Ročník 17  Prosinec 2015  Časopis obce Sloupnice

Ta tada ta, ta ta tá, ta tada ta ta – tudu tududu – ta tada ta, ta ta tá, ta tada ta da. Poznáváte tu melodii? Že ne? Ale no tak, soustřeďte se. Je to přece notoricky známé. Už několik let to patří k adventu
víc než věnečky z chvojí. Ženy to milují, muži trpně snáší. Pořád nic? Mám vám to dát ještě jednou? Tak
poslouchejte pozorně! Ta tada ta… A už jsem tam někde zaslechl správnou odpověď! Ano, správně, je
to znělka taneční show Star d… a teď nevím, jestli to můžu napsat, aby to nebyla reklama! Ale vy už
to stejně všichni víte, ne? No je to přeci ta soutěž o tom, jak to je,
když HVĚZDY TANČÍ. Když jsem byl chlapec předpubertálního
až pubertálního věku, měl jsem Vánoce spojené s Mrazíkem.
S tou ruskou pohádkou, kterou už moje děti téměř neznají.
Posmívali jsme se jí, nadávali jsme na ni, ale stejně jsme každý
rok znovu a znovu hledali v televizním programu, kdy že ji budeme
moci shlédnout. Dodnes znám celé pasáže zpaměti. Kde je dnes
Mrazíkovi konec. A kde je konec Pyšné princezně a Císařovu pekaři…
Každý rok je válcují nové, dokonalejší, více dolby surround a více digitálně
animovanější. Opravdu mě to nemrzí a nejsem žádný staromilec. Nové pohádky jsou krásné, u Sedmera krkavců jsem i slzu uronil. Jen mě trochu děsí
to stále narůstající množství. Přibývají geometrickou řadou a valí se na nás ze
všech možných kanálů. No, podívej, to je krásná pohádka. Bude to sranda, uvidíš.
Jééé, vždyť je to černobílý. CVAK. Koukej, tohle paráda, je to ve 3D. No ale zas
je to pěkná ptákovina. CVAK. Tohle bude prča, tady ti dokonce naznačí, kdy
se máš smát! Další cvak už neslyším, protože prchám z místnosti sledován
nechápavými zraky ostatních „diváků“. Druhý den se pak dozvím, že jsem
měl zůstat, protože dávali nádherný romantický ﬁlm. Škoda. Škoda je
ale hlavně to, že naše děti neznají to těšení, co jsme zažívali my. Tu
nedočkavost, protože dnes přece dávají tu krásnou pohádku…
Miluju bombičky. Nelekejte se, myslím ty zákusky. Ale vím, že
kdybych si jich dal deset, bude mi z nich špatně. Tak se snažím držet zpátky. Alespoň co se telky týče, u bombiček už mi
to tolik nejde. Teď si určitě říkáte, jak s tím souvisí Stardance?
Vysvětlím. Ony ty naše děti o to těšení úplně nepřišly. Ony ho mají taky, ale maličko jiné. Sní, že za pár
týdnů, až budou všude ta světýlka, chvojí a jmelí, až bude ten krásný, tichý a štědrý večer, až bude
venku mrznout až praštět a pod nohama bude křupat čerstvě napadlý sníh, tak tehdy budeme šťastní.
–JaN–
To už totiž budeme vědět, jestli se Pavlásek dostal až do ﬁnále.

Je to neuvěřitelné, počasí tomu neodpovídá, ale čas se nedá zastavit a je tu opět
prosinec a s ním závěr roku. Jaký byl?, kladu
si vždy na jeho konci otázku. Pro někoho
dobrý, pro někoho průměrný a někdo by
řekl „Škoda, že vůbec začal“. To, jak se kdo
s odcházejícím rokem vypořádá, si zhodnotí
každý sám. Na mně je, abych v kostce charakterizoval průběh roku z hlediska obce, co
nového a snad i lepšího se podařilo pro občany vykonat.
Letošní rok vlastně začal již na konci minulého, kdy se zformovalo nově zvolené zastupitelstvo a začalo pracovat. Jedna z jeho
prvních prací bylo sestavení rozpočtu na letošní rok. Rozpočet je listina, kterou se zastupitelstvo řídí, a snaží se v průběhu roku
realizovat to, co nám ﬁnance dovolí.
Byly naplánovány a realizovány dvě větší
akce. Rekonstrukce sociálního zařízení v sokolovně a výměna oken a oprava fasády
na budově obecního úřadu.
Rekonstrukce sociálního zařízení se rodila trochu v bolestech, protože v průběhu
stavby se ukázalo, že projekt nebyl vyhotoven zrovna v nejlepší jakosti. Drobné problémy se odstraňovaly během stavby a ta
se z toho důvodu o měsíc protáhla. Stavba
byla předána 30. září. Sál sokolovny byl

