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Časopis obce Sloupnice

Měsíc pluje černou oblohou a neohroženě si razí cestu mraky, jako by se vůbec nebál, že se v nich ztratí. Sebevědomě ozařuje bílou zem posetou miliony vloček, těch ve větru tančících krásek, které snad stihnou své poslední plié, než vyjde slunce, s nímž budou zase a znovu bojovat
o svou existenci. Chlad se vkrádá do oken jako lupič čekající na to, až všichni půjdou spát. Lampa slabě ozařuje pokoj a okolní předměty vrhají
na stěny stíny zhmotňující se v představy, ze kterých je úzko. Je slyšet hlasité oddychování ticha, které se ti dívá přes rameno, co v tuhle dobu,
kdy je pozdě, abys šel spát, ale příliš brzy, abys vstával, ještě děláš.
Všechno kolem svádí ke krásnému obrovskému smutku. Smutku z toho, že nestačíš tempu tohoto světa, že nerozumíš jeho spletitým mechanismům, nedokážeš splynout s okolím, ale ani nemáš dost sil jít proti proudu, a tak se necháváš jen tak unášet, aniž bys věděl kam. Ano, sice
pluješ životem jako měsíc oblohou (a občas se u toho tváříš neohroženě, abys udělal dojem na okolí), ale přes mraky vlastních zmatených pocitů
vlastně nevidíš vůbec nic. Pravda, není moc příhodná noční doba k dívání se do dálky. Není divu, že dekadenti psali o pocitech marnosti a zmaru,
bloudili potemnělými zapomenutými krajinami, když takhle ponocovali! Co může člověk asi tak vidět přes závoj chladné černé tmy, do které sem
tam vykřikne nějaká hvězda ze spaní? Taky bych napsala své melancholické „Impromptu“, kdybych uměla psát a vršit na sebe verše.
A tak tu bezděčně stojím u okna a dívám se na oblohu, jestli snad nebude padat alespoň jedna jediná zbloudilá a naivní hvězda, abych si něco
mohla přát. Ale co? Co si přát? Tituly přes tři řádky? Štramáka s pořádně naditou peněženkou? Dlouhé nohy? Nebo radši toužit po krásných
a vtíravých slovech, kradených kytkách, teplých dlaních a dlouhých cestách? Co byste si přáli vy, kdyby padala právě hvězda? Mír? Dostatek
vody pro všechny? Zdraví těch nejbližších? Těžko říct, do hlavy jeden druhému naštěstí nevidíme…
Kdybychom ale tak velkoryse mysleli na druhé a nehonili se celý život za bohatstvím a úspěchem, kdybychom většinu času nemysleli jen sami
na sebe a na uspokojování vlastních potřeb, nikde by se neválčilo. Nestavěli by se zdi a nenatahovaly by se ostnaté dráty. Nebyli by bílí lidé
a černí lidé, nadřazená rasa a podřadná rasa, nadlidé a podlidé, se správnými názory a se špatnými názory, lidé by se už nedělili do skupin
na „ty správný“ a „ty špatný“. Prostě by byli jenom lidé.
Utopie! Každá snaha o „spravedlivější“ společnost a ideální stát obvykle skončila totalitou. Protože vždycky se našli špatný lidi, kteří to těm
dobrým kazili. A tak bylo potřeba dát je do plynu, postřílet, uvěznit. Rozuměj, byli hrozbou! Temná existence zaprodanců, mravně degradovaní
podlidé, záškodníci, sebranka, nepřátelé státu…
Lidské dějiny se nevyvíjí odněkud někam. Ano, vyvíjejí se zbraně, nové technologie, zavádí se nové postupy, společnost se modernizuje, ale my
se motáme v kruhu. Dál se bude válčit. Budou stále vycházet noviny s titulky: „Krvavý masakr“, „Povodně“, „Demonstrace“. Zase přijde zima
a zdraží se plyn. Nikdy nebudou dost vysoké platy a důchody. Ti starší budou vždycky pohoršeně kroutit hlavou nad bezstarostnými mladými
milenci, kteří budou prožívat svou rouhavou minutu absolutního štěstí, aby si později hledali další, lepší milence. Mladší se budou smát starším a nikdy je nebudou poslouchat. Půjdou si svou cestou a později začnou poučovat ty, kteří se nevydali stejnou cestou jako oni. Kruh…
Lidé jsou si nejvíc podobní ve svých chybách a přešlapech. Záleží jen na tom, jak velké a jak moc sobecké touhy máš, přes kolik „mrtvol“ jsi při jejich
uspokojování schopný přejít. A tak jedni obsadí Československo, druzí jen sousedovu postel. Někdo rozkrade brambory na poli, někdo celý stát.
Doba, kdy nebudou války, kdy dokonce nebude ani smrt a všichni si budeme skutečně rovni, je ještě daleko. (I když, kdo ví?) Zatím jsme
na tomto světě, který si žádá, abychom se dál protloukali životem a ztráceli se v možnostech, dál dělali špatná i dobrá rozhodnutí, brečeli
a smáli se, milovali a nenáviděli, toužili a odmítali… Kruh… Neustálý boj dobra a zla.
–TEŠ–
Už víte, co si budete přát, až bude padat hvězda?

