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Tak jsem se vám ocitl ve zcela nové situaci. Od minulé neděle mám doma plnoletce. Totiž, ne že
by mě navštívil nějaký přerostlý pilot, to jenom dcera mi dospěla. I když ani tímto termínem si
nejsem tak úplně jistý. K dospění přece nedojde jen tak od určitého data v kalendáři! Někdo je
ještě v 89 letech klukem a někdo v 10 – pardon, v 11 letech skoro dospělý. A v tomto případě
podobnost se skutečnými osobami není tak úplně náhodná.
Takže ještě jednou. Mám doma plnoletou dceru! Co to pro mě znamená? Marně si už několikátý
večer lámu hlavu. Tak v první řadě už si může sama objednat pivo! Už k tomu nepotřebuje tatínka… No tak to nevím, mám-li se z toho radovat. Přicházím tím o přehled a také – o záminku.
I když… stejně si myslím, že jsem nebyl možná ani u poloviny jejích doposud zkonzumovaných
piv. Takže to pouštím z hlavy. Dále jsem se dozvěděl, že si už může sama napsat omluvenku
do školy! Ba dokonce že se sama může rozhodnout, zda do školy půjde či nikoliv!!! No tak na to
pozor. Nějaký zbytek autority snad ještě mám. Dále – může se stát držitelem řidičského oprávnění skupiny B. Tak toto téma přišlo na přetřes již před prázdninami a já nebyl rezolutně proti.
Další řidičák v rodině se může hodit. Podmínka ve formě určitého počtu odpracovaných brigádnických hodin za účelem zajištění ﬁnančních prostředků je splněna. Nezbývá, než se zapsat
do kurzu. A potom začít jezdit. Praxe je důležitá. Ale čím? To jako naším rodinným vozem? Tím
mazlíkem, kterého jsme si zatím s manželkou otloukali sami dva? Má ho otloukat ještě někdo
třetí! No, nezbyde, než se s tím smířit. A čekat, až si za nedlouho udělá papíry i syn, a doufat, že
se tím zdvojnásobí počet lidí, kteří jsou schopni auto také opravit. Ostatně jak jsme na tom s vozovým parkem, jsem psal v dovolenkovém úvodníku, takže si můžete snadno udělat představu.
Nic výrazného se od té doby nezměnilo. Taky už by se mohla vdávat. Tak na tohle téma se u nás
ještě nehovořilo, tudíž PSSSST. Na to má času dost, nejdřív dodělat školu!
Jo taky už může k volbám. A taky že prý půjde. Zrovna v lednu ji jedny čekají. A zrovna takový
– šťavnatý. Oni děti s námi dost prožívaly už ty minulý prezidentský, takže tady strach nemám.
A to je asi tak všechno, co mě v souvislosti s plnoletostí napadlo. O takových samozřejmostech,
jako že si uvědomí svoji spoluzodpovědnost za fungování domácnosti a mnohem efektivněji
se na něm začne spolupodílet, tak o tom snad ani nemá smysl se rozepisovat. To vám potvrdí
každý rodič.
Teď mě tak napadlo v souvislosti s těma vánocema. Já znám rodinu, těm se narodil syn. Moc
krásnej, hodnej a chytrej kluk. Ale taky se je zamlada dost natrápil. Jednou jeli na výlet do hlavního města a on se jim tam ztratil! Tři dny ho hledali! Ale potom z něj vyrost muž, kterého si
všichni moc vážili. No letos mu bude, jestli dobře počítám, 2017 let. Tak krásný vánoce přeju…
–JaN–