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

po mnoha letech vymalován a díky panu
Fišerovi a Davidu Pecháčkovi byly dopracovány detaily na sociálním zařízení. Myslím
tím osazení držáků a zásobníků na toaletní
papír, dávkovačů na mýdlo, dorazů a označení dveří a dalších drobností, které sociální
zařízení musí splňovat. V současné době se
dodělává venkovní úprava před vchodem
do sociálního zařízení, které slouží jako
vchod pro bezbariérový přístup. Mohu říci,
že za nově zrekonstruované sociální zařízení
se nemusíme stydět, jenom muži si budou
muset zvyknout, že na WC se již nechodí ze
sálu, ale z vchodu, který byl dříve jen pro
ženy. Dík za přestavbu sociálního zařízení
patří ﬁrmě Mejtostav, s.r.o. Vysoké Mýto.
Poslední budovou v obci, která ještě
nedoznala změn, byla budova obecního
úřadu. Pominu-li zateplení stropu, které
bylo provedeno v minulém roce, bylo letos
rozhodnuto vyměnit stará okna za nová,
která zaručují další snížení energie na vytápění budovy. Po výměně oken následovala
oprava fasády. V zimních měsících jsme si
nechali termokamerou změřit únik tepla
zděnou konstrukcí a bylo konstatováno, že
náklady na zateplení by byly zbytečné. Zdi
jsou dostatečně silné a únik tepla není až
tak závažný. Nastal asi největší problém,

vybrat odstín fasády. Vycházelo se z toho,
že budova byla bílá, proto se zvolily barvy
světlé. Jsem si vědom, že ne každému se
kombinace líbí, ale snaha byla mít budovu
čistou a „koukavou“. To se snad povedlo.
Na jaře přistoupíme k úpravě prostranství
před budovou. Dík za obnovu budovy patří
ﬁrmám Jaroslava Holce a Ondřeje Dostála.
Mimo dvou větších akcí, které se v letošním roce v naší obci uskutečnily, to byly další
drobné akce, které zlepšily životní podmínky
obyvatelům v obci. Ať už to byla oprava
místní komunikace od silnice na Němčice
po mechanizační středisko, oprava lesních
komunikací, až po nákup komunální techniky na likvidaci bioodpadu v obci a zařízení
na zimní údržbu místních komunikací v podobě radlice na sníh a sypače.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám
všem, kteří jste se jakýmkoli způsobem zapojili do dění v obci poděkovat za celoroční
úsilí i všem ostatním popřát krásné a nerušené svátky vánoční, hodně vzájemné tolerance, zdraví a štěstí. Do příštího roku bych
Vám všem chtěl popřát klid, pohodu a již
tradičně dobré sousedy, trpělivost s úřady
a jiskru v oku.
Velký dík patří všem zastupitelům a zaměstnancům obecního úřadu, úředníkům,
ale i manuálním zaměstnancům, bez kterých by se obec nedokázala rozvíjet tak,
jak se rozvíjí. Přeji všem krásné Vánoce.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Zprávy obecního úřadu
Sloupnice připravuje II. etapu kanalizace

Obec prodá starou multikáru

Je dokončen projekt pro II. etapu kanalizace ve Sloupnici. Jedná
se o lokalitu v Horní Sloupnici od základní školy až do Vesničky k rybníčku. Kanalizační potrubí by se mělo položit v délce cca 6 km a napojit by se mělo více než 150 nemovitostí. Rada na svém jednání
schválila předložit projekt ke schválení na vodoprávní odbor na MÚ
Litomyšl, který vydá stavební povolení na jeho realizaci. Dále rada
schválila podání žádosti o dotaci na stavbu kanalizace. Pověřila
ﬁrmu M PROJEKT CZ, s.r.o. Ústí nad Orlicí, aby žádost vypracovala
a nejpozději do 5. ledna 2016 podala na Státní fond životního prostředí. Následně budou vypracovány projekty přípojek k nemovitostem ve stejném režimu jako v I. etapě. To znamená, že obec vypíše
výběrové řízení na zpracovatele projektů a projekty přípojek majitelům nemovitosti zaplatí. Předpokládám, že zastupitelstvo tento
postup schválí.
Projekt na celou kanalizaci je k nahlédnutí na obecním úřadu nebo
na webových stránkách obce.
Chci ještě upozornit na skutečnost, že stále platí povinnost likvidovat odpadní vody v souladu se zákonem o vodovodech a kanalizacích. To znamená, že každý majitel nemovitosti, který má možnost
se napojit na centrální kanalizaci, je povinen tak učinit. Ti, kteří tuto
možnost nemají a zároveň nemají malé domácí čistírny, si mohou
objednat u pana Milana Švece (mobil: 777 337 217) vyvezení odpadních vod a uložení na čističce v Dolní Sloupnici. Stále platí i to,
že vodoprávní úřad může majitele nemovitosti požádat o doložení,
jak odpadní vody likvidují. Využijte možnost uložení odpadních vod
na ČOV, předejdete tak případným nepříjemnostem. Děkuji vám.

Na jaře letošního roku obec zakoupila novou komunální techniku.
Stará multikára dosluhuje a je zbytečné vynakládat další ﬁnance
na její opravu, udržovat ji v provozuschopném stavu a platit za ni povinné pojištění. Bylo rozhodnuto, že ji prodáme. Rada obce rozhodla
prodat techniku formou obálkové nabídky, když základní cena byla
stanovena na 20 000 Kč. Nabídky posílejte na Obecní úřad ve Sloupnici do 21. prosince 2015 do 15.00 hodin. Vozidlo bude prodáno
zájemci, který nabídne nejvyšší cenu.
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Ještě jednou k sociálkám v sokolovně
Jak jsem již psal v minulém čísle Pelmelu, bylo v říjnu uvedeno
do provozu zrekonstruované sociální zařízení v sokolovně. V říjnu
začala sokolovnu využívat škola k tělocviku a začala sloužit i veřejnosti k různému cvičení a volnočasovým aktivitám. Na ukončení
sezóny si zde jeden sportovní oddíl uspořádal rozloučení se sezónou. Vše probíhalo ve slušném duchu, než několik silných jedinců
přestalo ovládat sama sebe a slušné chování se jim na hony vzdálilo.
Chápu, že při podobných příležitostech se nepije jen malinovka, ale
nechápu, proč se musí k dokazování vlastního ega ničit něco, co se
za drahé peníze vybudovalo a má sloužit široké veřejnosti. Proč několik „idiotů“ musí ničit hodnoty, které stály ﬁnance a úsilí druhých?
Dovolí si takové chování i doma? Nejedná se jen o sokolovnu, ale
jsou to i autobusové čekárny, které jakoby gaunery přitahovaly a ničily vše co se na nich dá zničit. Vždycky si říkám, že jedinci odrostou
a bude klid. Oni ale dorůstají další a směle pokračují v tom, co vidí
u starší generace. Smutné na tom je, že tito vandalové jsou čím dál
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mladší a mladší, většinou školou povinní. Chtěl bych tímto apelovat
na rodiče, aby se více zajímali o to, co jejich děti ve volném čase dělají
a na ostatní spoluobčany, aby se nebáli upozornit na to, kdo tuto
nekalou činnost provozuje. Majetek je sice obecní, ale užíváme ho my
všichni, tak si ho nenechme pár jedinci ničit a devastovat.