Pověsti o sloupnickém kostelu
Jeden z sloupnických rytířů byl velice
hněvivý a prchlivý. Když jednou zle týral
svoji manželku, starý jeho otec počal mu
domlouvati, aby se umoudřil a mírnil, což
rytíře tak pobouřilo, že vytáhl meč a starého otce jím probodnul. Po tak hrozném
činu, teprv seznal, jakého se dopustil činu.
Počal se káti a na usmíření a odpuštění viny
počal stavěti vedle tvrze prostorný kostel.
Ale nebylo mu popřáno stavbu dokončiti,
neboť sotva postavená přední část kostela,
zemřel. Po smrti zjevil se manželce, prose jí,
by kostel dostavěla a kněze i při něm ustanovila, neboť dokud nebude každodenně
v kostele sloužená mše svatá, musí za svůj
hřích hrozně trpěti. Manželka učinila, oč jí
prosil, ale nemajíc dostatek peněz, kostel
dostavěla jen ze dřeva.

Při stavbě nynější kostelní lodi, když dodělávali štít, který původně měl být vyvýšen nad střechu, přišel farář dohlédnouti
na zedníky. Jeden z nich pravil: „Pane faráři,
už můžou poslat aspoň pro pět mázů kořalky do Krčmy, dopoledne bude štít hotov.“
Farář na to odvětí: „Dá-li Pán Bůh.“ Zedník
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se smíchem odpoví: „No teď už ať dá nebo
nedá, tak to zhotovíme.“ Vtom nějak neobratně se shýbne pro cihlu, zvrtne se a zvrátí,
padá z lešení dolů a než přítomní z hrůzy se
proberou, umírá. Farář po té příhodě nechal štít nedohotovený a onu část nechal
přikrýti střechovitým sklonem či šupem, jak
po dnešní dobu spatřiti lze.

čekání přišel z Chrudimi posel, aby si mlynář
pro objednané dílo přijel, co tento milerád
slyšel a také hned do Chrudimi se s povozem
vypravil. Když křtitelnici přivezl a v kostele
postavil, přijda domů, byl velice potěšen,
neboť se mu, zatím co byl pryč, narodil syn.
Druhého dne byly slavné křtiny a maličký
mlynář byl první pokřtěn u nové křtitelnice.

Zámožný bezdětný mlynář z Horní
Sloupnice těžce nesl, že nám dědice jména
a mlýna. Aby ho Pán Bůh ošťastnil synem,
slíbil, že nechá zhotoviti pro kostel skvostnou křtitelnici. Svěřil se s tím úmyslem farářovi, zajel do Chrudimi, objednal za drahý
peníz umělecky provedenou křtitelnici. Mistr
umělec mu slíbil objednané dílo ve třech měsících zhotoviti. Po uplynutí smluvené doby
mlynář jel do Chrudimi, ale shledal řemeslníka nemocného a dílo nedokončené. Musil
se spokojiti se slibem, že až bude křtitelnice
hotová, že mu to oznámí zvláštním poslem.
Nedočkavostí ještě dvakrát poslal do Chrudimi posla přeptati, zdali jest věc již hotová,
zvlášť když mu manželka svěřila, že jejich
přání bude vyslyšeno. Konečně po dlouhém

