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Tak už je to zase tady. Vůně cukroví a svařeného vína, záře svíček z adventních věnců, první melodie koled i doteky
pomalu se vkrádající zimy nám dávají najevo, že se zanedlouho naplní to předvánoční očekávání a budou tu Vánoce,
svátky naplněné bezmeznou radostí, sdílenou v kruhu těch nejbližších, v teple domova. Takhle to ale přece ve skutečnosti nikdy není. Snad jen ve vánočních reklamách. A je docela jedno, jestli na plyn, který vám dá to teplo domova, nebo
na osvěžovač vzduchu, který přinese vůni Vánoc (třeba i s hučícím mořem a rozkvetlou loukou, když si to budete přát).
V tom dnešním světě je to spíš „vůně“ stoupající z výfuků aut, která se svými pasažéry spěchají do velkých nákupních
center, záře neonových nápisů lákajících na produkty, které nás udělají šťastnějšími, první melodie upoutávek na ﬁlmy,
u kterých snad ty Vánoce všichni ve zdraví přežijeme, i doteky šílenství, zda letos stihneme upéct cukroví, vygruntovat
celý dům a nakoupit hromady dárků.
Svět kolem nás se neustále mění, stejně jako zvyklosti společenství, ve kterých žijeme. Proměňuje se i prožívání Vánoc:
od ryze náboženského obsahu přes světskou poetizaci se zbytky starých tradic až k absolutně odlidštělému zkonzumění.
Ne, nechci tu moralizovat o degradujícím lidstvu a jeho pochybných hodnotách (pokud nějaké ještě zbyly). To mně
nepřísluší, nejsem jiná. Jen jsem snad až příliš rozvleklým úvodem chtěla podtrhnout jednu důležitou pravdu, kterou nepřekryje žádná zvýhodněná nabídka. Každý, kdo slaví Vánoce, se účastní velkolepé oslavy narození. A je dobré si ve víru
předvánočních starostí uvědomit, čí narozeniny to vlastně slavíme. Ano, Ježíška, toho bezbranného dítěte, které přišlo
na svět, aby dalo naději lidem tohoto světa, že všechno nakonec dobře dopadne.
Když potom Ježíš vyrostl, říkal lidem, aby byli (také) jako děti, protože právě těm patří Boží království. Děti se dokážou
dívat na svět neotupělýma očima a nepřestávají je udivovat všechny krásy kolem. Mají bezmeznou fantazii a věří, že
i pohádky a sny se můžou plnit. Proč by ne? Vždyť i slepice může být sedmihlavou saní, když tomu sami uvěříme. Nejsou
naplněny předsudky, a proto obvykle věří všem lidem i tomu, co kolem sebe slyší. Nebojí se a neustále riskují, proč by
nezkusily vylézt na ten nejvyšší strom? Jsou bezprostřední a upřímné, bez obalu vám řeknou, že máte ty nejošklivější
boty na světě. Ale hlavně jsou spontánní a umějí se radovat ze sebemenších maličkostí.
A z toho bychom si bez ohledu na naši víru a postoj ke křesťanskému slavení Vánoc mohli vzít příklad. Letošní svátky
mohou být jiné než v předchozích letech. Stačí v sobě najít dětskou naivitu, začít se zase divit a radovat. Dokonce ani
ti, kteří kolem sebe nemají rodinu či přátele, se nemusí cítit osamoceně, prožívat zklamání či prázdnotu. Sdílet radost
přece můžeme i s náhodným spolucestujícím, pánem, kterého potkáme venku, či prodávajícím u stánku s kapry. Vždyť
kolem nás je tolik tajemství, kterým třeba nerozumíme, ale právě to je dělá tak krásnými… Někdy si můžeme dovolit
nemyslet a nechat se vést vnitřními pohnutkami prostě jen proto, že to tak cítíme.
Přestože je všude kolem nás spousta věcí, nad kterými se pohoršujeme, kterých se bojíme, které nejdou zastavit či
změnit, dívejme se na svět jako děti, protože děti se nepřestávají divit a smát se a snít. Spoléhají totiž na to, že mají
celou budoucnost před sebou a žijí z této naděje jako z denního chleba. I my bychom měli být lidmi naděje… Obzvlášť
v čase, kdy se necháme unášet vánočním tajemstvím.
–TEŠ–