Povaha tělesná a duševní Sloupeňáků
Lákalo by mě skočit do stroje času
a přenést se o sto, dvě stě let zpátky
do naší vesnice. Jak asi Sloupnice a její
obyvatelé vypadali? Co dělali, jak mluvili,
čím se bavili? Ledasco je naštěstí zachyceno v kronikách. Jeden z někdejších významných místních kronikářů Václav Holásek se počátkem 20. století v Pamětní
knize obce věnuje popisu „povahy tělesné a duševní Sloupeňáků“. (Následující úryvek je vyňat ze spisu Na Labíčku
labutě neplují od sloupenského rodáka
Antonína Mikoláška.)
„Co do povahy těla jsou Sloupeňáci
průměrně silní, dobře urostlí, prostředně
vysocí, zdraví a náchylní k tučnosti. Ženské pak vůbec slynou pěknou, příjemnou tvářností. Požívajíc čistého povětří,
zdravé vody a výživné potravy, jmenovitě
oblíbených moučných pokrmů, nepodléhá
obyvatelstvo Sloupnice nemocem v místech průmyslových obvyklých a dosahují
zhusta vysokého stáří. Ovšem za posledních dvacet roků zhoršily se tyto poměry,
ano pořád více dělníků do okolních továren
za prací dochází, oddalujíc se zemědělství,
kteréž jak známo jest zaměstnání nejzdravější.
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Jako Čechové vůbec nadáni jsou obyvatelé Sloupničtí od přírody mnohými vzácnými dary ducha. Již při mnohých mladících pozorují se výtečné schopnosti, zvlášť
u těch, jež se študium oddávají neb různým
řemeslům věnují. Mezi dospělými ne zřídka
vynikají samouci, kteří beze všeho návodu
a učení ku zhotovení zdařilých prací se uzpůsobují. Také lidé vtipem překypující a veselou myslí obdaření se ve Sloupnici vyskytují.
Znamenitá jest v povaze obyvatelů sloupenských vloha ku zpěvu, hudbě i tanci.
Veselé písně zaznívají nejen z úst mladých,
hochů a dívek, ale i dospělých mužů. Zvlášť
dříve bývalo to chvalitebným zvykem při
přástvách a za letních večerů po skončení
práce. Bez zpěvu neobešly se křtiny, hody,
svatba, vůbec žádná četnější společnost.
Hudebníků cvičených jest ve Sloupnici dostatek, proto zdejší sbor hudební je chvalně
znám po šírém okolí, již z dob nejstarších.
Mimo těch, jež provozují hudbu řemeslně, máme mnoho takových, jež se oddávají umění hudebnímu z obliby pro zábavu
a často dosáhnou nevšední dokonalosti
na různých nástrojích hudebních. O oblíbenosti tance svědčí časté pořádání plesů,
věnečků a tanečních zábav, při nichž se i řadové tance provozují.

