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Petice za záchranu domácí zdravotní péče
Zprávy obecního úřadu • Myslivci • Sloupnice CUP
Rozhovor s Adélou Smutnou • Den otevřených dveří v ZD

TAK JSME BYLI LETOS POPRVÉ NA DOVOLENÉ U MOŘE. MOŽNÁ SE NÁM BUDETE SMÁT, ALE JE TO TAK. TEDA
MY SE ŽENOU JSME KDYSI DÁVNO NAVŠTÍVILI TURECKO, ALE NAŠE DĚTI S NÁMI BYLY NEJDÁL NA ŠUMAVĚ.
NĚKTERÉ Z NICH TO TĚŽKO SNÁŠELY (MAMI, VŠICHNI ZE TŘÍDY UŽ TAM BYLI A VYPRÁVĚJ O TOM. CO MÁM ASI
TAK ŘÍKAT JÁ? SEM FAKT TRAPNÁ!) A TĚM JSME SE MUSELI ZAVÁZAT, ŽE TENTO SPOLEČENSKÝ NEDOSTATEK BEZ
VÁHÁNÍ NAPRAVÍME. NO, BEZ VÁHÁNÍ TO NEBYLO, ALE NAKONEC JSME NAPRAVILI. VOLBA PADLA NEPŘEKVAPIVĚ NA CHORVATSKO. KONEC KONCŮ LETOS TAM PRÝ JEDE 800 000 ČECHŮ, NĚJAKÝCH ŠEST NAVÍC SE ZTRATÍ.
OD ZAČÁTKU JSEM VĚDĚL, ŽE TAM NECHCI ČTRNÁCT DNÍ „PRDĚT DO PÍSKU“. ON OSTATNĚ V CHORVATSKU, JAK
KAŽDÝ VÍ, NA PLÁŽÍCH TÉMĚŘ ŽÁDNÝ NENÍ. ZAHÁJIL JSEM TEORETICKOU PŘÍPRAVU A ZJISTIL, ŽE NEDALEKO NAŠEHO
PŘECHODNÉHO PRÁZDNINOVÉHO BYDLIŠTĚ LEŽÍ PAKLENICA, NÁDHERNÉ ÚDOLÍ SE SPOUSTOU SKAL A TURISTICKÝCH
TRAS. A NATÁČEL SE TAM VINNETOU. TO BUDE NĚCO PRO MĚ. STREJDA INTERNET MI JEŠTĚ PORADIL, ŽE KDYŽ ODBOČÍM
Z HLAVNÍ MAGISTRÁLY, PO KTERÉ JDOU VŠICHNI PĚT KILOMETRŮ TAM A ZASE ZPÁTKY K AUTU, NEPOTKÁM ANI NOHU A DOSÁHNU TURISTICKÉ NIRVÁNY. ČLÁNEK JSEM SI PŘEČETL ASI DVACETKRÁT A PRO JISTOTU I ULOŽIL DO TELEFONU. A TĚŠIL JSEM SE.
KDYŽ NÁS KOUPÁNÍ UŽ TROŠKU OMRZELO, NAVRHL JSEM VÝLET DO HOR. A NALÁKAL VINNETOUEM. NÁVRH BYL RODINOU PŘIJAT. RÁNO
JSME VYRAZILI POMĚRNĚ BRZO, ZAPARKOVALI NA ODSTAVNÉM PARKOVIŠTI A PĚŠKY SE VRHLI VSTŘÍC DOBRODRUŽSTVÍ. NO, „VRHLI“ JE MOŽNÁ SILNÉ
SLOVO. SPÍŠ JSME SE K NĚMU POMALIČKU NENÁPADNĚ PLÍŽILI. ŽENA SE NAMÍSTO V RIBANU PROMĚNILA V CASTLPOOLA, LOVILA „MOTÝLE“ A NEUSTÁLE MI
