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Nepřestává mě udivovat tenhle
svět. Jsem zamilovaná. Do vůně čerstvě
posekané trávy. Do slunečných rán, kdy nemusím
nikam spěchat a můžu zůstat v posteli, jak dlouho chci.
Do procházek teplými večery na Šůráňkův kopec. Do šálku dobré
kávy dolité studeným mlékem. Do ohmataných stránek knih, které dokážou člověka strhnout tak, že zapomene na čas. Do hudby, která mě umí oslovit. Do ticha hlediště před otevřením opony. Do fotograﬁí z rodinných dovolených.
Do dopisů a tajných vzkazů, které člověk náhodou objeví na dně šuplíku. Do vlastní
postele a nočního ticha prosvíceného měsícem houpajícím se na obloze. Do časně ranních odjezdů vlakem do neznámých míst, která jsem si přála navštívit. Do uskutečňování
bláznivých nápadů, které nikdy nedopadnou dobře. Do bezstarostného smíchu. Do odhodlaného pocitu nenechat se zlomit a nevzdávat to. Do vlastních chyb způsobených tvrdohlavými
rozhodnutími, která mi všichni rozmlouvali. Do radosti z toho, že se povedlo něco, na čem mi
záleželo. Do náhodných setkání s usměvavými kolemjdoucími na ulici. Do přátelství s lidmi, kteří
tu pro mě jsou vždy, když je potřebuji. Do blízkosti milovaného člověka. Do rodinných sešlostí,
které vůbec nemusí být idylické, abych i přesto měla dojem, že rodina je to nejdůležitější, co člověk má. To, že jsme tady, není náhoda. Někdo si musel přát, abychom se narodili. Každý z nás je
součástí tikajícího stroje života, který se nedá zastavit. Nemůžeme říct, že je někdo z nás důležitější, protože ve své podstatě jsme jen bezmocní lidé, kteří se jednoho dne narodí a jednoho dne
zemřou. A i když jsme schopni leccos vymyslet, vynalézt, amputovat, nahradit, tuto skutečnost
nedokážeme ovlivnit. Život je vzácný dar, který dostaneme jen jednou. A je jen na nás, jestli
ho zahodíme, rozbijeme, rozbalíme, budeme si ho vážit, budeme se jím chlubit nebo ho
přijmeme s pokorou. Někdy možná máme pocit, že nám život „vráží kudlu do zad“. Ale
i s tím je potřeba se umět vyrovnat. Protože i to špatné má smysl. To ale ze své perspektivy nejsme schopní vidět, to nedokážeme pochopit. Někdy se zase cítíme být
úplně sami. Ale skutečně? Vždyť tu jsou vždy „ti druzí“, tak stejní… A jsou tu
i naši předkové, kteří nás neopustili, jsou tady s námi v tom, co vykonali,
co zde zanechali. My sami jsme jejich odkazem, jejich pokračovateli.
Záleží jen na nás, co tu necháme našim pokračovatelům. Tikající stroj života se nezastaví. A tak nepřestávejme nikdy milovat. Buďme pořád zamilovaní. Protože
přestat být zamilován znamená
smrt… –TEŠ–

Sloupnický místopis
Hranice mezi Dolní a Horní Sloupnicí prochází ulicí Ve Drahách. Jako symbol hranice
tu stával kamenný patník. Poněkud zvláštně
to zní, když se řekne „Draha“, ale název je
to vžitý. Kdysi tudy vedla cesta do Ústí nad
Orlicí, tehdy nejspíš zvaného „Oust“. Ve své
době šlo o rušnou část naší obce – žilo tu
na tři desítky obyvatel. Jen u Dolníčkových a Novotných měli prý po osmi dětech.
Pojďme si na některé dávné sousedy trochu
zavzpomínat.
Zcela na horním okraji, tam, kde se také
říkalo Na Špejcharu, bydlel malíř Bezděk.
Maloval krajiny, školu, kostel a na přání
i jednotlivé domy. Do Drah se chodilo šít –
ke švadleně Bečičkové nebo Kučerové, co
bydlela naproti Bezděkovým. Krejčím byl
pan Fišer, který si za zkrácení kalhot nebo
vyžehlení účtoval pětikorunu. Jeho syn byl
cestářem – v zimě posypával silnice škvárou, aby sousedé neuklouzli, a pracoval
také jako hrobník. Tím byl svého času také
pan Dvořák, který kromě starosti o hřbitov
také vykonával funkci kostelníka a zvoníka
v katolickém kostele. Neblaze proslulým
občanem této lokality byl pošťák německé
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národnosti Hanousek. Za Protektorátu
spolupracoval s nacisty, za což byl po válce
uvězněn v litomyšlské věznici. Zřejmě díky
pomoci své dcery ale před soudem uprchl
do Rakouska. Jeho švagrem byl pan Novotný, jenž spravoval děravé hrnce. Zmiňme
i zedníka pana Zachaře.
Ještě než byl ve Sloupnici postavený
kostel, stávala v těchto místech tvrz. Z ní
údajně vedla podzemní chodba, která
ústila dole Ve Drahách
v myslivně, v domě,
kde dnes bydlí Liškovi.
V jejich sklepě jsou
pozůstatky klenutého
vstupu. Kdo chce, ať
věří, že je to ona tajná
chodba…
A na závěr jedna
kvízová otázka: Víte,
kde se říká Kravská
ulička? Ano, je to ta
vedlejší
souběžná
ulice.
–MŠ–

