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Časopis obce Sloupnice

jste si možná zvykli, že témata mých úvodníčků jsou leckdy zvláštní. Tenhle bude v tomto směru asi rekordmanem. Už víc jak týden si pohrávám s určitou myšlenkou a stále si nejsem jistý, jestli je dobrý nápad o ní psát.
Či spíš jestli jsem schopen o ní dobře napsat. Napsat tak, aby Vás to nevylekalo, neodradilo, neznechutilo.
Chci se o to alespoň pokusit, protože k životu prostě patří. Stejně jako její protipól – zrození.
Je to tak prosté. Stejně jako se lidé rodí, tak také umírají. Rozdíl mezi tím ovšem je, a dost podstatný. To první
bývá často plánované, zainteresovaní se na to připravují, s dost velkou přesností jsme schopni stanovit datum. S tím druhým jakoby nikdo nepočítal, nikdo se na to nepřipravuje a – řečeno slovy Bible – nevíme dne ani hodiny. Nebo to máte jinak?
Konec konců, když už o smrti psát, tak teď, zjara. Divíte se? Že se naopak na jaře všechno rodí? Jenže často, aby mohlo něco nového
přijít, musí něco starého odejít. „Smrt nesem ze vsi, nové líto do vsi…“ Poznáváte? Podle starodávného zvyku se přece na Smrtnou
neděli vynášela Morana. Zima odcházela, všechno staré, nemocné, ošklivé s ní. A přicházelo nové, mladé, zdravé a silné.
Jako kluk si pamatuju, že jsem musel někdy cestou ze školy počkat, až přejde pohřeb, abych mohl přejít já – přes silnici. Tenkrát
pohřební průvod vycházel z takzvaného domu smutku, to je z domu, kde zemřelý bydlel, a směřoval po silnici nejkratší cestou
ke kostelíčku. Šlo se pěkně pomalu, vpředu černá dvanáctsettrojka se zařazeným funébr kvaltem, hrála kapela. Říkalo se „vyprovodit zesnulého na jeho poslední cestě“ a platilo to celkem doslova. Jen to bylo pěkně nespravedlivé, když si uvědomíte, že někdo
bydlel ve Vesničce a někdo u pošty… Tenkrát ještě lidi dost často umírali doma, mezi svými nejbližšími. Smrt dříve bývala tak nějak
víc mezi lidma. Obrazně i doslova. Jen si vemte, kolik Smrtek a Smrťáků je v pohádkách. Nebo kolik mrtvol v lidových písničkách.
No a potom někoho napadlo, že smrt mezi lidi nepatří. Že patří do nemocnic, do domovů důchodců (dnes se jim říká jinak, ale to
je jedno), v nejlepším případě do hospiců. Pěkně jsme s ní zatočili, zahnali ji tam, kam patří. Sejde z očí, sejde z mysli. Jenže ona
nezmizela, ona se vrací. Objeví se často ve chvíli, kdy ji nejmíň čekáme. Třeba v autě, předjíždíš a ona najednou sedí na místě spolujezdce. Doktoři jí přebijí jeden trumf a ona vzápětí z rukávu tahá další. Nebo jdeš na koncert Zpěvačky a ona si ji vezme přímo
z jeviště! Ta drzost! A tak paradoxně možná jediným důsledkem toho zakrývání a vytěsňování je to, že se jí trochu víc bojíme.
V návaznosti na to bych chtěl zmínit příběh, který mě k tomuto mému přemýšlení inspiroval. Byl jeden člověk, říkejme mu třeba
Kardinál. Diagnostikovali mu nevyléčitelnou nemoc a řekli mu, že brzy zemře. Odpověděl jim, že to sice není dobrá zpráva, ale že
se svou smrtí stejně výhledově tak nějak počítal. Bez reptání přijal časový horizont i způsob, jakým se to stane. Dal to vědět lidem,
na kterých mu záleželo, a utěšoval je, aby nebyli smutní. Všichni byli moc překvapeni, jak ty věci přijímá, a drželi mu palce. Možná
proto, že byl tak statečný, dostal darem dostatek času na to, aby v klidu uspořádal své pozemské (a jistě i nadpozemské) záležitosti. A potom, když přišel jeho čas, tak v klidu, bez hysterie, beze strachu, skoro snad spokojeně – zemřel.

