Ročník 17 — Říjen 2015
Časopis obce Sloupnice

NEMÁM RÁD POČÍTAČ! A je to venku. Napsal jsem to, a musím přiznat, že ten nápis na monitoru vypadá
hrozně. Musel jsem to napsat, přestože vím, že si o mě leckdo začne myslet, že jsem blázen (nebo se v tom
utvrdí). I přesto, že mi žena pravděpodobně plivne do tváře, až si to přečte (ale až v Pelmelu, příspěvky píšu
tajně po nocích). Děti se za mě nejspíš budou stydět (skrytě doufám v opak). Počítám i s tím, že bych za to mohl
být hnán na hranici (to tu nebylo dobrých 600 let).
Než se to všechno stane, dovolte mi malé vysvětlení. Ona to není stoprocentní pravda. Já ho někdy beru na milost. Ale musí být dobrý sluha, nikoliv zlý pán. Tak třeba tenhle úvodník samozřejmě píšu na počítači. Občas
vyřizuju nějakou korespondenci, vyhledávám informace na internetu (i když za pravdivost některých bych ruku
do ohně nedal), čtu zprávy… A tady už musím být na pozoru. Přečtete něco, on vám tam podstrčí další článeček, chraň vás ruka páně nechat se vtáhnout do diskuze. A hned je půl jedné a ráno vstáváte do práce. Skvěle
to umí taky s písničkami nebo videy (fakt se to takhle blbě píše, hledal jsem to na internetu). A jak začnete hrát,
tak to jste úplně ztracený! Nenápadně si vás zaháčkuje a už si vás vede, kam chce on. A to vím, o čem mluvím,
taky jsem hrával – karty! A už je ze sluhy pán. To se nesmíte nechat. A pěkně si dupnout! Žádnej facebook,
kamarády mám! Žádný You tube, do kina s nima půjdu, nebo do hospody a zazpíváme si tam! Jak to říkáte,
minecraft? Pojďte mě děcka radši pomoct na zahrádku.
Tak, až potud jsem to už měl jednou napsané. A líp. Potom jsem šel něco dělat (já u toho nevydržím dlouho
sedět), nějak jsem si to neuložil, a když jsem to potom hledal, článek byl fuč! Prý nějaký čistící program. Prdlajz,
já si myslím, že v sobě ten článek nechtěl mít. Že to prostě nesnesl a normálně to smazal, s…ě zákeřná. Ale já
si na něj dám pozor a neodejdu, dokud to nedopíšu a neodešlu! Podruhý už mě nedostane.
Ono to teď vypadá, že jsem naprostý počítačový lempl a děcka hrajou od rána do večera. Není tomu tak. Nejsem
pravda žádný programátor, u té americké ﬁrmy, co se jim ohýbají telefony, by mi asi práci nedali, ale co potřebuju, to si nějak zařídím. A když nevím, tak se zeptám. No a děcka? Tuhle jsme se na to téma bavili s jedním
panem investorem v práci a on na mě nevěřícně zíral, když jsem mu tvrdil, že moje děti nemají proﬁl, ale normální kámoše a že čtou knížky. Takový ty tlustý, papírový, co byly dřív. V tu chvíli jsem se trochu dmul (pýchou).
Je mi jasný, že bez počítačů to dnes nejde. A nepůjde to bez nich asi ani zítra a pozítří. Ale pojďme si pohlídat,
aby zůstaly pouze dobrými sluhy. Protože pokud se stanou zlým pánem, začnou vás nenápadně připravovat
o čas. A to je váš čas a máte ho jen omezené množství. A máte ho mít taky pro své nejbližší. Ten čas, který dáte
zbytečně displejům, ten je fuč a nikdo vám ho nevrátí. Tak na viděnou ve skutečném světě!
–JaN–