Kompostéry na bioodpad jsou k vyzvednutí
Koncem listopadu byly na obec dovezeny kompostéry na likvidaci
bioodpadu. Objednané kompostéry jsou k vyzvednutí ve sběrném
dvoře každou středu od 15 do 17 hodin nebo po domluvě s panem
Františkem Holomkem na mobilu 736 522 746. Kontejnery byly získány díky dotaci prostřednictvím Regionu Orlicko-Třebovsko. Občanům budou na základě smlouvy o výpůjčce zapůjčeny na dobu pěti
let. Po uplynutí této doby budou kompostéry uživatelům převedeny
do jejich vlastnictví. Kdo má o kompostéry ještě zájem, je možne si
je objednat na obecním úřadě na tel. č. 465 549 122, 465 549 129,
724 189 556 nebo e-mailem starosta@sloupnice.cz.

Z jednání rady a zastupitelstva obce
 Rada obce schválila podání žádosti o dotaci na Pardubický kraj
na opravu chodníku od Domova pro seniory k nákupnímu středisku
a dále na rekonstrukci sociálního zařízení na fotbalovém hřišti.
Jedná se o vybudování základové desky, na níž bude usazena mobilní
buňka se sociálním zařízením. Dále byla prostřednictvím Regionu Orlicko-Třebovska podána dotace na nákup herních prvků na dětská
hřiště. Uvítáme návrhy maminek, které se svými dětmi hřiště využívají, co by bylo vhodné pořídit.
 Rada schválila vysázení dřevin na dětském hřišti ve Vesničce. Projekt na parčík vyhotovil pan Vavřin z Litomyšle. U jeho ﬁrmy ve Strakově byly dřeviny zakoupeny a za vydatné odborné pomoci pana
Josefa Hudečka vysázeny. Panu Hudečkovi tímto děkuji.
 Sboru dobrovolných hasičů v Horní Sloupnici byl schválen prodej
starší cisterny, o kterou projevila zájem vesnice Tisovec u Skutče.
 Rada také projednávala možnost umístění fotovoltaických panelů
na střechu budovy čističky odpadních vod v Dolní Sloupnici. Na příští
rok jsou vypsané dotace na pořízení elektrárny tohoto typu. Starosta má za úkol zjistit podrobnosti, a pokud budou splněny podmínky dotačního titulu, o fotovoltaiku se zajímat.
 Rada obce schválila výměnu tří oken na budově školní družiny.
Stará okna netěsní, a dochází tak k velkému úniku tepla. Výměna
bude provedena na přelomu roku.
 Každým rokem rada obce schvaluje ﬁnanční odměny obyvatelům obce a členům jednotlivých komisí, kteří pravidelně vykonávají
ve svém volnu činnosti ke zvelebení obce. I v letošním roce bylo
rozhodnuto rozdělit mezi občany 46 000 Kč. Všem, kteří se nějakým
způsobem na zvelebení a rozvoji obce podílí, děkuji.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Proběhly opravy evangelického kostela
Farní sbor České církve evangelické ve Sloupnici pokračoval letos
v další etapě oprav kostela podle projektu pana Ing. Václava Lázničky. V lednu 2015 bylo vydáno stavební povolení. Na jaře opět
pokračovaly páteční a sobotní brigády, při kterých byly postupně
vybudovány odvlhčovací drenáže okolo obvodových zdí z východní
a jižní strany kostela a napojeny okapové svody do nového sběrného
potrubí. Celkové materiální náklady činily 23 911 Kč a bylo odpracováno 434 hodin. Opravu vnějších oken a rámů provedl bezplatně pan
Stoklasa z Horní Sloupnice.
Ve výběrovém řízení na opravu fasády zvítězila ﬁrma Stavitelství
TRUNEC, s.r.o. z Vysokého Mýta. Jednalo se o otlučení staré poškozené fasády na severní a západní stěně, sepnutí objektu ocelovými
táhly, vyčištění spár, opravu a doplnění hlavní římsy, renovaci kalichu
v západním štítu, zhotovení nové vnější omítky včetně sanačních
omítek v dolní části obvodových zdí. Celé dílo bylo dokončeno začátkem listopadu. Nové měděné parapety pod okna dodala ﬁrma
Jan Karlík – pokrývačství. Celkové náklady všech výše popsaných prací činily
608 634 Kč.
Na ﬁnancování oprav
se v roce 2015 podílela Obec Sloupnice
(dotace 100 000 Kč),
dále pak Pardubický
kraj (100 000 Kč),
Jeronýmova
jednota ČCE (bezúročná
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půjčka na 5 let ve výši 200 000 Kč) a současní i bývalí členové Evangelického sboru ve Sloupnici. Přípravné a úklidové práce byly vyřešeny opět svépomocí.
Na rok 2016 je naplánovaná další etapa oprav s rozpočtem nákladů 450 000 Kč. V případě zajištění dostatku ﬁnančních prostředků
bychom rádi opravili v obdobném rozsahu fasádu na jižní a východní
stěně a provedli nátěry vnějších oken a dveří.
Všem, kteří se ve svém volném čase podíleli na opravách kostela,
i těm, kteří přispěli ﬁnančním obnosem, bych touto cestou rád poděkoval. Jménem sboru rovněž děkuji Obci Sloupnice a Pardubickému
kraji za poskytnuté dotace.
PETR BENEŠ, KURÁTOR SBORU