Rychtář Velký Mikulecký z Horní Sloupnice vyšel jednou v tu neděli před Božím Tělem v neděli odpoledne na pole ohlédnouti
úrodu, ale záhy se musel vrátit, neboť začalo
hřmíti a pršeti. Strašný hukot z mračen věštil
zhoubné kroupy. Když došel domů, již počaly padati, proto rozsvítil hromničnou svíci.
Modlil se s rodinou a slíbil Bohu, jestli úroda
zůstane neporušená, že zakoupí pro kostel
monstranci. A skutečně, kroupy škody neučinily, ač jich v lesích spadlo tolik, že ještě druhý
den byly znatelné. Nabral peněz do opasku,
vsednul na koně a jel do Prahy. Koupiv za sto
zlatých monstranci, neprodleně jel domů,
takže již ve čtvrtek o slavnosti Božího Těla
při průvodu upotřebena byla.
–MŠ–
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Zprávy obecního úřadu
Rada schválila rozpočet obce na rok 2017
Rada obce se na svém prvním letošním zasedání zabývala zejména
přípravou rozpočtu na rok 2017. Finanční výbor spolu s paní účetní
a starostou připravil návrh, který mimo jiné obsahuje největší částku
na budování druhé etapy kanalizace. Jedná se o 20 miliónu korun,
z čehož 15 miliónu představuje půjčku a 5 miliónu vlastní ﬁnance. Jeden miliónu korun je určen na provoz čističky a stávající kanalizace.
V roce 2016 činily náklady na čističku cca 800 tisíc korun. Dva milióny korun jsou určeny na opravu místních komunikací, 6,7 mil. korun
na nákup hasičské cisterny pro SDH Horní Sloupnice. Tato částka se
skládá z dotace od státu ve výši cca 6 mil. korun a z vlastních ﬁnancí
700 tisíc korun. SDH Dolní Sloupnice má přislíbenou dotaci na nákup
nového auta od státu ve výši 450 tisíc korun, obec na doﬁnancování
uvolní 600 tisíc korun. Pro příspěvkové organizace (Domov pro seniory, Základní škola, Mateřská škola) je uvolněno celkem 4 120 tisíc korun. Na opravu střechy na budově mateřské školy se počítá s částkou
500 tisíc korun. 200 tisíc korun bude rozděleno mezi spolky působící
v obci. Do zdravotního střediska se počítá s částkou 300 tisíc na zhotovení zařízení pro bezbariérový přístup. Na doﬁnancování opravy hřiště s umělým povrchem byla uvolněna částka 500 tisíc korun. Fotbalový oddíl SK Sloupnice si podal u Pardubického kraje žádost o dotace
na rekonstrukci trávníku na fotbalovém hřišti. Na doﬁnancování požaduje od obce částku 150 tisíc korun. Na opravu soch a křížků byla vyčleněna částka 150 tisíc, ale je to vázáno na dotace od státu. Dalších
150 tisíc je určeno na další herní prvky na dětská hřiště. I zde jsou tyto
ﬁnance vázány na dotaci od kraje. Odvoz a likvidace komunálního odpadu nás bude letos stát cca 1 150 tisíc korun. Za tříděný odpad obec
v minulém roce utržila cca 100 tisíc korun. Čím více budeme využívat
služeb sběrného dvora a odpad třídit, tím více ﬁnancí dostaneme zpět.
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Celkové naplánované výdaje jsou 48 099 tisíc korun, zatímco příjmy
ve výši 44 864 tisíc korun. V příjmech se již počítá s jistými dotacemi.
Vyskytnou-li se během roku nepředvídatelné výdaje nebo příjmy, bude
to řešeno rozpočtovou změnou. Rada obce návrh schválila a doporučí
ho schválit i na nejbližším zasedání zastupitelstva. Podrobný návrh
rozpočtu je zveřejněn na úřední desce i na webových stránkách obce.

Proběhla rekordní Tříkrálová sbírka
V sobotu 7. ledna proběhla v naší obci tradiční Tříkrálová sbírka.
Dvanáct skupin dětí s vedoucím se vypravilo za slunečného, ale
mrazivého počasí na sbírku po obci. Do setmění navštívily většinu
domácností v obci. Druhý den při sčítání se dostavili ještě další občané s omluvou, že nebyli v sobotu doma, ale chtějí přispět. Celkem
byla vybrána rekordní částka 47 260 Kč. Proti minulému roku bylo
vybráno o 5 300 Kč více. K čemu vybrané ﬁnance poslouží? Domácí
hospicová péče, pečovatelská služba, rodinná centra, sociálně-aktivační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti
a mládež, občanská poradna, zařízení pro osoby bez přístřeší a další
sociální služby. Pořadatel sbírky (Oblastní charita v Ústí nad Orlicí)
děkuje všem přispívajícím i všem, kteří se na sbírce podíleli.

Mění se katastrální území obce
Město Litomyšl přišlo před koncem minulého roku s návrhem
na změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Kornice
a katastrálním územím Horní Sloupnice v lokalitě Končiny. Změnu
vysvětlují tím, že majitel pozemku (Římskokatolická církev Litomyšl),
na kterém stojí kaplička a schodiště, žádal v minulém roce o dotace
na opravu, ale protože se nemovitost nachází na katastrálním území
spadajícím pod město, které má více než 5 000 obyvatel, nemá
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na dotaci nárok. Z důvodu, aby církev mohla znovu žádat o dotaci,
navrhlo Město Litomyšl tuto změnu. Obě zastupitelstva změnu katastrálních hranic odsouhlasila a s ostatními majiteli pozemků byla
změna projednána. Nezbytné formality s převodem území nese
Město Litomyšl. V současné době je již na katastrálním úřadu ve Svitavách podána žádost na změnu katastrální hranice. Účastníci řízení
se mohou po dobu třiceti dní ke změně vyjadřovat.