K výtečným vlastnostem obyvatel sloupenských náleží i zbožná mysl. Tu projevují
pilnou návštěvou a dbalostí o zevní i vnitřní
úpravu chrámu Páně, vůbec plněním náboženských povinností prokazováním slušné
úcty stavu duchovnímu, a pokud se katolíků
týče stavění soch a zakládání zbožných nadací.
Zvlášť prohlášená jest Sloupnice pohostinnosti, uctivostí a úslužností k cizincům.
Ženské pohlaví vyznamenává se hospodárností, vzornou čistotností a zručnou kuchařskou úpravností.
Vady, jež vytýkati možno obyvatelům
sloupenským, jsou více osobní než obecné,
jako: nemírné pití lihovin, přestože pivo
v hostincích čepovali jen o posvíceních
a muzikách, jindy jen kořalku (asi proto),
posedávání v hospodách, karban (o největší
peníze se nejvíce hrálo vletech 1850–1880),
lesní krádeže, pytláctví, hašteřivost a sudictví a netečnost k posílání dětí do školy. Lze
však pozorovati zvlášť v posledních dobách
částečné zlepšení těchto nepřístojností.“
Podobáme se svým předchůdcům?
Změnili jsme se k lepšímu, nebo
horšímu? Co myslíte?
–MŠ–
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Zprávy obecního úřadu
Stavba kan
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V těchto dnech probíhá v horní části obce stavba kanalizace. Bohužel povětrnostní podmínky stavbě moc nepřejí, a proto se v místech, kde se právě kope, brodíme v bahně. Jak jsem již psal v minulém čísle Pelmelu, Správa a údržba silnic Pardubického kraje má
ve svých směrnicích zakotveno, že stavební práce v silničním tělesu
končí 31.10. V našem případě SÚS učinila výjimku a dle dohody může
ﬁrma pokračovat s výkopy až do doby nasněžení. Na posledním kontrolním dni byl stanoven termín 4. prosince. Výkopy se zasypávají
pískem, hutní a na vrchní vrstvu komunikace bude položena betonová vrstva. Ta bude z výkopu odstraněna před dokončením celé
kanalizace a opatřena živičným povrchem. Do března se v páteřní
silnici nebude nic dít. O výjimku by se mohlo postarat pěkné počasí
a dohoda se SÚS, že nás nechají zase v silnici kopat. Horší situace
je v místních komunikacích, kde se bude pokračovat i v zimních měsících. Jsem si vědom, že v některých částech obce je situace neúnosná a obyvatelé, kteří zde bydlí, mají ztížené životní podmínky
a jsou do jisté míry omezeni v příjezdu ke své nemovitosti. Prosím
je o toleranci. Věřte, že žádné schválnosti se nedějí. Množí se dotazy, proč se kanalizace nezačala stavět přes léto v příhodnějším
počasí. Žádost o dotace na Státní fond životního prostředí byla podána začátkem ledna letošního roku. Půl roku probíhalo na fondu
hodnocení. Po vyhodnocení žádosti jsme byli vyzváni k doložení
dalších dokumentů, což celý proces protáhlo o další čtyři měsíce.
Oﬁciální rozhodnutí o přidělení dotace jsme dostali až v průběhu
listopadu. Celkové náklady na stavbu jsou cca 44 miliónu korun, dotace od státu činí 29 142 452 Kč, úvěr od peněžního ústavu je 15
miliónů korun. Z důvodu čekání na rozhodnutí o přidělení dotace se
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prakticky se stavbou kanalizace začalo až v říjnu. Stavbu má ﬁrma
předat do konce září příštího roku. Do té doby musí být dle stavebního deníku ukončeny veškeré práce včetně opravy komunikací.
Při vší snaze nebylo možné zahájit stavbu kanalizace na jaře, jak je
některými občany dotazováno.
Firma provádějící stavbu kanalizace nemá za povinnost zhotovovat přípojky mimo komunikace. Jsou pouze osazovány odbočky
v délce jeden metr a dále je věcí obce, jak se bude pokračovat dále.
Bylo by nesmysl nechat vše na majiteli nemovitosti, proto bylo rozhodnuto, že bude kanalizace zakončena šachtou mimo komunikaci,
aby nedocházelo k opětovnému kopání do komunikací. Toto zařídí
obec. Bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele těchto prací.
V silnici patřící SÚS se bude moci kopat až na jaře. Podmínky na připojení ke kanalizaci budou stejné jako při I. etapě na Dolní Sloupnici.
V Horní Sloupnici se přihlásilo několik občanů, kteří by se chtěli napojit na kanalizaci v úseku, který není součástí této akce, ale jsou
relativně blízko hlavníku. Podle nově zpracované studie se jedná asi
o 430 m kanalizace. Při cenách, za které se kanalizace uskutečňuje
nyní, se jedna o ﬁnanční navýšení cca o dva miliony a sto padesát
tisíc korun. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání rozhodlo nechat zpracovat projekt pro územní rozhodnutí na stavbu
kanalizace ve zbývající části obce, do kterého bude zahrnuto co nejvíce nemovitosti. Budeme žádat o další dotaci. Z toho důvodu rada
rozhodla, že ti zájemci, kteří nyní požádali o připojení a nejsou zahrnuti do stávající výstavby kanalizace, buď počkají na vypracování nového projektu a přidělení dotace od státu, nebo se budou ﬁnančně
na stavbě kanalizace podílet. Příspěvek na kanalizaci od obyvatel by
byl ve výši 65 % rozpočtové ceny. Ten by se dělil počtem připojených
nemovitostí v žádané lokalitě.
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Jak jsme již občany informovali během roku, bylo pro SDH
Horní Sloupnice pořízeno nové hasičské auto v celkové hodnotě
7 330 180 Kč. Dotaci jsme obdrželi v srpnu ve výši 6 597 162 Kč.
S vozem byly provedeny cvičné jízdy a nyní je již zapsán pro případné
výjezdy u hasičského záchranného sboru ve Svitavách. Dodatečně
byl ještě dokoupen naviják v hodnotě 40 tisíc korun, dotace od kraje
činila 15 tisíc. Během léta byla prodloužena garáž, aby se nová cisterna do ni vešla. Je zpracovaný projekt na celou rekonstrukci horní
hasičárny, který počítá i s výstavbou zcela nové garáže. Na tuto akci
byla podána žádost o dotaci, ale bohužel jsme neuspěli. Žádost podáme znovu.
Další hasičské auto s přívěsem se vyrábí pro SDH Dolní Sloupnice.
Auto bude k předání již do konce listopadu nebo začátkem prosince,
přívěs bude hotový do 20. prosince. I na tuto techniku se podařilo
získat dotaci (300 tisíc korun od Pardubického kraje a 450 tisíc
od ministerstva vnitra. Vozidlo musíme nejprve zaplatit ze svého
rozpočtu a na základě faktur od výrobce zažádáme o přidělení dotace. Celková cena techniky je 1 353 069 Kč. Zbývající ﬁnance jsou
připraveny v letošním rozpočtu. Oba hasičské sbory tak budou disponovat kvalitní moderní technikou.