Srdečně Vás zveme na shromáždění do evangelického sboru
06. 12. 2015 II. adventní neděle v 9 hod. bohoslužby na faře
13. 12. 2015 III. adventní neděle v 9 hod. bohoslužby na faře
20. 12. 2015 IV. adventní neděle v 9 hod. dětská vánoční
slavnost v kostele
25. 12. 2015 Narození Páně
v 9 hod. bohoslužby v kostele
s vysluhováním Večeře Páně
26. 12. 2015 II. svátek vánoční
v 9 hod. bohoslužby na faře –
káže bratr Šplíchal
27. 12. 2015 I. neděle po Vánocích v 9 hod. bohoslužby na faře
31. 12. 2015 Starý rok
v 9 hod. bohoslužby na faře
01. 01. 2016 Nový rok
v 9 hod. bohoslužby na faře
s vysluhováním Večeře Páně
03. 01. 2016 II. neděle po Vánocích v 9 hod. bohoslužby na faře –
káže bratr farář Nečas
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Vánoční poselství
Prostá zpráva Písma svatého o narození Ježíše v Betlémě vždy
znovu ožívá v kontextu dramatických lidských osudů. Při příchodu
Spasitele zpívali andělé nad místem zrození: „Sláva na výsostech
Bohu a na zemi pokoj lidem, ve kterých má Bůh zalíbení!“ (Lk
2,14). Biblický „pokoj“ (hebrejsky šalom) je však něco mnohem hlubšího, než jen prostý klid zbraní či život v blahobytu. Je to stav souladu mezi člověkem a jeho okolím, to je přírodou, lidmi, ale také Bohem a sebou samým. Kdo jsou adresáti zvěsti i zaslíbení? Narození
Betlémského dítěte ohlásili andělé jako zdroj radosti pro lidi dobré
vůle i pramen pokoje – spásy zjevené v Ježíši Kristu.
Dobrá vůle není pouhé chvilkové rozechvění vůči nejbližším, ale
chtěné dobro pro celé stvoření. A dobrá vůle ve vztahu k Bohu? To
nebude pouhý náboženský folklór v podobě několika vánočních tradic, ale hledání a naplňování Boží vůle. Jak řekl Ježíš: Můj bratr a sestra jsou ti, kdo plní vůli mého nebeského Otce (srv. Mr 3,35).
Co si přát uprostřed neklidu a pnutí dnešní doby? Měli bychom
znovu objevit důležitost vánočního andělského poselství. Proto Vám
všem přeji a vyprošuji pravou radost a pokoj pramenící z Ježíšova
narození.