Sloupenští hasiči se umísťují v TFA
O hasičské soutěži Toughest Fireﬁghter Alive (nejtvrdší hasič přežije) jsme před
časem psali v souvislosti v bratry Mikuleckými. Tak jen krátce na zopakování. Soutěž
simuluje činnost hasiče při zásahu, soutěží
se v zásahovém obleku, botách, rukavicích,
přilbě a s dýchacím přístrojem na zádech.
TFA se skládá ze čtyř disciplín. Nejprve běh
s požárními hadicemi a proudnicí (min 55 m),
překážkový běh (80 úderů šestikilovou palicí
střídavě nahoru a dolu, transport 80kilové
ﬁguríny, překonání třímetrové bariéry), doprava dvou 15kilových závaží do výšky druhého patra a nakonec výstup po schodech
výškové budovy (minimálně 5 pater).
Napsané to vypadá poněkud nepřehledně, lepší je to vidět naživo.
Jména Jiří a Láďa Mikulecký se v souvislosti s TFA objevovala již od roku 2008,
kdy začaly soutěže na nedalekém Andrlově
chlumu. Dlouhé roky se pohybovali na předních místech výsledkových listin mistrovství
republiky. Poté, co se se závodní činností
rozloučili, vstali ve Sloupnici noví bojovníci.
Pomyslnou štafetu převzali Zdeněk Šejbl
a Martin Holec. V soutěžích Českého poháru TFA i v dalších závodech se letos pravidelně umisťovali v první desítce. Na Mistrovství České republiky dobrovolných
hasičů – závod na Štramberskou trúbu – byl
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Zdeněk Šejbl třetí a Martin Holec patnáctý.
To v konkurenci „dobráků“ z celé republiky
rozhodně není špatné umístění. Díky, kluci,
za skvělou reprezentaci.
–JaN–
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Zprávy obecního úřadu
Probíhá regulace potoka
V dolní části obce v současné době probíhá rozsáhlá úprava koryta
potoku. Investorem je Povodí Labe a práce provádí ﬁrma „Kapitán“
ze Skutče. Dílo je ﬁnancováno z dotačních fondů životního prostředí.
Již nyní je patrno, že opravovaná část dozná značných změn a povede ke zvelebení obce. Je jen škoda, že břehový porost je v mnoha
místech buď úmyslně nebo neúmyslně zarostlý náletovými dřevinami
nebo keři majitelů přilehlých nemovitostí, což vůbec nepůsobí esteticky. Je třeba si uvědomit, že i malý pěkný keř se jednou rozroste
do nekontrolovatelných tvarů a výšek a jeho kořeny budou poškozovat nově opravené koryto potoka. Náletové dřeviny odstraní obecní
zaměstnanci. Žádáme vás, kdo keře pěstujete na březích potoka,
abyste v zájmu udržení koryta dlouhodobě v dobrém stavu, dbali
o jejich stav a nepřipustili jejich rozšíření do koryta potoku. Děkujeme vám.

Výběrová řízení v obci
V listopadu došlo k otevírání obálek a vyhodnocení nejvýhodnějšího
dodavatele na akci „Kanalizace a ČOV Sloupnice II. etapa k.ú. Horní
Sloupnice“. Do soutěže se přihlásilo dvanáct ﬁrem z celé republiky. Při otevírání obálek byla jedna ﬁrma vyřazena pro nesplnění
závažné podmínky. U ostatních ﬁrem hodnotící komise, která se
sešla dvakrát, hodnotila, zda mají všechny náležitosti v pořádku.
Zastupitelstvu obce, které se sejde v polovině prosince, bylo doporučeno, aby schválilo ﬁrmu VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí,
která podala nejnižší cenovou nabídku (43 733 511 Kč), a pověřilo
starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Pokud zastupitelstvo vše
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odsouhlasí, bude vypracována žádost o dotace na výstavbu plánované akce.
Pro zajímavost – nejvyšší cenová nabídka činila 74 928 056 Kč. Projektová cena byla cca 55 milionu korun a průměrná cena všech nabídek byla cca 52 milionu korun. Jedná se o ceny bez daně z přidané
hodnoty.
Další otevírání obálek se týkalo akce „Modernizace techniky JSDH
Horní Sloupnice“. Jedná se o nákup nové cisterny pro horní hasiče.
Do soutěže se přihlásily tři ﬁrmy a nejnižší nabídkovou cenu podala
ﬁrma THT Polička, s.r.o. (6 696 140 Kč včetně DPH). Hodnotící komise neshledala u nabídek nedostatky a doporučila zastupitelstvu
obce schválit ﬁrmu s nejnižší nabídkovou cenou a pověřit starostu
obce podpisem smlouvy o dílo s výše uvedenou ﬁrmou. Nejvyšší cenová nabídka činila 6 872 800 Kč.
Přejeme hasičům, aby se soutěž dotáhla do zdárného konce. Nová
cisterna by měla nadlouho obohatit jejich strojní park. Nutno dodat,
že velkou zásluhu na přípravě a realizaci celého projektu má několik hasičů, ale vyzdvihnout bych chtěl hlavně Jiřího Sokola, který se
na celé akci podílel nevětší měrou. Díky všem.

Další informace k II. etapě kanalizace
V průběhu října proběhlo pět schůzek s majiteli nemovitostí, které
budou připojeny na kanalizační řád. Byli seznámeni s podmínkami
zhotovení projektu, dostali k vyplnění dotazník a katastrální snímek,
kam si zaznamenali nejvýhodnější napojení své nemovitosti. Projektanty a starostou byly zodpovězeny dotazy. Obec stejně jako v I.
etapě zajistí zdarma obyvatelům projekt a vše nezbytné s vydáním
územního souhlasu, který vystavuje místní stavební úřad. Zajistí

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 16

také 50 % cenových nákladů na nákup instalačního materiálu, poskytne ﬁnanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na čerpadlo tam, kde nebude možné napojení gravitačně.
Dále nabídne obec půjčku těm občanům, kde bude přípojka delší než
10 m (na každý další metr 500 Kč. To znamená, kdo bude mít přípojku
dlouhou 15 m, může zažádat o půjčku na 5 m, to je 2 500 Kč).
V současné době již chodí za majiteli nemovitostí projektanti a dolaďují napojení nemovitostí. Prosím ty občany, kteří ještě nevrátili
dotazník, aby tak co nejdříve učinili.