Husův pomník ve Sloupnici
Letos si připomínáme šestisté výročí
upálení Mistra Jana Husa. Také Farní sbor
Českobratrské církve evangelické ve Sloupnici si připomínal jednu z nejvýraznějších
osobností českých dějin. V červnu se v evangelickém kostele uskutečnila přednáška
pana faráře Bohuslava Vika o životě Mistra
Jana Husa, v říjnu církevní kantor Ladislav
Moravetz přednášel o Husových písních.
Trvalý odkaz Jana Husa představuje kamenný pomník u evangelického kostela.
O jeho vzniku hovoří kronika sboru: V roce
 se rozbhly p#ípravy k oslavám '** let
od upálení Jana Husa. Ješt v tom roce byly
vykonány opravy na kostele a fa#e. Na ja#e
' byly v blízkosti kostela zasazeny
dv Husovy lípy, mezi nimi byl pak umístn
a 3. 4ervence odhalen balvan z žulových
kamen9 s nápisem. Vlastní jubilejní slavnost
se konala v nedli . 4ervence – dopoledne
slavnostní bohoslužby a odpoledne p#ednáška o „duchovním život Husov“. Byla
také provedena sbírka na jubilejní Hus9v
dar, ve které se sešlo <'= k * h. V lét byl
opraven a znovu vymalován chrámový strop
v presbyteriu.
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Na za4átku letošního
léta byl pomník opraven.
Kameník Prokš z Chocn
vy4istil spáry a obnovil
nápis, drobnou brigádnickou výpomocí p#ispli
i 4lenové sboru.

Výpisky z kroniky
pořídila
Martina Karlíková.

–MŠ–
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Zprávy obecního úřadu
V sokolovně byla dokončena rekonstrukce
sociálního zařízení
Na konci září byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení
v sokolovně. Stavba se kvůli nedostatkům v projektu protáhla
oproti plánu o měsíc. Přes všechny potíže se rekonstrukce zdárně
dokončila a budova sokolovny konečně dostala sociální zařízení,
které odpovídá moderním a hygienickým požadavkům. Nyní zbývá
pouze dodělat prostor před přístavkem tak, aby byl přístupný i pro
vozíčkáře. Tyto práce si již zhotovíme svépomocí. Protože již 3. října
byla v sokolovně větší akce, byli jsme nuceni objednat úklidovou
ﬁrmu na úklid celé budovy. Svépomocí bychom nedokázali všechny
prostory do požadovaného termínu uklidit. Chtěl bych touto cestou
poděkovat dodavateli prací ﬁrmě MEJTOSTAV, s.r.o. Vysoké Mýto
za odvedenou práci, poděkování zaslouží David Millich, který prováděl stavební dozor, a František Zachař za důslednou kontrolu dodavatele. Velký dík patří i panu Fišerovi, který na celou rekonstrukci
každý den dohlížel a zajišťoval nezbytný servis, jenž byl s touto
akcí spojen. Cena za celkovou rekonstrukci sociálního zařízení se
vyšplhala téměř ke 2,7 milionům korun.
Tato akce byla prvním počinem v celkové rekonstrukci budovy.
V plánu je mimo jiné snížení stropu nad jevištěm, vyřešení šaten pro
cvičence, zázemí pro divadelní spolek, výměna nebo oprava oken
na celé budově. Je toho ještě mnoho, co se musí udělat, aby budova
splňovala podmínky jak pro kulturní, tak sportovní činnost. Ohled
musíme brát na to, že budova je kulturní památkou.
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Obecní úřad má novou fasádu
Budova obecního úřadu dostala novou tvář. Nejprve byla vyměněna okna a následně se opravila a natřela fasáda. Výměnu oken
zajistila za 292 225 Kč ﬁrma GERAPPA, s.r.o. Ústí nad Orlicí. Opravu
fasády prováděla stavební ﬁrma pana Holce a nátěr provedl Ondřej
Dostál. Celková oprava a nátěr fasády na budově stál 265 837 Kč.
Z důvodu stavby lešení kolem budovy jsme museli přistoupit k pokácení dvou stříbrných smrků. Kácení bylo konzultováno s panem Vavřinem z Litomyšle, který provozuje zahradnictví ve Strakově. Stromy
byly značně proschlé a větvemi ničily stávající fasádu. Prostranství
před budovou bude znovu upraveno.