Nová vyhláška k nočnímu klidu
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání v prosinci minulého roku
schválilo na doporučení ministerstva vnitra obecně závaznou vyhlášku k nočnímu klidu. V současné době je ze zákona dáno, že noční
klid je stanoven od 22. do 6. hodiny. Pokud bude obec nebo spolky
v obci pořádat venkovní kulturní akce, které do této doby zasáhnou, měly by být tyto akce zakotveny v obecně závazné vyhlášce. Zastupitelstvo obce určilo následující dny, ve kterých se doba nočního
klidu posouvá od 3. hodiny do 6. hodiny:
• v noci z 31. prosince na 1. ledna – Silvestr
• v noci z 30. dubna na 1. května – pálení čarodějnic
• první nebo druhá sobotu v červenci – diskotéka na fotbal. hřišti
• poslední sobota v srpnu – loučení s létem
• třetí nebo čtvrtá sobota v září – vinobraní
Nutno dodat, že do této vyhlášky se nedají zahrnout soukromé akce.
Pokud bude soukromá osoba pořádat jakoukoli akci, která by přesáhla 22. hodinu a dle sousedů byla hlučná, vystavuje se nebezpečí
konfrontace s Policií ČR, jež může akci ukončit. Dále doporučuji, pokud se na těchto akcích bude používat pyrotechnika a ohňostroje,
aby na to byli upozorněni sousedé kvůli zabezpečení domácích mazlíčků a hospodářských zvířat.
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Poplatek za odvoz komunálního odpadu
Vzhledem k tomu, že se neustále zvyšují poplatky za uložení odpadu
na skládkách i náklady na svoz a likvidaci odpadů, schválilo zastupitelstvo obce zvýšit poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu
na rok 2017 na 550 Kč na obyvatele. Slevy a osvobození od poplatku zůstávají v platnosti. Poplatek je splatný do konce února
nebo ho lze rozložit na dvě splátky, přičemž druhá splátka je splatná
k 30. červnu stávajícího roku. Poplatek lze zaplatit přímo na OÚ
Sloupnice nebo poukázat na účet 9329611/0100, variabilní symbol pro Dolní Sloupnici je 100 + č.p. a pro Horní Sloupnici 200 + č.p.

Různé
• Zastupitelstvo obce Sloupnice pověřilo starostu obce podepsat
smlouvu o dílo s ﬁrmou VAKSTAV spol. s r.o. Jablonné nad Orlicí
na stavbu II. etapy kanalizace v Horní Sloupnici. Dále starosta dostal pověření podepsat smlouvu na dodávku cisterny pro SDH Horní
Sloupnice s THT Polička, s.r.o. Cisterna by podle smlouvy měla být
připravena k odběru během května.
• Na další čtyři roky byla schválena zastupitelstvem obce jako přísedící u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí paní Jaroslava Bednářová.
• Začátkem letošního roku došlo ke změně způsobu předávání sokolovny spolkům na pořádání kulturních akcí. Pořadatelé se nyní budou obracet na Janu Šejblovou (tel.: 737 661 952). Panu Miroslavu
Fišerovi, který toto vše zajišťoval a staral se o chod a „zdravotní
stav“ sokolovny, patří velký dík za léta, jež této budově věnoval.
Věřím, že mu to stejně nedá a zůstane i nadále sokolovně věrný,
a bude-li potřeba, s chodem sokolovny vypomůže.
Pane Fišere, ještě jednou moc děkujeme za starostlivost a péči, kteJOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
rou jste sokolovně věnoval.
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PROVÁDĚJTE REVIZE SVÝCH KOTLŮ NA TUHÁ PALIVA
Novela Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., stanoví povinnost realizovat u kotlů na pevná paliva první kontrolu nejpozději do 31. prosince
2016 (povinnost se vztahuje i na nově zakoupené kotle). Po tomto datu by měl být každý provozovatel kotle schopen na vyžádání obecního
úřadu tento doklad předložit.

→ Kde je stanovena povinnost provést kontrolu kotle?
Zákon předepisuje provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu
spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako
zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.

→ Proč provádět kontrolu?
Obecní úřad může požadovat předložení dokladu o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující,
že stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. V případě,
že provozovatel nepředloží požadovaný doklad, může mu být uložena pokuta podle § 23 odstavce (2) bodu b) až do výše 20 000 Kč.

→ Kdo může provést povinnou kontrolu kotle?
Ke kontrole je oprávněna pouze autorizovaná osoba proškolená výrobcem kotle. Tato osoba musí být držitelem oprávnění.

→ Kde zjistím tepelný příkon svého kotle?
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu
a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon kotle jeho
účinností v procentech (například 24 kW/80 % × 100 = 30 kW příkon).