OPAKOVALA, ŽE ŘETĚZ JE TAK SILNÝ, JAK SILNÝ JE JEHO NEJSLABŠÍ ČLÁNEK. TEN JSEM ALE UŽ OD AUTA NESL NA ZÁDECH. PO ASI DVOU KILOMETRECH, TJ.
DVOU HODINÁCH, SE ZJISTILO, ŽE „KAČENKA JDE CELOU CESTU V BAČKŮRKÁCH (TO MÁ SMŮLU, V ČEM BUDE LYŽOVAT?) A UŽ JI BOLÍ NOŽIČKY.“ KAČENKU JSME
NA JEJÍ VLASTNÍ NÁVRH NECHALI U POTŮČKU A SAMI ŠLI JEŠTĚ KOUSEK DÁL. NAČEŽ JSME SE S VELKOU SLÁVOU VRÁTILI K AUTU A POSLÉZE K MOŘI. RODINKA
BYLA VÝLETEM NADŠENA A JÁ MĚL POCIT, ŽE JSEM SI JEN „PŘIČICHL“. DRUHÝ DEN JSEM SE VRÁTIL NA MÍSTO ČINU, TENTOKRÁT SÁM. V RYCHLOSTI JSEM
PROBĚHL TRASU NAŠEHO VČEREJŠÍHO „CELODEŇÁKU“ A UŽ SE TĚŠIL, AŽ ODBOČÍM MIMO HLAVNÍ TRASU. A OPRAVDU, SOTVA JSEM ODBOČIL ZE SANDÁLKOVÉ MAGISTRÁLY, BYL JSEM V PUSTINĚ. TERÉN BYL ZÁHY MNOHEM NÁROČNĚJŠÍ, MÍSTY SE LEZLO PO SKALÁCH, BYLY I ÚSEKY JIŠTĚNÉ
OCELOVÝMI LANY. OVŠEM TY VÝHLEDY STÁLY ZA TO. FOTIL JSEM JAK O ŽIVOT, AŤ Z TOHO MAJÍ NĚCO I OSTATNÍ, A POBRUKOVAL
SI MELODII Z VINNETOUA. JEN ABY NA MĚ NĚKDE NEBAFNUL SANTER SE SVOU BANDOU. PERLOU TRASY MĚL BÝT VIDAKOV
KUK, VRCHOL, NA KTERÝ VEDLA KRÁTKÁ ODBOČKA. PSALI POLOLEZECKÝM ZPŮSOBEM A MĚLI PRAVDU. NAHORU TO BYLO
SKUTEČNĚ VÍC LEZENÍ NEŽ TURISTIKA. USADIL JSEM SE NA VRCHOLU A UŽÍVAL SI OPOJNÝ POCIT VÍTĚZSTVÍ. PÁR FOTEK,
MALÁ SVAČINKA… JE ČAS POKRAČOVAT. KUDY JSEM TO PŘIŠEL? AHA, TUDY. SLEZL JSEM PÁR METRŮ A DÁL TO NEŠLO, JEN HLUBOKÉ NIC. OPATRNĚ ZPÁTKY. TAK TUDY? PO CHVÍLI JSEM BYL ZASE ZPÁTKY NA VRŠKU A TROCHU SE MI
KLEPALA KOLENA. KLID, JAROUŠI, SEDNI A PŘEMEJŠLEJ. PŘIŠEL SI PŘECE TUDY. TŘETÍ CESTA BYLA TA PRAVÁ. JAK
SNADNO BY ČLOVĚK ZPANIKAŘIL. KDYŽ JSEM POTOM OBCHÁZEL SKÁLU Z DRUHÉ STRANY A VIDĚL TU KOLMOU
STĚNU, NAD KTEROU JSEM EXPERIMENTOVAL, ŘÍKAL JSEM SI ANDĚLÍČKU, MŮJ STRÁŽNÍČKU, JEŠTĚ ŽES TU BYL
SE MNOU. DÍKY. A TOBĚ, MŮJ RUDÝ BRATŘE, TAKY.
A VÁM PŘEJU, ABYSTE I VY VŽDYCKY „DOBRO DOŠLI“.
› JaN