Rozšiřuje se kanalizace
Několik majitelů nemovitosti nad zdravotním střediskem projevilo
přání napojit se na kanalizaci. Byla svolána schůzka se zájemci a projektantem. Napojit by se chtěli do konce října letošního roku. Část
výkopu povede po obecním pozemku. Obec na těchto pozemcích zajistí a zaplatí výkopové práce a položení trubek. Znovu připomínáme
majitelům nemovitostí, kteří se mají napojit na kanalizaci, aby tak
učinili v co možná nejkratším termínu. Po napojení na kanalizaci je
žádáme o nahlášení stavu vodoměru na obecní úřad.

Probíhá restaurace sakrálních památek
Letos v červenci podala naše obec na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o dotaci na restaurování drobných sakrálních památek.
Byly vybrány čtyři kříže, které splňují podmínky přidělení dotace.
Jedná se o velký kříž u katolického hřbitova a dále křížky za školou, na Šuráňkově kopci a ve Vesničce u Jakoubkových. Na opravu
bylo vypsáno výběrové řízení. Nejvýhodnější cenovou nabídku podal

S L O U P N I C K Ý P E L M E L — Ř Í J E N 2 0 15

absolvent restaurátorské školy v Litomyšli BcA. Pavel Mrověc z Náchoda. Celková cena za dílo je 246 tisíc korun, přičemž 172 tisíc
korun pokryje dotace ze státního rozpočtu. Restaurátorské práce
mají být dokončeny do konce května 2016.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
• Zastupitelstvo na svém jednání zamítlo žádost ﬁrmy WQR, s.r.o.
Břeclav na odkoupení zbývajících parcel ve Vesničce na stavbu rodinných domků. Firma se po prověření údajů z obchodního rejstříku
a dle referencí jeví jako neprůhledná a zastupitelstvo nechce do budoucna riskovat případné problémy, které by z tohoto důvody mohly
nastat.
• Rada rozdělila ﬁnance na činnost složkám působícím v obci. Letos
bylo rozděleno 146 tisíc korun. Připomínám, že vyúčtování dotace
musí být provedeno do konce listopadu letošního roku.
• Ve Vesničce u dětského hřiště byla provedena výsadba okrasných keřů dle návrhu pana Vavřína z Litomyšle. S výsadbou keřů vypomohl pan Josef Hudeček, který se staral i o jejich zálivku v době
sucha.
• Ředitelé domova pro seniory a základní školy zaslali obci dopis,
v němž požadují opravu chodníku od domova k nákupnímu středisku.
Chodník je ve špatném stavu, hrozí na něm úraz, značné komplikace
představuje zejména pro hendikepované obyvatele domova pro seniory. Obec zažádal Krajský úřad Pardubického kraje o přidělení dotace na opravu chodníku. Se zahájením prací se počítá na jaro příštího roku.
• Vedoucí stavebního úřadu ve Sloupnici upozorňuje občany, kteří
mají v úmyslu provádět stavební úpravy na své nemovitosti nebo
stavět drobnou stavbu, aby se nejprve přišli poradit na stavební
úřad, za jakých podmínek tak mohou činit. Vyhnou se tak nepříjemnosti zaplatit pokutu za neohlášenou stavbu nebo úpravy. V září byl
v naší obci zjištěn přestupek proti stavebnímu zákonu a dotyčnému
byla vyměřena pokuta.
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Výzva vlastníkům lesa k boji s kůrovcem
Vzhledem k extrémnímu suchu a teplému počasí v uplynulých měsících dochází zejména ve smrkových lesích k šíření kůrovce a k vytvářeních kůrovcových ohnisek. Příznaky napadení kůrovcem jsou rezavění korun smrků a odumírání celých stromů ve stěnách porostů.
MÚ v Litomyšli, odbor životního prostředí, vyzývá vlastníky k provedení opakované (po 7–10 dnech) kontroly jejich lesa. V případě
zjištění výskytu kůrovce je nutno se svým lesním hospodářem v co
nejkratší době napadené stromy vytěžit a ihned vyvézt z lesa.
Podle § 33 zákona o lesích je vlastník lesa povinen přednostně
provádět nahodilou těžbu tak, aby nedocházelo k vývinu, šíření
a přemnožení škodlivých organizmů. Vlastník lesa je tedy povinen
učinit rychlá a účinná opatření, aby neohrožoval les svůj ani lesy
sousedních vlastníků. Pokud by v důsledku nahodilé těžby vznikla
holina větší než 0,2 hektaru, je vlastník lesa povinen takovou těžbu
oznámit příslušnému odboru životního prostředí.