Různé
• Možná jste někteří zaznamenali, že se něco děje na hřišti za školou s umělým povrchem. Na vysvětlenou: 7. října jsme obdrželi
vyrozumění, že jsme dostali dotaci ve výši 400 000 Kč na jeho
rekonstrukci. V podmínkách stálo, že do konce října musíme nahlásit dodavatele prací a do 21. listopadu musí být dílo hotovo.
Každý, kdo má selský rozum, pochopí, že něco takového se během měsíce stihnout nedá. Přesto bylo vypsáno výběrové řízení
na dodavatele ve zkráceném termínu. Přihlásily se tři ﬁrmy, které
byly schopny akci realizovat. Nejnižší nabídku podala ﬁrma JM Demeterr ze Slavkova u Brna. Došlo k odstranění starého povrchu,
více ale počasí nedovolilo. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhovělo
naší žádosti, na přesunutí dotace do příštího roku. Práce by měly
být dokončeny do konce května 2017. Pokud to počasí umožní,
rádi bychom provedli zemní práce s opravou odvodnění.

níku byl položen nový kabel veřejného osvětlení pro osvětlení
přechodu pro chodce, což požaduje Policie ČR. Na tuto akci obec
získala dotaci ve výši 100 tisíc korun z Pardubického kraje. Celá
akce bude stát cca 300 tisíc korun.
• Obec se pokouší získat na příští rok dotaci na opravu drobných
sakrálních památek v katastru obce. Byly vybrány tyto křížky
a sochy: kříž na hřbitově u katolického kostela, sochy sv. Josefa
a Václava u Domova pro seniory, socha na zahradě u Severových,
socha u silnice na Netřeby a křížek u Chamásových. K dotaci se
bude muset přiložit souhlas s opravou majitelů pozemků.
• Dále je možnost získat dotaci na opravu některé místní komunikace. Radou obce byla vybrána silnice na Netřeby. Zpracovává se
projekt a fotodokumentace. Pro zajímavost uvádím, že jsme museli pořídit fotograﬁi z každých 25 m silnice. Snad to bude stačit
a dotace se dočkáme.
• Na žádost pana Miroslava Fišera – správce sokolovny, znovu
zveřejňujeme možnost přivýdělku správcovstvím sokolovny. Kdo
máte zájem o to, starat se o sokolovnu jako pan Fišer, přihlaste
se neprodleně na OÚ Sloupnice.
JOSEF ŠKEŘÍK,
STAROSTA OBCE

• Ve dnech, kdy je psán tento článek, dochází k dokončení opravy
chodníku od Domova pro seniory k nákupnímu středisku. Do chod-
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Ve Vesničce
se buduje
příjezdová
cesta k rozrůstajícímu
se sídlišti.


Nový povrch
dostane
umělé hřiště
za školou.


Od domova
pro seniory
povede
ke zdravotnímu
středisku
bezpečný
chodník.


U dolního
rybníčku probíhá úprava
koryta
potoka.
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Ohlédnutí za fotbalovým podzimem
Pod stejným vedením zahájili muži další
ročník v krajské 1. B třídě. A zahájili ho ještě
hůře, než ten předchozí. V prvních osmi kolech získali pouze čtyři body za čtyři remízy,
když se jim, na rozdíl od let minulých, vůbec
nedařily penaltové rozstřely. V posledních
pěti kolech naštěstí vybojovali tři vítězství
a jednu remízu, což je posunulo na obdobnou pozici jako v ročníku předchozím. Jen je
nutné, odehrát jaro v takové pohodě jako
konec podzimu. Omluvou budiž mužům, že
měli mnoho zraněných a byly zápasy, kdy
nastupovali s několika dorostenci v sestavě.
Dorostenci vstoupili do ročníku 2016/17
opět ve spolupráci s Jehnědím. A zdálo se,
že přicházejí lepší časy. Poměrně široký kádr
a dvě vítězství v prvních dvou kolech těmto
myšlenkám napomáhaly. O to větší zklamání
bylo, když v ostatních zápasech získali dorostenci pouhý jeden bod, na některá utkání
odjeli v deseti lidech, některá vinou vyloučení v tomto počtu dohrávali. Přišla naprosto mizivá disciplína jak v přístupu k zápasům, tak k přípravě. Není se čemu divit, že
jsme, doufejme zatím, na posledním místě.
Ztráta je však minimální, jen musí hráči sami
chtít něco zlepšit. Za oddíl u mužstva působil Ivo Eliáš a Roman Vancl.
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Do nadcházejícího ročníku jsme přihlásili
do okresního přeboru po delší době družstvo
starších žáků. Vznikla dohoda s okolními
kluby, kdy někteří naši mladší žáci a hráči přípravek hrají v těchto klubech, a naopak někteří jejich starší žáci hrají zase u nás. Vzhledem k malému počtu hráčů nejsme schopni
naplnit všechny kategorie mládeže, proto
vznikla tato dohoda, abychom mládež u fotbalu udrželi. Starší žáci tak hrají ve společném družstvu s Jehnědím. Přechod na velké
hřiště byl zpočátku pro některé velkou změnou, ale postupně se žáci zlepšovali a v některých utkáních i bodovali. Tak doufejme,
že poslední místo na jaře opustí. U mužstva
působil Zdeněk Smutný, za Jehnědí Lukáš
Kříž. Mladší žáci hrají ve společném mužstvu
Řetová/Sloupnice.
Dále také probíhá zlepšování prostředí
kolem hřiště, ať je to rozšiřování ploch se
zámkovou dlažbou, investice do nových laviček atd. Samozřejmostí také zůstává trvalá
údržba travnaté plochy, včetně údržby zavlažovacího systému. V červenci také začali
přípravné práce související s vybudováním
nových záchodů a skladovacích prostor,
jejichž stav byl více než žalostný. Záchody
a sklady jsou umístěny v prostoru stávají-

