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PRVNÍ TROPICKÉ DNY NÁM OHLAŠUJÍ, ŽE NASTÁVÁ LÉTO, DOBA PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH, KE KTERÝM NEODMYSLITELNĚ PATŘÍ CESTOVÁNÍ. MOC RÁDA POZNÁVÁM NEZNÁMÉ ZEMĚ, JEJICH ROZMANITÉ VŮNĚ, CHUTĚ, ZVYKY, A TAK SE SNAŽÍM MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT TOHO, ŽE JEŠTĚ NEMÁM DESET DĚTÍ, HYPOTÉKU, NERUDNÉHO
MANŽELA A DVACETIČTYŘHODINOVOU PRÁCI A MŮŽU SI OBČAS DOVOLIT NĚKAM VYRAZIT NA ŠPACÍR.
NECHCI SE TU CHVÁSTAT, ALE S KAŽDOU DALŠÍ CESTOU SE ZE MĚ STÁVÁ ZKUŠENĚJŠÍ CESTOVATELKA. ZA CHVILKU BUDU TAK ZKUŠENÁ, ŽE BUDU MOCI POŘÁDAT
CESTOVATELSKÉ PŘEDNÁŠKY, NA KTERÝCH VÁM VE TŘICETI MINUTÁCH PROMÍTNU SVÉ ROZMAZANÉ FOTKY, ZA COŽ NÁSLEDNĚ OD KAŽDÉHO VYBERU VSTUPNÉ,
JEŽ BY STAČILO NA PŮLROČNÍ PŘEDPLATNÉ V NÁRODNÍM DIVADLE. ALE TA AUTENTICITA ZPROSTŘEDKOVANÉHO ZÁŽITKU ZA TO STOJÍ! NEBO SI ROVNOU ZALOŽÍM
CESTOVATELSKÝ BLOG, KDE BUDU SDÍLET SVÉ CENNÉ ZKUŠENOSTI, RADY A TIPY. JIŽ PRACUJI NA PRVNÍ KAPITOLE: „ULTIMÁTNÍ NÁVOD, CO SI SBALIT NA CESTY.“,
VE KTERÉ RADÍM, JAK NIC NEZANEDBAT A BÝT PŘIPRAVEN NA KAŽDOU SITUACI. POKUD SE NAPŘÍKLAD CHYSTÁTE K MOŘI, NEZAPOMEŇTE SI PRO JISTOTU PŘIBALIT
OTEPLOVAČKY A LYŽAŘSKÉ RUKAVICE, PROTOŽE POČASÍ JE ZRÁDNÉ A NOCI JSOU CHLADNÉ. JE LEPŠÍ TÁHNOUT O TŘICET KILO TĚŽŠÍ ZAVAZADLO, NEŽ RISKOVAT, ŽE
BUDETE NOSIT TÝDEN JEDNU STEJNOU MIKINU. ZATÍM SI SVÉ „KNOW-HOW“ SEPISUJI DO BLOKU, ALE TOHO BLOGU SE JISTĚ DOČKÁTE.
JEDNA VĚC MĚ ALE TÍŽÍ. MÁM PANICKOU HRŮZU Z LÉTÁNÍ, COŽ JE SKUTEČNOST, KTERÁ MI ZNAČNĚ KAZÍ MŮJ CESTOVATELSKÝ PROFIL, NEBOŤ SPRÁVNÝ DOBRODRUH Z NIČEHO NEMÁ STRACH, A KDYŽ NA TO PŘIJDE, SKOLÍ PĚSTÍ I MEDVĚDA. ŽIJEME (DOSUD JEŠTĚ) V DOBĚ, KTERÁ NÁM UMOŽŇUJE NEOMEZENĚ CESTOVAT
PO CELÉM SVĚTĚ, A TAK MÁ VĚTŠINA Z NÁS S LÉTÁNÍM BOHATÉ ZKUŠENOSTI. KDO Z VÁS JIŽ NĚKDY NEVYLETĚL Z PRÁCE, NELETĚL OD ZKOUŠKY, NEBO NEZAŽIL
NĚJAKÝ TEN ÚLET? NO VIDÍTE, POŘÁD V NĚČEM LÍTÁME. TÍM SPÍŠ SI NEDOKÁŽU VYSVĚTLIT, PROČ MĚ VŽDYCKY PO VSTUPU DO LETIŠTNÍ HALY ZACHVÁTÍ PANIKA. AČKOLIV CELKEM OBSTOJNĚ MLUVÍM ANGLICKY, OBVYKLE SE MI V PRVNÍ HODINĚ POBYTU NA LETIŠTI PODAŘÍ OBJEVIT POUZE DÁMSKÉ TOALETY, COŽ PŘI NASTUPUJÍCÍ
NERVOZITĚ PŘIJDE VHOD. PO TOM, CO SE TROCHU UKLIDNÍM, VYHLEDÁM MÍSTO, KDE JE NEJVĚTŠÍ KONCENTRACE LIDÍ, TEDY OBROVSKOU TABULI. Z NÍ OBVYKLE
VYČTU VŠE PODSTATNÉ, VYHLEDÁM ČÍSLO PŘEPÁŽKY, ODBAVÍM SE A PŘESUNU SE K BEZPEČNOSTNÍ KONTROLE. PŘED VALIDÁTOREM PALUBNÍCH VSTUPENEK VŽDY
DLOUHO VYČKÁVÁM. JE MI TOTIŽ JASNÉ, ŽE JAKMILE VSTOUPÍM DO TÉTO ZÓNY, JIŽ NENÍ CESTY ZPĚT.
KONTROLA, TO JE U VĚTŠINY LIDÍ NEJMÉNĚ OBLÍBENÁ ČÁST, PROTOŽE PŘI NÍ PŘÍSNÝ PÁN V UNIFORMNĚ Z VAŠEHO PŘÍRUČNÍHO BATŮŽKU ČASTO VYHÁZÍ POLOVINU VĚCÍ. MEČ, MARIHUANU, LAK NA VLASY, RYBÁŘSKÝ PRUT, DVA LITRY PÁLENKY A DALŠÍ NEZBYTNOSTI. PROCHÁZKA DETEKČNÍM RÁMEM ŽÁDNOU PROCHÁZKOU
RŮŽOVÝM SADEM OPRAVDU NENÍ. PŘED PRŮCHODEM SI MUSÍM SVLÉKNOUT VŠECHNY VRCHNÍ ČÁSTI OBLEČENÍ, A DOKONCE BOTY (TO, ŽE JE PRO KONTROLORY
PŘEDNĚJŠÍ BEZPEČNOST PŘED VLASTNÍM ZDRAVÍM, JIM UPŘÍT NELZE). S TĚMI BOTAMI TO VŽDYCKY PADNE NA MĚ. POSLEDNĚ JSEM JIM CHTĚLA ULEHČIT PRÁCI
A ZAČALA SE BEZ VYZVÁNÍ ZOUVAT, ALE PANÍ V RUKAVICÍCH MĚ S KROUCENÍM HLAVY BOSOU POSLALA DÁL. U TĚCH KONTROL ČLOVĚK NIKDY NEVÍ…
S BOTAMI V RUCE A PRÁZDNÝM PŘÍRUČNÍM ZAVAZADLEM NA ZÁDECH SE PŘESOUVÁM KE SPRÁVNÉMU „GATU“, ABYCH SE ZDE PSYCHICKY PŘIPRAVILA NA NÁSTUP DO LETADLA. PO PŘEDLOŽENÍ LETENKY JSEM VPUŠTĚNA DO TUNELU, JENŽE TADY NA KONCI ŽÁDNÉ SVĚTLO NENÍ. JE TAM JEN TRUP LETADLA, TOHO ĎÁBELSKÉHO STROJE. VYHLEDÁM SVÉ MÍSTO, SLUŠNĚ POZDRAVÍM SVÉ SPOLUSEDÍCÍ (PROTOŽE JESTLI S NIMI NÁM TRÁVIT POSLEDNÍ MINUTY SVÉHO ŽIVOTA, TAK AŤ
O SOBĚ ALESPOŇ VÍME). A PAK TO ZAČNE. OBROVSKÁ SMRŠŤ DĚSIVÝCH MYŠLENEK. CO KDYŽ SE S PILOTEM VČERA ROZEŠLA PŘÍTELKYNĚ A ON JE PSYCHICKY
NA DNĚ? PROČ SE TEN SNĚDÝ PÁN NAPROTI V ULIČCE MODLÍ? JE V POŘÁDKU, ŽE PRAVÝ MOTOR SLYŠÍM VÍC, NEŽ LEVÝ? NEVADÍ, ŽE JE DRÁHA MOKRÁ? PROČ JE TA
KLAPKA NA KŘÍDLE TAK REZAVÁ? Z JAKÉHO DŮVODU VEŠEL K PILOTOVI DO KABINY TEN MUŽ? VŠECHNY TYHLE MYŠLENKY MNĚ PŘIVÁDÍ K PŘESVĚDČENÍ, ŽE POKUD
TENTO LET NĚJAKÝM ZÁZRAKEM PŘEŽIJU, UŽ NIKDY V ŽIVOTĚ NEPOLETÍM. NIKDY. TO SE RADŠI NAUČÍM ZABÍJET TY MEDVĚDY PĚSTÍ.
JE SOBOTA RÁNO. USEDÁM DO LETADLA PRAVIDELNÉHO LETU SMĚŘUJÍCÍHO DO KODANĚ. TOUHA PO POZNÁNÍ JE ZKRÁTKA SILNĚJŠÍ NEŽ STRACH… TAK SE
NA SVÝCH CESTÁCH NIČEHO NEBOJTE A S CHUTÍ POZNÁVEJTE KRÁSY TOHOTO SVĚTA, STOJÍ TO ZA TO. ALE NEZAPOMEŇTE: OTEPLOVAČKY A TŘI KILA ŘÍZKŮ
VŽDY S SEBOU!
› TEŠ