Doma je doma

Možná jste už zaznamenali v médiích informace o vážných potížích, do kterých se dostává terénní zdravotní péče. Mnozí z Vás už
služby našich sester využili a jiní ji možná ještě v budoucnu ocení. Tedy, pokud bude nějaké „budoucno“ domácí zdravotní péče. Další
existence této formy veřejného zdravotnictví je totiž nyní skutečně ohrožena, protože je dlouhodobě podﬁnancovaná a vleklá jednání s pojišťovnami zatím nikam nevedou. PROTO VÁS PROSÍME, PODPOŘTE SVÝM PODPISEM PETICI, KTERÁ NÁM UMOŽNÍ, ABY
SE PROBLÉMEM VÁŽNĚ A SERIÓZNĚ ZABÝVALI NAŠI POSLANCI A VLÁDA. Bez jejich jasné intervence domácí péče budoucnost nemá.

Petice za záchranu domácí zdravotní péče
podle č. 18 Listiny základní lidských práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
určená k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Důvěrně známe prostředí domova je hojivé už samo o sobě.
Chceme, aby nemocní a umírající mohli zůstat v pohodli i se svými
rodinami. Chceme, aby mohli dál využívat domácí zdravotní péči placenou ze zdravotních pojištění, která je dostupná pro každého. Nepřipusťme návrat do časů, které ještě mnozí z nás pamatují, kdy naši
blízcí tiše čekali na svůj konec za plentou v přeplněných nemocnicích
a lidé s hendikepem žili výhradně v ústavech.
Chceme přimět politiky, aby se věnovali vážnému podﬁnancování
domácí zdravotní péče, jíž pro zdravé fungování dlouhodobě chybí
třetina prostředků. Jde o velmi malou částku (0,3 % ročního rozpočtu veřejného zdravotnictví) s obrovským efektem. Pro přežití nekomerčních poskytovatelů domácí zdravotní péče jsou ovšem tyto
peníze naprosto zásadní.
Charita Česká republika pečuje o třetinu všech pacientů v domácí péči. Při zániku domácí zdravotní péče by pro ně stát musel
vybudovat 10 nových nemocnic pro dlouhodobě nemocné, každou

s 10 lůžkovými odděleními, kde by mnohdy leželi až do posledních
dnů. Místo balíku peněz uvolněných na záchranu domácí péče tak
bude muset stát za pár let zaplatit mnohonásobek za výstavbu
a provoz nových areálů. Že ty peníze budou pochopitelně chybět
jinde, pak pocítíme všichni.
Podstatné přitom je, že to budou pacienti, kteří chtěli zůstat
doma, nechtěli do nemocnice. Každý má totiž právo čerpat bezplatně zdravotní péči, i když se rozhodne stonat nebo zemřít doma.
Stát je povinen vytvořit podmínky, které to umožňují, jenomže v tom
dlouhodobě selhává.
My, níže podepsaní občané České republiky, žádáme, aby se politici zasadili o záchranu domácí zdravotní péče zajištěním jejího dostatečného a udržitelného ﬁnancování a zabránili kolapsu, který jí
hrozí. Děkujeme.
Petici organizuje Charita Česká republika, Vladislavova 12,
110 00 Praha 1.

PETICI MŮŽETE PODEPSAT NA OBECNÍM ÚŘADĚ NEBO V MÍSTNÍCH OBCHODECH DO 20. ZÁŘÍ.
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Stavba kanalizace dokončena
Na konci června byl dokončen hlavní kanalizační řád II. etapy kanalizace ve Sloupnici. Bylo položeno více než 6 kilometrů potrubí,
možnost napojení dostalo přes 200 majitelů nemovitostí. Začátkem
července byla za asistence stavebního dozoru předána stavba a s ní
veškerá dokumentace. Byl vypracován kanalizační řád a v současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele služeb na provozování
kanalizace.
Pro majitele nemovitostí, kteří se mohou na kanalizaci napojit,
připomínám, že mají možnost získat od obce instalační materiál
za poloviční cenu. Ti, kdo potřebují do kanalizačního řádu odpadní
vody přečerpávat, mají možnost získat ﬁnanční částku ve výši až
5 000 Kč na čerpadlo. Jaké čerpadlo je nejvhodnější, doporučuji
konzultovat s instalatérskou ﬁrmou. Sleva na instalační materiál se
bude poskytovat do konce letošního roku. Je to z toho důvodu, abychom motivovali co možná největší počet majitelů nemovitostí, protože již v březnu příštího roku musíme podat hlášení na Státní fond
životního prostředí o nárůstu objemu vyčištěných vod. Pokud bychom nedodrželi požadavky fondu, vystavovali bychom se možnému
vrácení ﬁnancí z přidělené dotace. Dále připomínám, že instalační
materiál je možné si vyzvednout každou středu od 15.00 do 17.00
hodin ve sběrném dvoře v Dolní Sloupnici. Po napojení na kanalizaci
prosíme o nahlášení data a stavu vodoměru paní účetní (telefonicky na tel. 465 549 122, na e-mail mikulecka@sloupnice.cz, nebo
osobně na obecním úřadu). Majitelé malých domácích čističek jsou
povinni se od stávající čističky odpojit a napojit se přímo na kanalizaci. Do hlavního kanalizačního řádu nelze pouštět již vyčištěné vody
z důvodu likvidace bakterii v centrální čističce.
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Vážení spoluobčané, chtěl bych vám touto cestou poděkovat
za trpělivost, toleranci a shovívavost, kterou jste prokázali v průběhu téměř dvouleté výstavby. Věřte, že často nebylo jednoduché
některým občanům vysvětlovat potřeby této stavby. Setkal jsem
se i s několika nerudnými občany, kteří mi dali patřičně tvrdě najevo, že jsem celou horní část obce mírně řečeno nechal zbytečně
rozkopat a zničit stávající komunikace. To bylo v době uzávěrek
hlavního průtahu obcí. Tito lidé asi neměli ponětí o tom, že rozkopaná silnice a místní komunikace se zase dají do pořádku a asfaltový povrch bude i tam, kde dříve byla pouze nekvalitní cesta.
Problémy se doufám vyřešily a komunikace jsou opraveny podle
představ obce.
Dále bych chtěl poděkovat dodavateli stavby za odvedenou práci,
stavebnímu dozoru za kontrolu dodavatele stavby, aby byly dodrženy všechny podmínky smlouvy o dílo, projektantům za trpělivost
při drobných úpravách projektu, společnosti VAK Vysoké Mýto, s.r.o.
za výměnu vodovodního řádu v dotčených lokalitách stavby. V průběhu stavby kanalizace bylo vyměněno nebo opraveno vodovodní
potrubí za více než 3 miliony korun. Pro zajímavost: za rok 2018
bylo v naší obci spotřebováno celkem 117 031 m3 vody. Domácnosti
spotřebovaly 50 453 m3 a ostatní 66 578 m3 vody.
Dík patří i pánům Františku Zachařovi a Davidu Millichovi, kteří
se pravidelně účastnili kontrolních dnů a svými zkušenostmi přispěli
ke zdárnému dokončení celé stavby.
Co říci na závěr? Pokud se napojí všichni obyvatelé, kteří tuto
možnost mají, bude napojeno již cca 350 nemovitostí, což je více
než polovina všech nemovitostí v obci. Ostatní majitelé nemovitostí
budou i nadále nuceni zajistit si vyvážení odpadních vod prostřednictvím fekálu. Obec má v plánu ještě v letošním roce zmapovat další