cích buněk vpravo od kabin a jsou to sanitární a skladové buňky.
Jarní část začínají muži v sobotu 25. 3.
zápasem s rezervou Poličky, dorostenci začínají o dva týdny později na hřišti v Borové.
Starší žáci ještě o týden později v Jablonném nad Orlicí.
Děkujeme všem fanouškům za jejich
podporu a pomoc a nejenom jim a členům klubu přejeme klidné a spokojené
prožití vánočních svátku a v novém roce
se budeme těšit na další společné chvíle
prožité při sportu.
RADOVAN JISKRA, SEKRETÁŘ SK SLOUPNICE
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Ke kolektivizaci venkova docházelo

pod obrovským nátlakem
Slena HANA POSPÍŠILOVÁ bydlí v Makov u Litomyšle, ale k naší vesnici má díky
svým prarodi&m Ji'ímu a Han Benešovým
z Dolní Sloupnice velmi blízký vztah. Vystudovala historii a anglitinu na Filozofické
fakult Univerzity Palackého v Olomouci.
Za svoji diplomovou práci získala Cenu Edvarda Beneše @. 'ádu v soutži odborných
prací, kterou každoron vyhlašuje msto
Sezimovo Ústí. Ješt v dob studií na litomyšlském gymnáziu se zam'ila na období
kolektivizace ve Sloupnici. Momentáln žije
v Londýn, kde uí v České škole bez hranic.
• Popište prosím ve stručnosti, co byla
kolektivizace venkova.
Vlastní kolektivizace venkova nastala
po roce 1948 po takzvaném „Vítězném
Únoru“, kdy se k moci dostala Komunistická
strana. Šlo o to, že se měnily zažité způsoby
hospodaření na venkově. Komunisté vytvářeli po vzoru Sovětského svazu jednotná zemědělská družstva a v nich sdružovali veškerou půdu. Ta původní myšlenka – a možná
ne tak špatná – byla dát půdu dohromady
a snažit se hospodařit efektivně. Ale prostředky, které k tomu používali, už tak
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dobré nebyly. Častokrát k tomu docházelo
pod obrovským nátlakem.
• Jaké metody a proč komunisté používali, aby přiměli hospodáře ke vstupu
do společného družstva?
Komunisté chtěli dokázat, že dosavadní
způsob hospodaření je zastaralý a neefektivní. Jenomže on fungoval, hospodáři většinou neměli zájem vzdávat se svých polností,
takže se komunisté uchylovali k represívním
metodám. Ve své práci jsem se zaměřila
na osudy rodiny Malochových z Horní Sloupnice a Šplíchalových z Dolní Sloupnice čp. 6,
ale to nebyly zdaleka jediné dva případy,
které byly postiženy. Docházelo k tomu, že
na sedláky byl vytvářen ohromný tlak tím, že
se jim zvyšovaly dodávky obilí, mléka, masa,
které museli odevzdávat. Objemy těchto dodávek byly zvyšovány neúměrně tak, aby je
hospodáři nemohli plnit a tím mohli dostat
peněžní pokutu nebo jít do vězení. Komunisté používali i další formy nátlaku, například znemožňovali hospodářům odebírat
elektřinu jindy než ve vymezených nočních
hodinách, což jim velmi komplikovalo práci
třeba při mlácení obilí. Sedláci bývali vystavováni i veřejnému ponížení. V roce 1951