Upozornění společnosti ČEZ Distribuce
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. ve smyslu § 25 odst. 3, písmeno g)
zákona č. 458/2000, v platném znění si dovoluje požádat vlastníky
a uživatele dotčených pozemků na odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožující bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Zásah je nutné provést v době vegetačního klidu do 15. listopadu
tohoto roku. Pokud ve shora uvedené lhůtě neprovedete zásah,
vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby, s.r.o. na dotčené pozemky
a provede zásah s tím, že vzniklý klest a zbytky po těžbě budou
zlikvidovány a vytěžená dřevní hmota bude uložena v celých délkách
na hromady na okraj ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m
od osy vedení na dotčeném pozemku, mimo komunikaci, budov plotů
apod.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Zprávy ze základní školy
Vážení spoluobčané,
teprve nedávno začal nový školní rok
a já bych Vás rád seznámil s nejnovějšími
informacemi z naší školy.
Evropské projekty
• Jedním z hlavních témat konce loňského školního roku byla tzv.
výzva č. 56. Jedná se o ﬁnanční prostředky, které v listopadu umožní
dvaceti vybraným žákům školy zdarma navštívit zemi, kde se mluví
jazykem, který se žáci učí na základní škole. Dle podmínek projektu
se zájezd koná pro skupinu 10 žáků na dobu minimálně 5 dnů. Žáci
musí v dané zemi absolvovat 9 hodin výuky ve vyučovaném jazyce.
Organizujeme tak zájezd pro angličtináře do Londýna a pro němčináře do Berlína. Vzhledem k tomu, že Evropská unie hradí každému
vybranému žákovi celý zájezd, byli jsme nuceni zvolit taková kritéria
pro výběr žáků, aby nebylo možno zpochybnit jejich volbu. Přesný
popis výběru je popsán na stránkách školy. O zážitcích žáků z ciziny
budeme informovat v některém z dalších vydání Pelmelu.
Ze stejných prostředků bylo o prázdninách umožněno učitelům jazyků vycestovat na jazykový kurz do země, kde se mluví jazykem,
který jednotliví učitelé ve škole vyučují.
• Škola byla v termínu září 2013–červen 2015 zapojena také do projektu s názvem „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Pardubickém kraji“. Tento projekt byl organizován SOŠ Automobilní
v Ústí nad Orlicí. V rámci projektu se žáci účastnili blokové výuky
v areálu SOŠ Automobilní, jezdili na výukové programy (např. Škoda
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Mladá Boleslav, elektrárna Chvaletice a Hučák Hradec Králové) a zaměstnanci se účastnili školení hrazených z prostředků projektu (motorová vozidla – Tatra Kopřivnice, Hyundai Nošovice, energetika – jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice).