části obce, které by se daly odkanalizovat a připravit projektovou
dokumentaci pro jeji realizaci.

Rekonstrukce mateřské školky
Další investiční akcí velkého rozsahu je rekonstrukce mateřské školky. Už věříme tomu, že dílo bude předáno ve stanoveném
termínu, to je do 20. srpna. Nová třída a kuchyň budou vybaveny
novým nábytkem a kuchyňským zařízením. V rozpočtu obce se pro
tu příležitost pamatovalo s částkou 900 tisíc korun. Velký dík patří
zaměstnancům ﬁrmy PP Group.cz, s.r.o. z Proseče, kteří na rekonstrukci pracují o víkendech a svátcích. Vše mají rozplánované a stavební materiál objednaný tak, aby je v práci nic nebrzdilo a dokončení termínu neohrozilo. Pan Šalda, který má stavbu na starosti, je
člověk na svém místě, a hlavně díky jemu se rekonstrukce stihne
v termínu. Již nyní se shromažďují veškeré dokumenty potřebné
k vydání povolení k užívání stavby. Nepřísnější jsou hasiči a hygiena.
I tyto dokumenty budou, doufám, předloženy včas. Po obdržení souhlasu s užíváním stavby máme povinnost požádat Pardubický kraj
o rozšíření kapacity školky, abychom na její činnost získali více ﬁnančních prostředků. Předpokládáme, že se vedení školky bude chtít
zrekonstruovanými prostory pochlubit a dá veřejnosti v nejbližších
měsících možnost do nich nahlédnout.

Z jednání rady
a zastupitelstva obce
• Zastupitelstvo obce na svém zasedání vzalo na vědomí zprávu
auditora o přezkoumání hospodaření obce za rok 2018. Kontrola
nezjistila závažná ani malá pochybení a konstatuje, že hospodaření je v pořádku. Paní účetní si zaslouží velký dík a pochvalu
za svědomitou práci.

• Zastupitelstvo obce vydalo Nařízení obce
o podomním a pochůzkovém prodeji.
Nařízení platí od 1. července letošního roku.
Pokud vás tedy někdo navštíví doma nebo
potká v obci a bude vám nabízet služby nebo zboží, odkažte ho
na toto nařízení. Cedulky s tímto oznámením se již vyrábějí.
• Obec v současné době nemá k dispozici žádné volné pozemky
k výstavbě rodinných domků. Jeden obecní pozemek o rozloze
cca 3 000 m2 se nachází v Dolní Sloupnici za bytovkou č.p. 200.
Protože o pozemek projevili zájem dva obyvatelé obce, vstoupilo
vedení obce v jednání s majiteli bytů v č.p. 200, aby jim byl vysvětlen záměr s pozemkem. Obec si je vědoma, že obyvatelé tohoto
domu pozemek v dobré víře užívali ke své potřebě a zhodnotili ho.
Z obou stran se našla shoda a pozemek bude zaměřen a rozdělen
tak, aby se zde mohly postavit dva rodinné domky. Zastupitelstvo
na pozemek zájemcům stanovilo cenu 250 Kč/m2 bez DPH.
• Zastupitelstvo obce dále schválilo Strategický plán rozvoje obce.
Jedná se o dokument, který je potřeba k případnému čerpání dotací na různé investiční akce.
• Rada obce schválila přijetí dotace z Mikroregionu Litomyšlsko
ve výši 25 000 Kč na pergolu na zahradě Základní školy ve Sloupnici, která bude sloužit dětem jako venkovní učebna.
• Rada obce dále rozdělila z rozpočtu obce složkám působícím
v obci ﬁnanční částku ve výši 250 tisíc korun na jejich činnost.
Složky musí tyto ﬁnance vyčerpat do konce listopadu letošního
roku a dodat na obec pro potřeby kronikářky zprávu o své činnosti.
› Josef Škeřík, starosta obce
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Ohlédnutí za děním v kroužku