například byli v Litomyšli ukazováni takzvaní
nepřátelé státu, neplniči dodávek. Na krku
měli pověšené posměšné cedule. Mezi nimi
byl i můj praděda Jiří Beneš, který byl tímto
způsobem zostouzen asi týden, protože
i on patřil do skupiny vesnických boháčů.
Tito „zločinci“ – kulaci, byli vláčeni i dobovým tiskem.
• Proč sedláci nechtěli do družstev
vstupovat?
Myslím, že to bylo dáno tím, že svou půdu
dědili z otce na syna a nechtěli o ni přijít.
Dále si myslím, že se obávali nového systému hospodaření. Musíme si ale uvědomit,
že na druhou stranu mnoho jiných lidí své
pozemky družstvu odevzdalo i bez většího
nátlaku.
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• Proč komunisté takto násilně sedláky
nutili a prostě jim jejich majetek neznárodnili, tak jako se to stávalo třeba u továrníků?
Celá kolektivizace se řídila řadou zákonů,
které komunistická moc uvedla v platnost.
Myslím, že velkou roli tam hrála exemplárnost, kdy komunisté chtěli ukázat svou moc
a sílu. A také se to dotýkalo obrovského
množství lidí – vnímám to tak, že tímto způsobem byl dopad na obyvatelstvo mnohem
větší než v případě znárodňování. Navíc potřebovali, aby v nových družstvech měl kdo
pracovat, proto pro ně bylo důležité, aby
lidé vstupovali pokud možno dobrovolně. Ti
ostatní byli tvrdě trestání. Jeden pamětník,
s nímž jsem hovořila, vzpomínal na paniku
a strach občanů, když přihlíželi, jak z vesnice
odjíždí vystěhovávaná rodina Malochova.
• Když už se družstva podařilo založit,
tak zpočátku nefungovala. Proč?
Uvedení do provozu se setkávalo
s mnoha problémy. Zejména neměli dostatek zkušených lidí, kteří by zvládli řídit
obhospodařování tak obrovského rozsahu
půdy. Do vedení byli často dosazováni lidé
s maximálně teoretickými zkušenostmi, ale
v praxi si dokázali jen těžko poradit. Proto
se později na vedoucí pozice ve družstvech
více či méně dobrovolně dostávali sedláci,
kteří hospodaření skutečně rozuměli – paradoxně třeba i Jiří Beneš, kterého několik
let předtím označovali jako zločince.
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• Jaký byl osud rodiny Šplíchalovy?
Historie rodu Šplíchalových ve Sloupnici
sahá až do 17. století. Jan Šplíchal patřil
podle komunistické terminologie mezi vesnické boháče-kulaky, kteří vlastnili hodně
půdy a tím se dostali do střetu s režimem.
Také na něj byl tedy vyvíjen nátlak – byly
mu zvyšovány dávky, platil pokuty, byl vězněn. Nakonec byl v roce 1953 vystěhován
s celou svou rodinou (manželkou Boženou a dětmi Hanou a Janem) do Libčevsi
u Mostu. Jejich osud mě zaujal zejména
proto, že rod Šplíchalových tímto násilným
vyhnáním v podstatě vymírá. Jan Šplíchal
mladší byl povolán na vojnu k pomocným
technickým praporům, kde následkem
velmi tvrdých podmínek roku 1956 zemřel.
V jejich zabaveném statku ve Sloupnici
byla později zřízena školka. Paní Božena
a dcera Hana se zpátky domů mohly vrátit
až po roce 1989.
• Podobný osud postihl i rodinu Malochovu z Horní Sloupnice…
Ti byli vystěhování také v roce 1953
do Květné u Poličky. Krátce poté pan Maloch umírá a i jeho vila na Horní Sloupnici
byla využita jako školka. Rodinné majetky
se dědily z generace na generaci a pak
během několika měsíců a na základě pár
úředních dopisů vše skončilo. Tragédie byla
o to větší, že represe se netýkaly pouze
dotyčného sedláka, ale celé jeho rodiny.
Nejvíc mě zarazilo, když jsem mezi osob-

ními dokumenty Jana Šplíchala objevila
propustku, na základě které mohl v roce
1959 s manželkou navštívit hrob svého
syna ve Sloupnici. Nemohli ani volně vycestovat…
• Kolik rodin bylo podobným způsobem
postiženo?
Toto téma podrobně zpracovává kniha
Vyhnanci – akce Kulak od Miroslava Růžičky.
V pokračování této knihy byl použit i příspěvek o rodině Šplíchalových. V Pardubickém
kraji bylo vystěhováno 168 rolníků, celkově
se jednalo asi o šestnáct set rodin.
• Co o tomto období a vůbec o našich
moderních dějinách vědí vaši vrstevníci,
tedy lidé narození po roce 1989?
Myslím, že pokud se o toto téma člověk
více nezajímá, nebo nemá v rodině konkrétní
příběh, mnoho o tom neví. Když jsem svou
práci prezentovala spolužákům na gymnáziu, znali pojem kolektivizace, ale netušili,
že zasáhla i jejich vesnici, jejich sousedy…
Hospodářským dějinám zbývá v hodinách
dějepisu obecně méně času. Na své práci
jsem chtěla ukázat, že moc komunistické
síly se projevovala nejen ve známých politických procesech. Práce jde za obecná fakta
a historická data a odhaluje příběhy lidí,
kteří byli nevinní. Lidé ve většině případů
půdu zdědili po svých předcích, ale se změnou režimu v roce 1948 mělo být najednou
všechno jinak.
–MŠ–
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Turistické bilancování
roku 2016
Náš klub, který se podle nového Občanského zákoníku přejmenoval na Klub Českých turistů, odbor Sloupnice, stále jede
na plné obrátky. V roce 2016 uspořádal nejen pro členy, ale i pro veřejnost, tyto akce:

Promítání fotograﬁí –
Vysoký Atlas a Sahara
Dne 23. února jsme se již počtvrté sešli v restauraci U Labutě s Václavem Sedláčkem,
který všechny přítomné přenesl prostřednictvím fotograﬁí na sever Afriky do pohoří
Vysoký Atlas a Marocké části Sahary.

Zahájení turistické sezóny
Pardubického kraje
Zahájení turistické sezóny se tentokrát konalo dne 19. března v Chrudimi. Na zahájení
jsme se opět vypravili autobusem. V Chrudimi nás pořadatelé překvapili, zahájení se
konalo ve venkovních prostorách fotbalového stadionu. Vzhledem k venkovní teplotě 5 °C bylo nejtepleji na WC. Na nic jsme
nečekali a rovnou odešli procházkou na rozhlednu Báru, Kočičí hrádek a zámek Slatiňany, celkem asi 12 km. Jelikož bylo Josefa,
tak nám zima nevadila.
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Promítání fotograﬁí –
Everest trek
Další promítání fotograﬁí proběhlo na stejném místě dne 5. dubna, tentokrát nás částí
Himalájí provedl pan Miloš Sobel.