Už

P. S.: A velikonoce, ty jsou taky tak trochu o smrti a o pohřbu. Ale taky o Naději…
–JaN–

Sloupenský místopis
Školní budova z roku 1816
Magistrátní komise města Litomyšle
9. dubna 1810 hledala místo pro postavení
nové školy ve Sloupnici. Dva návrhy našich představitelů obce byly uznány za nevhodné a odmítnuty. Komise vybrala pozemek bývalé tvrze vedle katolického kostela.
Rychtáři obou obcí, Jakub Chamas a Jan
Hudeček dostali přikázané „i s donucujícíma
a prostředkama do konce května zajistit
provedení rumování a planýrování místa“.
Vrchnost na sebe vzala obstarání potřebného materiálu, řemeslníků a uhrazení
celého nákladu stavby. Dovoz veškerého
stavebního materiálu ke stavbě a pomocné
práce měli vykonávat zdejší poddaní v rámci
robotní povinnosti.
Z městských účtů je zřejmé, že sloupnická škola a „Jägerhaus“ se začaly stavět
až v roce 1813, kdy 10. dubna Jan Šplíchal,
kovář v Horní Sloupnici, dostal zaplaceno
1 zlatý „od spravování klínů a dlát, potřbných při dělání gruntů pro sklepy na tvrzi“.
Kování k hlavním dveřím školy se zhotovovalo a okna zasklívala v roce 1816. Tehdy
byla stavba obou budov pod jedním krovem,
přízemí školy s jednou učebnou o rozměru
11 × 7,5 m, bytem učitele a vedlejším do-
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mem pro revírníka Jana Kováře dokončena.
Starou školu patron prodal ve veřejné
dražbě učiteli Petru Hebkovi.
Když okolo roku 1820 revírníkův pes
jedno školní dítko pokousal, Jana Kováře
přestěhovali do „Panského dvora“ v Dolní
Sloupnici. Dominikální chalupu č.p. 375
od města koupil v roce 1826 učitel Jan Baláš. Sloupničtí ochotníci tu v jeho místnosti
r. 1833 sehráli první divadlo. Roku 1846
nový majitel Fr. Vaněček v č.p. 375 zavedl
kupecký krám, který roku 1849 prodal židovi
Hermanu Schönovi.
Počátkem školního roku 1868 byl
na sloupnickou jednotřídní obecnou školu
dosazen učitel Vojtěch Holásek. Do školní
kroniky později zapsal. „Shledal jsem ji
ve stavu velmi účelu svému nedostatečném.
K vyučování nevyhnutelné pomůcky a prostředky mimo několika starých a nepraktických lavic, stolu a dvou odřených tabulí
žádné a budova školní stářím a nesprávou
ponejvíce sešlá. Jakkoli škola od původu
svého bohata jest dějinami, předce na vzdor
toho žádný z předchůdců mých nezanechal
nic písemného. Proto jsem započal psaní
školní kroniky. Děje školy jsem rozdělil

ve dvě oddělení: do roku 1870 – škola pod
moc církve, a od roku 1870 – škola v moci
státní.“ Když školní budova tolika žákům
přestala dostačovat, vyučovalo se i v najatých místnostech. V letech 1880–1881 byla
škola přestavbou zvětšena, rozšířena směrem ke kostelu a zvýšena o 1 poschodí.
Před budovou, průčelím obrácenou
k jihu, jsou dvě malé zahrádky. Vedle nich
vede veřejná cesta zvaná „horní“. Od západu ke škole přiléhá domek obchodníka
Schöna, za severním křídlem je malý dvorek,
na němž jsou záchody, pumpa a polorozbořený chlév. Na malém prostranství mezi
školou a hřbitovem, ne větší než 100 m2,
byla letní tělocvična školní, ale také veřejná
cesta do drah. V pozadí tělocvičny v samé
hřbitovní zdi stála školní stodola.
POKRAČOVÁNÍ NA STRANĚ 8 →
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Zprávy obecního úřadu
Informace z jednání o pobočce České pošty
13. března letošního roku navštívili starostu zástupci České pošty
s informací o chystaných změnách v rámci celé republiky ohledně
poskytování služeb České pošty.
Již dříve proběhlo jednání mezi Českou poštou a Vládou České
republiky o redukci poboček. Česká pošta má v úmyslu zachovat přibližně 700 ze stávajících cca 3 200 poboček. To ale neznamená, že
by obyvatelé ve zrušených místech přišli o poštovní služby. Rozsah
služeb by se měl zachovat stejný jako je nyní, to je 28 hodin týdně.
Pošta by se měla přejmenovat na „POŠTA PARTNER“ a provozovat
by ji měly obce nebo jiný subjekt. Například prodejny potravin (KONZUM) nebo soukromý podnikatel. Poštu takto provozuje například
KONZUM v Němčicích.
Starosta jednal s vedením KONZUMu, zda by byl ochoten Poštu
Partner v naší obci provozovat. Dle sdělení pana ředitele v letošním roce nemají v plánu převzít žádnou poštu. Nebrání se ale o problému dále diskutovat. Přednese naši záležitost na představenstvu
a do poloviny dubna podá zprávu. Rozhodnutí, zda by tyto služby
chtěla provozovat obec, rozhodne zastupitelstvo do konce dubna
letošního roku.