Naši žáci
Do školy jsme přivítali první školní den celkem 12 nových žáků (viz
foto). Na střední školy odešlo celkem 23 žáků se splněnou povinnou
devítiletou docházkou a 1 žákyně z páté třídy byla přijata na osmileté gymnázium.
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Kromě povinných předmětů stanovených vzdělávacími programy
nabízíme žákům ještě následující možnosti pro vzdělání a využití
volného času: psaní na klávesnici, konverzace v anglickém jazyce,
technické kreslení, chemické praktikum, pěvecký sbor, pohybové
a sportovní aktivity, katolické náboženství, zdravotní tělesná výchova.

Aktivity školy
V průběhu školního roku pedagogičtí pracovníci pracují se žáky
i mimo vyučování. Vytvářejí a realizují celoroční program mimoškolních aktivit. Žáci nadaní a talentovaní se účastní předmětových soutěží a olympiád. Snahou školy a všech vyučujících je zapojit do této
činnosti co největší počet žáků. Akcí a soutěží je v průběhu roku
velké množství, a proto si mohou všichni žáci vybrat dle svých zájmů.
Ve spolupráci se Zemědělským družstvem ve Sloupnici měli žáci od letošního
školního roku možnost
přihlásit se do nově vzniklého
agro-environmentálního kroužku. Náplní
kroužku je praktická i teoretická část zabývající
se vztahem člověka k zemědělství a přírodě kolem
něj. Jedná se o povídání,
krátké hry a soutěže,
ﬁlmy, poznávání a exkurze
do zemědělských podniků
a provozů s možností zapojit se do drobných úkolů
na farmě.

S L O U P N I C K Ý P E L M E L — Ř Í J E N 2 0 15

Vybavení školy
Vzhledem ke zvyšující se ﬁnanční náročnosti lyžařského výcviku využila škola ﬁnančního daru několika sponzorů a zakoupila opět další
lyžařské a snowboardové vybavení. I to je důvod, že se lyžařského
výcviku může zúčastnit větší počet žáků. V loňském roce mělo z celkového počtu 36 žáků vypůjčeno vybavení ze školy hned 20 z nich.
Dle ﬁnančních možností pokračujeme v nákupu učebnic a pomůcek.
Z peněz ONIV (ostatní neinvestiční výdaje) musí škola dle § 160 zákona 561/2004 Sb. ještě pokrýt zákonné pojištění, plavecký výcvik,
osobní ochranné prostředky, další vzdělávání učitelů, cestovní příkazy a doplňování učitelské knihovny.
MGR. VÁCLAV SYCHRA,
ŘEDITEL ŠKOLY
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O pravěké Sloupnici
a dalších dobrodružstvích
DAVID VÍCH je rodákem ze Sloupnice, který svůj domov našel ve Vysokém Mýtě.
V tamějším Regionálním muzeu pracuje jako archeolog. Není snadné zastihnout ho
v kanceláři, ale když se to podaří, čeká na posluchače poutavé vyprávění o objevování
dávné historie.
→ Jak ses dostal k archeologii?
To už je hodně dávno. Jako malí caparti
jsme si s kamarádem hráli na lovce mamutů.
On chtěl dlouho studovat archeologii, až nakonec zvítězil zdravý rozum a vystudoval jiný
obor (za totality bylo možné si podat pouze
jedinou přihlášku na VŠ, v případě neúspěchu následoval nástup na vojnu). S časovým
odstupem nakonec dělám archeologii já.
Spolupracoval jsem s archeology, byl jsem
na prvních výzkumech a dělal ve Sloupnici
povrchové sběry. To už je pětadvacet let.
→ Ale zezačátku jsi nás učil ve škole dějepis a zeměpis…
Jsem vystudovaný kantor. Po „pajdáku“
jsem učil na Základní škole a gymnáziu v Konici u Prostějova, to mě hodně bavilo. Ale
přece jen jsem měl pocit, že se dá dělat víc.
Spíše ze zájmu jsem začal studovat archeologii, nepočítal jsem, že bych se tím mohl
někdy živit. Ale situace se vyvinula jinak.
V roce 2004 jsem dostal nabídku z vysoko-
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mýtského muzea a s ohledem na nastávající
rodinné poměry bylo rozhodnuto, že jsem
opustil učitelské řady a dal se do těchto
sfér.
→ Tenkrát jsi ve škole založil archeologický kroužek a s partou malých nadšenců brouzdal po okolních polích.
Ten běžel dva nebo tři roky. Občas děti
přišly domů po kolena od bahna, ale i to
k tomu patřilo.
→ Dalo se něco najít?
Dalo. Okolí Sloupnice je dnes už povrchovými sběry poměrně dobře zdokumentované a v současné době se tu nachází jedna
z největších koncentrací mezolitu v republice. Teď na toto téma napsala kolegyně
dizertační práci. Zaměřovala se na celé východní Čechy, ale širší Sloupnice tvoří asi tři
čtvrtiny nálezů. Střední doba kamenná (mezolit, 5 500 až 8 000 let před Kristem), to
jsou poslední lovci a sběrači před příchodem
prvních zemědělců.