Kravská ulička

Ve Drahách
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Zprávy obecního úřadu
Připravuje se oprava koryta potoka
Na základě loňských dubnových povodní, kdy se dolní částí obce
valila velká voda a v poměrně velké míře zdevastovala koryto potoka, si Povodí Labe nechalo vypracovat projekt na opravu koryta
v dolní části obce. Oprava je rozdělena do dvou úseků. První úsek je
od Pohorských k rybníku u Matyášových a druhý úsek od bývalé prodejny potravin k dolní hasičárně. Pokud vše dopadne podle představ
Povodí, měly by opravy začít v letních měsících. Povodí Labe bude
uskladňovat materiál na opravu na březích potoka a prosí o shovívavost obyvatel, kteří okolí potoka udržují.

Obec podpořila úpravu areálu Na Mlejnici
Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sloupnici se podařilo napodruhé získat dotaci ve výši 450 tisíc korun na zastřešení hlediště
Na Mlejnici. Součástí dotace bylo i vybudování hracích prvků na severní stěně hlediště. Na akci bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele díla. Nejnižší cenu 630 tisíc korun předložila ﬁrma Černý, s.r.o.
Litomyšl. Podmínky poskytovatele dotace (MAS Litomyšlsko) stanoví
nejprve zaplatit fakturovanou částku a poté zažádat o proplacení
dotované částky. Hasiči takovou částkou nedisponují, proto požádali
zastupitelstvo obce o poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 450
tisíc korun a o mimořádný příspěvek ve výši 150 tisíc korun. Zbývajících 30 tisíc korun uhradí hasiči ze svého účtu. Zastupitelstvo obce
na svém jednání v květnu schválilo hasičům poskytnutí překlenovacího úvěru ve výši 450 tisíc korun i mimořádný příspěvek ve výši 150
tisíc korun. Na částku 450 tisíc korun byla sepsána smlouva o vrácení ﬁnancí nejpozději do 15 dnů na účet obce po obdržení dotace
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z MAS Litomyšlsko. Abychom předešli zbytečným dohadům o tom,
že zastupitelstvo poskytuje značnou částku zájmovému spolku, je
třeba říct, že kulturní areál Na Mlejnici je majetkem obce a hasiči ho
pouze spravují. Dále si je třeba uvědomit, že se jedná o akci, která
neslouží pouze hasičům, ale široké veřejnosti. Věřím, že tímto rozšířením se zlepší pohodlí návštěvníků a děti zde najdou další možnosti
svého vyžití.

Přivaděč k R-35
V dubnu se zástupci obcí na Litomyšlsku zúčastnili na Krajském
úřadě Pardubického kraje jednání s radním zodpovědným za dopravu
panem Duškem, zhotovitelem Velkého územního celku Pardubického
kraje, ředitelem SÚS pro Pardubický kraj a představitelem Ředitelství silnic a dálnic, aby projednali sjezdy a přivaděče na plánovanou
rychlostní komunikaci R-35. Nejvíce diskutovaným sjezdem je sjezd
za Kornicemi, který má obsloužit město Litomyšl. Dále by z něho měly
být vedeny přivaděče pro Ústí nad Orlicí a Českou Třebovou. Do České
Třebové by měl být vybudován obchvat severně od Němčic a pro Ústí
nad Orlicí by měla sloužit stávající silnice č. 360 s nově vybudovaným
obchvatem Sloupnice v lokalitě od odbočky na Vlčkov směrem na Voleského kopec a znovu se napojit na silnici u transformátoru směr
Řetůvka. Paradox je v tom, že o tento sjezd není mezi jmenovanými
městy zájem. Litomyšl souhlasí se sjezdem u Janova, Česká Třebová
a Ústí nad Orlicí počítají s přivaděčem u Opatova, případně ze směru
od Holic u Týnišťka. Bylo nám vysvětleno, že tento sjezd je již projednán ministerstvem životního prostředí a je na něj vydána tak zvaná
EIA, což je stanovisko dopadu na životní prostředí v dané lokalitě.
Pokud by bylo navrženo škrtnutí tohoto přivaděče a skutečně k tomu

SLOUPNICKÝ PELMEL  ČERVEN 2014

došlo, zpozdilo by to další průběh přípravných prací na stavbě R-35.
Bylo nám slíbeno, že pokud dojde k výstavbě R-35, může být provedena změna stavby před jejím dokončením. Nákres sjezdu a přivaděčů je možno zhlédnout na OÚ Sloupnice.

