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Slůvko pelmel podle slovníku znamená všehochuť, mišmaš, páté přes deváté. Jen tak pro zajímavost jsem si to vyhledal, když jsem přemýšlel
nad úvodníkem. No a do toho ten blížící se konec roku… Tak mě napadlo si ten téměř uplynulý trochu zrekapitulovat. Samozřejmě ve stylu
pelmel.
Všechno začalo v lednu tím, že se mi narodil syn. Ne že bych tím byl snad nějak překvapen nebo zaskočen, to ne. Spíš jsem získal zkušenost,
že syn chlapa potěší v každém věku. A taky skončily prezidentské volby a ve Sloupnici vyhrál o jeden hlas Drahoš. To mě zase potěšilo jako
člena sloupenské kavárny. Únor měl opět jenom osmadvacet dní, takže se v něm skoro nic nestihlo. Doznívala plesová sezona a začal půst.
A nám končilo šestinedělí.
Zato březen, to byl měsíc! DOVEDA vyrazil na přehlídku s Českým dějákem, co hrál už od podzimu, a vyhrál krajské kolo. Já vím, že už se o tom
psalo a že to vypadá, že se chlubíme, ale ono to pro nás je jako bychom vyhráli krajský přebor. A postoupili do ligy. Super. Kromě toho měl
náš Fanda křtiny. Taky fajn akce.
V dubnu se nestalo nic. Aspoň mě nenapadá nic, co by stálo za zmínku. Jestli vás něco napadá, co by za zmínku stálo, tak si to sem klidně
dopište. Mně to nevadí. Nechám vám tady na to kousek místa.
V květnu se stala neuvěřitelná věc. Jindra Šmégr, který je ve skutečnosti o osm let mladší než já, se dožil devadesátky. Připadá vám to jako
blbost, co jsem napsal? No, mně taky, ale bohužel je to tak. Pořádaly se u té příležitosti výstavy, udělovala se čestná občanství a slavilo se.
Jindra ostatně slaví dodnes. Napadají mě dvě možná vysvětlení té hádanky s věkem. Za prvé, že mu museli za Rakouska-Uherska nějak zblbnout rodný list. A za druhé, jak tvrdí jeho kamarád Pepa, že to není člověk, ale hříčka přírody. Budu o tom ještě přemýšlet.
V červnu se před školou odhalovala pamětní deska sloupenskému rodáku Jiřímu Mikuleckému-Desmondovi. Vždycky, když vidím Tmavomodrý
svět, tak si ho tam představuju. A jsem hrdý na to, že pocházíme z téže vesnice. Byl jsem tam s kočárkem, sluníčko pěkně pražilo a ti legionáři,
co stáli čestnou stráž, museli být mokří až – no však víte kde. To sluníčko pak pražilo dál a dál a pražilo celé léto. A vlastně i celý podzim. Ale
nepředbíhejme. V červenci a srpnu ve Sloupnici chcípl pes. Všichni odjeli asi k moři a ti, co neodjeli, ti prášili. Jedni proto, že kopali kanalizaci,
jiní proto, že jezdili po poli. A všichni proto, že vůbec nepršelo. Na katolickou faru přišel nový farář. Už jsme o něm taky psali. Moc chytrý
pán, a to ještě nemá dodělanou školu. My jsme na dovolené nebyli nikde, protože máme toho malého Fandu, a tak nám musí stačit bazének
na zahradě. No tak nakonec stačil…
V září, když se ostatní povraceli z dovolenek, jsme začali opět trochu trénovat. Jako my dovedové. V říjnu nás čeká ta liga. Normálně hrajeme
tak dvě představení do měsíce (kromě prázdnin), teď na podzim se to ještě trochu zahustilo. Ta liga ve Vysokém nad Jizerou dopadla skvěle,
postupujeme do extraligy. Náš druhý Jiráskův Hronov příští rok v srpnu. Wau. Říjen byl na události bohatý i jinak. Hospoda U Labutě je „zase“
zavřená a komunální volby vyhrál „zase“ Škeřík. Jinak se ale zastupitelstvo dost obměnilo, přijďte se někdy podívat.
Je konec listopadu a Fanda zkouší stát bez držení. Bojíme se, že do vánoc bude chodit. No co se dá dělat. Tak aspoň vám ostatním přeju klidné
a stresuprosté vánoční svátky.
PS: Nevíte někdo, jak připevnit stromeček ke stropu?

–JaN–

Nové obecní zastupitelstvo zahájilo činnost
31. října proběhlo ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva.
Krátce před tím byla starostovi obce doručena rezignace na post zastupitele od Víta Veselého, který kandidoval za KDU-ČSL. Starosta
proto dle zákona oslovil prvního náhradníka z kandidátky KDU-ČSL,
jímž je Ing. Josef Karlík.
Na ustavujícím zasedání byly zvoleny orgány obce:

Rada obce dále stanovila oddávajícím starostu a místostarostu obce,
oddacím místem je Obřadní síň na OÚ Sloupnice a oddacími dny jsou
všechny dny v kalendářním roce včetně státem uznaných svátků. Pokud bude někdo chtít být oddán na jiném místě katastrálního území
Dolní a Horní Sloupnice než v Obřadní síni, podléhá toto zpoplatnění.
Všichni zvolení zastupitelé děkují voličům za projevenou důvěru a slibují, že se budou snažit vykonávat svoji funkci podle
jejich nejlepšího vědomí a svědomí.
Obecní zastupitelé
pro období 2018–2022.
Sedící zleva: Josef Škeřík,
Jana Boukalová, Aneta
Motyčková, Martin Škeřík.
Stojící zleva: Josef Karlík,
Petr Peňáz, Pavel Havlíček,
Jan Bednář, David Millich,
Josef Vondra, Miroslav Škop,
Jaroslav Novák,
Milan Bečička, Jiří Sokol,
Václav Sychra.

starosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Josef Škeřík
místostarosta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milan Bečička
členové rady . . . . . . . David Millich, Josef Karlík, Josef Vondra
předseda kontrolního výboru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jan Bednář
členové kontrolního výboru . . . . . Miroslav Škop, Jaroslav Novák
předseda ﬁnančního výboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . Václav Sychra
členové ﬁnančního výboru . . . Aneta Pecháčková, Pavel Havlíček
Rada obce na svém prvním zasedání stanovila komise rady a zvolila
jejich předsedy:
sociální komise – předseda . . . . . . . . . . . . . . . . Jana Boukalová
životní prostředí – předseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jiří Sokol
kulturní komise – předseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . Martin Škeřík
SPOZ – předseda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Milada Limberská
Členy jednotlivých komisí si vyberou předsedové komisí.