Obec začátkem letošního roku podala žádost o dotaci na restaurování sakrálních památek. Bylo možné zažádat i na sochy, které
neleží na obecním pozemku. Podle stavu poškození byly vybrány tři
sochy. Neposkvrněné početí Panny Marie na zahradě u Severových
a sochy sv. Josefa a sv. Václava ve zdi zahrady u Domova pro seniory ve Sloupnici. Od majitelů pozemků jsme získali souhlas s opravou. Bylo vypsáno výběrové řízení na restaurátora. Do soutěže se
přihlásili tři restaurátoři a nejvýhodnější nabídku zaslal pan Pavel
Mrověc, který již ve Sloupnici působil. Sochy je ochoten zrestaurovat
za 340 tisíc korun. Dotace od státu činí 238 tisíc korun. Oprava má
být hotova do konce září 2018. V rozpočtu na příští rok se s částkou
na opravy bude počítat.
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Letos v červnu navštívila naši obec dcera pilota RAF pana Jiřího
Mikuleckého Desmonda Jana Stott se svým manželem. O návštěvě
jsme informovali v srpnovém čísle Pelmelu. Koncem října došel
na obec dopis od pana Stotta, že by rád k 50. výročí jejich sňatku zavítali opět do Sloupnice a chtěl by manželku překvapit pamětní deskou jejího otce ke vztahu ke Sloupnici. Stejný dopis spolu s žádostí
o nápomoc zaslal i panu spisovateli Havlovi, který napsal o Jiřím
knihu. Rada obce souhlasí se zadáním výroby desky o rozměrech cca
50×50 cm. O umístění desky se ještě bude rozhodovat. Její odhalení
by se mělo uskutečnit v dubnu nebo květnu příštího roku.
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Naše obec nemá vyhovující prostranství, které by se dalo nazvat
návsí. Místo, které by bylo určeno pro setkávání občanů při různých
slavnostních příležitostech, kde by mohli prodejci nabízet svoje
produkty, kde by bylo možno umístit pouťové atrakce a rovněž
by plnilo funkci parku, který by sloužil nejen obyvatelům Domova
pro seniory. Takové místo se nabízí v prostranství za autobusovým
nádražím vedle domova. Starosta již oslovil několik architektů,
aby podali návrhy, jak prostranství upravit. Uvítali bychom návrhy
od našich obyvatel, jak by „náves“ měla vypadat a co by měla obsahovat. Své náměty posílejte na obecní úřad v průběhu prosince
a ledna příštího roku.
Všem, kterým není lhostejné prostranství kolem autobusového nádraží a pošlou své návrhy, děkujeme.

Z činnosti
Klubu českých turistů
ve Sloupnici

V neděli 26. listopadu byla v Regionálním muzeu v Litomyšli otevřena výstava s názvem MIKULÁŠI NA LITOMYŠLSKU. Autorka
výstavy paní Hana Klimešová nás zde seznamuje s tradicí, která
zanikla koncem 19. století. Zajímavé je, že tyto průvody byly pořádány hlavně ve Sloupnici a Českých Heřmanicích. Jak průvody vypadaly, zachycují ve svých malbách pan Šplíchal a pan Doubrava.
Podrobnosti se dozvíte při návštěvě Regionálního muzea v Litomyšli nebo z brožurky, která je zdarma k mání na prodejnách potravin
v naší obci.

V roce 2017 jsme zařizovali tytéž akce jako v předešlých letech.
Chtělo by se říct: „vše při starém“, ale i tak pro nás prakticky každá
akce přichystala nějaké překvapení nebo novinku. Třeba promítání
fotek z cest organizoval v únoru i listopadu Pavel Doubek a průvodcem byl pan Myšák z Jehnědí. Turistické pochody jsou čím dál
oblíbenější, a to se projevuje i v květnu u nás, když Sloupnici navštěvuje stále větší množství turistů i celých rodin. Určitě k tomu
přispívá i pestrý doprovodný program. A navíc máme poslední
dobou štěstí na počasí. Jednodenní výlet pro seniory do Boskovic a Moravského krasu proběhl v květnu s tradičním úspěchem.
Dvojice Veselík – Baník se osvědčuje. Červnové setkání u sv. Antoníčka Šedovi nově zařadili do turistického kalendáře a zdá se to
být vhodným oživením. To červnový třídenní zájezd do Bílých Karpat byl na hranici zrušení pro nezájem. Se srpnovým cyklovýletem
nám tentokrát vypomohl nečlen Martin Hlávka. Jeli jsme do Svitav
a zpět. Dvoudenní zářijový zájezd patří také mezi zaručené jistoty.
Letos šlo o Žďárské vrchy, kam nás zavedli Havlíčkovi. Na září byl
připravený ještě výlet pro děti a rodiče, ale ani děti ani rodiče nikam jet nechtěli. Pro nezájem zrušeno. A v prosinci nás ještě čeká
tajný výlet. Jsme zvědaví, co si pro nás připravily B. Bezděková
a M. Šedová. Vlastně se celý rok kolem nás děje něco zajímavého.
A abychom se nezastavili, navštěvujeme i cizí akce. Zájemci se o dění
kolem klubu mohou dozvědět ve vitríně na autobusovém nádraží
nebo na www.kct-sloupnice.tode.cz nebo přijďte mezi nás.

JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE

ZA KČT MARTIN BEČIČKA
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 Tradiční červnové
setkání u Antoníčka