→ Výrobce svého kotle neznám, již zanikl nebo je ze zahraničí a nemá
v ČR zastoupení. Na koho se můžu obrátit?
Pokud je Váš kotel konstrukčně podobný některému z prodávaných kotlů v ČR, může jeho kontrolu provést osoba proškolená
společností s tímto podobným typem. Posouzení konstrukční shody provede osoba s platným osvědčením.
Ve Sloupnici provádí revize kotlů značky PEROLI Josef Vondra ml. (tel.: 603 118 106),
kotle dalších značek pan kominík Prokeš (tel.: 733 487 158).
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Informace
k výměně
občanských
průkazů
V roce 2017 končí většině občanů
Sloupnice platnost občanských
průkazů. O vydání nového průkazu
požádejte u Městského úřadu v Litomyšli, nebo kteréhokoliv 3. úřadu
na odboru správních činností. Žádat můžete až půl roku před ukončením platnosti. Pokud nemáte
ve stávajících dokladech žádné
změny, vezměte si s sebou pouze
platný občanský průkaz. Fotograﬁe
Vám zhotoví přímo na úřadě. Výměna z důvodu ukončení platnosti
OP je bez poplatku.
Jakékoliv změny musíte doložit platným dokladem. Pokud potřebujete
změnit adresu bydliště, je nutné se
nejdříve přehlásit na úřadě v místě
nového bydliště.
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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AMALTHEA
Podpora pro rodinu a dítě
Posláním programu Podpora pro rodinu a dítě je pomoci rodičům tak, aby s nimi
jejich děti mohly vyrůstat doma a byly spokojené.
PRO KOHO: pro rodiny s dětmi z Pardubického kraje v obtížné životní situaci,
která ohrožuje dítě a kterou rodiče nejsou schopni vyřešit vlastními silami.
CÍLE SLUŽBY:
— dítě vyrůstá v rodině, ve které se cítí spokojené a dobře tělesně i duševně prospívá
— rodiče dokáží dítěti zajistit stabilní a podnětné prostředí pro jeho zdravý rozvoj,
posilují vztah s dítětem
— rodina převzala zodpovědnost za svoji situaci a řeší ji ve prospěch dítěte
— jsou zajištěny a posíleny možnosti podpory dítěte v rodině i jejím blízkém okolí
— pokud dítě nemůže zůstat ve své rodině, je podpořen takový postup, který dítě
co nejméně traumatizuje a upřednostňuje péči v náhradní rodině před ústavním
zařízením
KDE: služba je poskytována převážně terénní formou v domácnostech rodin nebo
v ambulantní formě v prostorách organizace v Chrudimi a České Třebové.
Konkrétní místo závisí vždy na domluvě s rodinou.
JAK NÁS KONTAKTOVAT?
Základní informace o službách můžete získat každý všední den od 9 do 17 hodin
na telefonu 777 752 826 nebo e-mailu rodina@amalthea.cz.
Pokud byste se chtěli dozvědět více, kontaktujte nás nebo vašeho sociálního
pracovníka na sociálním odboru, domluvíme si osobní schůzku, na které vás
se službami seznámíme podrobněji.

www.amalthea.cz
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Jak se chodí na zkušenou

v 21. století…
Za starých dobrých as bylo zvykem, že
když se chlapec vyuil, vyrazil do sv&ta
na zkušenou. Aby poznal, jaký je sv&t dál než
za humny, jak to v n&m chodí, nabral zkušenosti. A možná taky proto, aby se osamostatnil, dosp&l. Snad i trochu mimod&k se touto
cestou vydal p@ed n&kolika lety i JIRKA
BAUER. Bývávalo ho tenkrát ve Sloupnici
všude plno, u nieho nesm&l chyb&t. A najednou zmizel. A na dost dlouhou dobu. Sešli jsme se a povídali si o tom, jak to tehdy
vlastn& bylo.