Informace o stavbě kanalizace
Ve stavbě kanalizace v horní části obce nastal další posun. V době,
kdy čtete tyto řádky, jsou výkopové práce na hlavní silnici od Čáslavkových do Vesničky hotové. Byly zhotoveny kanalizační přípojky k téměř třiceti rodinným domkům. Výkopy v silnici byly zality betonem.
Protože bude materiál ve výkopech ještě přes zimu „sedat“, bude asfaltování probíhat až v jarních měsících příštího roku. Do konce roku,
pokud počasí dovolí, budou pokračovat výkopové práce v místních
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komunikacích nad horní prodejnou, od základní školy k nákupnímu
středisku a propojením kanálové stoky mezi zmíněnou komunikací
a hlavní silnicí k domovu pro seniory. Tím bude plánovaná kanalizace
dle projektové dokumentace dokončena. Na přelomu listopadu a prosince došlo k vyasfaltování místních komunikací ve Vesničce, od školy
k Plchovým a za poštou směrem k fotbalovému hřišti. V jarních měsících budou opraveny ostatní komunikace dotčené výstavbou.
Do konce března budou dokončeny přečerpávací stanice u horní hasičárny a pod Kupkovými. Obyvatelé se tak budou moci postupně
na kanalizaci napojovat.
Obec dostala od odboru životního prostředí Městského úřadu v Litomyšli povolení k předčasnému užívání stavby. Tímto rozhodnutím se
mohou již nyní napojit obyvatelé obce od základní školy až po obecní
úřad. Pokud se někdo z těchto obyvatel na kanalizaci napojí, je nutné
tuto skutečnost nahlásit na obecní úřad.
Znovu se omlouváme všem obyvatelům obce, kteří byli nějakým způsobem prováděnými pracemi omezeni a děkujeme všem, že toto období přestáli.

Jednání o prodejně v Horní Sloupnici
V průběhu října došlo k uzavření prodejny Konzumu v horní části
obce z důvodu absence prodavačky. Ze strany obce byla řediteli nabídnuta paní, která by za určitých ﬁnančních podmínek byla ochotna
v obchodu prodávat. Pro vedení Konzumu jsou však její požadavky
neúnosné. Obec nabídla, že by zbývající ﬁnance na plat prodavačky
poskytla. Jednalo by se o částku cca 50 tisíc korun, ale požaduje
po Konzumu odpuštění nebo snížení stanoveného ﬁnančního příspěvku, který v roce 2017 činil 78 tisíc korun a pro letošní rok byl
stanoven na 183 tisíc korun. Z této částky budou odpočítány dny,
kdy byla prodejna mimo provoz. Vedení Konzumu se příspěvku
na prodavačku nebrání, ale příspěvek na udržení prodejny požaduje
zachovat. Rada obce s jejich požadavkem nesouhlasí, rozhodnutí
padne na jednání zastupitelstva. Obec projevila zájem o možnost
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pronájmu prodejny, padla i varianta odkoupení prodejny. Vedení
Konzumu o prodeji neuvažuje, v případě pronájmu by zde nesměly
být prodávány potraviny. Je nutno dodat, že obec má zájem, aby
prodejna byla co nejdříve otevřena a sloužila veřejnosti.

Horní hasiči přistaví hasičárnu a pořídí dodávku
V průběhu letošního roku byl vypracován projekt na přístavbu horní
hasičárny. Jedná se hlavně o stavbu garáže pro novou cisternu a rekonstrukci sociálního zařízení. Koncem října bylo vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby a začátkem listopadu bylo provedeno
jeho vyhodnocení. Nejnižší nabídkovou cenu 6 403 281 Kč podala
ﬁrma PP GROUP.cz,s.r.o. Proseč. S ﬁrmou bylo dohodnuto předání
staveniště s tím, že ještě do konce letošního roku budou stavební
práce zahájeny.
V létě letošního roku bylo zažádáno o dotaci na dodávku pro SDH
Horní Sloupnice. V listopadu byla dotace ve výši 450 tisíc korun obci
schválena. Pokud budou dodržena pravidla z minulých let, je předpoklad, že dotace bude navýšena i z Pardubického kraje o 300 tisíc
korun. Začátkem příštího roku se bude připravovat výběrové řízení
na dodavatele dodávky tak, aby bylo vyúčtování dotace provedeno
do konce roku 2019. Oba sbory dobrovolných hasičů budou tak vybaveny moderní a spolehlivou technikou.

Restauraci U Labutě bude provozovat obec
V červenci letošního roku podala výpověď z užívání nebytových prostor v restauraci U Labutě paní Křivánková. Obec se i prostřednictvím inzerátů snažila uvolněné místo obsadit, ale žádný zájemce se
nenašel, přestože k restauraci byl nabízen i byt. Rada obce proto
rozhodla, že restauraci bude provozovat sama Obec Sloupnice.
Starosta nechal zařídit živnostenský list na provozování hostinské
činnosti a našla se i osoba, která je ochotna restauraci vést jako zaměstnanec obce. Profesionální ﬁrma provedla úklid celé restaurace
tak, aby bylo možno zahájit provoz od 3. prosince.

Jsme si vědomi, že provozování restaurace ponese určité potíže
a nebudeme asi schopni zajistit všechny služby, které se od tohoto
zařízení očekávají. Pravidelné vyvařování se zatím neplánuje. Budeme ale schopni zajistit akce typu výročních schůzí, posledních lečí
a rodinných oslav.

úřadu v Litomyšli. Přejeme jí, aby se ji na novém pracovišti líbilo
a aby měla samé spokojené stavebníky.

Terénní úpravy za bramborárnou

říká se, že čas je relativní a každému utíká jinak. Proč tomu tak
je, necháme na uvážení ﬁlozofů. Než se člověk probere z vánočního shonu, je jaro z důvodu nástupu horkého a suchého léta
již v dubnu, které končí někdy v říjnu a podzim je zase krátký
a o svá práva se hlásí opět zima, což je neklamný důkaz toho, že
se blíží konec roku a s ním adventní čas, který vrcholí Vánocemi.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, abyste si nejen vánoční svátky,
ale celý příští rok užili hlavně ve zdraví a spokojenosti a sousedské snášenlivosti.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem bývalým zastupitelům, kteří vykonávali svou funkci v minulém volebním období,
za jejich čtyřletou práci pro obec. Zvlášť bych chtěl poděkovat
panu Františku Zachařovi, který v minulém období vykonával
funkci místostarosty a byl mi neocenitelným pomocníkem a poradcem z hlediska výstavby jak kanalizace, tak i dalších staveb.
Pan Zachař do zastupitelstva již nekandidoval, ale další spolupráci s obcí se do budoucna nebrání.
Dále bych chtěl poděkovat všem spolkům, základní a mateřské
škole a občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zvelebení a reprezentaci obce. Jmenovitě bych zde vyzdvihl Elišku
Petrusovou – letošní dorosteneckou mistryni republiky v parkuru (rozhovor s ní najdete na stranách 14–15), či divadelní
spolek Doveda, který se svým kabaretem Český děják zvítězil
na národní přehlídce ochotnických souborů a dělá představením radost v blízkém i širokém okolí (více čtěte na str. 9).
K dosaženým úspěchům gratuluji a věřím, že podobných sportovních výkonů a divadelních představení nás do budoucna
čeká víc a víc.
Josef Škeřík, starosta