 Z přípravy trasy
pochodu mezi Pudilkou
a studánkou U Kačenky

 Bílé Karpaty
 Zřícenina hradu
na Boskovicku



 Cyklovýlet nás zavedl
k památníku včelích
matek u Kukle

 Zdárný průběh
pochodu Sloupenskými
lesy střežili i dravci






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 17




7

Ježíškova
vnoučata
Rok se chýlí ke svému konci a my
se pomalu začínáme připravovat
na radostné vánoční dny prožité
v kruhu těch nejbližších. Mezi námi
však žijí i lidé, pro něž je období
svátků spíše časem prázdnoty
a tmy. Mnoho obyvatel domovů
pro seniory nedostalo vánoční
dárek již několik let a společnost
u štědrovečerního stolu jim často
dělá pouze samota. Existuje ale
projekt, který se to pokouší změnit. Jmenuje se Ježíškova vnoučata
a plní opuštěným seniorům tisíce
snů. Mám velkou radost, že Vám
mohu zprostředkovat rozhovor
se šéfredaktorem Zpravodajství
a publicistiky Českého rozhlasu
a zároveň šéfem celého projektu
Ježíškova vnoučata panem
MARTINEM ONDRÁČKEM.
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 Mohl byste nám na úvod přiblížit, jak
projekt Ježíškova vnoučata vznikl?
Tento projekt vymyslela naše kolegyně,
redaktorka Českého rozhlasu Vysočina Olga
Štrejbalová. Zhruba před rokem byla točit
v jednom domově pro seniory na Jihlavsku.
Když se vrátila, šla si s kolegyněmi zakouřit
na dvorek Českého rozhlasu a vyprávěla jim,
jak zjistila, že seniorům o Vánocích nikdo
nedává dárky. Jsou to většinou lidé, kteří
nikoho nemají. A tehdy ji napadlo, že s tím

zkusí něco udělat. Ještě ten večer založila
se svými třemi kamarádkami facebookovou
skupinu a společně začaly obvolávat vybrané domovy a sepisovat jednotlivá přání
seniorů. Velmi je překvapilo, jak je skupina
dobrovolníků, kteří se k nim spontánně přidávali, aktivní. Za necelé tři měsíce se jim
podařilo splnit zhruba šest set přání.
 Na počátku stála novinářka paní Olga
Štrejbalová, kdy jste se do projektu Ježíškova vnoučata vložil Vy?
O celém projektu jsem se dozvěděl
v únoru tohoto roku. Moc se mi to líbilo. Celý
život vytvářím mediální projekty. Domnívám
se, že by média měla měnit svět kolem sebe,
je to jedno z jejich poslání, měla by společnost někam nenápadně postrkávat, nabízet varianty. Vedle projektů Znovu 89, 100
statečných, Karel Kryl 70 jsem dělal rovněž
projekt Daruj hračku. Poslední dva ročníky
jsem ale pojal podezření, že dětské domovy
jsou ze všech stran zahrnuty takovou vlnou
dobra, že, s veškerou úctou, tyto děti už
vlastně ani neví, co by si mohly ještě přát.
Nápad s Ježíškovými vnoučaty mi připadal
vynikající. Navíc to byla obrovská výzva,
a to nejen organizační, ale i mentální, jestli
to bude vůbec fungovat. Tak jsme si o tom
s kolegy pořád dokola povídali, až jsme to
někdy v červenci přednesli vedení Českého
rozhlasu a dostali zelenou. V září jsme začali
naplno pracovat.
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 Je konec listopadu a váš web hlásí
přes osm tisíc splněných přání. Počítali
jste s tak obrovským zájmem veřejnosti?
V jedné prezentaci jsem uvedl, že cílový
stav, ke kterému se pokusíme přiblížit, je
osm až deset tisíc vložených přání. K tomuto číslu jsem došel tak, že jsem z celkového počtu zařízení pro seniory v České republice odhadoval, kolik se jich do projektu
zapojí. Nicméně když jsem tam to číslo dával, připadalo mi to šílené. Ještě nezačal advent a my tam máme vložených devět a půl
tisíce přání.
 Znáte příčinu takového úspěchu?
Nikdo nechápe, proč je to tak úspěšné.
Nikdo. Zajímá to nejen marketingové experty, ale také lidi, kteří se problematice
stáří věnují. Ptají se nás, jak je možné, že
to funguje, že jsme problematiku osamocených lidí v domovech nasvítili tak, že začala
být, a odpusťte mi to slovo, sexy. Budeme
nad tím muset opravdu moc přemýšlet, abychom pochopili, jak je to možné…
 Co musím udělat proto, abych se stala
Ježíškovým vnoučetem?
Je to opravdu jednoduché. Jsou dvě
cesty: první cesta je jít na web www.jeziskovavnoucata.cz a najít si tam přání, které
budu chtít splnit a bude v mých ﬁnančních
možnostech. Druhá cesta vede na server
slevomat.cz. Zde si za stovku mohu kou-
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pit kousek nějakého drahého dárku, což
je něco, co mě opravdu baví. Běží to tři
dny a brzy budeme mít půl milionu korun.
Za tyto peníze můžeme koupit minimálně
čtyři invalidní vozíky, tři elektrická polohovací křesla, speciální matraci, která je proti
proleženinám, několik televizí, nějaký notebook a další věci. Je úžasné, že jsme touto
cestou schopni plnit i drahá přání.
 Jak probíhá předání dárku? Mohu se
s obdarovaným setkat osobně?
Na celém projektu je zajímavé, že na něm
nepracuje jedenáct lidí tady v rozhlase, ale
bez legrace stovky dalších. Stovky lidí jen
na straně domovů, kterých je přihlášeno již
pět set padesát. V každém domově musí
být někdo, kdo se sebere a jde mezi pacienty, ptá se jich na jejich přání, vkládá je
do systému, komunikuje s dárci. My jsme
v podstatě jenom zprostředkovatel. Na našich stránkách se zaregistrujete, dostanete
potvrzení, že jste Ježíškovým vnoučetem
a vyčkáte, až se s vámi příslušná osoba
z domova spojí a řekne vám, co přesně si
vámi vybraný senior přeje. Sestry a sociální
pracovníci s tím vším mají obrovské množství práce. A pokud máme dnes přes osm
tisíc splněných přání, je jasné, že jsme zvedli
ze židlí osm tisíc lidí, kteří věnovali svůj čas,
aby někomu dalšímu udělali radost. Drtivá
většina dárců opravdu do vybraného domova jede, protože si seniory přeje potkat

