neského roku ve věži. Také
smím zapomenout na výstavu
ze.
v Parlamentu ČR v Praze.
ne BarMnohokrát Vám, pane
ozhovor
toni, děkuji za rozhovor
o zdraví
a přeji Vám mnoho
a úspěchů nejen v malířské
tvorbě.
–IKS–
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ZimNí sTŘíPKy
Comsi Comsa zahajuje kariéru
Nově vzniklá literárně hudební formace Comsi Comsa připravila ve Sloupnici během adventních svátků sérii tří koncertů. Ve svém repertoáru má
skupina kromě skladeb klasických autorů i populární písně. Vystoupení
Rozálie a Dominika Veselých, Jany Holubové, Martiny Karlíkové a Terezy Štochlové doplnily zpěvem a hrou také naše nejmladší umělecké
–MŠ–
talenty.

O Vánocích opět obživl Betlém
Po minulé slaměné pauze se na Hod Boží vrátily
k Betlému do areálu Na Mlejnici živé postavy
Josefa, Marie a Ježíška, kterého zastoupil nejmladší člen rodiny Vondrovy, a nechyběli ani tři
králové. Zvířata byla oproti rodeu z předchozího roku pokojná, a tak si návštěvníci mohli
v klidu vychutnat nejen vystoupení školního
dětského sboru a již zmíněné formace Comsi
Comsa, ale také horký svařák a grog.
–MŠ–

Štěpánská zábava
25. prosinec – vánoční čas plný pohody, klidu, vzájemného porozumění
a dobrých lidských vztahů, ale také čas plný akcí, sešlostí, večírků, zábav… Ani ve Sloupnici tomu nebylo jinak a večer 25. prosince plný sál
sokolovny roztancovala kapela Vepřo Knedlo Zelo. Musím konstatovat,
že to byl velmi náročný večer, ale rozhodně stálo za to si ho užít. Tak zas
za rok…
–IKS–
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Myslivecký ples nezklamal
Tradiční myslivecká tombola, myslivecká kuchyně, fantastická hudba
v podání kapely Betl Band z Vysokého Mýta a super atmosféra – nic
z toho nechybělo na Mysliveckém plese, který se uskutečnil 14. ledna
v sokolovně. Někteří návštěvníci přišli kvůli tombole, jiní povečeřet netradičně tradiční kuchyni či si jen zatancovat nebo se pobavit s přáteli
a známými, ale myslím si, že každý si vybral to „své“ a mnozí opouštěli
se smutkem v očích, že ples končí, sál sokolovny až v brzkých ranních
hodinách.
–IKS–

Vánoční vystoupení
Litomyšlský symfonický orchestr patří k těm souborům, které mají úctyhodnou tradici sahající až do 19. století. Pod taktovkou nového dirigenta
Davida Lukáše se představil spolu s Mužským pěveckým sborem a Sborem paní a dívek z Litomyšle ve sloupnickém kině vánočním koncertem, při
kterém nejprve zazněly koledy a poté Česká mše vánoční od Jakuba Jana
Ryby. Naposledy zde takto účinkovali před necelými padesáti lety. –TEŠ–

Zdravý nemocný ve sloupnickém kině
Kdo 20. ledna zavítal do sloupnického
kina, byl svědkem toho, jak se hypochondr Argan snaží výhodně provdat
svoji starší dceru Andělu za syna jednoho ze svých „osvědčených“ lékařů.
Zrcadlo lidskému sobectví, chamtivosti a hlouposti tu nastavil Moliérovou hrou Zdravý nemocný divadelní
soubor Vicena z Ústí nad Orlicí. Ve výpravné inscenaci s krásnými dobovými
kostýmy se divákům představila celá řada účinkujících, kteří své herecké
výkony mnohdy podpořili zpěvem a tancem.
–TEŠ–
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Ohlédnutí za podzimní částí
fotbalové soutěže
Po nepříliš zdařilém ročníku 2010/11,
po jehož skončení muži po čtyřech letech
opustili krajskou 1.B třídu a dorostenci
si vedli jen o něco lépe a kraj zachránili
doslova na poslední chvíli, přihlásili jsme
do nového ročníku opět tři mužstva –
muže, dorost a mladší žáky.
Mladší žáci hrají okresní přebor –
minifotbal na polovinu hřiště, letos se
změněným herním systémem a ve společnosti dalších devíti mužstev se jim daří
velice dobře. V každém z osmi turnajů
bodovali, některé turnaje dokázali i vyhrát. Dlouhodobá práce trenéra Josefa
Vondry je znatelná.
U dorostenců jsme dlouho zvažovali,
jestli je po odchodu několika klíčových
hráčů nepřihlásíme do okresního přeboru. Nakonec bylo rozhodnuto, znovu
přihlásit krajskou 1. třídu. A ukazuje se,
že pokud se mužstvo sejde v plné síle,
může hrát vyrovnané zápasy s kterýmko-
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liv jiným mužstvem. Bohužel několik hráčů
má i jiné sportovní i nesportovní aktivity, což
se odráží na jejich účasti a následně i na výsledcích. Jarní část mívá dorost vždy lepší
než tu podzimní, věříme, že stejně tak tomu
bude i v tomto ročníku. Dorostu se věnuje
Ivo Eliáš a Tomáš Jiskra.
Muži začali soutěž dobře, což se od bývalého účastníka krajské soutěže očekávalo.
Bodovali v prvních třech kolech a zdálo se,
že nebude tak zle, jak nám někteří „fandové“ prorokovali. Pak sice přišel krátký
útlum v podobě dvou za sebou následujících porážek, ale druhá polovina soutěže
proběhla jako její začátek, tedy častým bodovým ziskem. Zatím je z toho slušné páté
místo a tedy klidný střed tabulky. Nutno
dodat, že se oddílu ve spolupráci s trenérem podařilo přivést několik hráčů na hostování, kteří se ukazují ve velmi dobrém
světle. Novým trenérem se stal pan Josef
Pokorný.