V listopadu byly dokončeny terénní úpravy na louce za bramborárnou. Ve spolupráci se Zemědělským družstvem ve Sloupnici, ﬁrmou
VAKSTAV s.r.o Jablonné nad Orlicí a ﬁrmou RYDO,s.r.o. Česká Třebová
a díky majitelům dotčených pozemků vzniklo dílo, které zadrží přívalovou vodu, jež ohrožuje nemovitosti u Honzálkových a dále v obci.
Majitelům pozemku bych chtěl touto cestou poděkovat za nezištný
přístup k tomu, aby dále nevznikaly škody na majetku dalších osob.
Podobné terénní úpravy by bylo potřeba zhotovit na loukách, které
přivádějí přívalovou vodu do obce od Drah. Zatím narážíme na odpor majitelů pozemků, kde by podobné dílo mohlo vzniknout. Škoda,
že nemají takový přístup k případným škodám na majetku sousedů,
jako majitelé pozemku, kde již byla úprava zhotovena.

Personální obměna na stavebním úřadě
Koncem října ukončil svoji více jak dvacetiletou činnost na stavebním
úřadu ve Sloupnici pan Jiří Antl. Za jeho působení se v obci ze stavebního hlediska mnoho změnilo. Bylo to hlavně tím, že pan Antl přistupoval k lidem jako schopný a vstřícný úředník a ne jako byrokrat
požadující nesmyslná vyjádření, razítka a různé souhlasy. Vyžadoval
pouze to, co bylo pro danou žádost nezbytné a nutné. Žadatelům
o stavby jak velkého rozsahu, tak i drobným stavebníkům vždy vyšel
maximálně vstříc. Za povšimnutí stojí i to, že za více jak dvacet let
nebyla na pana Antla podána žádná stížnost k projednání na Pardubický kraj. Za to, co pro občany i právnické osoby v této obci
vykonal, mu patří velký dík. Na jeho místo od listopadu nastoupila
paní Hana Nováková, která má dlouholeté zkušenosti ze stavebního

Vážení spoluobčané,
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Základní škola informuje
Vážení spoluobčané,
dovolte přiblížit Vám v předvánočním čase
některé školní akce, které proběhly v během
podzimu 2018. Informace o škole je možno
získat též z webových stránek školy (www.
zs-sloupnice.cz). Na těchto stránkách jsou
prezentovány i fotograﬁe a videa týkající
se představení školy a všech školních akcí,
které dosud proběhly.
Nejvýznamnější akcí bylo připomenutí založení republiky. Ve spolupráci s Obecním
úřadem Sloupnice a sborem dobrovolných
hasičů jsme na oslavy pozvali širokou veřejnost. Mnozí z Vás se oslav ve škole zúčastnili, takže jen pro připomenutí… Ve středu
24. října 2018 jsme uspořádali projektový
den. Žáci byli rozděleni do 10 skupin a každá skupina dostala za úkol projít si důležité
události naší země za vybraných deset let.
Každá skupina tak vytvořila deset listů lípy
jako symbol uplynulých deseti let. Na každý
list žáci zapsali nejdůležitější události pro
daný rok. Na zeď chodby v přízemí školy
byla namalována lípa jako symbol naší vlasti
a státnosti a všech sto vyrobených listů jako
symbol uplynulých sta let lemovalo chodbu
v pátek 26. října 2018, kdy jsme pořádali
i výstavu dalších prací a děl, které vyrobili
žáci k oslavám výročí. Po skončení oslav
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bylo všech sto listů rozmístěno na větve
lípy jako symbol historie státu. Připomněli
jsme si historii 100 let republiky v datech
i v různých oblastech společenského života.
Po ukončení výstavy jsme se všichni přesunuli před školu, kde pěvecký sbor společně
s učiteli školy zazpíval českou a slovenskou
státní hymnu, starosta obce položil památeční věnec k památníku svobody a následně jsme se vydali na lampionový průvod
směrem k hasičské zbrojnici v Dolní Sloupnici. Tam byl pro všechny příchozí připraven tradiční ohňostroj a zajištěno i bohaté
občerstvení. Videozáznam z 26. října 2018
(Oslavy 100. výročí vzniku Československa
v ZŠ Sloupnice) ke zhlédnutí v záložce videogalerie na školním webu.

Před podzimními prázdninami proběhlo
i mnoho dalších akcí.
Ve školní družině to byla např. Drakiáda.
Na fotbalovém hřišti si žáci zalétali s koupenými i svépomocí vyrobenými draky. Nejen
ti, kteří udrželi draka ve vzduchu nejdéle,
ale všichni zúčastnění, byli odměněni. Další
družinovou akcí bylo tzv. DÝŇODLABÁNÍ.
Z dýní, které si děti přinesly, společně vyrobily svítilničky, které nám posloužily nejen
na výzdobu školní družiny a školy.
Ve středu 10. října 2018 jeli žáci školní
družiny I. do Městské knihovny v Litomyšli.
Na žáky zde čekal program rozvíjející jejich
čtenářskou gramotnost.
10. října 2018 se žáci VIII. a IX. třídy zúčastnili přírodovědné soutěže PŘÍRODOVĚDNÝ
KLOKAN. Soutěž pořádá Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Cílem soutěže
je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci řešili celkem 24 otázek
z fyziky, chemie, matematiky, přírodopisu,
zeměpisu a všeobecných znalostí.
V pondělí 15. října 2018 navštívili žáci VII.,
VIII. a IX. třídy během dopoledního vyučování zeměpisnou projekci „Myanmar - divoká cesta do barmské říše“. Přednáška