Zprávy obecního úřadu
Dokončení kanalizace

Pokračování investičních akcí

V červnu bude dokončena výstavba kanalizace v horní části obce.
V současné době se dokončují asfaltové povrchy na místních komunikacích dotknuté stavbou. V mnoha případech došlo nebo ještě dochází k položení podstatně lepšího povrchu, než byl původní. V rámci
možností se snažíme vyhovět majitelům nemovitostí, aby se jim
s jejich přispěním zhotovil příjezd k nemovitostem. Ne všude se ale
setkáváme s pochopením a nedokážu pochopit majitele nemovitosti,
který pozoruje pracovníky pokládající živičný povrh, aniž by se s nimi
dohodl, jak si to představuje, a když je vše hotovo, volá starostu,
aby se přišel podívat, jak to zde „zmršili“. Jsou to ojedinělé případy,
ale zamrzí to. Hlavní je, že místní komunikace budou v lepším stavu
než před pokládkou kanalizace.
Průtah obcí od Čáslavkových do Vesničky byl opraven o tři týdny
dříve, než byl plánovaný termín. Chtěl bych poděkovat všem majitelům nemovitostí, kolem kterých vedla v době uzavírky hlavní silnice
objížďka za trpělivost a toleranci. Vím, že provoz zde byl mnohonásobně větší než normálně. I když zde byl omezen provoz pouze pro
místní obyvatele a autobusy, docházelo k tomu, že objížďku využívali
i cizí motoristé. Policie ČR byla ze strany obce žádána o větší kontrolu projíždějících vozidel, ke kontrole došlo ale pouze dvakrát.
Informace pro majitele nemovitosti, kteří se budou na kanalizaci
napojovat: instalační materiál je uskladněn ve sběrném dvoře a je
vydáván každou středu od 15 do 17 hodin. Na instalační materiál
je poskytnuta sleva 50 %. Pokud by někdo zadal provedení přípojky
ﬁrmě, je nutné si nechat vystavit dvě faktury. Jednu na práce a druhou na instalační materiál. Prosíme majitele nemovitostí, aby paní
účetní (mail: mikulecka@sloupnice.cz nebo telefon 465 549 122)
nahlásili stav vodoměru při napojení na kanalizaci.