Různé
 Zastupitelstvo schválilo smlouvy s KÚ Pardubického kraje na dotace. První se týká přidělení částky 250 tisíc korun na zpracování
projektu na II. etapu kanalizace. Druhá je na 10 tisíc korun pro SDH
Dolní Sloupnice na nákup ponorného čerpadla.
 Byl schválen nákup staršího kontejneru od Obce Morašice
na plasty a PET láhve. Kontejner má objem 5 m3 a obec za něj zaplatila 21 tisíc korun.
 Zastupitelstvo schválilo Smlouvu na hrobová místa na rok 2014–
–2023. Smlouvy budou občanům dodány o prázdninách prostřednictvím brigádníků nebo zaslány poštou. Poplatek za užívání hrobových
míst je třeba uhradit do konce roku 2014.
 V současné době probíhají dokončovací práce na úpravě komunikací po zhotovené kanalizaci. Množí se požadavky od obyvatel
o umístění retardérů na zpomalení provozu. Rada obce s umísťováním retardérů nesouhlasí. K umístění retardérů se musí vyjádřit
příslušný odbor dopravy a Policie ČR. Dále si je třeba uvědomit, že
se nejedná o lacinou záležitost. Každý řidič by si měl uvědomit, že
místní komunikace v obci nejsou dostatečně široké a lehce může dojít k dopravní nehodě, pokud nepřizpůsobí svoji rychlost stavu a povaze vozovky.
 V březnu byl proveden na obecním úřadu audit na hospodaření
obce za rok 2013. Nebyly nalezeny žádné větší ani drobné nedo-
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statky. Děkuji tímto paní účetní za kvalitní vedení účetnictví obce.
Zpráva auditu spolu se závěrkou hospodaření je umístěna na webových stránkách obce.
 Od pátku 23. května do neděle 25. května uspořádal Domov pro
seniory ve Sloupnici tradiční výstavu. Tentokrát to nebyla výstava
obrazů, ale fotograﬁí s různými žánry. Bylo možno shlédnout portréty lidí i zvířat, proměnu Sloupnice v čase a hlavně fotograﬁe koní.
K prezentaci fotograﬁí byly využity i prostory v parku u domova
a náramně do scenerie přírody zapadly. Řediteli domova, kuchařkám
a všem, kteří se na výstavě podíleli, patří velký dík a můžeme se těšit
na další rok, čím nás vedení domova překvapí.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Celkem

Dolní Sloupnice

Horní Sloupnice

Zapsaní voliči

1 382

648

734

Účast celkem

220

94

126

Účast %

15,9 %

14,5 %

17,2 %

KDU-ČSL

69 hlasů / 43,6 %

22 hlasů / 23,4 %

47 hlasů / 37,3 %

ČSSD

33 hlasů / 15 %

19 hlasů / 20,2 %

14 hlasů / 11,1 %

TOP 09

22 hlasů / 10 %

7 hlasů / 7,4 %

15 hlasů / 11,9 %

ANO 2011

20 hlasů / 9,1 %

7 hlasů / 7,4 %

13 hlasů / 10,3 %

Svobodní

13 hlasů / 5,9 %

10 hlasů / 10,6 %

3 hlasy / 2,4 %

KSČM

11 hlasů / 5 %

6 hlasů / 6,4 %

5 hlasů / 4 %

ODS

10 hlasů / 4,5 %

4 hlasy / 4,3 %

6 hlasů / 4,8 %

Česká pirátská strana

10 hlasů / 4,5 %

4 hlasy / 4,3 %

6 hlasů / 4,8 %

Výsledky
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Velké výročí
naší školní budovy
oslavili důstojným
a velkolepým
programem
učitelé, žáci
i další občané
v sobotu
17. května 2014.


Škola
stoletá
Oslava stých narozenin školy opravdu stála za to! To, co dokázal
pedagogický sbor a žáci této školy, je úžasné, a zaslouží si obrovské
poděkování! Při prohlídce školy, jejího vybavení, výzdoby a nádherných fotek si mohli občané také koupit výborně sepsaný almanach.
Poté se dlouhý průvod absolventů školy k sokolovně, kde měli žáci
ZŠ připravený tříhodinový program, za který by se nemuseli stydět
ani v televizi. Myslím si, že závěrečný potlesk, který neměl konce, byl
za všechna slova. A proto, vážený pedagogický sbore, milé děti – děkujeme vám za ten nádherný kulturní zážitek a přejeme vám spoustu
nápadů a elánu v další práci!
KOLEKTIV MŠ SLOUPNICE

Kdo se oslav nezúčastnil, mohl jenom litovat. Program, který
žáci a učitelé připravili, byl jedním slovem úchvatný. Každý, s kým
jsem mluvil, žasl nad trpělivostí učitelů a dovedností dětí. Škola má
schopné učitelé a šikovné děti, a když se vše dá dohromady, vznikne
skvělá zábava. Nechci nikoho jmenovitě chválit, protože chválu si
zaslouží všichni, chci pouze vyslo17. kvvit velký dík za to, co jsme
mohli zhlédnout. Znovu se ukazuje, že venkovská škola má pro obec
velký význam, protože dokáže předat dětem něco navíc, co v městských školách je málo vídaný jev. Ještě jednou děkuji všem, kteří se
na oslavách 100 let školy podíleli.
JOSEF ŠKEŘÍK
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 Hlavní oslavenkyně se už s předstihem
chlubila svým věkem.

 Velký zájem byl o historické fotograﬁe.
 Před účastníky oslav promluvil ředitel
Václav Sychra a starosta Josef Škeřík.

 Dlouhý průvod příznivců školy
se za hudebního doprovodu vydal
k sokolovně.