„Divočáci ze Sloupnice“
Letošní rok chodilo do kroužku devět dětí. Opět jsme se scházeli
jednou týdně. Na podzim, dokud přálo počasí, jsme jezdili na střelnici
na Džbánovci. Odtud jsme vyráželi na procházky do lesa i do luk. Při
tom jsme si povídali o dění v přírodě a o životě zvěře. Když přišla
zima, scházeli jsme se u Nováků. Na zvěř jsme ale nezapomněli, chodili jsme ji do remízku v dolcích přikrmovat. Při těchto přikmovacích
výpravách jsme hledali různé pobytové znaky zvěře.
Také jsme opět navštívili preparátora v České Třebové. Velmi
ochotně odpovídal dětem na jejich zvídavé otázky, například jestli
jsou ty světla (oči) skutečné nebo to jsou korálky.
Když se na jaře udělalo hezky, znovu jsme začali chodit do přírody. Vyčistili jsme krmelec, posbírali odpad, který v přírodě nemá co
dělat. Zkoušeli jsme střílet ze vzduchovky a opakovali poznatky o životě zvěře. V dubnu jsme jeli do Nymburka do soukromého muzea.
Majitelem je zubní lékař, který je vášnivý lovec, preparátor a sběratel. Výlet se uskutečnil díky hasičům z Dolní Sloupnice, kteří zapůjčili
dodávku i s řidičem, za což jim moc děkujeme. Setkání se Stáňou
Šejblovou mělo opět úspěch. Ukázka troubení při různých příležitostech a možnost vyzkoušet si trubačské nástroje se dětem moc líbila.
Jako každý rok byla vrcholem našich schůzek účast na soutěži Zlatá
srnčí trofej. Letos poprvé se 46. kolo této soutěže konalo jako víkendová akce. V pátek 17. května jsme odjeli s dětmi kousek za Letohrad do střediska Ráj. Abychom se lépe poznali, proběhlo rozloso-
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Nástup na výřad
po honě

lecký na 18. místě. Ve stejně početné
skupině mladších dětí si nejlépe vedla
Natálka Láznická, která vybojovala
3. místo. Danielka Vondrová byla 6.,
jako 13. se umístila Štěpánka Jiskrová,
16. místo brala Anežka Jiskrová a 21.
skončila Lenka Nováková. Všem dětem
gratulujeme a musíme je pochválit.
V červnu jsme na střelnici na Džbánovci ukončili kroužek střelbou z malorážky a tradičním uzeným kuřetem.
Doufáme, že se příští rok zase sejdeme
a prožijeme nezapomenutelné chvíle
v naší krásné přírodě.

Natálka
Láznická

› Monika Nováková a Lenka Láznická

vání ubytování do chatek. Prvotní smutné obličeje po pár hodinách
vystřídaly úsměvy. Večer jsme měli ukázku dravců, ale viděli jsme
i lišče a čápa. Pak jsme si opekli buřty a párky. V sobotu hned po snídani začala soutěž poznáváním loveckých plemen psů. Pak jsme se
přesunuli na písemné testy. Zbytek dopoledne byl vyplněn různými
soutěžemi. Po obědě jsme postupně po jednom vyráželi na stezku,
kde nás jako každý rok čekaly stanoviště s otázkami ze zoologie,
chovu a péči o zvěř, střelectví, botaniky, zdravovědy a ekologie. Než
děti vyrazily na stezku, mohly si zahrát fotbal, pokračovat v soutěžích z dopoledne a udělat koláže. Ty byly k vidění na výstavě v Lysé
nad Labem v prezentaci Okresního mysliveckého spolku Ústí nad Orlicí a nyní by měly být vystaveny v mysliveckém obchodě v Sopotnici.
Večer jsme šli po nachystané světélkové cestě na kopec, z něhož
jsme pozorovali letohradský pouťový ohňostroj.
V neděli po úklidu bylo vyhlášení výsledků. V 27členné skupině
starších dětí se Monika Veselá umístila na 5. místě a Leoš Miku-