Hrubá stavba přístavy horní hasičárny zdárně pokračuje. Připravuje se vazba na severní stranu budovy, uvnitř se provádí omítky.
Hrubá stavba by měla být dokončena koncem srpna. Stavba by
měla pokračovat druhou etapou, která bude zahrnovat vnitřní práce
na zázemí pro výjezdní jednotku a sociálním zařízením. Snad nejvíce námahy ne fyzické, ale po stránce administrativy, dalo přemístění skříňky hlavního uzávěru plynu. Kvůli posunutí o jeden metr se
muselo sehnat neskutečné množství razítek a povolení. Tento stát
na administrativu snad musí zaniknout…
Další akcí je rekonstrukce mateřské školky. V první fázi bylo nutné
vystěhovat obecní knihovnu. Naším záměrem bylo její přemístění
do prostor v budově pošty, ale toto se u vedení České pošty nesetkalo
s kladnou odezvou. Dle jejich názoru by v uvažovaných prostorách
muselo dojít k nové instalaci elektřiny, rekonstrukci sociálního zařízení
a dalším drobným opravám, na které nemají v letošním rozpočtu určeny ﬁnance. Knihy jsou prozatím přestěhovány do přísálí v sokolovně.
Ve školce se během června dokončí úpravy v přízemí a od začátku
prázdnin, kdy bude školka zavřena, dojde k částečné přestavbě prvního patra. Rodiče dětí prosíme o pochopení k uzavření školky již
od 1. července. Je to z toho důvodu, aby se stihlo vše dodělat k prvnímu září.
Poslední akce, která byla dokončena letos na jaře, je zateplení
a zhotovení fasády na sokolovně.

Konkurs na ředitele základní školy
Rada obce vyhlásila v březnu konkurs na obsazení místa ředitele
Základní školy ve Sloupnici. Stávajícímu řediteli končí 31. července
funkční období a již dříve bylo v zastupitelstvu odsouhlaseno, že se
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vyhlásí konkursní řízení. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dle
platných zákonů dne 14. března 2019 se stanoveným termínem pro
podání přihlášek včetně všech příloh do 18. dubna 2019. Do tohoto
termínu byla na obecní úřad doručena pouze jedna nabídka. Byla
jmenována konkursní komise, ve které byli zástupci obce, školské
rady, místních učitelů, zástupce podobné školy (ředitel ZŠ Morašice), zástupce České školní inspekce a zástupce krajského úřadu.
Komise se poprvé sešla 20. dubna, aby otevřela doručenou nabídku.
Tu zaslal stávající ředitel ZŠ Mgr. Václav Sychra. Komisí byl písemně
vyzván k přeložení koncepce školy, kterou obhajoval u pohovoru
20. května. Následně komise hlasováním rozhodla doporučit Radě
obce Sloupnice jmenovat Mgr. Václava Sychru ředitelem s nástupem
1. srpna 2019. Rada obce na svém jednání dne 20. května doporučení konkursní komise akceptovala a pana Václava Sychru k 1. srpnu
2019 jmenovala ředitelem Základní školy Sloupnice.
Panu Sychrovi přejeme do funkčního období pevné nervy, spolupracující rodiče a učitele a snaživé a ukázněné žáky.

Různé
 Obci Sloupnice se podařilo získat od Pardubického kraje dotaci

ve výši 4 milióny korun na dokončení kanalizace. Finance budou
použity hlavně na opravy místních komunikací.
 Další dotace od Pardubického kraje ve výši 300 tisíc korun byla
poskytnuta na nákup dodávkového automobilu pro SDH Horní
Sloupnice. Již dříve jsme na toto vozidlo získali dotaci ve výši 450
tisíc korun z ministerstva vnitra. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele dodávky. Termín dodání vozidla byl stanoven do konce října letošního roku.
 Hasiči v naší obci budou tak vybaveni zcela novou technikou,
která jim snad bude ke spokojenosti sloužit dlouhé roky.
 Dále probíhá výběrové řízení na dodavatele prací na úpravu prostranství mezi domovem pro seniory a autobusovým nádražím.
Dodavatele bychom měli znát do konce června, stavební práce
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pak budou dokončeny na podzim letošního
roku. V příštím roce by se měla tato lokalita
osázet novou zelení a prostranství by mohlo
sloužit jako odpočinková zóna pro širokou veřejnost. Došlo i ke koupi rozpadlé nemovitosti pana Fišera. Nyní
se na stavebním úřadu vystavuje demoliční výměr a v budoucnu
bychom chtěli tuto stavební parcelu využít ke stavbě objektu pro
veřejnost – nabízí se postavit zde minimálně knihovnu.
 Na konci května se po dlouhých měsících otevřela horní prodejna.
Snad zde bude dostatek kvalitního sortimentu a lidé nejen z horní
části si do ní najdou cestu.
 Obec Sloupnice nabízí k prodeji zahradní traktor na sečení trávníku v zachovalém stavu. Kdo by měl o traktor zájem, podrobnější
informace mu budou podány na mailové adrese starosta@sloupnice.cz nebo na mobilu 724 189 556.
 Obec Sloupnice připravuje v souladu s živnostenským zákonem
nařízení obce o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v katastru obce. Zastupitelstvo by ji mělo schválit na svém zasedání
koncem června.