Stanovení stočného
Státní fond životního prostředí stanovil po dobu udržitelnosti projektu kanalizace výši poplatku na výběr stočného. Rada obce pro letošní rok schválila stanovenou částku ve výši 37,50 Kč/m3. Množství
odpadních vod z jednotlivých domácností je stanoveno spotřebou
vody. Informace o spotřebě vody dostáváme z VAKu Vysoké Mýto s.r.o.
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Stejnou cenu za uložení odpadních vod na čističce platí i ti majitelé nemovitostí, kteří si nechávají fekálie z jímek a septiků odvážet
najatou ﬁrmou. Znovu upozorňuji, že způsob likvidace odpadních
vod je dán zákonem. Jeho dodržování má možnost kontrolovat odbor životního prostředí pověřeného města.
Na vývoz odpadních vod si můžete stejně jako v minulých letech
objednat pana Milana Švece, mobil 777 337 217.

Likvidace bioodpadu
V roce 2015 bylo zakoupeno sedm kusů kontejnerů na bioodpad a v loňském roce další dva. Jsou rozmísťovány po obci, aby
do nich obyvatelé dávali posečenou trávu, listí a odpad ze zahrádek
po pěstování zeleniny a okrasných květin. Mnozí lidé si ale bioodpad
stále pletou s komunálním odpadem a do kontejnerů vhazují vše,
co doma nepotřebují. Nejhorší situace je na stanovišti ve Vesničce.
Vžijte se do situace, kdybyste byli v pozici řidičů a obsah kontejneru
vysypali na skládku a zjistíte, že s bioodpadem to nemá zdaleka nic
společného. Nezbývá nic jiného, než se dát za použití rukavic a drsnějších výrazů do třídění. Uznáte, že to není zrovna to, bez čeho se
nemůžete obejít. Pokud se stav ukládání bioodpadu do kontejneru
nezlepší, budeme muset přistoupit k tomu, že budou kontejnery staženy na určené oplocené místo a ve stanovený den a hodinu bude
možno bioodpad pod dohledem pracovníku obce odevzdat. Takto to
mají zavedené v Řetové.
Dále je třeba upozornit na to, že ořezané větve ze stromů a náletové dřeviny ze soukromých pozemků není povinností obce je likvidovat. To je věc majitelů pozemků. Obec nabízí možnost větve
naštěpkovat a štěpky si buď ponechá majitel nebo budou likvidovány
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na skládce. Štěpkování bude prováděno za úplatu. Proto vás žádám, abyste již větve ke kontejnerům nedávaly. Děkuji za pochopení.
Setkání s důchodci
Letos 4. března se konalo v sokolovně tradiční setkání s důchodci. Kulturní komise připravila pestrý program, který určitě potěšil. Malé děti ze školky předvedly kouzelný taneček pro tuto věkovou kategorii s nezbytnou hygienickou rekvizitou (nočníkem), kterou
kupodivu nikdo z účinkujících během tanečku nepotřeboval. Starší
děvčátka se představila se svižnými tanečky. Potlesk přítomných již
během tanečků byl odměnou za jejich vystoupení. Humorné provedení pohádky „O dvanácti měsíčkách“ v podání místního divadelního
spolku DOVEDA byla opravdovým hlubokým uměleckým zážitkem,
na který budou návštěvníci dlouho vzpomínat.
Starosta informoval přítomné, co vše se za minulý rok v obci změnilo a co se chystá na rok letošní. Promítnuta byla projekce z obce,
která bude umístěna na webových stránkách obce.
K poslechu a tanci hrála kapela „Řetůvanka“.
Velký dík patří všem, kteří setkání připravili, paní Heleně Dolečkové, Katce Klusoňové a Pavle Škeříkové za nacvičení tanečků
s dětmi, divadelníkům za předvedenou scénku a členkám Českého
červeného kříže, které se podílely na obsluze při občerstvení.

Různé
• Začátkem letošního roku jsem se zúčastnil několika valných hromad spolků působících v obci. Ať už jde o hasiče, myslivce, turisty a další spolky, klobouk dolů před jejich činností. Obohacují
a zpříjemňují nám život v obci, aniž by si mnozí z nás uvědomili,
kolik úsilí a času je to stojí. Všichni to dělají dobrovolně a na úkor
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svého volného času a odměnou jim je pouze dobrý pocit z toho,
že něco užitečného pro své okolí a přírodu dělají. Je jen škoda,
že svoje úsilí a práci nedokážou prodat a málo se prezentují
v tomto zpravodaji. Podle výročních zpráv o jejich činnosti celý
rok něco podnikají a vytváří, ale v Pelmelu se toho o nich moc
nedozvíme. Všem spolkům a organizacím patří velký dík za to, že
jsou ochotni věnovat část svého volného času pro radost a potěšení druhým.
• Letošní zima byla přívětivá pro zimní sportování a radovánky.
Sportovní radovánky připravil pro příznivce biatlonu Láďa Chleboun z Dolní Sloupnice. V lednu a začátkem února se konaly
v Dolní Sloupnici závody v biatlonu, o kterých si víc přečtěte na jiném místě. Kdo nešel na lyže, mohl se zúčastnit volejbalového
turnaje v sokolovně, který zorganizovala Jana Bartoňová z Dolní
Sloupnice. Oběma těmto lidem a všem dalším dobrovolníkům,
kteří se postarali o to, aby lidé neseděli jen u televizí a počítačů,
ale protáhli svá těla, patří také velký dík.
• Od 3. dubna letošního roku nastoupil do pracovního procesu
na obec Jan Karlík z Dolní Sloupnice. Bude zařazen do pracovní
čety na stejnou pozici jako stávající pracovníci. Tím bude doplněn
stav pracovníků opět na čtyři.
• Obec Sloupnice prosí majitele pozemků, kteří mají pozemky dle
územního plánu určené k zastavění, zda by je nenabídli obci k odprodeji. Informace o pozemcích určených k zástavbě dostanete
na OÚ Sloupnice nebo je najdete na webových stránkách obce
pod odkazem „ÚZEMNÍ PLÁN“.

JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátce informovat o tom, co je nového v našich společnostech.
Dne 3. 3. 2017 se konala výroční členská schůze, která seznámila
naše členy s hospodařením družstva v minulém v roce a stanovila
cíle pro letošní rok.
Rok 2016 se nesl ve znamení pokračující krize cen komodit. Nejhorší
situace byla v komoditách živočišné výroby, zejména u mléka. V červnu
2016 dosáhly cena za mléko dna s hodnotou 6 Kč/l mléka, tedy úrovně
dosud nejhoršího roku 2009. Cena prasat v první polovině roku poklesla až k 24 Kč/kg, tedy úrovni roku 1994. Stranou nezůstaly rostlinné komodity, zejména obiloviny. Jedinou plodinou, jejíž cena je dlouhodobě stabilní, je nikoliv agronomy, ale veřejností neoblíbená řepka.
Celý sektor a obzvlášť potravinářství trpí neřešeným nárůstem
dovozů potravin spojeným s predátorským chováním řetězců. Podíl
českých potravin v obchodech trvale klesá.
Současné ministerstvo se na rozdíl od předchozích vlád těmto
trendům snaží čelit novými dotačními opatřeními. Bohužel kromě
dalšího růstu závislosti na dotacích se k nám podpora dostává se
značným zpožděním a za cenu nárůstu byrokracie.
Všechny tyto jevy a souvislosti nelehkého roku se odráží i v našem podniku, zaměřeném na zemědělství, potravinářství, energetiku
a služby. Sucho naštěstí přišlo až v druhé části roku a podařilo se
nahradit výpadek krmiv z roku 2015. Loňský rok nám konečně nepřinesl žádné nepříjemné překvapení, ani požár.
Představenstvo rozhodlo stejně jako v předchozích letech o jednorázovém vyplacení boniﬁkace k základnímu pachtovnému
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a také o navýšení pachtovného z trvalých travních porostů. Odmítli
jsme také nabídky ke spolupráci od realitních kanceláří, přestože je
jisté, že budou chtít nakupovat půdu v našich katastrech pro jiné
subjekty. Popřeli bychom náš dosavadní postoj, ve kterém vlastníky
vyzýváme, aby v případě zájmu prodat oslovili přímo nás. Dostanou
naprosto srovnatelnou cenu, vše obstaráme stejně jako realitní kanceláře a není třeba, aby na obchodu vydělávala ještě třetí strana.
S tématem pozemků souvisí i výstavba dálnice D35, která protne
náš katastr v Němčicích na hranicích se ZDCHP Litomyšl. Z pohledu
našeho družstva je dosud navržená trasa D 35 nejlepším možným
kompromisem jak z pohledu budoucího hospodaření, tak nejvhodnější variantou pro obec Němčice, proto odmítáme snahy některých
subjektů posunout trasu dálnice blíže k vesnici.
Výsledky rostlinné výroby byly v roce 2016 u většiny plodin
v úrovni plánu. U obilovin celkem jsme dosáhli výnosu 8,11 t/ha,
u řepky ozimé 3,96 t/ha. Brambory skončily s výnosem 39,1 t/ha