osobně. A to je na tom projektu vůbec to
nejlepší.
 Dá se tedy předpokládat, že se mezi
dárcem a obdarovaným seniorem vytvořil hlubší vztah, že si Ježíškovo vnouče
„adoptuje“ dědečka či babičku a dále je
bude navštěvovat?
Opravdu moc bych si to přál. Cílem tohoto projektu je, jak trochu nadneseně
říkám, aby vznikaly nové rodiny. Jedním
z největších problémů lidí z domů pro seniory je samota. Opravdu důkladně čtu příběhy, které mi chodí na e-mail. Nedávno mi
jedna paní psala, že splnila přání dědečkovi,
který si v osmdesáti jedna letech přál kytku,
protože se neměl o koho starat a připadal
si zbytečný, deset let ho nikdo nenavštívil. Tato dárkyně se proto rozhodla, že se
za ním bude vracet. Pojede tam na Štědrý
den, aby mu přivezla cukroví. Pojede tam
v lednu, v únoru, v březnu… Z toho mám
největší radost. Kdybych byl bláhový člověk,
zeptal bych se: mohou se přihlásit ti, kteří
našli novou rodinu? Moc bych chtěl vědět,
kdo to je a kolik jich je…
 Co se s Ježíškovými vnoučaty stane
po Vánocích?
Ten projekt se nedá vypnout. Dokud budou na jedné straně domovy a senioři, kteří
si budou něco přát, a na druhé straně někdo, kdo bude přání plnit, bude to pokra-
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čovat. Pravděpodobně nebudeme celý rok rozdávat dárky, ale chtěl
bych přijít s konceptem, který bude podporovat ty nově vzniklé rodiny a jejich vzájemné setkávání se.
 Na celém projektu velmi oceňuji, že si neklade za cíl jen obdarovat a potěšit, ale snaží se upozornit i na to, že celá třetina
seniorů dožívá svůj život v osamocení. Co je podle Vás příčinou
toho, že se společnost k nejstarší generaci obrací zády?
Nejsem sociolog ani gerontolog, mohu pouze spekulovat. Nechceme vidět, jak dopadneme? V kapucínské hrobce v Brně se píše:
„Čím jste vy, byli jsme i my, čím jsme my, budete i vy.“ Je to varování,
které nikdo z nás nechce vidět. Nikdo si nechce připustit, že dnešní
staří jsou bývalí mladí. Trend, který nám je předkládán: televizní seriály a reklamy plné mladých, nadějných a úspěšných lidí. Když se
náhodou v reklamě objeví senior, tak vypadá na padesát, má skvělé
auto, je úspěšný a pokud řeší nějaké problémy, tak pouze s prostatou či zubní protézou. Ale všichni vypadají hrozně svěže a šťastně.
To je dnešní mainstreamové pojetí stáří. Nikde nevidíte, že stáří
s sebou nese spoustu příšerných nemocí, osamění, opuštění, tak to
zkrátka společnost nevnímá, nad tím radši zavírá oči.
 To se však projekt Ježíškova vnoučata snaží změnit…
Tisíce splněných přání a desítky nových den ode dne přibývají.
Prozraďte mi na závěr, jak to všechno může Váš tým zvládat?
Myslím si, že když máte dostatečné množství energie a spoustu
kávy, která je benzínem kreativity, tak v podstatě nic není nemožné…
Děkuji panu Ondráčkovi, že mi věnoval svůj čas a poskytl
mi rozhovor. Celému projektu Ježíškova vnoučata ze
srdce přeji, aby se velká vlna entuziasmu, kterou projekt
spustil, dál šířila mezi lidmi a pomáhala plnit mnohé sny
těm, díky nimž tu dnes můžeme být…

Srdečně Vás zveme na bohoslužby
do evangelického sboru
17. 12. • III. adventní neděle
9.00 hod. dětská vánoční slavnost (v kostele)
24. 12. • IV. adventní neděle
9.00 hod. bohoslužby
25. 12. • Svátek Narození Páně
9.00 hod. bohoslužby s Večeří Páně (v kostele)
26. 12. • II. svátek vánoční
9.00 hod. bohoslužby (káže br. farář Havelka)
31. 1.