spojená s komentovanou projekcí každoročně představí žákům různé časti světa
z pohledu člověka, který se v dané oblasti
pohybuje více jako dobrodruh než jako obyčejný turista.
Ve středu 17. října 2018 se žáci i zaměstnanci školy během dopoledního vyučování
zúčastnili veřejné celostátní sbírky BÍLÁ
PASTELKA. Výtěžek z této sbírky je věnován na podporu nevidomých a slabozrakých
lidí. Sbírku bylo možné podpořit nákupem
bílé pastelky v minimální hodnotě 30 Kč.
Dvojice žáků školy oslovila s žádostí o podporu i veřejnost v obci. Jedná se o jedinou
charitativní akci, které se škola účastní,
proto jménem nadace děkujeme všem, kteří
přispěli.
V pondělí 22. října 2018 během odpoledního
vyučování byl pro žáky VIII. a IX. třídy připraven program primární prevence „Prevence
HIV / AIDS“. Dvouhodinový program vedla
vyučující z Vyšší odborné školy a střední
školy zdravotnické a sociální Ústí nad Orlicí.
Ve středu 31. října 2018 odpoledne jsme
opět hráli „Člověče“. Letos se nás sešlo 27
a začali jsme hrát na 7 polích. Hra byla urputná a občas někdo ztrácel naději na výhru, ale mnohokrát se to opět změnilo.
Ve čtvrtek 1. listopadu 2018 zhlédli žáci VI.
až IX. třídy divadelní představení Romantismus není jen romantika aneb Evropou
od Goetha k Vrchlickému. Představení je
souborem několika ukázek z tvorby nejslav-

nějších představitelů evropského romantismu.
Ve čtvrtek 15. listopadu 2018 se žáci 1. a 2.
stupně v sokolovně zúčastnili HUDEBNĚ
VZDĚLÁVACÍHO POŘADU Mgr. Milana
Parnahaje.
Škola též uspořádala pro žáky školy, jejich
rodiče a kamarády zájezd na hokejový zápas
do Pardubic. Zápas se uskutečnil v pátek
16. listopadu 2018, kdy HC Dynamo Pardubice přivítalo na svém ledě HC Škoda Plzeň.
I přes porážku pardubického celku jsme viděli zajímavý hokej včetně prodloužení a samostatných nájezdů.
V pondělí 26. listopadu 2018 plnili vybraní
žáci VIII. a IX. třídy úkoly Olympiády z českého jazyka. Dva nejlépe umístění žáci postoupili do okresního kola ve Svitavách.
Lyžařská škola PEKLÁK ČESKÁ TŘEBOVÁ
nabídla žákům 1. stupně výuku lyžování
ve svém ski areálu. Během ledna přihlášení
žáci stráví čtyři páteční dopoledne na svahu
s lyžemi či snowboardem.
Žáci školy mohou nově navštěvovat Herní
a logický kroužek. Tento kroužek hrazený ze
školního projektu EU probíhá jednou za 14
dní.
V rámci tohoto projektu (více o projektu v předchozím čísle Pelmelu) se žáci
1. stupně účastnili různých dramatických
a keramických dílen, které organizovala ZUŠ
Litomyšl. Učitelé ZUŠ, kteří se profesionálně
věnují práci s keramikou nebo dramatické

výchově, nabídli žákům školy možnost vyrobit si svépomocí různé keramické předměty s podzimní či vánoční tématikou, které
si žáci odnesli domů. Další variantou byla
možnost učit se formou dramatu.
Zemědělský svaz prostřednictvím ZD Sloupnice nabízí žákům další možnost využití volného času v Agroenvironmentálním (zemědělském) kroužku. Jako každoročně
budou žáci probírat teorii týkající se vztahu
člověka k přírodě a za příznivého počasí
půjdou také ven do terénu a zemědělských
provozů.
Akcí je velké množství a díky nim se žáci neučí jen teoreticky v lavicích, ale mohou navštívit spoustu míst a provozů, se kterými
se setkají později v dospělosti.
Přejeme všem občanům hezké Vánoce
a mnoho radosti a zdraví v roce 2019.
MGR. VÁCLAV SYCHRA, ŘEDITEL ŠKOLY
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Zprávy z mateřské školy
Vážení spoluobčané,
blíží se konec kalendářního roku, a nežli Vám popřeji do nového roku,
pokusím se ohlédnout zpět a napsat něco málo o tom, co se v naší
mateřské škole událo.
V září jsme do nového školního roku vykročili se 49 dětmi, 4 učitelkami, 1 asistentkou pedagoga a 2 školními asistentkami. Jednu
školní asistentku tentokráte využíváme na odpolední pracování, neboť je letos 23 předškolních dětí.
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Zlepšili jsme spolupráci s Domovem seniorů, a tak tito předškoláci
chodí jednou za měsíc po obědě do domova a s jeho klienty si vypráví, zpívají, recitují básně, ale i vyrábí, tvoří. Pro obě strany, jak pro
ty nejmladší, tak i naopak pro ty nejstarší, je to velkým přínosem.
Na Mikuláše přijdou tradičně zaměstnanci Domova udělat Mikulášskou nadílku pro děti a na oplátku půjdou děti v polovině prosince
předvést vánoční vystoupení klientům Domova seniorů. Děti potěší
babičky nejen vystoupením, ale i přáníčkem, a naopak děti dostanou
dáreček od babiček, takže opět jsou spokojeni všichni.
I nadále pracujeme podle školního vzdělávacího programu, kdy se
snažíme o všestranný rozvoj dítěte. Pro zpestření mají děti za sebou
tři divadelní vystoupení srdíčkové víly, malou technickou univerzitu,
kdy z lega podle plánu stavěly Karlův most, s Geomagem vytvářely
prostorové stavby, a prodělaly školení první pomoci, kdy se seznamovaly, jak předcházet nemocem a pomoci nemocnému, jak se odebírá krev, jak se telefonuje pro pomoc, jak se pomáhá tonoucímu
atd. Byl to velice krásný projekt a zdravotní sestřička, která pracuje
na ARU, to s dětmi velmi uměla a mnoho je naučila.
Také se proškolíme v projektu „Zdravý úsměv“, kdy nás navštíví paní
učitelka ze zdravotní školy v Ústí nad Orlicí a její žákyně.
Městská knihovna v Litomyšli má pro nás připravený program k vánočním svátkům a tradicím.
Dále jsme připravili vystoupení k rozsvícení vánočního stromečku…
V prosinci dorazí paní herečka Vlčková s představením „Radujme se,
veselme se“ a čeká nás vánoční nadílka pro děti.
Domnívám se, že se nenudíme. Každý den si děti nejen hrají, ale
i tvoří, zpívají, recitují, zkoumají, bádají a získávají nové poznatky
a vědomosti.