a u cukrovky jsme se výnosem 106,46 t/ha zařadili mezi 10 nejúspěšnějších ze zhruba 480 pěstitelů dodávajících cukrovarnické společnosti TTD.
Po výpadku v roce 2015 se podařilo vyrobit dostatečné množství
kukuřičné siláže, horší situace je u senáží, kdy se nepodařilo díky
suchu vůbec sklidit třetí seče.
V živočišné výrobě užitkovost na 1 dojnici opět vzrostla na 28,58
l/ks/den, stav dojnic se snížil o 89 ks na 930 ks. Ve výkrmu prasat
bylo vyskladněno celkem 5 143 ks prasat pro naše řeznictví, díky dotaci na zoohygienu nebyl výkrm prasat ztrátový stejně jako u výkrmu
kuřat, kde jsme v závěru roku vyzkoušeli výkrm kachen.
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Činnost a zaměření střediska mechanizace nedoznala zásadních změn, je jím zajištění provozuschopnosti technologií vlastních
podniků a poskytování služeb. I nadále na pracovištích probíhaly
praxe studentů SŠZT Litomyšl a ISŠT Vysoké Mýto.
Rok 2016 byl pro dceřinou ﬁrmu ŘEZNICTVÍ SLOUPNICE s.r.o.
dalším rokem stabilizace. První polovina roku se vyvíjela příznivě díky
nižší nákupní ceně jatečních prasat, čímž jsme nahrazovali výpadek
tržeb z výkrmu prasat družstva. Výrazný nárůst ceny v druhé polovině roku jsme nedokázali promítnout v celém rozsahu na pultech
prodejen.
V závěru roku jsme instalovali pokladní a vážní systém s centrálním řízením prodejen jako přípravu na EET. To vedle podstatně vyšší
úrovně prodeje umožnilo vydat věrnostní karty a nabídnout platby
pomocí běžných platebních karet.
Kuchyň, která byla pod řeznictví zařazena prvním rokem, zavedla
výběr ze dvou jídel.
V tomto školním roce jsme opět zajistili ve spolupráci se základními školami ve svém obvodu agroenvironmentální kroužky pro
děti v rámci osvětového projektu Zemědělského svazu ČR „Zemědělství žije!“. Kroužky ve Sloupnici a Němčicích navštěvuje 18 dětí.
V závěru roku se uskutečnila tradiční porada se zaměstnanci
a beseda s důchodci, tradiční zájezd pro důchodce na Vysočinu byl
v červnu zakončen besedou s vedením družstva v jídelně řeznictví.
V listopadu jsme zahájili rekonstrukci dvou zbývajících stájí Reprodukčního centra v Němčicích, která by měla být dokončena
v listopadu 2017.
Po pěti letech provozu budeme muset v březnu provést čištění
fermentorů bioplynové stanice spojenou s opravami vnitřní technologie.
Ve dnech 24.–25. 3. 2017 se uskutečnily Dny otevřených dveří
pro školy, obchodní partnery i širokou veřejnost. Kromě střediska
mechanizace mohli zájemci navštívit i některé další provozy, mléčné
farmy a naučný a zábavný program pro děti.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám ještě dodatečně
jménem vedení a představenstva družstva poděkoval za spolupráci, trpělivost a přízeň a popřál Vám hodně zdraví, štěstí
a spokojenosti v roce 2017.
ZA ZD: ING. JAROSLAV VAŇOUS