V Nymburku
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Ohlédnutí za jubilejním
25. ročníkem Sloupnice CUP
Letošní již 25. ročník turnaje v malé kopané jsme oproti
několika předchozím ročníkům uspořádali už poslední
sobotu v červnu. Důvodem byl zejména záměr, aby termín
nekolidoval s prodlouženým víkendem o červencových
svátcích, kdy je obtížné sehnat dostatek organizátorů
a rozhodčích i samotných hráčů.
Nakonec se ale ukázalo, že naše rozhodnutí nebylo úplně šťastné.
Po odhlášení pěti týmů krátce před turnajem se s tímto stavem nedalo už nic moc dělat, tudíž počet přihlášených pro letošní rok činil
„pouhých“ 15 účastníků. Nutno ale podotknout, že na kvalitě týmů
ubráno nebylo, a tak bylo k vidění mnoho skvělého fotbalu.
Jako již tradičně nám vyšlo počasí, od brzkých ranních hodin pronikaly na naše hřiště sluneční paprsky, které nám tím dávaly najevo,
že nás čeká krásný den.
Týmy byly rozděleny do tří skupin po pěti, z každé skupiny postupovaly čtyři účastníci. Týmy na prvních místech v tabulce a nejlepší
tým z druhého místa byly zařazeny přímo do čtvrtﬁnále, zbylých osm
týmů si to mezi sebou rozdalo v „předkole“ play oﬀ.
Za titulem přesvědčivě dokráčel tým TJ Mikamato, který ve vyřazovacích bojích ani jednou neinkasoval a ve ﬁnále porazil 4:0 tým
Dopijem a pudem. Bronzové medaile získali po vítězství 2:1 nad
mužstvem Véčka hráči Šnorchlu.

8 › SRPEN 2019

I letos proběhla soutěž o krále pokutových kopů. Z 39 přihlášených
účastníků kopal nejpřesněji Jakub Černý, za což si vysloužil sud piva.
Pořadatelé turnaje rozdali také několik individuálních ocenění.
Nejlepším brankářem turnaje se stal Martin Fikejz z týmu Dopijem
a pudem, nejlepším hráčem byl vyhlášen Patrik Urbanec z týmu

Na večerní párty jsme pozvali Stand Up comedy show v podání
Jardy Krušiny a musíme říct, že jsme se opravdu pobavili. Již tradičně
poté následovala Captain Morgan párty, která náš jubilejní turnaj
ukončila.
Věříme, že situace, která letos vznikla s obsazeností turnaje, byla
jen výjimkou, a již další ročník bude plně obsazen.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům, kteří se podíleli na našem turnaji: ČSAD Žamberk s.r.o, Českomoravská lesní a.s.,
Lamilux, ZD Sloupnice, Obec Sloupnice, Pink Reality, Sportfotbal,
Pardubický kraj a Zdeněk Eliáš. Dále děkujeme všem pomocníkům, ať
už mají úkoly na turnaji jakékoliv. Bez nich bychom si náš turnaj nedovedli představit a ani by nebylo v našich silách se o vše postarat
› Tým organizátorů Sloupnice CUP
sami.

Véčka a cenu pro nejlepšího střelce získal Petr Kundera z týmu TJ
Mikamato za 14 vstřelených branek.
Protože byl letošní ročník jubilejním, připravili jsme pro účastníky a diváky i bohatší doprovodný program. Skákací hrad pro děti
nebo DJ a moderátor po celý den jsou již samozřejmostí. Nově jsme
pozvali profesionálního freestyle fotbalistu Lukáše Munku, vicemistra republiky, který nám ukázal své triky s míčem. Sportu se věnuje
10 let a během této doby vystupoval na akcích jako UEFA Liga Mistrů 2015, UEFA Supercup Finále, Gala večeře na konferenci FIFA
a na Grand Prix F1 v Silverstone ve Velké Británii. V roce 2012 se se
svým týmem zúčastnil i televizní soutěže Česko Slovensko má talent,
kde uspěl u členů hvězdné poroty Lucie Bílé, Martina Dejdara a Jaro
Slávika. Lukáš se po skončení svého vystoupení ještě asi dvě hodiny
věnoval všem zájemcům o freestyle fotbal, ukazoval jim zajímavé
triky, radil, jak začít, ukázal, jak se má co dělat.