 V hlavní roli oslavného programu byla
samozřejmě naše škola v noblesním
podání Viktorie Štochlové.

 Kolik svíček bylo na narozeninovém
dortu?

V základní škole si můžete
objednat DVD z průběhu oslav.
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Rozhovor Pelmelu:
o škole a školství
Za sto let existence zdejší školy se v ní vystřídalo
třináct ředitelů. Posledních sedm let ji vede Václav Sychra.
 Jak hodnotíte oslavy 100 let školy?
Splnily vaše očekávání?
Plánovali jsme, že to uděláme v podobném stylu jako Den matek. Spojili jsme to
s výzdobou školy, připravili výstavu fotek,
práce žáků, informace o historii budovy…
Na plese v sokolovně možná bylo méně lidí,
než jsem čekal, ale zase se dalo dobře tancovat. Ikonou večera byla bývalá paní učitelka Janecká, okolo které se utvořil taneční
kroužek. Naopak účast v průvodu jsem očekával tak třetinovou.
 Budova v posledních letech prošla řadou zásadních stavebních úprav. Co bylo
podle vás nejzásadnější?
V podstatě všechno. Okna, fasáda,
kotle… Třeba uklízečky si hodně pochvalují
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nová okna, protože jsou jenom jednokřídlá
a dobře se myjí. Navíc teď šetříme spoustu
peněž za energie nebo za proškolování obsluhy kotlů… Všechno do sebe zapadlo.
 Plánujete nějaké další úpravy?
Bylo by dobré, kdybychom za školou měli
tělocvičnu, ale to teď vzhledem k dalším investicím v obci nemůžeme čekat. I když chození do sokolovny nijak zlé není, navíc tady
máme dvě hřiště a malou tělocvičnu.
 Potřebovala by Sloupnice dnes nějakou podobně významnou stavbu?
Sportovní halu. Srovnatelné vesnice
jako třeba Dolní Újezd mají odpovídající
kryté sportoviště. Sokolovna je dobrá, ale
jeden sál by neměl sloužit zároveň kultuře

a sportu. Ani pro jedno tam nejsou ideální
podmínky.
 Škola čerpá ﬁnance také z fondů Evropské unie. Jak je využívá?
Měli jsme tu projekt, díky kterému jsme
zařídili počítačovou učebnu, vybavili jsme
třídy interaktivními tabulemi, nakoupili jsme
počítače i do učitelských kabinetů a další
související vybavení.
 Naše škola dříve sloužila dětem z několika okolních obcí. Jak je tomu dnes?
Děti z Voděrad a ze Džbánova sem nemají spoj, tak jezdí do Chocně, některé děti
z Vlčkova k nám dojížděly na kole, jinak také
raději využívají autobus do Litomyšle. Z Heřmanic k nám teď děti chodí.
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 Ohrožuje naši školu úbytek dětí?
Asi ne, protože Sloupnice je dost velká.
Za sedm let, co tu jsem ředitelem, se počet dětí pohybuje kolem 175. Je pravda, že
letos odchází dvaadvacet dětí a přijde jich
jen třináct. Ale už teď jsou nahlášené další,
které se stěhují do Sloupnice nebo okolních
vesnic.
 Nemusíme tedy mít strach ze slučování tříd?
Ono to možná vypadá, že slučováním tříd
na 1. stupni dochází ke snižování kvality
vzdělávání. Často je to ale naopak. Starší
děti pomáhají těm mladším, naučí se větší
samostatnosti, protože za nimi pořád nestojí někdo, kdo by jim říkal, co zrovna teď
mají dělat. Musí tam ale být učitel, který ví,
jak na to. Mám pocit, že zrovna děti z Českých Heřmanic toho díky prostředí malotřídky kolikrát umějí víc než jiné. Možná tady
taky časem dojde ke slučování tříd, ale vůbec bych se toho nebál.
 Co si myslíte o víceletých gymnáziích, kam mohou děti přestoupit po páté
třídě?
Nižší stupeň gymnázií je při tom, jak je
nastaven systém, obecně považován za takový mor školství. Někteří ředitelé jsou
hodně naštvaní, že jim gymnázia odebírají
žáky, ale u nás to takový problém není. Stát
by měl stanovit nějaké kvóty, kolik žáků mo-
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hou gymnázia přijímat vzhledem k populaci
v daném ročníku. Přínos pro samotné děti
je sporný – kdo se chce prosadit, musí mít
trochu ostré lokty.
 Říká se, že schopnost dětí učit se
klesá. Pozorujete to taky?
Ani ne. Spíš je špatně nastavený systém,
kdy na každém stupni nemůže dítě propadnout víckrát než jednou. V extrému se může
stát, že žák nedostane nikdy lepší známku
než pětku, a přesto dostane doklad, že absolvoval základní vzdělání. Jak potom člověk takové dítě donutí, aby něco dělalo?
 Jaká je koncepce státu v systému základního vzdělání?
Stát žádnou koncepci už přes dvacet
let nemá. Vzdělávání v podstatě stojí jen
na těch učitelích, kteří chtějí dětem něco
předat. Neexistují žádné osnovy, které by
stanovily, co přesně se má ve kterém ročníku učit. Jsou jen rámcové programy, kde
třeba stojí jen to, že „žák umí telefonovat“.
Záleží na každé škole, jak takový program
rozpracuje.
 České školství bývá kritizováno, že
v něm stále převládá systém „biﬂování“
místo rozvoje kreativity a myšlení. Jaký
je váš pohled?
Nemyslím si, že je potřeba, aby se děti
v dějepise učily, kolik tanků se rozbilo u Kur-