I

Jirko, náš rozhovor by měl být o cestování a cizích krajích. Jak to Tvoje cestování začalo?
Začalo to v sokolovně na Štěpánské zábavě. Byl tam tenkrát Martin Škeřík se svou
teď už ženou Pájou a taky její sestra. S tou
jsem se začal tak trochu kamarádit a ona
mi řekla, že za měsíc odlétají (všichni tři)
na Nový Zéland. No a já, z mladické neroz-
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vážnosti, jsem ji řekl, že jestli mi ještě sežene letenku, tak že poletím s nimi. V práci
jsem dal výpověď a najednou jsem měl letenku sehnanou a práci domluvenou, na Zélandu…
to nebyl Tvůj dlouhodobý plán,
Isen,Takže
že někam vyrazíš? Jak se na to tvářili doma?
Ne, ne, to bylo dílo okamžiku, prostě skok
do studený vody. Doma, to víš, že byli překvapení. Ale nakonec mi mamka řekla, ať
jedu. Možná jsem čekal, že mě budou zdržovat víc.
Co bylo dál? Jak to bylo na Novém ZéIlandu?
Tam byla práce domluvená, na farmách,
sklizeň třešní, jablek. Sklizeň jablek tam trvá
tři a půl měsíce, jak dozrávají různé odrůdy.
Za den natrháš tak čtyři tuny. Bedna má
400 kg, no tak někdy osm, někdy dvanáct
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beden… A to musíš hlídat barvu, aby byly
vyzrálé, stopky aby měly, bez kazů… Tam
chodí mezi patnácti lidmi jeden supervizor
a hlídá. Vyndá ti patnáct jablek na takovou
podložku, dvě ti najde špatné, a stane se to
třikrát za den, tak ti vezme peníze…
a po sklizni?
I No
Po sklizni všichni Češi odjeli, ono nám
to s tou Luckou úplně neklapalo, no a já
jsem tam zůstal. Nabídli mi, že bych stříhal stromy v těch sadech, přes zimu. Tak
jsem tam zůstal sám, anglicky jsem neuměl, já jsem to do té doby nepotřeboval,
když uměli všichni okolo. Tak to bylo takový
smutný, když sedíš na svačinárně, chlapi
se baví a ty jim nerozumíš. Pak přijeli na to
střihání tři Korejky, tak já jsem je naučil
pít alkohol a ony mě na oplátku anglicky.
Za takové tři, čtyři měsíce už jsem rozuměl,
i mluvil. To ti je taková radost, když nejednou pochopíš, o čem se ostatní baví. Na to
stříhaní jsou takové stroje, takové tříkolky
s plošinou, holky střihaly ze země a my,
chlapi, nad nimi. Střihá se prakticky až
do květu, potom je chvilku pauzička a jde se
protrhávat, aby na větvičce nezůstalo moc
jablek, aby se nezlomila. No a potom už začínají zrát třešně… Na těch třešních jsem
se dal dohromady s nějakými Čechy, končilo nám pracovní vízum, tak nějak stejně,
tak jsme se dohodli, že bychom se vraceli
spolu.
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Takže po roce jsi vyrazil k domovu?
I No
to ještě ne. My jsme se dohodli, že
bychom se vrátili přes Indonésii a Indii,
že bychom si udělali takovou dovolenou,
za odměnu. Tak jsme letěli na Bali, to je
takový "nejturističtější" ostrov v Indonesii, ale tam se nám moc nelíbilo. Moc
lidí, moc turistů… Tak jsme se přemístili
na sousední ostrov Lombok a tam jsme si
to užili. Půjčili jsme si motorky, celý si ho
projeli, koupání, potápění, byli jsme na delfínech, no prostě dovolená. Supr lidi, supr
jídlo. Takový banány nebo ananasy tady
neochutnáš, co tam koupíš na ulici. Potom jsme letěli do Indie, přistáli jsme dole,
na jihu, no a to byl šok. Jak se někomu
Indie líbí, no tak mně teda ne. Když jsme
vylezli z letiště, všude špína, nepořádek,
smrad, každý na tebe kouká, že jsi bílej, že
máš peníze. První reakce byla pryč odtud.
Pak jsme si koupili lístky na vlak, 32 hodin
přes celou Indii, to bylo docela dobrý. Navštívili jsme taková ty hlavní turistická lákadla jako Tádž Mahal nebo Váránasí, tygra
jsme slyšeli řvát, když jsme jsme stáli někde na červenou. Dojeli jsme nahoru k Himalájím, tam to bylo o hodně lepší. Čistší,
ne takové vedro, i ty lidi jsou takoví… je
tam dost utečenců z Tibetu. Udělali jsme si
dvoudenní výšlap do hor, tak nějak kam až
to šlo. Paráda…

A pak Jirka vyprávěl dál a dál. O tom,
že se doma zdržel jen tři čtvrtě roku
a opět vyrazil - směr Kanada a znovu
Nový Zéland. A že byl ve Finsku tři měsíce na bažantí farmě. A že…Jistě chápete, že jsme obecní zpravodaj a ne
National Geograﬁc. Já to fakt nemohl
zapsat všechno. A i to, co jsem zapsal,
jsem někdy dost krátil. Ale bylo to moc
zajímavé povídání. Až ho někdy potkáte
v hospodě (náhodou), nechte si to od něj
–JaN–
taky vyprávět.
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Novinky ze základní školy
Vážení spoluobčané, dovolte nám seznámit Vás s děním ve škole za uplynulé
pololetí.
Ve školním roce 2016/2017 se na ZŠ Sloupnice nově otevřely dva kroužky: Kamarádím
s knížkou (pro žáky I. stupně) a Tvůrčí psaní
– školní časopis (pro žáky I. i II. stupně).

Kamarádím s knížkou
Jedním z oblíbených nepovinných předmětů, na který se děti těšily každé čtvrteční
odpoledne, byl kroužek „Kamarádím s knížkou“ pod vedením Katky Klusoňové. V prv-

ním pololetí školního roku měl velký úspěch
a děti s knížkami zažily mnoho dobrodružství. A vůbec nevadilo, že některé z nich
ještě neuměly číst.
Kromě čtení, hraní s knížkami, písmenky
a rýmy, tvoření a malování také děti mohly
pohovořit s panem spisovatelem Hynkem
Schusterem a jeho pohádkovým hrdinou
Kaštánkem z knížky Kaštánkova dobrodružství. Děti navštívily i Městskou knihovnu
v Litomyšli, kde pro ně paní knihovnice měla
nachystaný krásný program s knížkami
se zimní a vánoční tematikou, jako např.
Kubula a Kuba Kubikula, Když přijde zima

do Sněhové Lhoty nebo Horňáci, Dolňáci
a mnohými dalšími.
Dětem se také velmi líbily návštěvy Domova pro seniory ve Sloupnici. Všichni společně jsme si četli, vyprávěli, tvořili, poseděli
u kávy a čaje. Před Vánocemi děti klientům
představily své oblíbené knížky a hračky
a oni jim na oplátku ukázali knížky a hračky
ze svého dětství.
Věřím, že i ve druhém pololetí bude program kroužku stejně tak pestrý jako v tom
uplynulém a že bude čím dál více dětí doopravdy kamarádit s knížkou.