V obci je vybudováno
několik hřišť pro volnočasové vyžití dětí.
Ne všichni se k majetku na hřištích chovají
v souladu s návštěvním
řádem a hlavně s ohleduplností. Problém je
s odrostlejšími dětmi, které nedodržují zásady užívání herních prvků
a vědomě je ničí. Nedbají ani upozornění dospělých osob, že takto
by se na hřišti chovat neměly. Poznáte někoho na této fotograﬁi?
K těžko omluvitelnému chování dětí přispívá i fakt, že se lehce dostanou k alkoholu a jím posilněny dostávají větší rozhled, sílu a odvahu.
Snad proto si dovolí lézt na střechu školky a ničit střešní krytinu.
Zajímavé, že se jedná stále o stejné výrostky. Rodiče, zajímáte se
o to, co dělají vaše děti ve svém volném čase?
› Josef Škeřík, starosta obce
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Na cestě do Sparty
Velká fotbalová budoucnost možná
čeká na 13letou ADÉLU SMUTNOU.
Po dědovi Chlebounovi zdědila
brankářské geny, které rozvíjí
na nejvyšší úrovni.


Kdo tě k fotbalu přivedl?
Celá rodina hrála fotbal, mamka trénovala kluky, tak jsem s ní jezdila na tréninky a většinou jsem chytala. Nějak mě to
do brány táhlo hned od začátku, bratr v té
době taky chytal.
 Kde teď hraješ?
Mám za sebou první sezonu ve Vysokém
Mýtě v týmu mladších žáků v kategorii do 12
let. Jako holka můžu hrát s o rok mladšími
kluky. Hrajeme I. ligu a v minulé sezoně jsme
skončili na druhém místě.
 Jsi tam jediná holka?
Jediná v týmu i v celé soutěži. Ostatní
holky už odešly do dívčích týmů.
 Proč jsi taky někam neodešla?
Mohla bych jít třeba do Pardubic, ale zatím nechci. Bylo by to horší dojíždění, navíc
s klukama hrajeme nejvyšší soutěž a má
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to lepší úroveň než dívčí fotbal. Dokud jim
budu stačit, budu s nimi hrát. Ale až skončím v žákovské kategorii, budu už muset
mezi holky. Mám nabídky z Hradce, z Pardubic a ze Sparty.
 Jak ti to mezi klukama jde?
Asi dobře, chytám pořád… Určitě mají
tvrdší ránu než holky, ale hraju s nimi odmalička, tak jsem na to zvyklá. Někdy mám trochu strach skočit jim pod nohy, ale musím,
i když třeba loni při vybíhání mi jedna holka
prošlápla koleno… Drobnějších úrazů jako
pošlapané prsty na rukách už jsem měla
plno.
 A co penalty?
Já to mám většinou tak, že na střelu
těsně nedosáhnu, jen mi škrtne o prsty. To
mě štve. Snažím se podle rozběhu hráče odhadnout, kam vystřelí, a tam skočím. Kdybych čekala až na střelu, tak to nikdy nemůžu stihnout. Na tréninku chytím docela
dost penalt, protože už vím, kam to kluci
kopou, ale při zápase je to těžší.
 Hrajete na velké hřiště?
Ještě ne. V naší soutěži se hraje na polovinu hřiště na 3× 30 minut.
 Jak často trénuješ?

Máme tréninky třikrát týdně a o víkendu
zápas. V naší divizi jezdíme třeba do Mladé
Boleslavi, do Kolína, letos budeme hrát
i proti Viktorii Žižkov.
 Jak to jde skloubit se školou?
Já se moc neučím, zatím to není tolik třeba.
 Jak vznikla tvoje spolupráce se Spartou?

S někdejším
sparťanským
a reprezentačním
brankářem
Jaromírem
Blažkem

Byli jsme na turnaji v Praze, kde si mě
všiml trenér sparťanských fotbalistek a pozval mě na zkušební tréninky, kam teď jednou za čtrnáct dní jezdím. Nemůžu s nimi
sice hrát dívčí soutěž, ale hrají soutěž
i proti klukům, kde nastupovat můžu. Teď
jsem se Spartou byla na jednom turnaji
v Itálii.
 Máš ještě další podobné fotbalové
zkušenosti?
V červenci jsem byla s holčičím týmem
z Hradce v Polsku. A na konci června jsem se
s o rok starším výběrem Pardubického kraje
zúčastnila Olympiády dětí a mládeže v Li-

bereckém kraji, to byl pěkný zážitek. Mohly
jsme hrát o medaile, ale kvůli menšímu počtu vstřelených gólů jsme musely hrát jen
o 5. místo.
 Co tě na chytání nejvíc baví a v čem jsi
podle sebe dobrá?
Baví mě, když jde na mě hráč jeden
na jednoho nebo když chytím nějakou dobrou střelu. A myslím, že jsem dobrá na čáře
a při vybíhání.
 Sleduješ fotbal v televizi?
V televizi ani ne, radši naživo. Ale dívám
se na videa se zákroky dobrých brankářů.