sku, ale základní data znát musí. Je pravda,
že si mohou spoustu věcí vyhledat na internetu, ale musí pak umět poznat, zda to,
co najdou, je užitečné, nebo je to úplný nesmysl.
 Ve škole existuje školní parlament.
Kdo ho tvoří a jakou má funkci?
Je to instituce zřízená k tomu, aby se děti
prostřednictvím svých zástupců mohly podílet na vytváření prostředí školy. Scházíme
se s nimi čtyřikrát ročně, řekneme jim, jaké
jsou novinky, co plánujeme, a děti nám zase
řeknou své požadavky. Podle toho, co chtějí,
se jim snažíme vyjít vstříc.
 Uzavíráte s rodiči nějaké smlouvy
ohledně vzájemných vztahů?
Ne, myslím, že to nemá smysl. Když dítě
zlobí, zavoláme si rodiče, a pokud jsou rozumní, vyřeší si to s ním doma. Pokud se
školou spolupracovat nechtějí, smlouva nepomůže.
 Co byste škole popřál do dalších sta
let?
Hlavně, aby tady zůstala zachovaná. Bez
školy vesnice není místem, kde se lidé scházejí, ale jen se potkávají, když jedou domů
přespat.
–MŠ–
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Hasičská přípravka zahájila činnost

Soutěž mladých myslivců

V dubnu 2014 se do kroužku hasičské přípravky přihlásilo devět
dětí ve věku od 3 do 6 let – pět chlapců a čtyři děvčata. Scházíme se
v hasičské zbrojnici každý týden na jednu hodinu a to vždy ve středu
od 15.30 hodin.
Obsahová náplň kroužku musí být pestrá, abychom děti zaujali
– samozřejmě vzhledem k jejich věku se děti učí zvládat základy hasičských dovedností a práci s hasičským nářadím. Veškerá činnost
v kroužku probíhá formou hry. V letošním roce je zásadní získat
u dětí důvěru tak, aby fungovaly bez maminek a do kroužku se těšily.
Moc důležitá je trpělivost, protože mnohé děti si zvyknou dříve a dalším to může trvat o něco déle.
Už když jsme se rozhodovali, zda založit kroužek přípravky mladých hasičů, měli jsme na paměti, že to bude velice časově náročná
činnost a obrovský závazek vůči dětem. Jsme však hluboce přesvědčeni, že je to jediný způsob, jak zajistit pokračování a budoucnost
našeho sboru. Tehdy jsme si také stanovili i naše dlouhodobé cíle,
kterých chceme dosáhnout při práci s hasičskou mládeží. Jedním
z nich je zejména vytvoření fungujícího systému práce s mladými
lidmi v SDH Horní Sloupnice a postupné rozšíření práce kroužku
z kategorie přípravky na kategorii mladších. Pokud se nám to podaří a části dětí přiroste „hasičina“ k srdci (tak jako nám), bude mít
SDH Horní Sloupnice a výjezdová jednotka vlastní zdroj budoucích
nových členů. Pevně věříme,
že při nadšení dětí, trpělivosti
rodičů a s podporou našeho
sboru a našich sponzorů vše
úspěšně zvládneme.

Dne 10. května 2014 pořádal
Okresní myslivecký spolek Ústí nad
Orlicí již 41. ročník dětské soutěže
„O zlatou srnčí trofej“. Vůbec poprvé
v historii se soutěž konala ve spolupráci s Mysliveckým sdružením Březina České Heřmanice a Háje Sloupnice na chatě U Mudáka.
Za slunečného počasí se sešlo
celkem 52 dětí ze sedmi vesnic.
Čekalo na ně spousta zajímavých
úkolů spojených s přírodou, myslivostí, kynologií a pro všechny oblíbená střelba ze vzduchovky. Malé myslivce přišel podpořit mimo jiné
i starosta Sloupnice Josef Škeřík a senátor Petr Šilar. Po celou dobu
konání soutěže bylo pro děti, fanoušky i ostatní návštěvníky připraveno tradiční občerstvení typické pro chatu U Mudáka.
Nutno podotknout, že této zajímavé soutěže se zúčastnili i „naši
malí sloupenští myslivci“, kteří navštěvují přírodovědný kroužek pod
vedením Miroslava Vašiny a Václava Jiráčka. A že si nevedli špatně,
dokazují výsledky, kterých dosáhli. Z kategorie A si z našich nejlépe
vedl Vojta Vašina, který se umístil na 5. místě, Eliška Peňázová,
která obsadila 7. místo, a jejich spolužačka Ema Borovcová 8. místo.
Z kategorie B se z 3. místa radoval Jakub Vašina a z 5. místa jeho
spolužák Luboš Jiráček. 14. místo obsadil Matěj Faltys a 20. místo
Jan Křivánek. Poděkování patří zkušebním komisařům, kteří měli nelehký úkol posuzování, mladým trubačům, jenž celou soutěž zahájili
a v odpoledních hodinách zakončili mysliveckými fanfárami a také
všem ostatním, kteří se na této akci jakkoliv podíleli.