Den otevřených
dveří se těšil
velkému zájmu
veřejnosti.
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Sloupenský místopis
Školní budova z roku 1816
→ POKRAČOVÁNÍ ZE STRANY 3

Při příchodu mladého učitele Fr. Vanického na obecnou školu sloupnickou byly v roce 1883 v průčelí části budova tři třídy, jedna v přízemí
a dvě v patře. Mimo ně v přízemí jedna třída rezervní bez nábytku.
V zadním křídle budovy byl i byt řídícího učitele Holáska, skládal se ze
tří místností. Čtvrtá třída se nacházela nad bytem v patře.
Ve čtvrtek 8. října 1914, kdy se děti ve staré školní budově shromáždily naposledy, správce školy k nim promluvil: „Je přirozeno k povaze lidské, že se neradi loučíme s místy, na něž jsme si zvykli a v nichž
jsme dlouhý čas pobývali, obzvláště byla-li nám ta místa milá. Sešli
jsme se do této budovy, abychom se s ní rozloučili.“ Po proslovu se
děti seřadily po třídách, aby se odebraly do nové školní budovy. Byl
to tichý průvod, dlouhá řada dětí se svými učiteli, každé dítě neslo
své školní věci. Počet děti navštěvujících školu byl asi 280.
Do vyklízení staré školní budovy byli ubytováni uprchlíci z východní
Haliče, Poláci a Rusíni v počtu 36. Obec opatřila slamníky a deky na přikrytí. V přízemí jim postavila kamna, aby si mohli vařit. Do první třídy
naproti bytu řídícího učitele se přestěhovala místní Občanská záložna.
Haličtí uprchlíci byli 25. února 1915 přestěhováni do barákového
polského města v Chocni, narychlo zřízeného vládou. 30. května 1915
přibylo do Sloupnice 37 osob z válkou ohrožené Istrie. Ženy a děti,
1 starý muž a čtyři 16–18letí mladíci. Uprchlíci byli opět ubytováni
ve školni budově. Na začátku školního roku bylo přijato do školy 14
dětí zdejších italských uprchlíků, školu však často zameškávaly. V zimě
se vymlouvaly, že nemají obuv a oděv, v létě se toulaly po obci, žebraly,
sháněly dříví a ovoce, házely kamením, na lidi pokřikovaly a jiné výtržnosti působily. Ve válečných letech se uvolnila kázeň i mezi našimi
JOSEF HOLUB
dětmi, zvláště v rodinách, kde nejsou otcové.
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Zprávy z mateřské školy
„Sliby se mají plnit,“ praví se… V srpnovém Pelmelu jsem slíbila
spoluobčanům možnost prohlídky naší mateřské školy. A tak vznikl
nápad udělat Den otevřených dveří, a to 23. 3. 2017. Ve skrytu duše
jsem doufala, že udělám radost starším občanům, kteří si přijdou
zavzpomínat, jak to v MŠ vypadalo dříve, když tu byly byty, Dům
služeb, spořitelna… Snažili jsme se vše připravit, staré fotograﬁe,
historii budovy i dárečky a občerstvení, ale… A tak děkuji těm PÁR
OBČANŮM, kteří přišli, byla radost poslouchat – „jo, tady bývalo…“.
A nyní nahlédneme do okénka jarního březnového dění v mateřské školičce:
• děti navštívily Mateřskou školu v Českých Heřmanicích a shlédly
divadelní představení srdíčkové víly
• předškoláčci byli na návštěvě u prvňáčků v naší základní škole,
kde si pro ně paní učitelka Králíková připravila zajímavou hodinu
• paní Monika Nováková předala dětem při besedě o myslivosti
spoustu zajímavých informací o přírodě nejen slovním projevem,
ale i názornými ukázkami
• v březnu děti ukončily plavecký výcvik v České Třebové
• na konci března se ještě děti stihly vyfotografovat a zabavit se
„Plackohraním“
Začali jsme s nácvikem na „Vystoupení pro maminky“, které se
bude konat 4. 5. 2017 od 15.30 hodin v sokolovně, tímto zveme
i Vás. Dále nás čekají velikonoční hrátky a 9. 5. 2017 zápis do mateřské školy. Prosím maminky, které mají zájem umístit děti do naší
školy, a i ty, které byly u zápisu vloni, a jejich děti nebyly přijaty, aby
si vyzvedly v MŠ včas žádost o přijetí, neboť k zápisu je potřeba,
aby tento dokument byl vyplněný a potvrzený od lékaře. Žádost si
můžete stáhnout i z našich webových stránek.
A na závěr bych Vám všem chtěla popřát veselé, zelené jaro,
právě takové, které vlévá do žil zdraví a spokojenost.
IVA MIKULECKÁ, ŘEDITELKA MŠ
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Program velikonočních
bohoslužeb v katolickém kostele
Zelený čtvrtek • 18.00 hodin
Velký pátek • 15.00 hodin
Bílá sobota, vigilie • 20.00 hodin
Hod Boží velikonoční • 8.30 hodin

Český červený kříž Sloupnice Vás zve na

den dětí
v neděli 4. června 2017
od 14 hodin na hřišti za školou

Proměny v čase
Ač se dnes zdá, že v zatáčce pod kinem je místo sotva na jedno auto, stával tam dříve dům Václava Fialy, který v zemědělském
družstvu pracoval jako kovář. Bytovka na humnech vyrostla v 80. letech minulého století, ta nejnovější na sklonku let devadesátých.
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Spolupráce hasičů z Horní
Sloupnice a ZD Sloupnice

Zprávy z hornosloupenské
hasičské přípravky

Dne 27. 2. proběhlo na obecním úřadě ve Sloupnici předání
nové motorové rozbrušovací pily pro potřeby jednotky SDH Horní
Sloupnice. Pilu pořídilo a do dlouhodobé zápůjčky jednotce svěřilo
ZD Sloupnice. Na oplátku se zástupci jednotky zavázali bezplatně
vykonat několik výpomocných pracovních akcí pro ZD Sloupnice,
které budou spočívat především v umývání zemědělskou technikou
znečištěných silnic, popř. čištění prostor tlakovou vodou. Nová motorová rozbrušovací pila je významným přírůstkem do výbavy jednotky, neboť jí jednotka do současné doby nedisponovala. Touto
cestou děkujeme ZD Sloupnice za vstřícnost a těšíme se na další
spolupráci.
ZA JSDH HORNÍ SLOUPNICE JIŘÍ SOKOL