A tak Vám za celý tým Mateřské školy přeji

AŤ ZDRAVÍ VÁS PROVÁZÍ,
A LÁSKA LÁSKU NACHÁZÍ.
ŠUPINKU PRO ŠTĚSTÍ SCHOVEJTE DO DLANÍ,
RADOST VÁM PŘINESE, SMUTEK PRÝ ZAHÁNÍ.
K VÁNOČNÍ POHODĚ ROZKROJTE JABLÍČKO,
PŘEJEM VÁM ZE SRDCE ZDRAVÍ A ŠTĚSTÍČKO.
IVA MIKULECKÁ, ŘEDITELKA

Český děják nejlepším
ochotnickým
představením roku
Doveda Sloupnice zvítězil se svým kabaretem Český děják
na národní přehlídce venkovských divadelních souborů, která
se v říjnu uskutečnila ve Vysokém nad Jizerou. Kromě několika cen (hlavní cena za inscenaci, cena pro režiséra Gary Edwardse, celému souboru za herectví a speciální cena Jindřichu
Šmégrovi za nejlepší seniorský výkon) si soubor vysloužil také
nominaci na prestižní festival amatérského divadla Jiráskův
Hronov.
Z obsáhlé recenze na představení sepsanou členem odborné
poroty Jaroslavem Kodešem uvádíme jen krátký výňatek.
„…A já se bavil. Skvostně. Občas i ten hlasitý smích mi unikl.
Proč tomu tak bylo? Protože jsem byl svědkem velmi chytrého
kreativního představení. Jeho humor je inteligentní, laskavý
a nepodbízivý…“
Celá recenze je uveřejněna na www.dovedasloupnice.cz.
Nebude to snad znít jako chvástání, když napíšeme, že s nadšenými reakcemi se setkáváme téměř na každém představení.
Od loňské zářijové premiéry máme na kontě už 26 repríz a letošní rok zakončíme 16. prosince v sokolovně v rámci charitativního dne. Pořád nás to moc baví a jsme rádi, že v blízkém
i vzdálenějším okolí můžeme šířit dobré jméno S
Sloupnice.
Sl
loupn
ou
ou
upn
pnic
pn
iice.
ce.
e.
Nekončíme, jedeme dál, minimálně do srpna,
kdy se představíme v Hronově.
DOVEDA SLOUPNICE
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Zprávy ze zemědělského družstva
Vážení spoluobčané,
dovolte mi podělit se s Vámi o několik informací z průběhu letošního roku, který
se pomalu chýlí ke konci.

Fatima – šampionka Národní výstavy holštýnského skotu.
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Stejně jako většina republiky, i my jsme pocítili důsledky nezvykle dlouhodobého sucha. Pokles výnosů obilovin byl zhruba jen
10 %, přes nižší kvalitu našeho sladovnického ječmene zatím není problém s jeho odbytem, vzhledem k tomu, že celá Evropa je
na tom ještě hůř. Brambory přes velká tepla
při sklizni zatím drží kvalitu a díky evropskému nedostatku i cenu. Sklizeň cukrovky
ještě zdaleka není ukončena, přesto ani její
výsledky zatím nevypadají špatně.
Podstatně horší situace je u objemových
krmiv. Po slušných prvních sečích senáží
byla druhá seč podstatně horší a další již
nevyrostly, takže senáží jsme sklidili cca
57 % potřeby. Sklizeň silážní kukuřice
v tunách je i díky vysoké sušině na úrovni
75 % plánu, její kvalita a tím i účinnost je
nižší vzhledem k nízkému obsahu škrobu
a stravitelnosti. Na tuto situaci jsme museli reagovat restriktivními opatřeními v krmení skotu, ale hlavně bioplynové stanice
v Němčicích. Hledáme alternativní krmiva
i vzhledem k tomu, že naše mlékárna Agricol Polička jednostranně rozhodla o požadavku vykupovat od 1. 1. 2019 mléko
vyprodukované bez geneticky upravených
krmiv.

Tento rok jsme poprvé použili technologii
pro pásové zpracování půdy tzv. STRIP-TILL, která umožňuje protierozní setí širokořádkových plodin, ale současně podstatně
zvýšila kvalitu aplikace kejdy a digestátu.
V současnosti není k dispozici žádná lepší
technologie k snížení ztrát a zápachu.
Velkou pozornost věnujeme půdě. Od letošního roku navyšujeme pachtovné o 15 %,
ke stávajícím smlouvám jsme schválili tradiční boniﬁkaci, i letos jsme k dnešnímu dni
nakoupili přes 13 ha. Jako většina podniků
se i my potýkáme s nedostatkem kvaliﬁkovaných pracovníků.
V rámci našeho nového projektu Správa
krajiny mimo mnoha menších opatření dokončujeme ve spolupráci s obcí Sloupnice
nový průleh v Horní Sloupnici, rekultivujeme
tzv. Černé moře v Němčicích a opravili jsme
komunikaci k mléčné farmě v Řetové. Připravujeme mj. také náš první mokřad.
V živočišné výrobě jsme počátek roku věnovali postupnému uvádění do provozu
nové stáje pro mladý skot v Němčicích,
plného stavu jsme dosáhli v červnu. Díky
uvolnění stáje KII v Horní Sloupnici a RS
v Řetové jsme jednak dosáhli významné
úspory v nákladech a mohli instalovat
pátý dojící robot v Řetové a jeho spuštěním po deseti letech provozu opravit i novou produkční stáj. Kromě toho jsme provedli opravu hrazení a napájení na OMD
Horní Sloupnice.

Užitkovost dojnic je na stejné úrovni jako
v minulém roce, tzn. 30 litrů prodaného
mléka na kus a den. Dostali jsme se tak
do absolutní špičky chovatelů v rámci východních Čech. Národní výstava holštýnského skotu v Lysé nad Labem pro nás
skončila nečekaným, ale zaslouženým
a mimořádným úspěchem. Naše prvotelka
Fatima 74922 z farmy Sloupnice získala
několik prvenství a nakonec se stala absolutní šampionkou, navíc Robina z téže
stáje skončila ve starších kravách druhá.
Zatímco výkrm kuřat vykazuje nadějný výsledek, cena prasat je po celý rok tragická,
a to hlavně díky podnákladovým dovozům
vepřového masa ze zahraničí.
Ty hlavně také ovlivňují situaci na Řeznictví.
O tom, že umíme vyrobit kvalitní výrobky,
svědčí i další - dokonce dvojnásobné ocenění v soutěži MLS Pardubického kraje
za Vilámovskou klobásu a Pečený sloupnický bůček a navíc vítězství ve spotřebitelské soutěži.
Středisko mechanizace rozšířilo sortiment
prodávaných značek o stroje na zpracování
půdy výhradně české ﬁrmy FARMET. S tím
souvisel i úspěšný ﬁremní den FARMET
s polními ukázkami, který se konal ve Sloupnici 18. 10. 2018 za účasti cca 200 obchodních partnerů. V říjnu byl také zaveden zkušební provoz on-line rezervačního systému
našeho pneuservisu.