Fotbalový oddíl děkuje všem fanouškům, kteří nepřestali navštěvovat naše zápasy a setrvali s našimi
mužstvy i v tomto ročníku. Přejeme
všem hodně zdraví a štěstí v novém
roce.
RADOVAN JISKRA
SEKRETÁŘ SK SLOUPNICE
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Josefa Dostála
Děkujeme všem,
kteří vzpomenou s námi.
Vzpomíná rodina.

NAROZENÍ
Natálie Wimrová, Horní Sloupnice
Sára Wimrová, Horní Sloupnice

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LISTOPAD 2011
87 let 
František Zachař, Horní Sloupnice
Anna Kopecká, Domov pro seniory

ŽIVOTNÍ JUBILEA
PROSINEC 2011
87 let 
Božena Škopová, Domov pro seniory
Libuše Síčová, Horní Sloupnice
Božena Malochová, Dolní Sloupnice
Manželé Jiří a Vlasta Houdkovi
oslavili výročí „Zlaté svatby“.

ÚMRTÍ
88 let 
Josef Vít, Domov pro seniory
90 let 
Božena Hellmannová, Domov pro seniory

Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Josefem Tobiášem
Janem Kolářem

91 let 
Jan Jeništa, Dolní Sloupnice
Marie Mitvalská, Domov pro seniory
Manželé František a Jaroslava Fišerovi
oslavili výročí „Zlaté svatby“.
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MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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LISTOPAD, PROSINEC 2011

Dne 9. února 2012
jsme si připomněli druhé výročí
nenadálého odchodu pana

Kulturní komise zve na tradiční

Setkání s důchodci
které se uskuteční

v sobotu 24. března 2012
ve 14.00 hodin v sokolovně
Vystoupí místní hudební formace
Comsi Comsa, dětský taneční kroužek
a taneční skupina Restart

Fotbalový oddíl SK Sloupnice pořádá

SP
PORTOVNÍ
DISKOPLES
S
v sobotu 25. února 2012 od 20 hodin
v sokolovně ve Sloupnici
Hraje DJ „Koukola“ Litomyšl,
vystoupí taneční skupina RESTART.
Vstupné 50 Kč.

SDH Horní Sloupnice a divadelní spolek DOVEDA
pořádají

17. března 2012 od 20 ho
odin
n
Hraje skupina Vepřo Knedlo Zelo
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vydavatelství Dr. Mikoláška
vydává v edici SE*SO*AM

SEBRANÉ SOUPISY
ANTONÍNA MIKOLÁŠKA
Z RODINNÝCH A REGIONÁLNÍCH
PÍSEMNOSTÍ ZAPOMENUTÝCH
V ALMARÁCH I ŠUPLÍCÍCH
Autor se ve třech svazcích věnuje
Sloupnici svého mládí, jejím
obyvatelům, historii sloupnických škol
a učitelů, krutému osudu místního
selského rodu Šplíchalů za komunismu,
či písemné pozůstalosti sloupnické
patriotky Žoﬁe Mikulecké (zápisy
všeho, co se v její době týkalo
Sloupnice, a sbírka „poudaček“,
pověstí, veršů a zpěvů).
K vydání připravuje rovněž studijní
práce Edity Mikoláškové (Dílo malíře
Jana Šplíchala) a Hanky Pospíšilové
(Kulaci ve Sloupnici).
V případě zájmu o uvedené publikace
kontaktujte Dr. Mikoláška na adrese
Dolní Dobrouč 319, 561 02,
nebo na spsnestor@seznam.cz.
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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.
• 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 2012.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. dubna 2012.

Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně. Vydání 1. čísla 14. ročníku – 10. února 2012.
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: Iveta Ksandrová, Martin Škeřík, Tereza Štochlová
Graﬁcká úprava a sazba: Petr Bartoň – graﬁcké studio
Tisk: DTP centrum, v.o.s. Svitavy