Od září se opět pravidelně každé úterý setkáváme, abychom
děti naučili něco z „hasičiny“. Dochází průměrně 10 dětí a nejmladší
z nich je teprve tříleté. Výuka probíhá především hrou a názornými
ukázkami. Také jsme na podzim pilně trénovali na podzimní závod
požárnické všestrannosti. V říjnu jsme vyrazili do Volče u Pardubic,
kde zároveň běželo družstvo mladších žáků.
V rámci našeho hasičského kroužku se věnuje i nácviku modelových situací jak se zachovat, když uvidíme autonehodu, požár nebo
se nám něco stane při hře venku a rodiče nejsou doma. V předvánočním čase mezi nás přišel i Mikuláš a rozdal dětem dárečky a sladkosti.
V únoru jsme se opět zúčastnili Kostěnických hasičských hrátek
s hasičátky. Z dvaceti družstev jsme skončili na 4. místě, a to ve zlatém pásmu, takže jsme domů dovezli zlaté medaile.
Letos nás ještě čeká jarní soutěž v požárním útoku.
VEDOUCÍ HASIČSKÉ PŘÍPRAVKY
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Domácký srandabiatlon 2017
Celých pět zim trvala pauza v pořádání „domáckého srandabiatlonu“. Ale letošní sněhové podmínky konečně umožnily dlouholetému aktivnímu milovníkovi biatlonu, Ladovi Chlebounovi, uspořádat
další ročník oblíbeného „závodu“. Zařizuje ho jen z vlastní vůle, chuti
a iniciativy, bez jakékoliv podpory oﬁciálních organizací. A podařily se
dokonce dva díly. Bývá to tak: závodník na startu vyfasuje dřevěnou
atrapu pušky, se kterou oběhne organizátory předem prošlápnutý
okruh o délce cca 800 m. Dojede na odstavnou plochu, po dobu závodu sloužící jako střelnice, místo „dřevěné bambitky“ si půjčí vzduchovku a střílí vleže na štůs dříví. Tam jsou terče. Podle počtu chyb
obíhá trestná kola, už zase s „bambitkou“, pak se napojí na okruh
a následuje střelba ve stoje. Po ní opět trestná kola dle zásluh, plus
jedno povinné trestné kolo pro každého místo velkého okruhu a hurá
do cíle. Běhá se klasickým stylem, soupaží, nebo volně bruslením.
Všichni závodníci žasnou nad tím, jak ten klacek na zádech furt překáží. A kolik dá práce zadýchanému člověku uhlídat na mušce aspoň
ten štůs dříví, když už ne terče… Samozřejmě nejen organizátoři ale
i závodníci měří čas, počítají zásahy a trestná kola, dohlíží, aby jel
každý se zbraní, chystají pětici diabolek, staví terče a podobně. Jde
o srandu, ale vášně planou.

Druhé kolo, 4. února 2017
Z extrému do extrému, tak by se dalo charakterizovat biatlonové
počasí. Tentokrát nad námi vítězil těžký rozbředlý ﬁrn. Kdo se neudržel ve stopě – lehl. Pádů byla solidní přehlídka. Do organizace akce
se v ještě větší míře zapojili závodníci, na střelnici sehnali sklápěcí
terče místo dřevěných špalíčků, půjčili více zbraní… Opět se soutěžilo v obou kategoriích, zúčastnilo se 17 závodníků. Stupně vítězů
opět opanoval Petr Bartoň.
MARTIN BEČIČKA

První kolo, 7. ledna 2017
Vítězem tohoto kola závodu byl mráz. Ono totiž nacpat při mrazu
silnějším než –10 °C zkřehlými prsty diabolku do hlavně není žádná
sranda. Tedy alespoň pro závodníka. Ostatní se na jeho úkor baví
slušně, do chvíle než dojde řada na ně. Zúčastnilo se asi 16 závodníků a nešlo jen o pánskou jízdu, proběhla i kategorie žen. Na stupně
vítězů vystoupali: 1. Petr Bartoň, 2. Luďa Štarman, 3. Míra Bohunek.
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Sokolovna hostila
volejbalový turnaj
Dne 11. 3. 2017 se v sokolovně uskutečnil volejbalový turnaj
za účasti pěti mužstev, pořádající mužstvo Kornice, které využívá
služeb sokolovny po celý rok.
Derby probíhalo celý den v úžasné a bojovné náladě, prvenství
nakonec vybojovalo mužstvo z Litomyšle.

12
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Co je osobní asistence?

StĜedisko sociálních služeb, z. ú.
Wolkerova alej 92/18, Svitavy

Osobní asistence je sociální služba, která je poskytována
v domácím prostĜedí, ve školách základních i mateĜských
(od 2 let).

Komu je služba urþena?
SeniorĤm, dČtem a osobám se zdravotním postižením, osobám
s chronickým onemocnČním.

V þem služba pomáhá?

Tel: 461 535 324, 461 542 588, 461 542 587
731 468 568, 733 328 665, 739 392 939

Osobní asistence





StƎediskosociálníchslužeb,z.ú.