ZA SDH HORNÍ SLOUPNICE
LUCIE BEDNÁŘOVÁ
A MARCELA ŠEJBLOVÁ
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ZUZANA VAŠINOVÁ
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DOVEDA na návštěvě našich
krajanů aneb zapomenutý kraj…
Kdysi jsme vás v Pelmelu informovali o tom, že jsme s naším divadelním spolkem
Doveda zavítali do Srbska, kde jsme několikrát odehráli pásmo zdramatizovaných
staropražských písniček. A protože se člověk rád vrací do míst, která ho nějakým způsobem zasáhla, rozhodli jsme se letos znovu navštívit naše krajany v Srbsku.
I když už někteří z nás věděli, co mají
od výletu očekávat, v mnoha ohledech to
pro nás bylo jiné, nové a jedinečné. Tentokrát naší cílovou stanicí nebyla Biela Cerkva,
ale sousední vesnice Kruščica, kde se také
udržuje česká komunita. Namísto hotelu
jsme byli ubytovaní přímo v rodinách, což
mělo nepochybně své kouzlo, protože jsme
mohli blíže poznat tamní způsoby a zvyky
a lépe se vzájemně poznat. Musím říct, že
lepší kávu než tu, kterou nám vařila naše
paní domácí, jsem ještě nepila. I letos jsme
zde dvakrát vystoupili (jednou v Kruščici
a jednou v Biele Cerkvi), tentokrát ale s čertovskou pohádkou.
Protože jsme měli dost volného času,
stihli jsme poznat kousek tamní krajiny. Asi
největším zážitkem pro mě byl výlet do sousedního Rumunska, do malé vesničky Svatá
Helena. Když jsme sem přijeli, měla jsem
pocit, že jsme se neposunuli geograﬁcky,
ale vrátili se v čase. To, že tuto vesnici v 19.
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století založili čeští přistěhovalci, jsem
věděla, ale že všude uvidím české názvy
a uslyším tak vytříbenou a krásnou češtinu,
ze které by si mohli vzít příklad mnozí čeští
hlasatelé, to pro mě bylo velkým překvapením. A když jsem viděla ty nevyasfaltované cesty plné kamínku a uválené trávy,
staré domy s dokořán otevřenými okenicemi, studnu se starou pumpou a žebřiňák
tažený dvěma voly vedenými starým dědečkem v bílé lněné košili, připadala jsem
si, jako bych se ocitla v idylickém Ladově
obrazu. Ale všechno má dvě strany. Tento
idylický obraz je vykoupený těžkou prací
na okolních polích, která zde představuje
jediný způsob obživy. Aby se zde udržela
čeština v čisté podobě, uzavírají sňatky jen
mezi sebou, většinou v rámci jedné vesnice.
Místní lidé se musí ledasčeho vzdát, když
se rozhodnou zachovávat staleté tradice
a žít zde, místo toho, aby se odstěhovali
do měst. O to zarážející je, když člověk