V dubnu jsme uspořádali Den otevřených
dveří u příležitosti slavnostního spuštění
Reprodukčního centra Němčice do provozu,
který navštívilo cca 400 dětí a 700 návštěvníků, v květnu naši důchodci navštívili areál
Senátu ČR a Zemědělské muzeum v Praze,
v červnu jsme se podíleli na Dětském dnu
ve Sloupnici a účastnili Dnů pole v Nabočanech, na dnech otevřených dveří středních
škol v Lanškrouně, Litomyšli, Vysokém Mýtě.
I v tomto školním roce vedeme agroenvironmentální kroužky na základních školách ve Sloupnici a Němčicích, které navštěvuje celkem 24 dětí, a to i z Řetové. Koncem
listopadu se uskutečnila tradiční beseda
s důchodci a porada se zaměstnanci.
Do nových technologií a půdy jsme ke konci
října investovali celkem přes 25,6 mil. Kč.
Další projekty jsou připraveny k realizaci
ještě do konce letošního roku nebo do roku
příštího, s maximálním využitím investičních
podpor.
Na celostátní konferenci Zemědělského
svazu 6. 11. 2018 jsme převzali ocenění za 3.
místo v soutěži TOP ZS, která hodnotila
ekonomické výsledky za roky 2015–2017.
Jak vidíte, ani letos jsme se nenudili…
Jménem všech svých kolegů Vám děkuji
za přízeň, spolupráci a často i trpělivost v roce 2018 a do nového roku přeji
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
ING. JAROSLAV VAŇOUS, PŘEDSEDA DRUŽSTVA
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Dokončení opravy
evangelického kostela
V letošním roce byla dokončena poměrně rozsáhlá oprava vnějšího pláště evangelického kostela ve Sloupnici. Celkové náklady
za dílo se vyšplhaly na 1,5 mil. Kč. Když nám podobné číslo v rozpočtu sdělil před čtyřmi roky projektant pan Láznička, usoudili jsme,
že je to nad rámec ﬁnančních možností našeho sboru. Po rozdělení
rekonstrukčních prací na jednotlivé etapy (původně až do roku 2020)
se však realizace díla zdála dostupnější. Vypsali jsme dlouhodobou
sborovou sbírku na opravu kostela a oslovili instituce mimo sbor.
Méně technicky náročné a úklidové práce jsme řešili svépomocí při
pátečních a sobotních brigádách. Členové sboru odpracovali více než
1400 hodin.
V letech 2014 až 2018 se postupně podařilo odstranit přístavky
ze severní strany, odvlhčit celou budovu kostela pomocí obvodových
drenáží, kompletně zrekonstruovat fasádu, vyměnit parapety oken,
opravit a povrchově ošetřit okna a dveře, napojit dešťové svody
do nového odtokového systému a obložit sokl řezaným pískovcem
po celém obvodu kostela.
Na ﬁnancování oprav se v jednotlivých letech podíleli: Obec Sloupnice (dar 3x 100 000 Kč), Pardubický kraj (dotace 2x 100 000 Kč),
Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici (dar 30 000 Kč), Jeronýmova jednota ČCE (dar 38 502 Kč a bezúročná půjčka 200 000 Kč
na pět let), MAS Litomyšlsko (dotace 18 550 Kč) a současní i bývalí
členové Evangelického sboru ve Sloupnici. Nyní čekáme na proplacení přislíbené dotace z ministerstva zemědělství ve výši 248 646 Kč.
Všem, kteří se ve svém volném čase zapojili do oprav kostela, i těm,
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kteří přispěli ﬁnančním obnosem, bych rád touto cestou jménem
sboru ještě jednou poděkoval. Cílem celého projektu bylo obnovení
památkových hodnot kostela, které byly v minulosti poškozeny
především nevhodnou volbou materiálů, a dále zlepšení celkového
vzhledu této téměř 225 let staré kulturní památky v naší obci.
Na kolik se to podařilo, můžete posoudit sami, až zavítáte do našeho kostela, nebo třeba jenom půjdete procházkou okolo.
JMÉNEM STARŠOVSTVA SBORU PETR BENEŠ – KURÁTOR

Srdečně Vás zveme
ke svátečním bohoslužbám
do evangelického sboru

Charitativní den
16. 12. ve sloupnické sokolovně

16. 12.
III. adventní neděle
9.00 hod. dětské bohoslužby (v kostele)

Jak se celý nápad zrodil…

23. 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
30. 12.
Neděle po Vánocích • 9.00 hod. bohoslužby
1. 1. 2019
Nový rok • 9.00 hod. bohoslužby s Večeří Páně

Vánoční bohoslužby
v kostele sv. Mikuláše
23. 12.  4. neděle adventní 9.15 hod.
24. 12.  Štědrý den - „půlnoční“ 22 hod.
25. 12.  Narození Páně 9.15 hod.
26. 12.  sv. Štěpána 9.15 hod.
30. 12.  sv. Rodiny 9.15 hod.
31. 12.  Silvestr 17 hod. v kapli
1. 1.  Nový rok 9.15 hod.

Jsme skupina mladých lidí z katolické farnosti, kteří se společně rádi schází. Před nějakým
časem z jedné plodné debaty vzešel nápad uspořádat charitativní den, v rámci něhož by se
mohla v předvánočním čase sejít celá vesnice (nebo alespoň její velká část). Vedle toho, že
by to bylo příjemné setkání, by se vybraly i nějaké peníze, které bychom věnovali někomu,
kdo to potřebuje.

Na co se můžete těšit
Spontánní nápad začal pomalu nabývat jasných kontur. A tak bychom Vás chtěli všechny
srdečně pozvat do sloupnické sokolovny, kde pro Vás bude v neděli 16. 12. v čase 14.00
až 21.00 hodin připraven zajímavý program:
• ve 14.00 po úvodním projevu pana faráře Reschela vystoupí dětský hudební sbor katolické farnosti
• v 17.00 zahraje divadelní soubor DOVEDA představení Český děják
• od 19.00 bude naše posezení zpříjemňovat svým hudebním doprovodem Dominik Veselý
To ale není všechno. Bude zde pro Vás připraven i malý vánoční jarmark s našimi řemeslnými výrobky. Jejich koupí přispějete na dobrou věc, a navíc někomu pod stromečkem
uděláte radost. Po celou dobu bude k prodeji dobré jídlo a pití. Vaše ratolesti se mohou
zabavit ve výtvarné dílně.