Volby do Evropského parlamentu
Voleb do Evropského parlamentu se na konci května
ve Sloupnici zúčastnilo 26,9 % voličů, tedy méně, než je celorepublikový průměr. U 372 hlasujících si největší přízeň získalo
ANO 2011 a KDU-ČSL.
STRANA

CELKEM HLASŮ

ANO 2011 . . . . . . . . .
KDU-ČSL . . . . . . . . . . .
Piráti . . . . . . . . . . . . . .
STAN + TOP09 . . . . . .
ODS . . . . . . . . . . . . . . .

81
80
56
39
26

› JOSEF ŠKEŘÍK
STAROSTA OBCE

Informace z Občanské poradny
Ústí nad Orlicí
NOVELA INSOLVENČNÍHO ZÁKONA
nabyla účinnosti 1. 6. 2019. Podle nových pravidel dlužník splní
podmínky oddlužení v případě, že během 3 let uhradí alespoň 60 %
pohledávek nezajištěných věřitelů, nebo po dobu 5 let vynaloží veškeré úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, aby uspokojil pohledávky svých nezajištěných věřitelů alespoň ve výši 30 %. Novela
také nabízí zvýhodnění pro starobní i invalidní důchodce.
ZVYŠUJE SE PŘÍSPĚVEK NA PÉČI
Příspěvek na péči je sociální dávka určená nemocným a nemohoucím, kteří se kvůli vážnému zdravotnímu stavu neobejdou bez pomoci při zvládání každodenních činností.
Od 1. 4. 2019 došlo k automatickému navýšení příspěvku
na 19 200 Kč pro děti i dospělé ve IV. stupni závislosti, jestliže nevyužívají pobytové sociální služby. Při využití takových služeb částka
zůstane stejná jako v předešlém roce, tj. 13 200 Kč.
Od 1. 7. 2019 se zvýší příspěvek na péči pro III. stupeň závislosti.
Pro osoby mladší 18 let dojde k navýšení na 13 900 Kč, pro starší
na 12 800 Kč za předpokladu, že také nevyužívají pomoc poskytovatele pobytových sociálních služeb.
RUŠÍ SE KARENČNÍ DOBA
Od 1. 7. 2019 bude zaměstnancům náležet náhrada mzdy nebo
platu i za první 3 pracovní dny dočasné pracovní neschopnosti. Doposud zaměstnavatel hradil náhradu mzdy až od 4. pracovního dne.
Zaměstnavatel tak bude vyplácet náhradu mzdy za celých prvních
14 dní, kdy bude zaměstnanec v pracovní neschopnosti. Od 15. dne
nemoci má zaměstnanec nárok na nemocenskou od ČSSZ.

Informace o provozní době a kontakty na občanskou poradnu najdete na www.uo.charita.
cz nebo je získáte na telefonu 734 281 415.
Nebojte se proto na nás obrátit, rádi se Vám budeme věnovat.

Máte evidovanou adresu trvalého
pobytu na adrese sídla ohlašovny
(tj. na obecním úřadě)?
Od roku 2016 jsou pro vás ukládána oznámení o uložení zásilky
a výzvy s poučením na ohlašovně, v jejímž správním obvodě máte
hlášen trvalý pobyt (v případě Sloupnice na obecním úřadě). Uložením oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením na vhodném
místě v sídle ohlašovny jsou po uplynutí lhůty deseti dnů splněny
podmínky ﬁkce doručení. Desátým dnem se považuje písemnost
za doručenou.

Upozorňujeme, že i nepřevzatá
písemnost nabude právní moci
a stane se tak vykonatelnou.
Nevyzvednutí písemnosti
adresátem neznamená,
že po adresátovi nikdo nic
nemůže chtít, protože o tom
nebyl srozuměn.
Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např.
lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze sama sebe.
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Školní akce v dubnu a květnu –

tentokrát z pohledu žáků
Přijímací zkoušky
Letos se přijímací zkoušky konaly ve dnech 12. a 15. dubna. Někteří žáci 9. třídy byli i na talentových zkouškách v ateliéru Ústí nad
Orlicí dne 8. a 9. ledna.
Dny, týdny, měsíce utíkaly a nervozita pomalu, ale jistě stoupala,
když se blížil den příjímacích zkoušek na střední školy, které jsme si
vybrali. V den D jsme usedli do lavic i s ostatními z jiných škol, kteří
budou nejspíš zanedlouho našimi spolužáky, a čekal nás nejdříve
test z matematiky, který byl pro většinu z nás obtížnější než následný test z českého jazyka. Po zkouškách jsme s napětím očekávali
výsledky o přijetí, či nepřijetí na naši vysněnou školu.
› NIKČA FIŠEROVÁ A NIKČA KULHAVÁ, 9. TŘÍDA