Pochod Sloupenskými lesy
Tradičně dne 8. května jsme uspořádali
na hřišti za školou 42. ročník pochodu
Sloupenskými lesy. Pro turisty jsme připravili pěší trasy v délkách 8,15, 25, 40 km,
letos doplněné o kočárkovou trasu, pro
cyklisty byly připraveny trasy v délkách 20,
40, 60 a 80 km. V doprovodném programu
vystoupila country kapela Sešlost, šermíři
Tartas a proběhla ukázka psího spřežení
pana Lněničky ze Strakova. Počasí bylo
slunečné, pochodu se zúčastnilo rekordních 1299 osob.

Výlet pro seniory do Častolovic
Dne 21. května se uskutečnil výlet pro seniory. Tentokrát senioři navštívili poutní kostel Homol, rozhlednu Vrbice, zámek Častolovice a Podorlický skanzen Krňovice.

Setkání turistů a lidí dobré
vůle v lesích u sv. Antoníčka
Již 17. ročník Setkání turistů a lidí dobré
vůle se dne 12. června uskutečnil u kapličky
v lesích mezi Sloupnicí a Řetovou. V oblačném a přesto příjemném nedělním odpoledni se setkalo 47 osob, pro každého bylo
připraveno drobné občerstvení. Přítomné
tentokrát přivítal náš člen Miloslav Šeda,
za obec Sloupnice byl přítomen zastupitel
Milan Bečička a za Řetovou paní starostka
Šafářová.

Lužické hory
Ve dnech 24.–26. června proběhl náš třídenní zájezd do Lužických hor. První den
jsme v tropickém počasí začali túru v Nise
na Trojzemí (česko-polsko-německé hranice), dále pokračovali na Popovu skálu,
Bílé skály, Sloní kameny a hrad Grabštein.
Ubytováni jsme byli v chatě Dolní Světlá.
Druhý den, opět v tropech, jsme trasu začali v Jiřetíně pod Jedlovou, odkud jsme vystoupali křížovou cestou na Jedlovou a dále
pokračovali přes hrad Tolštejn po hranici
do Dolní Světlé. Třetí den jsme jeli autobusem do německého městečka Oybin,
kde jsme navštívili místní zříceninu a skalní
útvary Topfer a Scharfenstein. Počasí bylo
vydařené, pouze v sobotu odpoledne nás
dohnala menší bouřka.
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Cyklovýlet
Dne 20. srpna jsme uspořádali cyklistický
výlet. Trasa vedla ze Sloupnice přes Cerekvici, Poklonu (vyhlídka 450 m. n. m.), údolí
Novohradky, Polanku, Růžový palouček
a přes Litomyšl zpět do Sloupnice.

Nízký Jeseník
Ve dnech 17.–18. září jsme vypravili zájezd do Nízkého Jeseníku. První den jsme
začali výstupem k rozhledně na vrch Velký
Roudný, odkud byl výhled na vodní nádrž
Slezská Harta. Odtud jsme pokračovali přes
osadu Volárna okolo přehrady do osady
Nová Pláň, kde jsme se občerstvili v restauraci U Jelena. Poté jsme pokračovali
do obce Mezina, kde jsme navštívili místní
Lávový proud. Ubytováni jsme byli v hotelu
Paramon v Suché Rudné. Druhý den jsme
odjeli do obce Tvrdkov, odkud jsme vyrazili
na Rešovské vodopády, hrad Sovinec a Pradědovu galerii U Halouzků, kde na ploše 8
ha je vystaveno více než 450 vyřezávaných
plastik zvířat a betlém v životní velikosti.
Přestože nám chvílemi pršelo, bylo počasí
docela vydařené.

Osvětim
Dne 5. listopadu jsme uspořádali zájezd
do Polské Osvětimi a Březinky, kde jsme
navštívili koncentrační a vyhlazovací tábory
2. světové války – symbol lidské genocidy.
ZA KČT, ODBOR SLOUPNICE, PAVEL HAVLÍČEK
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Pokračovaly opravy evangelického kostela