→ Co vypovídají nálezy o naší historii?
Sloupnice a Litomyšlsko s Vysokomýtskem vůbec leží na nejvýchodnějším okraji
úrodné oblasti zasahující sem z Polabí.
Dlouho to byl z pohledu archeologie podceňovaný region, počítalo se tu maximálně
s nějakým středověkým osídlením. Dnes se
ukazuje, že tu už od paleolitu (starší doba
kamenná) vedla důležitá komunikace z Čech
na Moravu, později nazývaná Trstěnickou
stezkou, a dají se tu najít naprosto netušené věci.
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→ Jaké konkrétně?
Bronz, železo a sem tam i lepší kov…
Přímo ze Sloupnice pochází kovových artefaktů minimum, ale v širším okolí se podařilo
objevit řadu dokladů kontaktů s Římskou
říší. Nepřekvapilo by mě, kdyby se tu podařilo prokázat přítomnost římské armády.
→ Pátrání po historii se zdá být velkým
dobrodružstvím…
To je úžasné dobrodružství. Věděl jsem,
že zde jsou stopy z doby kamenné, ale jakmile jsem začal k práci využívat detektor
kovů, zůstal jsem v ohromení, co nového se
tu podařilo objevit. To jsou naprosto klíčové
a průlomové věci a o některých z nich dodneška ani nemůžeme mluvit do médií, protože by nám to někdo mohl vykrást.
→ Kdybych se tedy vypravil hledat
po okolí vesnice, mám šanci něco najít?
Určitě, ale musel bys vědět, co hledat
a jak to vypadá. Speciálně štípaná industrie
ze střední doby kamenné je velice nenápadná. Musí se umět poznat.
→ Dá se tedy říci, že naše oblast je z archeologického hlediska velmi významná,
přestože se tu nenašla žádná Věstonická venuše?
Rozhodně. Období, o kterém se bavíme,
je obecně na hmotné památky velice chudé.
Tyto lovecko-sběračské společnosti se neustále pohybovaly za stády zvěře a vše, co
potřebovaly k životu, musely unést na zádech. O to bohatší byla jejich duchovní kul-
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tura, která se nám ale v archeologických
pramenech neodráží.
→ Jak bych měl postupovat, kdybych
„něco“ našel?
V případě archeologického nálezu, byť
tušeného, je nejlepší kontaktovat archeologické pracoviště. Často se to ale nestává.
Nejvíce nám pomáhají zodpovědní hledači
s detektory kovů, mezi kterými máme spolupracovníky. Troufám si tvrdit, že jsme na základě nálezů poměrně razantně přepsali
dějiny mezi regionem Malé Hané a Vysokým
Mýtem.
→ Co považuješ za svůj největší archeologický úlovek?
Asi to, že v oblasti, kde se nepředpokládalo žádné pravěké osídlení, teď máme
doložený téměř kontinuální pohyb člověka
od starší doby kamenné až do středověku
včetně důkazů o přítomnosti tehdejších
společenských elit, třeba knížecí družiny.
→ Jak vypadá běžný pracovní den archeologa?
Spravuju a pečuju o muzejní sbírky, pak
je to záchranná archeologie, to znamená,
že sleduju veškeré terénní zásahy, které mi
jsou na okrese nahlášeny. Za nejdůležitější
považuji vlastní prospekci, vyhledávání nových lokalit.
→ Investoři se obávají, aby se při jejich
stavbách nic nenašlo. Dostávají se archeologové díky svým průzkumům se
stavebníky do sporů?