Dopravní hřiště 4. a 5. třída
17. 4. 2019
Ráno jsme se s 4. třídou sešli na autobusovém nádraží ve Sloupnici. Nasedli jsme do autobusu a jeli do Vysokého Mýta. V Českých
Heřmanicích k nám přistoupily mraky dětí a autobus byl tak plný,
že jsem se divila, že nás všechny uvezl. Vystoupili jsme na zastávce
a šli dlouho do kopce. Když jsme došli na autodrom, šli jsme hned
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za panem Vokálem do učebny psát testy, které nebyly těžké. Byly
tam věci, které jsem znala. Také nám spoustu informací pan Vokál
pověděl předchozí den, kdy nás navštívil ve škole. Následoval výběr
kola a jízda na dopravním hřišti. Hřiště bylo pěkné, moc se mi tam
líbilo. Rozdělili jsme se na dvě skupiny – holky a kluci. Na hřišti jsme
se střídali. Když jsme jezdily my holky, kluci se stali chodci a pak obráceně. V závěru jsme všichni dostali „řidičáky“ (průkazy cyklisty).
Když jsme odcházeli, stavili jsme se na točenou zmrzlinu. „Mňam,
byla moc dobrá.“ Potom jsme došli na zastávku, a protože jsme měli
ještě čas, mávali jsme na jedoucí auta. Někteří nám na oplátku také
zamávali, někteří i dokonce na pozdrav zatroubili. Byla to legrace.
› ADÉLA ŠLÉGROVÁ, 5. TŘÍDA

Den Země
Dne 25. 4. k nám přijeli hosté ze základní školy z Českých Heřmanic. Žáci 7., 8. a 9. třídy pod vedením paní učitelky Kubáskové si
pro 1. stupeň a děti z Heřmanic připravili různé aktivity, které děti
postupně obcházely – např. pokusy z chemie, sportovní soutěže,
třídění odpadu, poznávání koření pomocí čichu a různé poznávačky
přírodnin.
V pátek 26. 4. každá třída z 2. stupně měla určené místo ve Sloupnici, kam půjde uklízet. Pomůcky na úklid jsme si vypůjčili z kůlny
na umělce za školou.

Také proběhl sběr papíru a plastu. Žáci nasbírali do kontejneru
za školou 6 370 kg papíru, 804 kg papíru odvezli rodiče během školního roku do sběrných surovin. Sběrné suroviny vyplatí škole částku
10 970 Kč. Nejlepšími sběrači 1. a 2. stupně jsou žáci 3. a 6. třídy.
Za odměnu dostanou pizzy dle vlastního výběru.

Dále jsme jeli do Drážďan, kde jsme viděli katedrálu Nejsvětější
Trojice, kostel Panny Marie a spoustu dalších památek. Po procházce
městem jsme měli rozchod. Většina z nás zamířila do nákupního centra. A po rozchodu jsme jeli zpět domů.
› MICHAEL SYNO, JIŘÍ KOZÁK, 9. TŘÍDA

› ANNA SOTNÍKOVÁ A KAROLÍNA SMUTNÁ, 9. TŘÍDA

Výlet do Německa (Drážďany)
Žákům osmé a deváté třídy ze ZŠ Sloupnice byla nabídnuta
„exkurze“ do Německa, kam jsme jeli autobusem společně s žáky ze
ZŠ Luže. Cesta trvala asi pět hodin. Po příjezdu do Německa jsme
navštívili zámek Moritzburg, ve kterém se natáčela všem známá pohádka Popelka, a na místě je i Popelčin střevíček.

Přírodovědná exkurze
14. května jsme jeli na přírodovědnou exkurzi. Ráno jsme se sešli
před školou a jeli jsme směr Brno k první zastávce – Sloupsko-šošuvské jeskyně. Když jsme vystoupili z autobusu, byla nám zima, tak
jsme si koupili teplé pití z automatu a potom šli do jeskyně. Viděli
jsme kostru mláděte medvěda, zažili úplnou jeskynní tmu a také se
něco dozvěděli o pravěkých lidech.
Druhou zastávkou bylo planetárium Brno, kde jsme viděli ﬁlm
o astronautech. Poznali jsme, jaké to je být astronautem a co
všechno musíme udělat, abychom se astronautem stali. Pak jsme se
dívali na noční oblohu, Měsíc a souhvězdí.
Poslední zastávkou bylo VIDA centrum. Tam jsme si užili hodně zábavy, vyzkoušeli spoustu nových věcí a také jsme se něco dozvěděli.
Výlet byl hodně
zábavný a užili
jsme si spoustu
legrace.
› TEREZA PÁVKOVÁ,
9. TŘÍDA
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Novinky
z mateřské školky

Někdejší recepce
v knihovně se mění
pro potřeby školky.

Nejprve něco z činností pořádaných s dětmi…
V květnu jsme oslavili společně s rodiči Svátek matek. Připravili
jsme s dětmi vystoupení pro radost maminkám, které se konalo
v sokolovně a účast návštěvníků byla vysoká. Besídka se vydařila
a úspěch měla i o týden později v Domově seniorů.
Stihli jsme i výlet do Olomouce do ZOO, lehkoatletický trojboj
v Českých Heřmanicích a tradiční školu v přírodě na Horním Jelení.
Navštívili jsme také s předškoláky Domov seniorů, kde proběhlo
další setkání seniorů a dětí při společném tvoření.
V červnu se společně s rodiči projdeme po „Pohádkové vesnici“
a 24. 6. se rozloučíme s předškoláky před budovou ZŠ.
Děti ze školky sehrály na besídce i pohádku O Zlatovlásce.
V hlavních rolích se představili Lenička Bartošová a Jiřík Doleček.