Program svátečních bohoslužeb
v katolickém kostele
čtvrtek 24. 12.
Štědrý den

13.30 hod. DpS Sloupnice
17.00 hod. České Heřmanice
22.00 hod. Horní Sloupnice

pátek 25. 12.
Narození Páně

08.30 hod. Horní Sloupnice
10.00 hod. Vlčkov
11.00 hod. České Heřmanice

sobota 26. 12.
2. svátek vánoční

08.30 hod. Horní Sloupnice
11.00 hod. Vračovice-Orlov

neděle 27. 12.
svátek sv. Rodiny

08.30 hod. Horní Sloupnice
11.00 hod. České Heřmanice

Mgr. BERNARD JIŘÍ ŠPAČEK,
DUCHOVNÍ SPRÁVCE KATOLICKÉ FARNOSTI
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Co může přinést JÓGA Agroenvironmentální
kroužek seznamuje
děti se zemědělstvím
Každý člověk si přeje žít v souladu se sebou samým i s prostředím, které jej obklopuje. Dnešní doba ovšem v mnoha oblastech života klade stále vyšší fyzické a psychické nároky, a tak stále více lidí
trpí tělesným i psychickým napětím, jehož projevem je stres, nervozita, nespavost, a to vše má svůj dopad i na pohybový aparát. Proto
v současné době mají čím dál tím větší význam metody a techniky,
které slouží k získání a zlepšení zdraví a k obnově tělesné a duševní
harmonie. A právě JÓGA ukazuje, jak si člověk může sám pomoci.
Slovo JÓGA pochází ze sanskrtu a znamená „spojit, sjednotit“. Jógové cviky působí celistvě a uvádějí tělo, mysl a vědomí do rovnováhy.
Takto nám jóga pomáhá zvládnout každodenní nároky, problémy
i starosti. Jóga je vlastně systém tělesných pozic zvaných ÁSANY.
Obecně ÁSANA znamená zaujmout určitou tělesnou pozici a cítit se
v ní příjemně a uvolněně. Mnohé ásany byly odvozeny od přirozených
pohybů a pozic zvířat a někdy také odrážejí schopnost zvířat pomoci
si v případě onemocnění, mají také názvy po zvířatech: kočka, srnka,
tygr, kobra, zajíc, atd. Jejich cvičením docílíme blahodárného účinku,
který získávají zvířata, když tyto pozice zaujímají zcela instinktivně.
Ásany působí na svaly, klouby, dech, oběhový, nervový a lymfatický
systém, na všechny orgány i žlázy. Ovlivňují rovněž mysl i psychiku.
Jsou to psychosomatická cvičení, která posilují a vyvažují celou nervovou soustavu, a tak harmonizují
fyzický i psychický stav cvičícího.
Zájemci o cvičení, máte
možnost si s námi zacvičit každé pondělí od 18.30 hodin v tělocvičně za školou. S sebou si
vezměte pohodlné oblečení
a podložku.
JANA MOTÁKOVÁ
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ZD Sloupnice zajistilo ve spolupráci se základními školami ve svém
obvodu agroenvironmentální kroužky pro děti v rámci osvětového
projektu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství žije!“.
Těžko vyslovitelný název kroužku může být zavádějící. Cílem projektu je upozornit žáky na nepostradatelnou úlohu zemědělství
a přírody pro život a společnost. Chceme informovat děti a mladé lidi
o důležitosti a nenahraditelnosti zemědělství a ukázat, jaké ve skutečnosti je, co všechno obnáší práce farmáře, jak vznikají potraviny
a kdo a jak se stará o naši krajinu. Žáci získají přehled o celém zemědělském sektoru – živočišné a rostlinné výrobě, mechanizaci, potravinářství, ale i o ochraně životního prostředí, úloze vody a půdy
i potravním řetězci.
Vysoký zájem dětí nás docela překvapil a donutil nás hledat posily pro vedení kroužků. Na ZŠ ve Sloupnici se do kroužku přihlásilo
celkem 18 žáků z 2. až 8. třídy. Kroužek probíhá jednou za 14 dní,
vždy ve čtvrtek od 15 do 17 hodin. Náplní je nejen teorie (povídání,
ukázky fotograﬁí, promítání, hry, soutěže), ale zejména ukázky přímo
v zemědělských provozech. V rámci praktické výuky již žáci navštívili
Mléčnou farmu v Dolní Sloupnici. Z této hodiny odcházeli velice nadšeni a „voňaví“. Už teď se těší na některou z příštích hodin, kdy se
pojedou podívat na telátka do Němčic. Čeká je také návštěva střediska mechanizace a seznámení s veškerou zemědělskou technikou.
Na jaře společně s touto technikou vyrazí do polí.
Děkujeme vedení školy za vstřícnost a spolupráci a věříme, že
JIŘÍ FANGL A RADKA LEKSOVÁ
nadšení dětí vydrží i nadále.
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Kaple sv. Jana Nepomuckého
Místní pranostika s nadsázkou říká,
že na svatého Jana ve Sloupnici nikdy
neprší. Jak je to možné? Protože nad
sochou světce je střecha. Legenda o pohnutém osudu Jana Nepomuckého jako
by předznamenala i osud jemu zasvěcené kaple.
Kaple sv. Jana Nepomuckého se nachází
v místě hranic Horní a Dolní Sloupnice na křižovatce silnic nad autobusovým nádražím.
Skulpturu nechal postavit zdejší kněz
František Leopold Hartmann roku 1769.
Původně se jednalo o volně stojící sochu.
Monument si prožil těžká období, několikrát
došlo k jeho zničení. Poprvé byl poškozen
v roce 1781, poté o dva roky později a ještě
roku následujícího. Další obnovy týkající se
natření a celkové opravy skulptury se uskutečnily roku 1838. Ale svého rozsáhlejšího
zrestaurování se dočkala až roku 1869, kdy
se slavilo sto let od zřízení pomníku. Tehdy
byla socha uvedena do svého původního
stavu, kdy došlo k nahrazení světcovy hlavy
a ke zhotovení nových sošek andílků. Závěrem se také zřídila kovaná mřížka a na zadní
stranu postamentu byl vyryt stávající text
s chronogramem. Téhož roku kněz Alois
Dreml sochu znovu posvětil. K pětistému
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výročí mučednické smrti sv. Jana Nepomuckého nechal sloupenský kněz z odkazu Jana
Kodytka z č. p. 101 sochu opravit, polychromovat a opatřit kaplí. Dalšího zrestaurování
se objekt dočkal v letech 1923 a roku 1957,
kdy byl vyzlacen a natřen.
V zimě roku 1983 byla kaple s plastikou
zdemolována při dopravní havárii. Tehdy
došlo k vytržení pravého předního sloupu,
přičemž se sokl s patkou značně poničil.
Nárazem se také posunula celá střecha
objektu, což poškodilo zeď kaple a její fasádu. Celkové rekonstrukce a restaurování
zahrnující barevnou úpravu a konzervaci, se
roku 1984 ujala akademická sochařka Jindra Tuhá.
V roce 2005 byla socha velmi vážně poškozena neznámým vandalem. Tato událost dala impulz k tomu, že došlo k vypsání
konkurzu na opravu celého objektu. Opravy
se ujala Fakulta restaurování Univerzity
Pardubice. Průzkum ukázal, že se objekt
nachází na špatných základech, a proto
muselo na počátku restaurátorských prací
dojít k demontáži střechy, aby se mohla
transportovat socha sv. Jana Nepomuckého. Na nových základech se opět vystavěla zadní opěrná zeď a také střecha prošla