• Starý rok – neděle
9.00 hod. bohoslužby

1. 1. 2018 • Nový rok
9.00 hod. bohoslužby s Večeří Páně
Sbor Českobratrské církve evangelické připravil
o druhé adventní
neděli koncert,
který zaplnil
celý kostel.
Vystoupila Iveta
Benešová, její
sloupenští žáci
ze ZUŠ v Litomyšli, klavíristka
Alena Bětáková
a Evangelický
pěvecký sbor.

–TEŠ–
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VÁNOCE
V ŘÍMSKOKATOLICKÉM
KOSTELE
Situace na sloupenské faře po náhlém
úmrtí duchovního správce P. Františka
Beneše není úplně jednoduchá. Vše se
navíc komplikuje tím, že letos je čtvrtá
neděle adventní zároveň Štědrým dnem.
Přesto se nám zastupující kněží z Ústí nad
Orlicí a Litomyšle snaží vyjít maximálně
vstříc a zajistit bohoslužby tak, jak je u nás
obvyklé. Patří jim za to upřímný dík.

KONCERT PRO FRANTIŠKA
Plánovali jsme, že se svým novým duchovním pastýřem oslavíme jeho sedmdesátku. Bohužel nám
to nebylo dopřáno. Proto jsme mu popřáli alespoň takto na dálku, do jeho nového působiště…
Koncert pro Františka se uskutečnil v neděli 26. listopadu v kostele sv. Mikuláše. Vystoupil
pěvecký sbor Cantate Domino pod vedením Dominika Veselého, Jana Holubová na příčnou
ﬂétnu, Rozálie Veselá a Viktorie Štochlová na housle, Michaela Veselá, Eva Bednářová a Rozálie Veselá sólo zpěv. Dominik Veselý vše doprovodil na klavír a varhany.
–JaN–

sobota 23. 12., 16.30 hod.
bohoslužba s platností 4. neděle adventní
neděle 24. 12., 22 hod.
Půlnoční mše svatá
pondělí 25. 12., 9 hod.
Boží hod vánoční, Slavnost narození Páně
úterý 26. 12., 9 hod.
sv. Štěpána, prvomučedníka
sobota 30. 12., 13.30 hod.
mše svatá v Domově pro seniory
neděle 31. 12., 9 hod.
svátek Svaté rodiny, obnova manželských slibů
pondělí 1. 1., 9 hod.
slavnost Matky Boží, Panny Marie
neděle 7. 1., 9 hod.
svátek Křtu Páně
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Požehnané a radostné svátky vánoční, v novém roce pak dostatek Božího
pokoje Vám všem přeje a vyprošuje
farnost Sloupnice
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Fotbalisti provedli regeneraci
trávníku na hřišti
Po několika letech, kdy se trávníku
na fotbalovém hřišti dostávalo pouze běžné
údržby, rozhodli jsme se letos provést jeho
komplexní regeneraci. Využili jsme možnosti
čerpání dotace z Pardubického kraje ve výši
140 tisíc korun a oslovili jsme několik ﬁrem,
zabývajících se touto činností. Nakonec byla
vybrána ﬁrma EUROGREEN CZ s.r.o.
Regenerace hrací plochy započala v polovině července, ihned po fotbalovém turnaji
v malé kopané. Byla to nutnost, abychom
mohli podzim odehrát na našem hřišti a nemuseli někde hostovat. Byla provedena vertikulace, propískování, hloubkové provzdušnění a smykování. Zároveň bylo provedeno
dosetí travním semenem a před oběma
brankami byl položen trávníkový koberec.
Práce byly provedeny ve stanoveném
termínu, první dva podzimní zápasy jsme
plánovaně odehráli na hřištích soupeřů, tím
jsme získali dostatečný čas na „vzpamatování“ trávníku. Další zápasy už jsme mohli
odehrát bez jakéhokoliv omezení.
Na konci října proběhla druhá etapa regenerace, trávník byl opět propískován,
provzdušněn a usmykován a bylo prove-
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deno podzimní hnojení. Tento zásah už nepotřeboval odstávku hřiště.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Pardubickému kraji za poskytnutí ﬁnanční dotace,
bez které bychom nebyli schopni potřebné
úpravy hrací plochy provést. Poděkování

patří také obci Sloupnice, jako majiteli sportoviště, za poskytnutý ﬁnanční příspěvek,
díky kterému jsme mohli provést regeneraci
hrací plochy v potřebném rozsahu.
ZA SK SLOUPNICE RADOVAN JISKRA
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Výsledky voleb
do Poslanecké sněmovny
ve Sloupnici
K říjnovým volbám do Poslanecké sněmovny
přišlo ve Sloupnici 63,13 % voličů. Zde je
přehled, jak volili.
Strana

ANO
STAN
KDU-ČSL
SPD
Piráti
ČSSD
ODS
KSČM
TOP 09

Počet hlasů v %

Počet hlasů (abs.)