A ještě info o tom, jak se mění školka…
Blíží se nám konec školního roku, ale v naší MŠ bude rušno
i o prázdninách. Od dubna se začalo s přestavbou knihovny, a tak se
pomalu rýsuje kuchyně, jídelna a umývárna s WC.
Nyní nás čeká vystěhování ložnice dětí, aby i zde mohlo dojít
ke stavebním úpravám, které promění tyto prostory v novou, třetí,
třídu. O prázdninách bude provoz přerušen, přestavba se přesune
do prvního patra, kde také dojde ke změnám. Rekonstrukci zařizuje
Obec a práce provádí ﬁrma PP – Group.
Chtěla bych poděkovat všem rodičům dětí z naší školičky za pochopení, vstřícnost a toleranci, neboť MŠ bude kvůli přestavbě uzavřena celé dva měsíce o prázdninách.
Já si přeji jen, aby se dodržel termín předání přestavby, aby se vše
povedlo, zkrátka, aby 1. září mohly všechny děti (mimochodem bude
jich 65) nastoupit do NOVĚ OPRAVENÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY.
› IVA MIKULECKÁ, ŘEDITELKA
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Dětský den s Českým červeným křížem
Místní spolek
Českého
červeného kříže
opět uspořádal
dětský den.
Na hřišti
za školou
členové spolku
připravili pro děti
řadu soutěží
či projížďku
koňským
povozem.
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Na vlnách mezi nebem a zemí
Není zdejším rodákem, ale
s ohledem na své příjmení
si nemohl vybrat vhodnější
bydliště.
Doc. Ing. Jiří Sloupenský, CSc.
si po kariéře ředitele vývoje
v ústeckoorlickém Rietru
užívá penze a věnuje se
svému koníčku – radioamatérství.
Jak se vám ve Sloupnici žije?
Než se mi sem provdala dcera Katka
za Davida Millicha, vůbec jsem tuhle vesnici neznal. Jen jsem tudy projížděl občas
autem. Až pak jsme si tu společně postavili
dům a přestěhovali se sem z Ústí. Bydlí se
mi tu výborně, máme štěstí na sousedy,
jedině snad když člověk potřebuje něco
ve městě, tak se bez auta těžko obejde.
V čem radioamatérství spočívá?
Máte doma radiostanici (nebo několik)
a navazujete spojení s podobnými blázny
po světě – buď na krátkých vlnách, kde se
dá dovolat v podstatě po celém světě, ale
není to zase tak technicky zajímavé. Anebo
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na VKV (velmi krátkých vlnách), čímž se
zabývám já. To už je náročnější, musíte si
na to spoustu věcí postavit, naměřit, a pokud chcete dosahovat lepších výsledků, tak
i vylézt s radiostanicí někam na kopec.
Jak jste s radioamatérstvím začínal?
Už asi ve čtrnácti letech jsem začal chodit
do kroužku ve Svazarmu, brzy na to jsem
získal licenci pro mládež a mohl se tomu začít věnovat. Tenkrát nebyl internet, mobily,
takže když měl člověk doma zařízení, s kterým se mohl dovolat třeba do Anglie, tak
to bylo něco. Dnes tenhle koníček pomalu
zachází na úbytě, věnují se tomu převážně
starší kolegové. Pro děcka to dnes nemá
příliš velkou popularitu, internet je podstatně snazší a dostupnější.
Co musí dnes člověk udělat pro to, aby
se stal radioamatérem?
Musíte vykonat zkoušky u Českého telekomunikačního úřadu a získat takzvaný průkaz způsobilosti. Není to ale nic náročného,
jen musíte prokázat znalost některých přepisů a základů elektrotechniky. Morseovka
už se nezkouší. Na základě tohoto průkazu
pak získáte unikátní volací znak, já mám například OK1MWW, to OK znamená Českou
republiku.

Jak probíhají soutěže, kterých se
účastníte?
Je vyhlášen určitý termín, obvykle je to
24hodinový závod. Lidi obsadí kopce nebo
další vhodná stanoviště. Principem je navázat spojení a předat protistanici určitý kód,
jehož poslední šestimístná část určuje polohu stanice, ze které se vysílá. Po skončení
závodu se sečtou dosažené body – za každý
kilometr překlenuté vzdálenosti je jeden bod
– když navážete spojení na 100 km, máte
100 bodů, když na 500, máte 500 bodů. Na-

vázání spojení znamená, že začnete vysílat
výzvu, a když vás někdo slyší, tak vás zavolá
a vzájemně si vyměníte příslušné kódy.
Odkud obvykle vysíláte?
Buď sám odtud z domu, spíše ale takové
kratší, tréninkové závody třeba tříhodinové,
anebo s kolegy z radioklubu v Ústí jezdíme
do Říček na horní stanici lanovky na Zakletém, kde instalujeme vysílač a obvykle
v létě jednou měsíčně se účastníme závodů
velkých. Daří se nám dosahovat slušných
výsledků – v rámci republiky do čtvrtého,
pátého místa, v Evropě do desátého.
Na čem záleží úspěch v závodě?
Přístroje už dnes máme všichni podobné,
komerčně vyráběné, záleží ale na tom, jak
jste vysoko na kopci, jakou máte anténu,
zesilovač… Stanice, které mají ambice vyhrát, mají výkon dva, tři kilowaty a řadu
antén do všech směrů, jsou to obvykle neuvěřitelná monstra. A samozřejmě to musíte
umět. Signály jsou často slabé, plné šumů,
nezkušený člověk by z toho asi nic nepoznal. Znalost angličtiny alespoň na základní
úrovni je samozřejmě podmínkou, pro nejdelší spojení se ale často sahá i k Morseově
abecedě.
Dá se to nazvat sportem?
Je to podobné jako třeba šachy, poker…
I když jsou disciplíny, které fyzickou zdatnost vyžadují, třeba radiový orientační běh,
kdy běháte po lese a hledáte kontrolní body
osazené malými vysílačkami. Bývaly také zá-