v tomto časem zapomenutém kraji potká
čtyři muže, samo sebou Čechy, na čtyřkolkách, kteří s arogancí vesele drancují
okolní lesy a pole. Protože co není zakázáno, je přece dovoleno. Tam totiž pokuty
jako u nás nemají. Podobně smutný pohled se nám naskytl, když jsme vystoupali
na kopce, abychom si mohli lépe vychutnat
okolní krajinu. Napočítala jsem asi třicet
„větrníků“. Myslíte si, že to někdo postavil, protože se zajímá o obnovitelné zdroje
a záleží mu na přírodě? Ne, právě naopak.
Jde mu především o peníze. Vykoupil místní
pozemky za směšnou sumu, aby na nich
mohl proﬁtovat, tomu se říká „těžkej byznys“. Možná právě proto jsem opouštěla
Rumunsko a později i Srbsko se smíšenými
pocity. Sama sebe se ptám, jestli tím, že
člověk objevuje zapomenuté končiny světa,
jim vlastně nebere jejich identitu, jestli nepřispívá k jejich zániku.
Ale abych nekončila písní mollovou…
Musím říct, že jsme si celý pobyt náležitě
užili, skvěle jsme se bavili, jsme zase o nějaký ten zážitek bohatší a určitě se sem rádi
zase jednou budeme vracet.
–TEŠ–
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Minule jsme prošli jižní část žluté turistické značky, dnes půjdeme
severní částí. Z autobusového nádraží vyráží trasa kolem pošty
na humenní asfaltovou cestu za školu, tam odbočí doleva kolem hřiště a pak polní cestou přímo do lesa, pokračuje k osadě Džbánovec,
za „vojšticí“ se stáčí doprava k Vlčí jámě (bývala hlubší a skutečně
se do ní chytali vlci) a na Vilamovský kopec (558 m). Odtud můžeme
odbočit doprava po neznačené cestě, která nás zavede na Šuráňkův kopec (v zimě je využívána běžkaři). Žlutá u rozcestníku odbočuje doleva na kameniční cestu (zvaná též Kamenice) a dovede nás
po 7,5 km na Lysinu (509 m) nad obcemi Hrádek a Jehnědí. Tři sta
metrů zpět je na křižovatce vyvěšena turistická mapa a osazeny lavičky. Na Lysině prochází modrá značka. Půjdeme-li doprava, zavede
nás na Hrádek ke studánce Štěpánce (je udržovaná a je potěšením
pro velké i malé, jsou tam i hrnečky), pokračuje přes Řetůvku na silnici (tady se říká U Sloupku). Po silnici vede doleva směr Ústí nad
Orlicí a po cca jednom kilometru odbočí doleva k Parapleti (nechal
ho postavit továrník Jandera, odtud též Janderova vyhlídka, je tu
výhled na Kerhartice). Značka pokračuje k Loučení (u odbočky silnice
na Andrlův Chlum, loučili se tu kočí, kteří připřahali své koně k povozům u hostince Mendryk na původní strmé cestě k Ústí) a po vyhlídkové cestě nás dovede do Ústí nad Orlicí. Asi 200 m před odbočením silnice na „Andrlák“ lze odbočit doprava na žlutou značku,
která vede kolem Vicenovy studánky na Andrlův Chlum, nebo doleva
po žluté do Vlčího dolu (z vlčí hlavy teče voda) a kolem bývalé rasovny do Ústí. Tato žlutá značka je osazena informačními naučnými
tabulkami „Kolem staré Oustí“. Z Lysiny můžeme jít po modré přímo.
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Zavede nás na Sudislav, osadu Orlík (býval zde hrad) a do Brandýsa
nad Orlicí. Tady můžeme navštívit památník J. A. Komenského, bludiště ze stříhaných habrů, zříceninu hradu nebo rehabilitační lázně (přístupné veřejnosti, nově opravené). Zámek Žerotínů je nepřístupný.
Brandýsem prochází červená turistická značka. Směrem východním
jde přes Pernou, Bezpráví, Klopoty (restaurace v provozu), Říčky
a Kerhartice do Ústí. Z Říček lze jít do Ústí po modré přes chatovou
oblast Amerika. Z Brandýsa směrem západním jde červená kolem
penzionu Mítkov (funkční vodní elektrárna) přes Hrádníky (bylo tu
hradiště, prováděl se tu archeologický výzkum) a Peliny do Chocně.
JOSEF HUDEČEK
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Přátelská krajkářská přástva

z RC

Kopretina

Plánujeme v červnu
V posledním týdnu školního roku uskutečníme zábavné odpoledne
pro děti spojené s opékáním buřtů na dvorku RC a v jeho blízkém
okolí. Budou připraveny soutěže pro děti s odměnami a tombola.
Zváni jsou maminky a tatínkové s malými dětmi a děti ze zájmových
kroužků RC Kopretina.

Program o prázdninách
 V době prázdnin bude i letos v RC tábor pro školní děti.
Tábor bude od 30. 6. 2014 do 11. 7. 2014.
Přihlášky a bližší informace budou dětem rozdány ve škole.
 Dne 9. 7. 2014 plánujeme celodenní výlet do ZOO Jihlava.
 Od 12. 7. 2014 bude RC uzavřeno. Sejdeme se opět v září.

Přejeme Vám krásné léto a hodně sluníčka.
Za RC Helena Dolečková, Marcela Pavelková
tel.: 731 604 601, 777 621 072

V sobotu 17. května probíhala od rána
do pozdního odpoledne ve farním sálku sv.
Karla Boromejského krajkářská přástva.
Slovem přástva se dříve označovaly
„schůzky ke společnému předení“, v našem případě se ale jednalo o společné
paličkování. Na tuto již 22. přástvu pod
vedením výtvarnice Marie Poludové se
sjelo do Sloupnice kolem čtyřiceti krajkářek
z blízka i daleka. Například z Rychnovska
skupina krajkářek se svou učitelkou Ivanou Zezulkovou, ze Žamberka skupina žákyň (i jeden žák!) krajkářského oboru ZUŠ Petra
Ebena s učitelkou Pavlou Krejsovou, další bývalé žačky paní Poludové z Litomyšle, Proseče nebo Olomouce a také jedna krajkářka
z Babic u Brna, která si pro všechny jako ukázku jiné rukodělné
techniky připravila pletení košíčků z pedigu.
Jako patrona setkání bychom mohli označit P. Bernarda Špačka,
který osobně krajkářky přivítal a také sám celé dopoledne seděl
nad svou herdulí (neboli poduškou) a přebíral paličky v pilné práci.
Přástvu přijela osobně pozdravit také ředitelka ZUŠ Petra Ebena
ze Žamberka PhDr. Hana Chvátilová.
K prohlédnutí byla i malá výstavka cizokrajných paliček, vzácné
vzorníky starých krajek, ale také nejnovější krajka Marie Poludové
– sloupnické sakrální motivy, kterou od přestavitele obce dostal
otec Bernard k šedesátým narozeninám.
Deštivé počasí krajkářkám nevadilo. Alespoň je nic neodvádělo od soustředěné práce, u níž si stihly popovídat, načerpat
novou inspiraci a občerstvit se napečenými dobrotami. Těšíme se
na další setkání nad paličkami!
LENKA TILLICHOVÁ
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Dne 31. května 2014
by oslavil 65. narozeniny pan

Josef Bartoň

NAROZENÍ
Kdo jste jej znali,
vzpomeňte prosím s námi.
Matka, bratr s rodinou,
syn a dcera s rodinami.