Když v roce 2006 začalo Zemědělské
družstvo Růžový palouček v Cerekvici nad
Loučnou rozšiřovat svůj areál, vyvolalo tím
výzkum a to byla přesně situace, kdy jsme
na sebe zpočátku koukali ne příliš přátelsky. Musím ale říci, že tamější představitelé
zemědělského družstva rychle pochopili význam lokality a průzkum umožnili, ačkoli je
to stálo čas i ﬁnanční prostředky na úhradu
nákladů. Počáteční zděšení vystřídala určitá
radost z významných objevů, mimo jiné se
tam našel i hrot římského meče. V drtivé většině případů se zájmy archeologů daří bez
větších obtíží skloubit s dalšími veřejnými
zájmy. Dovolil bych si ještě zmínit, že každou
stavbu na území s archeologickými nálezy,
což je celá Sloupnice, by měl stavebník ohlásit příslušnému archeologickému pracovišti,
v případě Sloupnice například k nám do Vysokého Mýta. Není to nic bolestivého, případné výzkumy při stavbě rodinných domů,
bazénů a podobně hradíme my. Na druhou
stranu při nedodržení předepsaných postupů hrozí pokuta až do čtyř milionů.
→ Máš nějaký profesní sen?
Myslím, že v tomto směru se mi sny plní.
Zaměřuju se na náš region, nikdy jsem nesnil o Egyptě, Mezopotámii… Představy
o obrovských pokladech nemám, i když jsem
pár menších už taky dokumentoval…
→ Co bys poradil těm, kdo by se chtěli archeologii věnovat?
Hlavně studovat jazyky a hodně číst. –MŠ–
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POZVÁNKA DO DIVADLA
Kulturní komise při obecním úřadu Vás zve na zájezd
do Východočeského divadla v Pardubicích na muzikálové
představení Limonádový Joe v sobotu 21. 11. 2015
od 18 hodin, vstupné 300 Kč. Doprava autobusem zdarma.

přijme pracovníky na pozice:
• obráběč, zámečník, lakýrník
• řezník
požadavky: vyučen či praxe v oboru – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
• ošetřovatel na mléčné farmě – NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
Informace:
Jitka Karlíková, tel.: 465 549 212, e-mail: zd@zdsloupnice.cz
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Společenská kronika červenec, srpen 2015
NAROZENÍ

ŽIVOTNÍ JUBILEA
SRPEN 2015

Patrik Janecký, Jan Felgr

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ČERVENEC 2015
85 let
Jiřina Mikulecká, Emilie Holomková,
Anna Kovářová
Dne 16. října 2015 uplynulo
10 let od úmrtí paní

Jaroslavy Váňové
Vzpomíná rodina a přátelé.

Zlatou svatbu,
50 let společného života,
oslavili manželé
Ing. Oldřich Vašina
a Miroslava Vašinová.
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86 let
Libuše Dubišarová
88 let
Věra Kolářová
90 let
František Novotný, Jaroslav Vašina

70 let
Miroslava Vašinová
80 let
Jaroslava Simonová
86 let
Božena Matoušková, Helena Petrboková
87 let
Věra Grünerová
88 let
Marie Rybová, Vlasta Hanyková
93 let
Anna Majtnerová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Marií Kupkovou, Zdeňkem Křivánkem,
Otilií Hillerovou, Marií Tobiášovou
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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. listopadu 2015.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 8. prosince 2015.

pelmel@sloupnice.cz
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