zrestaurováním. Celkovou obnovou prošla
samotná socha, ke které byla vytvořena
replika odcizeného andílka. Celá akce probíhala v rozmezí listopadu 2007 až listopadu 2008 a celkově bylo za rekonstrukci
a zrestaurování zaplaceno 190 tisíc korun.
V zimě roku 2009 ale došlo k opětovnému
odcizení jednoho z andílků.
REDAKČNĚ ZKRÁCENO ZE STUDIE VĚRY KAŠPAROVÉ
–MŠ–
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Hudbou šířená radost
Dříve se říkalo, co Čech,
to muzikant.
Já
osobně
bych, co se
české muzikálnosti týče,
byla dnes již pesimističtější (soudě alespoň podle sebe). O to více je třeba si vážit skutečně dobrých hudebníků. Sloupnice má to štěstí, že několik takových
výborných umělců ve svých řadách má.
A někteří jsou pořádně veselí, tedy rozumějte: Veselí. Čtyři sourozenci, jeden
nadanější než druhý. A já mám radost,
že jsem s dvěma z nich, s Rozálkou a Dominikem, mohla strávit příjemný večer
a přispět alespoň trochu k tomu, aby se
o jejich nadání dozvěděli i ti, kdo je ještě
neměli možnost slyšet. Znám totiž jen
málo lidí, kteří by s takovou skromností
dokázali svou hudbou šířit radost!
Na začátek bych se Vás ráda zeptala, jak
jste se k hudbě dostali?
K hudbě jsem se dostala hlavně díky
mamce a taťkovi. Taťka byl hudebník, a když
jsme byli malí, hrál na harmoniku i na housle.
Byl pro mě velkým vzorem, housle jsem si
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vlastně vydupala, naši mě původně chtěli
přihlásit na klavír. Odmala jsme vyrůstali
v muzikální rodině, hudba se tak stala přirozenou součástí našeho života.
Róza to měla trochu jinak, do hudebky
chtěla jít sama. To já jsem ze začátku nechtěl hrát vůbec na nic. Vždycky jsem rád
zpíval, ale hudební nástroje mě nelákaly.
Přivedla mě k tomu hlavně mamka svou trpělivostí. A tak jsem začal hrát na klavír.
Ale dělal kvůli tomu tenkrát dost scény.
﹙usmívá se﹚.
Mohli byste mi zrekapitulovat, na co
všechno ve Vaší rodině hrajete?
Taťka hraje na harmoniku, trubku
a housle. Zahraje i na kytaru, na klavír…
Vy vlastně umíte hrát na všechno, co
vezmete do ruky…
Já třeba ne. Zahraju jen na klavír
a na varhany. Na kytaru jsem se chtěl naučit,
ale vždycky jsem od toho odešel, protože
mně to přišlo moc těžký. Zato Bětka má kytaru jako hlavní nástroj. Ale zahraje i na klavír, zabrnká na housle. Největším multiinstrumentalistou v naší rodině je ale Vojtin.
Jo, ten umí hrát na mnoho nástrojů
a na všechny dobře. Začínal se učit na klavír,
ale hodně dobře zvládá zahrát i na kytaru,
na bicí, na varhany…