Kam výtěžek poputuje
Dlouho jsme přemýšleli o tom, jak s vybranou částkou naložit. Po kontaktování litomyšlské
charity jsme se rozhodli peníze věnovat na léčebné výlohy Daniela Votruby. Dan je mladý
muž, který v březnu letošního roku prodělal těžký oboustranný zápal plic a upadl do umělého spánku. Po prodělaném septickém šoku přišel o levou nohu nad kolenem. Po nějakém
čase mu lékaři museli amputovat i prsty na pravé noze. V současné době je Dan již v domácí
péči a pomalu se zotavuje. Vybrané peníze použije rodina na rehabilitace a speciální protézu, která Danovi umožní vrátit se do běžného života a částečně dělat aktivity, kterým se
věnoval před nemocí.
Přijďte a podpořte dobrou věc. Má to smysl. Těšíme se na Vás!
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Jezdec a kůň si na sebe
musí zvyknout
Málokterá vesnice se mže pochlubit tím,
že má mladi'kou mistryni České republiky
v parkurovém jezdectví. Sloupnice to št;stí
má. Eliška Petrusová se parkurovému jezdectví v;nuje již od d;tství. Letos v srpnu
ho ovládla, když v konkurenci <= závodník
obsadila první místo a stala se tak mistryní
České republiky v kategorii d;tí ve v;ku @@-@Q
let. Ze stejného mistrovství si odvezla i st[íbrnou medaili ze závodu družstev.
Když se ohlédnete zpátky, jaká vlastně
byla vaše cesta k parkurovému skákání?
Začalo to tím, že jsem si v devíti letech
udělala licenci na poníky a začala jsem postupně jezdit oﬁciální závody. Abych se
mohla účastnit mistrovství, je nutná kvaliﬁkace – musíte jezdit po České republice
a sbírat body z jednotlivých závodů.
Můžete tento jezdecký sport přiblížit i lidem, kterým je dost vzdálený?
Existují různé disciplíny. Např. drezura, kde
se hodnotí chody koně a to, jak reaguje
na jezdcovy pobídky. Potom to vypadá,
jako by kůň tančil. Dále jsou tu skoky, což
dělám já, kde je nejdůležitější neshodit překážku a zajet svůj parkur v nejrychlejším
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čase. V soutěži zaměřené na všestrannost
se hodnotí jak drezura, tak skoky, navíc se
skáčete i přes přírodní překážky.
Co obnáší příprava jezdce a příprava
koně?

Základem je, že si na sebe jezdec s koněm
zvyknou, aby byli sehraní, teprve potom mohou postupovat dál.
Takže kůň musí svému jezdci důvěřovat.
Jakým způsobem si může jezdec tuto
důvěru vybudovat?
To spíš pozná trenér. Nejprve se trénuje
na nízkých překážkách. Až když je to bez
problémů, tak se zvyšují a zkouší se i třeba
skákat několik skoků po sobě, aby se jezdec
naučil koně mezi skoky vodit.

A jaký je Váš kůň?
Mám dva poníky, oběma je dvacet let. Jmenují se Jurášek a Kačenka.
Prozradíte nám nějaký nezapomenutelný zážitek, který jste s koňmi prožila?
Těch zážitků je mnoho. Vzpomínám si, že
jsem jednou jela na koni po lese a vyběhla
proti mně divoká prasata. V tu chvíli jsem
nevěděla, co mám dělat, zda ze sedla vyskočit, nebo ne. Ale při té rychlosti, kterou
kůň měl, by byl nesmysl, kdybych to udělala. Takže jsem počkala, až prase zaběhne,
a koně jsem zabrzdila.
Měla jste někdy opravdu nepříjemný pád?
Ještě před tím, než jsem si udělala licenci,
tak jsem párkrát spadla a jednou jsem si
udělala něco s rukou. Ale nejhorší pád jsem
měla před dvěma lety. Jela jsem do terénu
a držela jsem jen konec otěže. Kůň přede
mnou se něčeho lekl, můj poník se také lekl,
vyrazil dopředu a já jsem spadla dozadu hlavou přímo na kolík, který byl u stromku. Musela jsem jet na operaci do Hradce Králové
i přesto, že jsem měla přílbu a vestu.
V srpnu jste se stala mistryní ČR v parkuru v kategorii 11-13 let. To je úžasný
úspěch. Co tomuto úspěchu předcházelo?
Musela jsem se zlepšovat a využít toho, co
moji poníci již umí, co mě mohou naučit. Poníky jsme tolik netrénovali, jsou už zkušení.
Spíš jsme s nimi dělali gymnastiku, kde jsou
ty skoky opravdu maličké. To jim úplně stačí.
Oni už vědí, co mají dělat, není třeba inten-

zivní trénink, nemá cenu je opotřebovávat.
Důležité je, že s nimi každý den chodíme
ven, součástí výcviku je i správné lonžování
a umět načasovat formu na ten správný
okamžik. Podstatný je ale i odpočinek, koně
musí skákání bavit, je s nimi potom jednodušší práce.
Co je při samotném závodu nejdůležitější?
U parkuru hodně záleží na rozvržení tempa.
Důležité je, aby to jezdec zajel co nejrychleji, ale zároveň to měl promyšlené, aby si
dobře najížděl na překážky, dobře zatáčel.
A potom v rozeskakování, aby si udržel psychickou pohodu.
Je v jezdeckém parkuru rozhodující
výška překážky, nebo více než na výšce
záleží na kombinaci překážek?
Každý to má jinak. Já s výškou nemívám problémy. V kombinacích musím dbát na to, aby
poníci cválali pomaleji a nevlítli do skoku.
Jaký je to pocit, když Vás trénuje tatínek?
No, je pravda, že si může dovolit víc (usmívá
se). Ale je to skvělý trenér.
Nastalo někdy období, kdy jste váhala,
jestli jste si tento sport vybrala správně?
Zatím ne, hodně mě to baví.
Jak obtížné je skloubit školu s tréninky
a vrcholovým závoděním?
Zatím se to skloubit dá. Ve škole se snažím
hodně poslouchat, abych se doma nemusela šprtat a měla maximum času na koně.
Máte nějakou velikou výzvu do příštího
roku?

Výzvou je zase mistrovství České republiky,
to vnímám jako vrchol sezóny.
Elišce moc děkuji za rozhovor a do budoucích let jí přeji mnoho dalších úspěchů. Nepochybuji o tom, že o této nadané
závodnici ještě uslyšíme…
–TEŠ–
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2008–2018

Sloupenské

století
U příležitosti 100. výročí založení Československa přinášíme letmý
pohled na vybrané události z dění v posledních dvou desetiletích
uplynulého století.