Za kulturou Na Mlejnici
 v sobotu 14. 6. od 19.30 hodin
Divadelní soubor J. K. Tyl Meziměstí
uvádí komedii
PEKLO V HOTELU WESTMINSTER.
Bláznivá komedie o tom, že ani když
jste členem vlády, není jednoduché
si něco začít s vdanou sekretářkou.
A vybrat si k záletům hotel, kde je
i vaše manželka a čínská obsluha vám
moc nerozumí, je přímo katastrofa.
 v neděli 15. 6. od 17 hodin
Radek Škeřík uvádí akordeonový
orchestr SAFARI z Hradce Králové.
www.safariorchestr.cz
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Barbora Šafářová, Radim Pecháček,
Prokop Škeřík

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2014
 70 let
Ing. Jiří Veselý, Josef Mikulecký,
Jan Severa, Marie Kuchtová,
Josef Bartoň
 80 let
Zdenka Pechancová
 88 let
Vlasta Janecká
 89 let
Věra Šandlová, Vlasta Zachařová
 90 let
Marie Melichárková

březen, duben 2014

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2014
 75 let
Jan Sedláček, Marie Šikulová,
Libuše Šplíchalová, Růžena Tobková
 85 let
Marie Demelová
 86 let
Libuše Stráníková, Zdenka Matoušková
 87 let
Věra Dostálová
 88 let
Božena Janecká, Jiří Kodytek
 89 let
Anna Jeřábková

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se s panem
Janem Boukalem

JAZYKOVÉ
A HUDEBNÍ KURZY
VE SLOUPNICI
• ODPOLEDNÍ ANGLIČTINA
• DOPOLEDNÍ ANGLIČTINA
• ANGLIČTINA PRO DĚTI V MŠ
• ANGLIČTINA S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
• ANGLIČTINA PRO DĚTI Z 1. A 2. TŘÍDY ZŠ
• KLAVÍR
• ZPĚV

TAXI – smluvní přeprava
Miloš Leksa, Sloupnice 128, 565 53
e-mail: leconte@seznam.cz
tel.: +420 602 178 401, +420 606 607 777

VYUČUJÍCÍ: Mgr. Jana Sychrová
TELEFON: 723 168 461
ZAČÁTEK VÝUKY: září 2014
PŘIHLÁŠKY: do 30. 6. 2014
WEB: http://janasychrova.webnode.cz



důkladné odstranění zubního kamene a plaku ●
leštění zubů ● bělení zubů ● ﬂuoridace zubů ●
výběr správné techniky čištění zubů u dětí,
dospělých, hendikepovaných, těhotných žen
a orthodontických pacientů ● ošetření citlivých
zubních krčků ● ošetření zubních náhrad, můstků
a implantátů ● výběr správných pomůcek na čištění
zubů ● řešení zápachu z úst ● výživové poradenství
Vhodné zejména pro pacienty s krvácením dásní.
Toto ošetření můžeme doporučit i dětem
a těhotným ženám.

Blanka Doubravová, DiS., ordinace MDDr. Peter Novák
Dolní Sloupnice 188, 565 53 Sloupnice
tel.: 465 549 236, e-mail: blanka.doubravova@email.cz
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Dentální hygiena
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Poradím Vám
s každou střechou,
fasádou a izolací
„Je to jednoduché, přijedu k Vám, zaměřím objekt, navrhnu optimální
řešení, spočítám cenu a když se Vám to bude líbit, rád vše dodám.“
Věrnostní program COLEMÁNIE
Registrujte se a získejte 3 výhody za Váš nákup:
1) Nákup za velkoobchodní ceny
2) Zboží zdarma za nasbírané body (COLy)
3) 150 výherců získá: první 3 zboží zdarma až za
20.000 Kč, dále skútry, tablety, chytré telefony
a další ceny.
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www.colemanie.cz

Potřebujete přikrýt dřevo,
zakrýt kurník nebo kůlnu?
Nejjednodušší řešení je trapézový plech.

Zelená úsporám na klíč.

cena běžná: 239 Kč/m2

Od vyřízení dotace

pro držitele věrnostních karet: 149 Kč/m2

až po realizaci.

(vč. DPH)

Váš poradce: Luboš Marek, mobil: 725 675 630
OBCHODNÍ CETRUM SVITAVY,
Olomoucká 26A/1759, 568 02 Svitavy, tel: 461 324 740
ředitel obchodního centra Martin Prokop, mobil: 725 675 627
www.coleman.cz
prodáváme i na internetu - http://e.coleman.cz

Výrobky těchto partnerů u nás nakoupíte výhodněji.
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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.

Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. července 2014.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 8. srpna 2014.

pelmel@sloupnice.cz

Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně. Vydání 3. čísla 16. ročníku – 11. června 2014.
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: Martin Škeřík, Tereza Štochlová
Graﬁcká úprava a sazba: Petr Bartoň,
Tisk: Tiskárna Osík