Jsem osoba se zdravotním postižením, s chronickým
onemocnČním, senior nebo rodinný pĜíslušník tČchto
osob, starší 18 let?

mĤžu zatelefonovat na þíslo: 461 535 324, 461 542 587,
461 542 588

PotĜebuji Ĝešit nepĜíznivou sociální situaci a nevím
kam jít pro pomoc?
Proto je tu bezplatné

Odborné sociální poradenství
Sociální služba, která vám poskytne informace o
x dávkách pro osoby se zdravotním postižením,
dávkách státní sociální podpory, invalidním
dĤchodu
kompenzaþních pomĤckách
x sociálních službách
x školách pro zdravotnČ postižené dČti
x zájmových organizacích pro zdravotnČ
postižené.

 mĤžu napsat e-mail na adresu: salvia@salvia.cz
þi dotaz na webových stránkách: www.salvia.cz
mĤžu napsat dopis na adresu: StĜedisko sociálních
služeb Salvia,z.ú., Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy

Osobní asistence pomáhá pĜi zvládání úkonĤ péþe o vlastní osobu,
pomáhá pĜi osobní hygienČ, pomáhá se zajištČním stravy, pomáhá
se zajištČním bČžného chodu domácnosti, pomáhá pĜi výchovné,
vzdČlávací a aktivizaþní þinnosti, pomáhá zprostĜedkovat kontakt
se spoleþenským prostĜedím, pomáhá uplatĖovat práva, oprávnČné
zájmy a pĜi obstarávání osobních záležitostí.

MČsta a obce, kde je osobní asistence poskytovaná
MČsta a obce v bývalém okrese Svitavy a dále tato mČsta a obce
v okrese Ústí nad Orlicí tj.: Anenská Studánka, ýeská TĜebová,
Lanškroun, Horní TĜešĖovec, Hrušová, Damníkov, Krasíkov,
Sázava, Tatenice, Trpík, Žichlínek, Rudoltice, Luková, Semanín,
Rybník, TĜebovice, PĜívrat.

Máte zájem? – kontaktujte nás
Tel.: 461 535 324, 461 542 588, 461 542 587
731468568, 733328665, 739392939
e-mailem: stochlova@salvia.cz krejsarova@salvia.cz
fnukalova@salvia.cz
Osobní asistence je poskytována za úhradu.

Ceník osobní asistence a bližší informace o službČ
naleznete na www.salvia.cz

ymĤžu pĜijít osobnČ - do kanceláĜe StĜediska sociálních
služeb Salvia, z.ú., Wolkerova Alej 92/18, Svitavy
nebo na detašovaná pracovištČ.
o v Litomyšli v Ruka pro Život o.p.s., J. E. PurkynČ 1150
Litomyšl
Kdy mĤžu pĜijít osobnČ?
Na detašované pracovištČ mĤžu pĜijít dle rozpisu na
www.salvia.cz/DETASOVANA-PRACOVISTE.

PomĤže Vám
x vyplnit formuláĜe
x napsat dokument (smlouvu, odvolání,…)
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Veselé cvičení dětí
a rodičů s Mirkou
• pro děti od chodícího

věku s doprovodem
• přijďte se protáhnout

a něco se naučit
• každou středu v podvečer

od 17 hodin v sokolovně

14

Hledáme spolupracovníky na pozice:
obráběč, zámečník, lakýrník
opravář, servisní technik
ošetřovatel skotu
řezník
řidič rozvozu masa
prodavačka
šé uchař / šé uchařka

(sleva na druhé dítě)

•
•
•
•
•
•
•

Mirka Holcová
telefon: 775 020 357

Informace: Jitka Karlíková, telefon: 465 549 212
e-mail: zd@zdsloupnice.cz, www.zd-sloupnice.cz

Vstupné:
1 lekce (60 min.)

50 Kč za dítě
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Společenská kronika leden, únor 2017
NAROZENÍ
Dne 10. dubna 2017
uplynulo 30 let od úmrtí pana

Josefa Bartoně ml.

Eliška Sedliská, Marie Wirknerová,
Jan Smola, Tomáš Čapek,
Doubravka Vodehnalová, Kryštof Syrový

ŽIVOTNÍ JUBILEA
LEDEN 2017
a 26 let od úmrtí pana

Josefa Bartoně st.

80 let  František Fišer
Jarmila Sokolová
Božena Holcová
85 let  Milan Sokol, Jarmila Vašinová,
Antonie Jílková, Oldřich Holec
86 let  Jaruška Zahrádková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ÚNOR 2017
70 let  Josef Dolníček
80 let  Jaroslava Šauerová
85 let  Libuše Köderlová
Jozefína Niklová
Jaroslava Junková
87 let  Božena Škeříková
90 let  Růžena Šejblová
Ludmila Šolcová
91 let  Věra Hájková

ÚMRTÍ

87 let  Marie Seifertová, Vlasta Záleská
88 let  Josef Škeřík, Anna Vokasová
Kdo jste je znali,
vzpomeňte, prosím, s námi.
Rodiny Bartoňovy
a rodina Novotných
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89 let  Hana Čapková, Ludmila Slavíková
90 let  Marie Kurková

Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Martou Pecháčkovou, Janem Seifertem,
Josefem Pařilem, Miloslavem Hlávkou,
Věrou Dvořákovou
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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. května 2017.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 9. června 2017.

Sloupnický PELMEL je časopis obce Sloupnice. Vychází šestkrát ročně. Vydání 2. čísla 19. ročníku: 13. dubna 2017.
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