Pozvání do evangelického sboru ve Sloupnici

Farní sbor ČCE ve Sloupnici pokračoval v roce 2016 v další etapě plánovaných oprav svého kostela podle projektu pana Ing. Václava Lázničky.
Během jara se postupně při pátečních a sobotních brigádách podařilo
dokončit dešťovou kanalizaci a napojit na ni nejen kostel, ale i část sousední fary. Tím se společně s vnější drenáží výrazně snížilo vzlínání vlhkosti do kostelních zdí. Nové vitrážové okno včetně rámu v čele apsidy
zhotovil truhlář a člen sboru Zdenek Vašina z Dolní Sloupnice.
Na opravu omítek kostela byla opět vybrána ﬁrma Stavitelství TRUNEC,
s.r.o. z Vysokého Mýta, se kterou jsme již měli zkušenosti z předchozího
roku. Jednalo se o otlučení staré poškozené fasády na východní a jižní
stěně, vyčištění spár, opravu hlavní římsy, zhotovení nové vnější omítky
včetně sanačních omítek v dolní části obvodových zdí a osazení nových
měděných parapetů pod okenní rámy. Celé dílo bylo dokončeno a předáno 18. listopadu. Na podzim se ještě podařilo zrealizovat nátěry rámů
a křídel vnějších oken. Tyto práce zajistil místní malíř a natěrač Luboš
Leksa. Celkové náklady všech výše popsaných prací činily 450 000 Kč.
Na ﬁnancování oprav se v roce 2016 podíleli: Obec Sloupnice (dotace 100 000 Kč), Pardubický kraj (dotace 100 000 Kč), Zemědělské
družstvo se sídlem ve Sloupnici (dar 30 000 Kč) Jeronýmova jednota
ČCE (dar 38 502 Kč) a současní i bývalí členové Evangelického sboru
ve Sloupnici. Přípravné a úklidové práce byly vyřešeny opět svémocí.
Celkem bylo během roku členy sboru odpracováno 360 hodin.
Souběžně s probíhajícími opravami kostela se v srpnu podařilo vyčistit, nakonzervovat a naladit celé varhany a také zrenovovat ztrouchnivělý dřevěný sloup pod kazatelnou. Tyto práce provedl varhanář a restaurátor pan Peter Nožina. Celkové náklady činily 70 000 Kč.
Všem, kteří se ve svém volném čase zapojili do oprav kostela,
i těm, kteří přispěli ﬁnančním obnosem, bych touto cestou rád
poděkoval. Jménem sboru rovněž děkuji Obci Sloupnice, Pardubickému kraji a ZD Sloupnice za poskytnuté dotace a dary.

Sváteční dny, které jsou před námi – Vánoce – jsou dny radosti a pokoje. A ta radost a ten pokoj opravdu k sobě patří, protože jsou zakotveny v onom poselství nebeských poslů – andělů: „Narodil se Vám
dnes Spasitel!“ (Lk 2.11.) – Vysvoboditel z našeho odcizení od Pána
Boha, od lidí, od sebe samých, Vysvoboditel z nepřátelství, lhostejnosti, z beznaděje a zoufalství, z našeho hříchu. Taková radost a takový pokoj jsou spojeny s křesťanskými Vánocemi a všechno ostatní je
toho jen doprovodem. Přejeme Vám onu opravdovou radost a pokoj nejen v tyto sváteční dny.

PETR BENEŠ – KURÁTOR SBORU
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LIBOR CHALOUPKA – ADMINISTRÁTOR SBORU
PETR BENEŠ – KURÁTOR SBORU

Ne 11.12.2016 III. adventní neděle

v 8.30 hod. bohoslužby na faře –
káže Libor Chaloupka
v 17.00 hod. ADVENTNÍ KONCERT
v kostele

Ne 18.12.2016 IV. adventní neděle

v 8.30 hod. dětská vánoční
slavnost v kostele

Ne 25.12.2016 Narození Páně

v 8.30 hod. bohoslužby v kostele
s vysluhováním Večeře Páně –
káže Libor Chaloupka, zazpívá
pěvecký sbor

Po 26.12.2016 II. svátek vánoční

v 8.30 hod. bohoslužby na faře –
čtené kázaní Petr Beneš

Ne 1.1.2017

v 8.30 hod. bohoslužby na faře
s vysluhováním Večeře Páně –
káže Libor Chaloupka

Nový rok
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Vánoční bohoslužby
v katolické farnosti
sobota 24. 12., Štědrý den
13.30 hod.
kaple Domova pro seniory
22.00 hod.
„Půlnoční“
neděle 25. 12.
8.30 hod.
slavnost Narození Páně
pondělí 26. 12.
8.30 hod.
svátek sv. Štěpána
sobota 31. 12.
17.00 hod.
závěr občanského roku
neděle 1. 1.
8.30 hod.
slavnost Matky Boží, Panny Marie

Přejeme spokojené a klidné
svátky vánoční a pokoj,
radost a Boží požehnání
v roce 2017.
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Sloupec starosty obce
Nedávno jsem přišel do kanceláře a s hrůzou jsem zjistil, že se nezadržitelně blíží
konec roku. Ten je vždy spojený s promluvou starosty k občanům, co vše se za končící
rok povedlo a vybudovalo v obci, a s přáním do roku následujícího. Ono se to dobře
píše v začátcích starostování, ale co máte říct ohromujícího, když už to píšete po devatenácté? Co vše se nám podařilo v tomto roce vybudovat a zlepšit, si můžete číst
na stránkách Pelmelů. Co se nám nepodařilo, vidíte sami a měli byste na to upozornit.
Psát, že naše obec nevzkvétá, se mi zdá taky proti srsti, i když od doby, co paní Lorencová už nejezdí po Sloupnici na kole, neuklízí a nezametá a nedělá kupičky z trávy
a listí tam, kde je zrovna potřeba, by takové tvrzení nebylo daleko od pravdy. Paní
Lorencová zkrátka chybí. A moc! Nezbývá, než aby se na „novou paní Lorencovou“
vyhlásilo výběrové řízení a její post přidělil tomu, kdo dokáže obec zkrášlit, aniž by se
mu říkalo, co má dělat. Takový člověk to vidí sám. Neříkám, že my ostatní to nevidíme,
ale jaksi nejsme ochotni to koště a hrábě zvednout a jen pro radost z toho, že je
za mnou něco vidět, ten chodník zamést. Jsou jistě i tací, kterým pořádek v obci není
lhostejný a s koštětem, kosou i hráběmi dokážou pro obec hotové divy. Po hříchu je
takových ale málo. Vám všem, kteří to dokážete, patří veliký dík, že jdete příkladem.
Snad bude nakažlivý.
Přátelé a sousedé, k nastávajícím svátkům vám ze srdce přeji pohodu, klid,
zdraví, dětem dárky, které si přály, rodičům, aby těch dětských přání bylo na rodinný rozpočet tak akorát, a nám ostatním, aby vlídné slovo bylo normálním
projevem, za který se nemusíme v této hrubnoucí době stydět, a dobrý skutek
aby nebyl potrestán.
Krásné Vánoce, milí přátelé.