30,61
14,78
12,45
9,89
8,03
6,4
5,47
3,84
2,91

263
127
107
85
69
55
47
33
25

Zdroj: www.info.cz

–MŠ–

Vyšly nové knihy o moderní
historii Litomyšlska
Na předvánočních pultech Knihkupectví Paseka a Faltysovo knihkupectví na litomyšlském
náměstí jsou nové knihy Josefa Němečka mapující Litomyšlsko v letech 1939–1963:
• Okresní vojenský velitel a náměstek předsedy ONV major Jan Moravanský přinucen
v roce 1944 podepsat spolupráci s Gestapem
• Znárodňování v pěti okresech Pardubického
kraje včetně okresu Litomyšl v letech 1945–1963.
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Slovo starosty obce
Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný a nedá se zastavit ani zpomalit. Nechce se tomu věřit,
ale opět nastává Advent a s ním blížící se vánoční svátky, které by do našich duší a srdcí měly vnést klid, lásku a pokoru ke svému okolí. Vím, že
současná doba je velice bouřlivá a uspěchaná a díky narůstající komunikaci lidí pouze na sociálních sítích pomalu ztrácíme v sobě potřebu scházet se a normálně si o běžných věcech popovídat. Snad to nedojde až
tak daleko, že vše lidské se díky počítačům, tabletům a mobilům vymítí
a my se staneme pouze otroky těchto „ďáblíků“. Vánoce jsou právě tím
správným časem se nad tím zamyslet a vrátit se k lidským hodnotám,
tak jak se léta budovaly. Vzájemná úcta a pokora není nic nemoderního,
je to pouze slušnost a ohleduplnost jeden k druhému.
Přeji upřímně všem spoluobčanům, aby svátky štědrosti byly štědré
na toleranci, pochopení, lásku, štěstí a hlavně zdraví.
Dovolte mi poděkovat všem spolkům, sdružením a vám všem, kteří jste
pro naše občany během roku připravovali různá vyžití jak kulturní, tak
sportovní, ale i těm, kteří neváhali přiložit ruku k dílu a podílet se na zvelebování obce, a popřát jim neutuchající elán i do příštího roku.
Vážení spoluobčané, přeji všem krásné a pokojné svátky vánoční
a optimizmus do následujícího roku.
Josef Škeřík, starosta
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Domov pro seniory ve Sloupnici nabízí
zájemcům o pestrou domácí a nutričně
vyváženou stravu

možnost nákupu obědů do jídlonosičů
Informujte se u hospodářky
Libuše Zachařové, tel.: 465 549 116

 Zveme Vás na kulturní akce
352'(-6(59,6325$'(1679Ë
='$50$52=92=$0217Èä'2NP
=È58.$52.<

AKCE
3ě,1È.8381$'
69Ë7,/1$9$57$='$50$
Otevírací doba:
3RQG÷OÊ3¾WHN
6RERWD1HG÷OH]DYROHMWH
Autobaterie Hála - eRmans.cz
Dolní Sloupnice 217, 56553 Sloupnice
Tel.: 608 61 62 61
Email: ermanssloupnice@email.cz
Web: www.ermans.cz
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Kulturní komise při Obecním úřadu
Vás zve na adventní koncert

Rozálie a Dominik Veselí
se skupinou COUSINS
v pátek 22. 12. od 19 hodin v sokolovně
Plesová sezona v sokolovně
 25.12. Štěpánská zábava
 13. 1. Myslivecký ples (hraje BETL BAND)
 27. 1. Hasičský ples (hraje Vepřo knedlo zelo)
 10. 2. Divadelní bál (hraje REFLEX)
 17. 2. Sportovní discoples
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Společenská kronika září, říjen 2017
NAROZENÍ
1. prosince 2017 uplynulo 30 let,
kdy nás navždy opustil pan

Jan Zavřel
Horní Sloupnice č.p. 112

Mia Řeháková
Mateo Mikulecký
Eliška Domlátilová
Nina Kroulíková

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ŘÍJEN 2017
70 let  František Jasanský
Radoslav Kučera
80 let  Miroslav Novák
86 let  Vladimír Pohorský

ŽIVOTNÍ JUBILEA
ZÁŘÍ 2017

88 let  František Adamkovič
95 let  Milada Schejbalová

70 let  Josef Beneš
75 let  Eva Sedláčková
Za tichou vzpomínku děkuje
dcera Jana Smolová
s rodinou

80 let  Vlasta Kroutilová
Drahomíra Křížková
85 let  Anna Beranová
Václav Jareš
88 let  Ludmila Adamkovičová
91 let  Eliška Bartoňová
93 let  Anna Gregorová
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Jubileum „Zlaté svatby“ oslavili manželé
Josef a Marie Chlebounovi.

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Františkem Benešem
Václavem Mikuleckým
Věrou Kolářovou
Jiřím Marečkem
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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 2018.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 9. února 2018.
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