2008 • kolaudace sběrného dvora v Dolní Sloupnici
2009 • postavena kaplička v lese u sv. Antoníčka
2010 • divadelní spolek Doveda se představil na národní přehlídce
amatérských divadel Jiráskův Hronov s muzikálem Alelujá,
dobří lidé! v režii Markéty Světlíkové
2011 • rekonstrukce školy (střecha, okna, fasáda)
2011 • rekonstrukce katolické fary
2011 • zřízeno dětské hřiště na farské zahradě
2012 • obnoven sloupenský hokej v rámci bezkontaktní hokejové
ligy v Litomyšli
2013 • velká voda po přívalovém dešti na Dolní Sloupnici
2014 • zprovozněna čistička odpadních vod na Dolní Sloupnici
2015 • sokolovna prohlášena kulturní památkou
2017 • rekonstrukce silnice na Netřeby
2017 • zahájena II. etapy výstavby kanalizace
2018 • dokončena rekonstrukce evangelického kostela
Pozn.: v minulém čísle jsme nepřesně uvedli informaci o sloučení JZD Sloupnice
a Zálší v letech 1979–1981. Ve skutečnosti šlo pouze o společně řízenou
rostlinnou výrobu.
–RED–

1998–2007
1998
1999
2000
2001
2001
2003
2004
2007
2007

•
•
•
•
•
•
•
•
•

postavena bytovka u kina
první číslo obecního zpravodaje Sloupnický Pelmel
poprvé setkání lidí dobré vůle U sv. Antoníčka
otevřen areál Na Mlejnici
vybudován rybník v Končinách
vybudováno hřiště s umělým povrchem za školou
vysazen „vánoční“ strom na autobusovém nádraží
fotbalové družstvo mužů postoupilo do krajské soutěže
schválena zelená turistická značka Vysoké Mýto-Sloupnice
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Oslavy 100. založení
Československa
proběhly ve Sloupnici
ve skromném duchu
položením květin
u pomníku před školou,
zpěvem hymny v podání
učitelů a žáků základní
školy a tradičním
lampionovým
průvodem.

Sloupnice pečuje o své památky
Restaurátor Pavel Mrověc letos
provedl odborné rekonstrukce dalších tří soch ve Sloupnici. Socha
sv. Václava (foto na titulní straně)
a socha sv. Josefa s Ježíškem zdobí
kamennou zeď u domova pro seniory. Obě byly postaveny roku 1870
nákladem tehdejší klášterní správy.
Ještě starší je socha Neposkvrněného početí Panny Marie na zahradě u Severů. Věra Kašparová
ve své studii o místních sakrálních
památkách uvádí, že skulptura byla
postavena roku 1863 na náklad
manželů Josefa a Anny Severových
z Horní Sloupnice čp. 75, a to k tisíciletému výročí příchodu Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu.
Sochu z damníkovského pískovce
vytesal a polychromoval Alois Habrhauer, řezbář a kameník ze Svitav. Téhož roku došlo také k jejímu
posvěcení a o rok později byla zapsána do gruntovních knih, kde se
majitel zavázal jejím obnovováním.
Rekonstrukce zmíněných soch
přišla celkem na 340 tisíc korun,
z toho 238 tisíc přispělo minister–MŠ–
stvo zemědělství.
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Česká pošta
informuje,
že ve dnech
27. a 28. prosince
bude pošta uzavřena.
Ostatní provoz v pracovní
dny v prosinci nebude
omezen.

Chcete být
informováni
o aktualitách
v obci?
Přihlaste se na webu
www.sloupnice.cz
k odebírání novinek do emailu
nebo prostřednictvím
informačních SMS zpráv.

Plesová
sezóna
2019
19. ledna – Myslivecký ples
9. února – Hasičský ples
2. března – Divadelní ples
23. března – Dětský karneval

Český červený kříž ve Sloupnici
děkuje Řeznictví Sloupnice,
ZD Sloupnice, Konzumu, pekařství
NOPEK a fotbalovému oddílu
za podporu při uspořádání zářijového
Loučení s létem.
Pokud byste měli zájem zapojit se
do našeho spolku, rádi Vás uvítáme
na výroční valné hromadě, která se
uskuteční 17. ledna od 17 hod.
v restauraci U Labutě, kde se dozvíte
více informací o naší činnosti
v uplynulém roce.

Tříkrálová
sbírka 2019
Na začátku ledna proběhne tradiční Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou ČR.
Služby Oblastní charity využívají mladí i staří
– lidé čelící nemocem, zdravotním potížím,
samotě či chudobě. Také stabilní rodina je
základní životní jistota každého člověka
a právě podpora rodiny je jedním z hlavních
cílů činnosti zdejší Charity. I v tomto ročníku
Tříkrálové sbírky podpoří dárci tyto charitní
služby na Orlickoústecku:
• Sociálně terapeutické dílny
• Domácí hospicová péče
• Pečovatelská služba
• Rodinná centra
• Sociálně-aktivizační služby pro rodiny
s dětmi
• Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
• Občanská poradna
• Zařízení pro osoby bez přístřeší
• Dar na realizaci humanitárních projektů
v zahraničí
• Přímá pomoc lidem v nouzi
Bližší regionální informace ke sbírce
a k činnosti Oblastní charity naleznete
na www.uo.charita.cz.
IVA MARKOVÁ
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ZD Sloupnice aktuálně hledá:
Středisko mechanizace:
• Řidič, traktorista sk. C,E,T
• Automechanik
• Zámečník
• Obráběč
• Opravář + servisní technik
• Stavební dělník

Řeznictví:
• prodavačka
(Sloupnice, Litomyšl,
Svitavy)
• řidič sk. B,C
• kuchař/kuchařka

Středisko živočišné výroby:
• Ošetřovatel/ošetřovatelka dojnic

Skupina mladých při katolické farnosti ve Sloupnici ve spolupráci
s divadelním souborem DOVEDA a obcí
Vás zve na:

CHARITATIVNÍ DEN
Výtěžek poputuje na léčebné výlohy Daniela Votruby

Neděle 16.12.2018 14:00 – 21:00
Sokolovna Sloupnice
ͳͶ

Slavnostní Zahájení
- pan farář Reschel

ͳͶଵହ - ͳͷ

Vystoupení dětského hudebního sboru
- katolická farnost Sloupnice

ͳͷ - ͳ

Vánoční jarmark
- rukodělné výrobky, jídlo a pití

ͳ - ͳͺ

Představení Český děják
- divadelní soubor Doveda

ͳͻ - ʹͲ

Hudební improvizace Dominika Veselého

Rodiče mohou využít hlídání dětí v rámci dětské dílny
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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 2019.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 8. února 2019.
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