Tvůrčí psaní –
školní časopis
O kroužek „Tvůrčí psaní – školní časopis“
pod vedením paní učitelky Hrdinové byl velký
zájem, a proto netrvalo dlouho a mohli jsme
začít pracovat na prvním čísle. Časopis si
pojmenovali sami žáci a to League of school
(v překladu Liga školy), zkráceně L. O. S.
Žáci se pustili s velkým nadšením hned
do práce, a tak jsme mohli vydat 1. číslo
ještě před Vánoci. Stihli jsme to jen tak tak
a i přes pár nedostatků jsme s ním velmi
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spokojeni, i když víme, že ještě máme co
zdokonalovat. Časopis obsahuje různé rubriky, které si zvolili sami žáci. Máme tu rubriky jako rozhovory, youtuberství, recepty,
školní a mimoškolní úspěchy žáků, vtipy,
soukromé práce žáků, spoustu zábavy
a mnoho dalšího.
Smyslem kroužku je využít u žáků jejich nadání a kreativity, podpořit je v jejich
tvůrčím psaní, poznávat okolní svět, umět
zacházet se získanými materiály, zaujímat
k nim kritický postoj a hodnotit je. Zároveň
podporuje spolupráci a komunikaci mezi
jednotlivými žáky.
Práce na školním časopise nás velice baví
a už tvrdě pracujeme na novém čísle, které
pravděpodobně vyjde v březnu. Těšíme se
na Vás.

Vánoce ve škole
V předvánočním týdnu se uskutečnily tradiční sportovní turnaje. Nejprve se ve fotbale a obratnosti poměřili žáci prvního
stupně, následující den pak proběhl turnaj
družstev žáků druhého stupně ve ﬂorbalu.
Florbalový turnaj byl rozdělen na chlapeckou a dívčí část a zpestřením byla účast
učitelského družstva v chlapeckém turnaji.
Druhé místo učitelů z pěti celků dokazuje,
že zdaleka nešlo jen o pouhou formalitu.
Po dopoledni plném sportu byli všichni spokojeni.
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Poslední školní den roku 2016 patřil vánočním besídkám, během kterých si žáci
ve třídách společně zahráli hry a rozdali
dárky. V tento den se také žáci s učiteli
sešli při tradičním „Zpívání na schodech“,
kdy si společně žáci I. stupně a poté žáci
II. stupně zazpívali koledy a popřáli si vzájemně krásné vánoční svátky a šťastný nový
rok. Správně načasovaným vánočním dárkem pro všechny žáky a pracovníky školy
pak byly nové barevné židle a jídelní stoly
ve školní jídelně.

výuka plavání. Po deset lekcí budou žáci
1.–4. třídy společně s předškoláky z mateřské školky jezdit do České Třebové, kde se
budou učit plavat pod vedením zkušených
instruktorů místní plavecké školy. Na začátku února čeká žáky nejenom VII. ročníku
tradičně oblíbený lyžařský kurz v Jeseníkách. Všem našim malým plavcům i větším lyžařům a snowboardistům přejeme
úspěšné zakončení jejich výuky bez nehod
a úrazů!
V naší škole se však děje stále spousta
zajímavých věcí. Více podrobností o akcích
nejen zde jmenovaných, ale třeba i fotograﬁe a výsledky najdete na našich webových
stránkách

www.zs-sloupnice.cz.
KOLEKTIV UČITELŮ ZŠ SLOUPNICE

Co přinesl začátek
roku 2017?
Na začátku roku nás potěšilo dokončení videoprezentace naší školy. Najdete
ji na titulní stránce našich webových stránek. Od 10. ledna 2017 se také rozběhla
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Turnaj
ve stolním
tenisu
Ve čtvrtek 29. prosince 2016 se konal ve sloupenské sokolovně další ročník turnaje ve stolním tenisu neregistrovaných hráčů.
Do vzájemných soubojů nastoupilo celkem 26 soutěžících v širokém
věkovém rozpětí. Nejmladšímu hráči bylo 8 a nejstaršímu 79 let.
Při jednotlivých zápasech na čtyřech hracích stolech panovala
soutěživá, ale přátelská atmosféra, doprovázená povzbuzováním
přihlížejících fanoušků. Poslední duely skončily pozdě večer a ihned
následovalo vyhlášení výsledků. Každý hráč turnaje si odnesl některou z připravených věcných cen.
Pořadí na stupních vítězů:
1. místo: Jan Beneš, Dolní Sloupnice
2. místo: Ladislav Vašina, Dolní Sloupnice
3. místo: Petr Beneš, Dolní Sloupnice
Děkujeme Obci Sloupnice za ceny pro účastníky turnaje, Sokolu
Sloupnice za poskytnuté zázemí v sokolovně i panu Václavu Sychrovi, který plnil roli hlavního rozhodčího a dohlížel nad průběhem
celé soutěže.
Pevně věříme, že se v závěru letošního roku opět sejdeme v místní
sokolovně na dalším ročníku turnaje neregistrovaných hráčů a rozšíříme naše řady i o další účastníky.
JMÉNEM HRÁČŮ PETR BENEŠ
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Po letech k nám dorazila opravdová zima