vody ve víceboji, které spočívaly v tom, že se
na rychlost chytala morseovka, navazovala
se spojení v přírodě a končilo to orientačním během. V téhle disciplíně jsem se v roce
1967 stal mistrem republiky, ale dnes už se
asi takové závody nekonají.
Co je ve vašem oboru považované
za úspěch?
Když se na velmi krátkých vlnách dovoláte do Francie, do Itálie, to už je velmi
pěkný výsledek. Když se mění podmínky
v ionosféře, podle toho, jaké přilétnou částice ze slunce, pak se signály od oblohy odrazí a doletí dál, třeba až do Izraele, ale to
jsou výjimečné situace. Na krátkých vlnách
není problém navázat spojení s jiným kontinentem, na VKV lze pracovat i prostřednictvím odrazů od Měsíce.
Jak se pozná, že jste chytil odraz
od Měsíce?
Signál k měsíci a zpět letí dvě a půl
sekundy. Takže zaměříte anténu na Měsíc,
odvysíláte, přepnete na příjem a za dvě a půl
sekundy slyšíte sám sebe. Ale ten odraz je
velmi slabý, od měsíce se odrazí jen asi sedm
procent signálu, který tam dopadne. Tam
jsem se ještě nepropracoval, na to už je potřeba podstatně lepší vybavení, než mám já.
Má ještě dnes se současnými komunikačními technologiemi přímé radiové
spojení nějaký praktický význam?
V případě třeba velkých povodní nebo jiných nouzových situací, kdy by vypadly sítě

mobilních operátorů, by si radioamatéři
dokázali poradit. Ale záchranné složky mají
vlastní komunikační sítě, nepředpokládám,
že by tady ve střední Evropě došlo k takovému kolapsu, že by hasiči nebo policie
nemohli spolu komunikovat. Například ale
v USA radioamatéři takové nouzové sítě
udržují a provoz v nich trénují. Když přijde
tornádo, velmi se jim to hodí.
Za komunismu režimu nevadilo, že
mají lidé doma vysílačky?
Pokud jste s režimem vyloženě neměl
problémy, tak nebyl problém licenci získat. Svazarm měl za povinnost vychovávat
mládež pro armádu, takže radioamatérství
vlastně bylo podporované. Samozřejmě jakmile jste začal vysílat, už jste byl odposloucháván, takže jste si nemohl dovolit něco
vykládat, v takovém případě to byla otázka
hodin, kdy by pro vás přišli.
Využil jste své znalosti na vojně?
Kamarádi mě varovali, abych na vojenské katedře vysoké školy nepřiznával, že
umím morseovku a zacházet s vysílačkou,
jinak by po mně lampasáci chtěli, abych to
místo nich učil ostatní. Takže jsem to zapřel
a místo k radistům jsem byl přidělený k raketám. Tam panoval přísný režim. Dokonce
ještě před přísahou, ještě jako civilista, jsem
musel podepsat prohlášení o utajení. Využil jsem tam ale svých znalostí elektroniky
a za to jsem se občas dostal i domů.
› MŠ
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Informace ze ZD Sloupnice
Po extrémně suchém dubnu nastal studený a deštivý květen. To byla pro naše pole
záchrana. Porosty se tak mohly vzpamatovat a zachráněna je snad i první seč pícnin,
ačkoliv ji deštivé počasí opozdilo. Senáže
jsme zahájili 21.5.2019 sklizní jílku ve Zhoři.
Úspěšně jsme zvládli první etapu jarních
prací, využili jsme stejně jako vloni dva secí
stroje pro setí jařin a do provozu jsme uvedli
novou přesnou sečku na kukuřici Väderstad
TEMPO 8, takže setí proběhlo podstatně
rychleji a ve vyšší kvalitě. Tento secí stroj navazuje na loni pořízenou technologii STRIP-TILL. Osevní postup zahrnuje 1138 ha obilovin, 498 ha senážních plodin, 442 ha trvalých
travních porostů, 426 ha kukuřice, 386 ha
řepky, 54 ha cukrovky a 53 ha brambor.
Na začátku března jsme po rekonstrukci
znovu otevřeli prodejnu řeznictví v České
Třebové v novém graﬁckém konceptu Řezník – uzenář Sloupnice.
Letošní rok je ve znamení dvou významných investičních akcí. Probíhá rekonstrukce budovy mechanizačních dílen.
Do konce září 2019 se uskuteční postupně
výměna oken a vrat, výměna světlíků,
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oprava střechy, rekonstrukce vytápění
a nové osvětlení. Od dubna je v provozu
nová přijímací místnost. Dne 13. 5. 2019
byla s mírným předstihem skrývkou zeminy zahájena rekonstrukce mléčné farmy
na Dolní Sloupnici. V současné době probíhá vápenná stabilizace podloží pro stavbu
dvou stájí a na přelomu měsíce bude provedena demolice bývalého kravína K96.
13. května 2019 jsme se zúčastnili se
čtyřmi dojnicemi národní výstavy hospodářských zvířat s holštýnským šampionátem
v Brně, tentokrát bez umístění na stupních
vítězů.
Koncem dubna 2019 proběhla oprava
technologie jímky výkrmny prasat v Dolní
Sloupnici, s instalací opatření ke snížení zápachu.
Koncem ledna se uskutečnilo setkání vedení družstva s nově zvolenými zástupci
obcí a měst, v jejichž katastrech družstvo
hospodaří. Mezi témata patřilo hospodaření
s vodou, příprava výstavby D35, podpora života na vesnici, opravy polních cest.
ZD Sloupnice zajišťuje již čtvrtým rokem
ve spolupráci se základními školami vedení