Výčet je opravdu pestrý. Vystačíte se si
sami. Nepřemýšleli jste někdy o tom, že
byste založili rodinnou kapelu?
Zkusili jsme to asi dvakrát. Hráli jsme
na větších rodinných slavnostech.
Přizvali jsme ještě bratránky. Bylo by
skvělý v tom pokračovat. Přemýšleli jsme
i o vlastní tvorbě, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by měl buňky na skládání textů.
Teď je navíc horší se sejít, když jsme každý
někde na škole.
Každopádně ale máte nějaké společné
rodinné hudební projekty?
Hrajeme společně u nás v kostele. Domín je varhaník, takže má hlavní slovo a bereme ho tak nějak jako vedoucího.
No, hrozně, já to bezvadně vedu ﹙smje se﹚.
Nastala někdy situace, kdy mezi Vámi
na hudebním poli panovala rivalita?
Mě by asi nenapadlo se navzájem trumfovat. To vůbec ne. My jsme se nikdy ani nehádali. Spíš jsem možná záviděla klukům, že
umí dobře hrát na klavír.
Stává se Vám často, že Vás lidé ve Vašem okolí porovnávají?
Ne, nevím o tom.
Mě možná ze začátku srovnávali s Vojtinem, protože jsem taky začínal na klavíru.
Hrajete při nejrůznějších příležitostech,
na svatbách, vánočních koncertech…
Přemýšleli jste někdy o tom, že byste se
hudbou živili?
Mě zrovna teď napadlo, opravdu v pravý
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čas, když už mně je dvacet tři ﹙smje se﹚, že
bych mohla zkusit jít na konzervatoř. Akorát
letos už to nestihnu. Nevím, jak to dopadne,
jestli není pozdě se do toho vrhnout. Ale
poslední dobou mě to hraní hodně chytlo.
Uvidíme…
O konzervatoři jsem přemýšlel hlavně
v prváku a druháku na střední. Ale já jsem
na to strašně línej. Někdy je na škodu, když
má člověk trochu větší vlohy na to, aby si
písničku odposlechl, aby to zvládl bez not.
Nemotivuje tě to potom k tomu, abych se
ty noty učil. Strašně těžko bych se dostával
do nějakého pravidelného delšího cvičení.
Nabízí se otázka, kdo je větší hudebník? Ten, který zahraje podle not úplně
všechno, nebo ten, který má absolutní
sluch a odposlouchá si to?
Myslím, že obojí má něco do sebe. Dobrý
hudebník je určitě ten, který hudbu dobře
cítí. Musíš vycítit, kdy je potřeba dát důraz
na nějaký tón, kdy je dobré zeslabit… Ale
to dokáží i lidé, kteří neumí improvizovat,
mají třeba špatnou hudební paměť. Potom
jsou sice závislí na notách, ale pokud z nich
umí dobře číst, můžou i tak být vynikající
hudebníci. Naopak, i když má někdo absolutní sluch, neznamená to automaticky, že
dokáže vnímat třeba barvu či sílu zvuku. Ideální prostě je, když jsi talentovanej a pilnej
k tomu.
Je potřeba obojí. Ale ta píle je stejně nejdůležitější.
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Prozradíte nám Váš dosavadní největší
úspěch? Na co jste pyšní? Co se Vám povedlo, na co rádi vzpomínáte?
Já na sebe vůbec pyšná nejsem. V tom,
kam jsem se dostala, se za sebe spíš stydím.
Vím, že jsem hrozně líná. Ráda si hraju doma
sama pro sebe. Protože ve svém pokoji to
vždycky zahraju nejlíp. Jsem velký trémista,
před lidmi to většinou předvedu mnohem
hůř. Takže za největší úspěch považuju, když
se mně to povede dobře zahrát i před lidmi.
Byl jsem hodně spokojený se svým absolventským koncertem ﹙pozn.: absolvoval ve h"e na varhany﹚. Ještě nikdy se mně
nestalo, aby mně lidi tleskali vestoje. Bylo
to hrozně pěkný, když jsem se šel poklonit
a celý kostel stál a tleskal. Připadalo mi, že
toho nejsem hoden. Ale ta atmosféra, ty reakce, to mě dojalo.
Přihodilo se Vám na koncertě něco zábavného, co Vás rozesmálo? Řekněme
taková vtipná historka z koncertování…
V brněnském symfonickém orchestru
máme dirigenta, který je poměrně malý,
takže to musí dohnat tím zbytkem. Je
hrozně temperamentní a má opravdu monstrózní pohyby. A při jednom koncertu máchal rukama tak mocně, že najednou zmizel
z dirigentského stupínku, spadl dolů. Normálně se ale zvedl a pokračoval dál. On je
vůbec takový srandovní ﹙smje se﹚.
Závěrem jedna trochu ﬁlozoﬁcká otázka:
co pro Vás hudba znamená?

Hudba určitě pomáhá. Kdykoliv, když
člověk potřebuje na chvilku utéct z reality.
Vždycky mě to pozvedne. A uklidní. Navíc
člověk může hrát pro radost druhým lidem.
A když vidím, že můžu trochu té radosti
svou hudbou šířit, potom mě ta hudba dokáže naplňovat.
Hudbu mám jako hlavní náplň volného
času. Vždycky, když jsem přišel ze školy,
tak jedna z prvních věcí, kterou jsem udělal,
byla, že jsem si sedl ke klavíru a začal hrát.
A hrál jsem třeba hodinu. Člověka vždycky
těší, když z toho má někdo další radost.
Možná to zní jako klišé, ale každý má vlohy
pro něco jiného. A měl by to rozvíjet, protože to je to „tvoje“, to jedinečný, čím se
odlišuješ od ostatních, v čem jsi třeba lepší
než druzí. A to ti dodává sílu. Motivuje tě to
v tom, aby ses snažil hrát líp…
Oběma sourozencům děkuji za rozhovor
a přeji jim víc takových koncertů, při kterých budou diváci nadšeně tleskat a zve–TEŠ–
dat se ze sedaček.
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Opět můžete podpořit
Tříkrálovou sbírku
V prvních dvou lednových týdnech proběhne v našich obcích
a městech tradiční Tříkrálová sbírka. Koledníci přinesou do našich
domácností přání štěstí, zdraví a pokoje, předají lidem drobné dárky
a informace o činnosti Charity a všem občanům nabídnou možnost
přispět potřebným.
Ve sbírce za rok 2015 se na Orlickoústecku vybralo více než 2,3
milionů korun. Z výtěžku příští sbírky bude podpořena například
charitní pečovatelská služba, domácí hospicová péče, nízkoprahové
centrum pro lidi bez domova v Lanškrouně, ale také rodinné centrum
Kopretina ve Sloupnici.

Česko bude zpívat koledy
Ve středu 9. prosince v 18.00 hodin u restaurace U labutě se
naše obec znovu zapojí do celostátní akce „Česko zpívá koledy“
pořádané vydavatelstvím Deník. Zpívat se budou stanovené koledy
za doprovodu varhan. Účastníci obdrží texty koled a za odměnu budou odměněny svařeným vínem a vánočním cukrovím. Příjďte si vychutnat čas Adventu a strávit příjemné chvíle v dobré společnosti.

Pletení košíků pokračuje
Jelikož je stále zájem o pletení z proutí, proběhne od ledna
do února další kurz. Pprvní lekce se uskuteční 14. ledna 2016 v 18
hodin v hospůdce U Studánky a pak každý další čtvrtek. Začátečníci
si vezmou tužku a papír, pokročilí si můžou přinést materiál na výrobky. Přihlášky posílejte na email stamic@email.cz nebo na tel.
602 409 868. Na setkání se těší Slávek Mikulecký – Vatař.