H
Omrzlé
H

Běžkaři
ve Vesničce

stromy
na „dálnici“
v dolcích
v Horní
Sloupnici

H


Hokejisté
na rybníčku
pod starou
hasičárnou
v Dolní
Sloupnici
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H
Tři králové
na koledě
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Jak jsem potkal starého parťáka Erťáka
Koncem listopadu jsem byl na autobusovém veletrhu na pražském výstavišti. Prohlíželi jsme si krásné moderní modely různých
výrobců seřazené před Průmyslovým palácem, když mi zrak padl
na legendu mezi autobusy – Škodu 706 RTO známou jako „Erťák“.
„Hele, přesně s takovým jsem u nás jezdil na fotbal,“ říkám kolegovi a táhnu ho k vozu. Obhlížím povědomé tvary, vzhled i vůně interiéru mi přijde důvěrně známá. „Kde jste k němu přišel?“ ptám se
přítomného provozovatele. „Koupili jsme ho v Kolíně od překupníka.
Předtím ho prý měla jedna tělovýchovná jednota,“ odpovídá. „A nevíte, jaká tělovýchovná jednota?“ povzbuzuju ho. „TJ
Sloupnice.“ Povyskočil jsem radostí. Zaradoval jsem
se, jako bych v daleké cizině narazil na krajana. Pán
z autobusu byl z toho setkání taky nadšený, a tak mi
o své lásce povyprávěl.
„Náš“ Erťák je pořád v dobré formě, každý rok
úspěšně prochází technickou kontrolou, dokonce má
i vlastní střechu nad hlavou, aby na něj nepršelo. Zůstalo mu i červenobílé olakování, ačkoli současní majitelé prý často slýchají připomínky, že autobusy z té
doby přece byly modrobílé. A co je hlavní – autobus
je stále užitečný. V Malejovicích u Uhlířských Janovic
(okres Kutná Hora) slouží Nadačnímu fondu Klíček,
který provozuje dětský hospic a pečuje o vážně nemocné děti a jejich rodiny.
Dovolím si přidat jednu z osobních vzpomínek.
Ještě jako žáci jsme jeli k zápasu do Letohradu, ale
Erťák zrovna neměl svůj den. Co chvíli zakašlal a zastavil. Pan Václav Veselý, který nás vezl, identiﬁkoval
problém v přívodu paliva do motoru. Prokázal velký
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improvizační talent, když závadu odstranil tak, že na kryt motoru
vevnitř autobusu postavil kanystr a přímo z něj přivedl naXu do motoru hadičkami, které kdovíkde zrovna sehnal. Oprava si vyžádala nějaký čas, takže trenéři ještě v autobusu otevřeli odřený kufr s dresy,
abychom se převlékli. Dojeli jsme do Letohradu, ale jen k odbočce
na Pastviny – zbytek cesty do kopce ke stadionu jsme museli dojít
pěšky, i tak jsme ale začátek zápasu jakž takž stihli.
Pokud byste se chtěli podělit o svůj zážitek s tímto legendárním
–MŠ–
vozem, rádi ho na stránkách Pelmelu otiskneme.
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Společenská kronika listopad, prosinec 2016
Plesová sezona pokračuje
18. února: Discoples
25. února: Divadelní ples

NAROZENÍ

ŽIVOTNÍ JUBILEA
PROSINEC 2016

Leona Křížová
70 let  Jaroslava Demelová

se skupinou Uši Pardubice

86 let  Božena Svobodová
Sbor dobrovolných hasičů
z Dolní Sloupnice pořádá 18. března
u své hasičárny

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LISTOPAD 2016

Zabíjačkové hody

70 let  Marta Trnková
Marie Voborníková

Výdej zabíjačkových specialit
(i do vlastních nádob) od 11 hodin.

86 let  Růžena Černá
88 let  Sylvie Brožková

Kulturní komise při Obecním úřadu
ve Sloupnici Vás zve na

Setkání s důchodci
v sobotu 4. března 2017
od 14 hodin v sokolovně
Starosta sdělí informace o dění v obci, vystoupí
dětský taneční kroužek, k tanci a poslechu
zahraje kapela Řetůvanka.

90 let  Božena Bednářová
92 let  František Zachař
93 let  Milada Jasanská

87 let  Jaroslav Matoušek
88 let  Marie Dlouhá
94 let  Marie Doležalová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Václavem Pávkem
Milanem Dolníčkem
Karlem Kodytkem

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

Autobus do sokolovny vyjíždí ve 13.15 hodin
ze zastávky ve Vesničce po celé délce obce.
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Redakční poznámky
• Články a fotograﬁe zasílejte v elektronické podobě.
• Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
• Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
• Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. března 2017.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 7. dubna 2017.
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