Agroenvironmentálních kroužků v rámci
osvětového projektu ZS ČR „Zemědělství
žije!“ Kroužky navštěvuje 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání o zemědělství, přírodě, hraní her, se
děti podívaly na setí pšenice přímo na poli,
navštívily mléčné farmy, mechanizační dílny,
bioplynovou stanici, řeznictví a také den
otevřených dveří na ISŠT ve Vysokém Mýtě.
Kroužky bychom rádi otevřeli i v následujícím školním roce.
I náš podnik se připojuje ke Dnům českého zemědělství, den otevřených dveří
se u nás bude konat 14. 6. 2019 na farmách
v Němčicích a v Řetové. Dopoledne nás navštíví žáci základních škol, pro veřejnost
je otevřeno od 13 do 17 h. Součástí bude
i stánek programu „Zemědělství žije!“.
Výdej objednaných naturálií krmného
obilí ze sklizně 2018 bude probíhat od
30. května do 20. června 2019 na sušce
v Dolní Sloupnici každé úterý od 6.00
do 15.00 h., každý čtvrtek od 6.00 do
17.00 h.
› ING. JAROSLAV VAŇOUS
PŘEDSEDA DRUŽSTVA

Mladí hasiči z Dolní Sloupnice na začátku května soutěžili o pohár obce Svatý Jiří.

Hledá se sokolská kronika!
Ztratila se nejspíš před pěti lety
po výroční schůzi v hospodě
U Studánky.
Pokud ji máte doma v knihovně,
ozvěte se prosím komukoli
ze Sokola.

Za přispění Pardubického kraje
e
byla na údržbu fotbalového
hřiště zakoupena sekačka
Seco Group Starjet P6 UJ8.
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Telegraﬁcky
z pochodu
Sloupenskými lesy
• 8. května 2019
• 45. ročník
• trasy:
pěší – 8 km přes Vilámovský kopec / 15; 25; 40 km s kontrolou
a občerstvení u Sv. Antoníčka
cyklo – 20; 40; 60; 80 km
• na hřišti občerstvení a doprovodný program (skákací hrad,
kouzelník, country skupina Modrý den, skupina keltů a vikingů)
• počasí slunečné, větrné, poměrně chladné
• účast 1514 osob (druhá nejvyšší účast)
PS: velká chvála ze všech stran na kvalitu trávníku na hřišti

Po několik jarních týdnů se zejména obyvatelé z Vesničky
museli potýkat s dopravním omezením v důsledku uzavírky hlavní silnice, kde se dokončovala stavba kanalizace.
Veškerý semafory řízený provoz tak byl sveden na humna
mezi kravínem a horním koncem vesnice.
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Velká cesta domů
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Přijďte i vy, stojí to za to!

VÝ

Dan a jeho divoké vyprávění o tom, jak jsme dojeli z Indie přes Banskou
Bystrici do Prahy a mimochodem při tom objeli svět! Prach, bahno,
olej, krev, kalašnikovy, plameny autogenů a hlavně to nebrat celé moc
vážně! Sáhli jsme si na dno, vyřešili neřešitelné problémy, ale lezlo nám
to na nervy mnohem méně, než jsme čekali. Vždycky je to sranda, když
to přežijete! A tahle cesta je jednou velkou přehlídkou hodně černého
a někdy až nepříjemně vtipného humoru. Humoru, který nevymyslíte, to
se vám musí stát!
Pojďte si poslechnout, jak jsme vyrazili z jihu Indie až na její sever mezi
pohřební hranice magického Váránasí, do Nepálu a podhůří Himaláje,
pro výškový rekord dvoutaktního auta. A pak čím níž, tím hůř, přes průsmyky plné sněhu, vody a kamenů do mystického malého Tibetu v Ladaku
a na hranice Pákistánu – země se špatnou pověstí, která ukázala, že nic
není tak zlé, jak to vypadá v televizi, zatímco Čína vypadala mnohem hůř,
než vypadá v televizi! Technokratická diktatura jak ze sci-ﬁ. Svět budoucnosti, kde nechcete žít! A zase zpátky do minulosti mezi koně, hory a jurty
Kyrgyzstánu, abychom konečně v uzbeckém Samarkandu dokončili cestu
kolem světa! A odsud pak ve stopách naší první výpravy na dno pouště
vyschlého Aralu až konečně domů!
Dva trabanti, maluch a jawa, Češi, Slováci a možná přijde i jeden šílený
Polák!
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sokolovna ve SLOUPNICI, čtvrtek 26. 9. v 19 h
VSTUPENKY na www.facebook.com/TransTrabant
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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. července 2019.

PELMEL
slaví dvacetiny!
i
Před 20 lety, v únoru 1999, vyšel
poprvé Sloupnický Pelmel.
Na jeho 120 číslech se redaktorsky
podíleli Eva Sychrová,
Veronika Hudečková, Jana Kovářová,
vá,
Jaroslav Novák, Martin Škeřík,
Ludmila Kroulíková/Vostřelová,
Pavel Beneš, Iveta Ksandrová
a Tereza Štochlová.
Graﬁcké zpracování zajišťovali
Lenka Hudcová/Černá
a Petr Bartoň.
Děkujeme všem našim
čtenářům
a přispěvatelům.

Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 9. srpna 2019.
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