JOSEF ŠKEŘÍK
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Chystají se další kurzy
pletení košíků

Sbor Českobratrské církve evangelické
ve Sloupnici Vás srdečně zve na

Jelikož byl letošní kurz úspěšný a absolventi chtějí pokračování, dávám možnost
i dalším zájemcům, kteří by se chtěli
naučit základy tohoto řemesla. Bylo
by škoda, aby nebyl v obci nikdo, kdo
by upletl košík na houby, jablíčka nebo
na polínka. Také pleteme ošatky apod.
Zahájení kurzu je v pondělí 23. ledna
2017 v 18.00 v hospodě U Studánky,
jejíž majitelé nám opět poskytnou
prostory k výuce. Přihlašujte se elektronicky na Stamic@email.cz, nebo telefonicky na čísle 721 877 958 (stačí SMS),
nebo přímo při zahájení.
Další lekce budou vždy v pondělí, celkem
se sejdeme asi 5×.
Těší se na Vás Slávek Mikulecký – Vatař

Adventní koncert
ÚČ I N KU J Í :

Iveta Benešová - varhany, zpěv
Tereza Mikulecká,
Andrea Adamkovičová,
Eliška Nováková, Karolína Smutná,
Petr Beneš ml., Hana Sychrová,
Ondřej Beneš

A J E J Í H O STÉ :

Kulturní komise při obecním
úřadu ve Sloupnici
Srdečně Vás zveme na vánoční koncert,
který se uskuteční v neděli 18. 12. 2016
v římskokatolickém kostele ve Sloupnici.
Ve 14.00 vystoupí pěvecký sbor Vlastimil
z Litomyšle, který vám předvede Českou
mši vánoční od Jakuba Jana Ryby.
Po něm vystoupí lidový soubor Heblata
z litomyšlské Základní umělecké školy
s pásmem vánočních koled.

NA PRO GRA M U :

skladby z období baroka, klasicismu
a romantismu, vánoční písně a pastorely

Koncert se koná 11. prosince 2016
v 17.00 hodin v evangelickém
kostele ve Sloupnici

Živý betlém bude k vidění opět
25. 12. 2016 od 16 hodin
v areálu Na Mlejnici.
Těšíme se na Vás!

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ
Asistent/ka pro administraci eshopu
správa datových souborů pro eshop (ceníky, texty, fotografie) • správa sociálních sítí •
fotografování produktů a úpravy fotografií • aktualizace dodavatelských ceníků •
tvorba popisů a bannerů
Pracovník/ce pro prodej nářadí a zahradní techniky
prodej produktů na prodejně v Ústí nad Orlicí • poradenství zákazníkům s výběrem techniky •
vyřizování objednávek • kompletace nových strojů • předvádění strojů u zákazníka
Welding progress s.r.o., Královéhradecká č.p. 698, Ústí nad Orlicí
tel.: 465 523 779, e-mail: svarovani@svarovani.cz

14

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 16

Společenská kronika září, říjen 2016
Poděkování za sbírku
na zrakově postižené
Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR z. s., oblastní odbočka
Česká Třebová touto cestou děkuje žákům ZŠ Sloupnice za aktivní pomoc při
celonárodní sbírce Bílá pastelka, která
se konala dne 12. října 2016. U nás se
studentům školy podařilo prodat pastelky
za 2 690 Kč, celostátní výtěžek sbírky činí
2 062 480 Kč.
Děkujeme všem dárcům, kteří nás podpořili zakoupením bílé pastelky, symbolu
světa zrakově hendikepovaných.
Další informace naleznete
na www.bilapastelka.cz.
ČČK místní skupina Horní Sloupnice
děkuje Zemědělskému družstvu
Sloupnice a Řeznictví Sloupnice
za sponzorské dary.
Všem svým příznivcům zároveň
děkujeme za podporu, přejeme Vám
hodně zdraví a těšíme se na Vás
v novém roce 2017.
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NAROZENÍ
Štěpán Moučka
Diana Kupková

75 let  František Mařáček
Marie Škopová
Jan Holub
Emil Trnka
80 let  Miloslav Vencl

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ 2016

85 let  Vladimír Pohorský
87 let  František Adamkovič

80 let  Ludmila Beranová

93 let  Emilie Michlová

87 let  Ludmila Adamkovičová

94 let  Milada Schejbalová

90 let  Eliška Bartoňová

Jubileum „Zlaté svatby“ oslavili manželé
Miroslav a Marie Šikulovi.

92 let  Anna Gregorová

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN 2016
70 let  Petr Mikulecký
Marie Bartoňová
Jaroslava Rovenská

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Josefem Seifertem
Miloslavem Cagáškem
Josefem Bašarinem
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Redakční poznámky
• Články a fotograﬁe zasílejte v elektronické podobě.
• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
• Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
• Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. ledna 2017.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. února 2017.
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