Plesová sezona 2015/2016
v sokolovně
25. 12.
16. 01.
30. 01.
06. 02.
20. 02.

Štěpánská zábava
Myslivecký ples (hraje Betl Band)
Hasičský bál (hraje ZIPS)
Divadelní bál (hraje Borsalino z Hradce Králové)
Discoples

Kulturní komise při obecním
úřadu ve Sloupnici Vás zve
 25. prosince od 16 hodin do areálu Na Mlejnici, kde na Vás bude
čekat Ježíšek se svou rodinou a zvířecími přáteli
 10. ledna od 16 hodin do sokolovny na koncert akordeonového
souboru Safari pod vedením Radka Škeříka a tanečního orchestru STO ze ZUŠ Střezina v Hradci Králové. Oba orchestry mají
za sebou několik národních i mezinárodních soutěží a zahraniční
koncertní zájezdy (USA, Itálie, Německo)
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KOMINICTVÍ Lubomír Chroust, Česká Třebová
Tel.: 737 822 050, 702 992 029
Nabízí tyto práce:
• odborné kontroly a čištění spalinových cest v souladu
s NV 91/2010 Sb.
• revize komínů – vložkování komínů
• veškeré kominické práce, opravy komínů, odstraňování závad
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Společenská kronika září, říjen 2015
NAROZENÍ
Jakub Bartoň
Zdenek a Eliška Kopečkovi
Filip Bartoš
Zuzana Lenochová
Dominik Rosa

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ 2015

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN 2015
 70 let
Václav Voborník, Marie Poludová,
Alois Michl
 75 let
Anna Nováková
 86 let
František Adamkovič

 80 let
Ludmila Novotná

 92 let
Emilie Michlová

 86 let
Ludmila Adamkovičová

 93 let
Milada Schejbalová

 89 let
Eliška Bartoňová
 91 let
Anna Gregorová

14

„Diamantovou svatbu“,
60 let společného života,
oslavili manželé
Josef a Božena Škeříkovi.

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými spoluobčany:
Václavem Čapkem,
Ladislavem Betlachem
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

září
říjen
2015
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Dolní nebo Horní,
všichni jsme si rovni
Léta se tu traduje, že mezi Dolní a Horní Sloupnicí panuje nesmiřitelná rivalita. Chtěli jsme tuto nepěknou fámu vyvrátit, a tak jsme
s několika otázkami oslovili náhodné občany z obou části obce –
pana Josefa z Dolní a pana Josefa z Horní Sloupnice.
 Pane Josefe z Dolní Sloupnice, jmenujte prosím tři věci, kterých si na Horní Sloupnici nejvíc ceníte.
Hospoda V Kopečku, hospoda U Labutě a hospoda U Studánky. Čím
blíž k nám, tím lepší.
 Jaká akce pořádaná na Horní Sloupnici se vám nejvíc líbí?
Moc rád vzpomínám na loňský lampionový průvod, který šel od školy
k dolní hasičárně.
 Dovedete si představit, že byste bydlel v horní části obce?
Ale ano, v Horním Újezdě je hezky.
 Pane Josefe z Horní Sloupnice, jmenujte prosím tři věci, kterých si na Dolní Sloupnici nejvíc ceníte.
Tak za prvé hospoda V Kopečku.
 Ta je ještě na Horní Sloupnici.
Aha. Tak za prvé… ﹙dlouho p"emýšlí﹚ …nevím, teď se mi nic nevybavuje. Za druhé… ﹙obrací se na manželku, aby mu poradila﹚. Opravdu,
je to těžké, trochu jste mě tou otázkou zaskočil. Za třetí lihovar.
 Co byste popřál občanům z Dolní Sloupnice do nového roku?
Aby měli možnost přestěhovat se k nám nahoru.

Kde se pivo vaří,
tam se dobře daří
Na vlně úspěchu lokálních minipivovarů se chtějí svézt také bratři Demelovi z Horní Sloupnice. „Máme s pivem jisté zkušenosti
a chtěli bychom je zúročit. Nejen pro sebe, ale hlavně kvůli našim
spoluobčanům,“ poodhaluje podnikatelské plány starší z bratrů
Pavel. „Dolňáci mají svůj lihovar, Horňáci budou mít pivovar,“ doplňuje ho mladší Jiří a dodává: „Voda z vilámovských pramenišť
je velmi kvalitní, a to je základ pro dobré pivo.“ Nezůstalo jen
u slov. Bratři již zakoupili dva starší tanky, ve kterých budou
svůj dvanáctistupňový nápoj vařit. „Zatím jsme se nerozhodli
pro název. Máme pár návrhů, ale chtěli bychom, aby naše pivo
pojmenovali přímo jeho uživatelé, Sloupeňáci. Třeba nám pomůžou čtenáři Pelmelu,“ doufá Pavel. Labutí pramen, Labuťák,
Sloupnička, Vilámovec, Demelevar. To jsou možná jména nového
místního moku. Své názory či další tipy mohou čtenáři posílat
na adresu pelmel@sloupnice.cz. „Zezačátku plánujeme výstav
500 hektolitrů ročně a pokud se nám bude dařit, chtěli bychom
expandovat i na Dolní Sloupnici. Není tam žádná hospoda, takže
tamější trh nabízí spoustu příležitostí,“ uzavírají bratři.

Redakce Pelmelu přijme 6 až 7 redaktorů
z Dolní Sloupnice.
Značka: vyvážené zpravodajství.

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. ledna 2016.

Příspěvky, připomínky a dotazy
zasílejte na adresu

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. února 2016.

pelmel@sloupnice.cz
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