Máš nějaký vzor?
Davida Bičíka, který dřív chytal ve Spartě.
 A tvůj fotbalový cíl?
Chtěla bych být jedničkou ve Spartě.
› mš
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Zemědělské družstvo se připojilo
ke Dnům českého zemědělství
Zemědělský svaz České republiky se rozhodl v letošním roce uspořádat první ročník celorepublikových Dnů českého zemědělství, respektive dnů otevřených dveří
v zemědělských podnicích napříč republikou. Smyslem a cílem této akce je veřejnosti
představit zemědělství a tím přispět k jeho pozitivnímu vnímání, a to především jako
zajímavého a moderního oboru a zároveň odbourat mýty, které o zemědělství kolují.
Jedním z více než 50 podniků, kde se tyto
dny uskutečnily, bylo i Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici. Ve Sloupnici byl
Den otevřených dveří zaměřen především
na studenty základních škol.
Dopoledne mléčné farmy v Němčicích
a Řetové navštívilo téměř 300 dětí z okolních základních a mateřských škol, odpoledne byla naše střediska otevřena pro
veřejnost a v tropickém vedru k nám zavítalo přibližně 120 lidí. Kromě prohlídek stájí
a bioplynové stanice zde byla připravena
také ukázka strojů z prodejního sortimentu
družstva a ochutnávka mléka. Z ohlasů
dětí, jejich učitelů i veřejnosti považujeme
akci za úspěšnou. Přispěla k tomu také prezentace programu „Zemědělství žije!“, kde
děti zábavnou formou získají nové znalosti
a dovednosti, které k zemědělství patří, na-
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příklad poznávání plodin, rostlin, různých
činností, např. dojení a další. Pro děti i dospělé bylo připraveno občerstvení z našeho
řeznictví.
Dne otevřených dveří se také zúčastnili
krajští radní pro životní prostředí, zemědělství a venkov Ing. Václav Kroutil a radní
zodpovědný za školství Ing. Bohumil Bernášek. Při té příležitosti projednali s vedením
družstva otázku spolupráce se středními
školami v rámci Pardubického kraje.
ZD Sloupnice intenzivně spolupracuje
nejen se zemědělskými odbornými školami,
z nichž je nutné jmenovat zejména SZaVŠ
v Lanškrouně, ISŠT Vysoké Mýto, SŠZT Litomyšl. Studenti v podniku vykonávají odbornou praxi, řešíme zapůjčení techniky, účast
na dnech otevřených dveří škol i konzultace
při přípravě školních výukových plánů.

Musíme ale jmenovat i výbornou spolupráci s VOŠP a SPgŠ v Litomyšli, jejichž
studenti již čtvrtým rokem vedli agroenvironmentální kroužky v rámci programu
„Zemědělství žije!“, které družstvo zajišťuje
na základních školách v rámci územní působnosti. V tomto školním roce je navštěvovalo 24 dětí ze Sloupnice, Němčic a Řetové a kromě teorie, povídání o zemědělství
a 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.
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VELKÁ CESTA Z INDIE DOMU
U

sokolovna ve SLOUPNICI

čtvrtek 26. 9. v 19 h
VSTUPENKY na www.smsticket.cz
Další informace na facebook.com/TransTrabant
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Staré kotle je třeba vyměnit
Vážení občané Mikroregionu Litomyšlsko. Zamyslete se nad tím, zda doma netopíte
ve vašich domech starým kotlem, který by bylo dobré vyměnit. Svět přeje připraveným.
Už teď v létě myslete na zimu. Pardubický kraj chystá 5. výzvu na kotlíkové dotace.
Ty jsou určeny pro fyzické osoby – vlastníky rodinných domů na území Pardubického
kraje. Cílem dotace, kterou poskytuje Evropská unie prostřednictvím operačního programu Životní prostředí, je výměna starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním
za nový, ekologický zdroj vytápění.
Krajskou administrací ve všech čtyřech výzvách prošlo již více než tři tisíce žadatelů
s celkovou schválenou částkou přes 360 milionů korun. Mohlo by se zdát, že zájem o tyto
dotace polevuje, neboť prostředky nedávno ukončené 4. výzvy nebyly rozebrány během
několika dnů, jako tomu bylo ve výzvách předchozích, ale až po 4 měsících. Velká část občanů, kteří měli nejstarší kotle, už dotace využila. I nadále je však mnoho domů vytápěno
starými kotli, jejichž provozování bude od 1. září 2022 zakázáno.
V 5. výzvě bude podpora poskytována na pořízení nových automatických kotlů na biomasu, kotlů na kusové dřevo s ručním přikládáním, kondenzačních plynových kotlů a tepelných čerpadel. Podpořena může být pouze výměna starého kotle na pevná paliva
s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy a bez určení třídy.
Pardubický kraj plánuje vyhlásit 5. výzvu pro fyzické osoby v září 2019, příjem žádostí
poté zahájit v říjnu. Tato výzva bude již poslední v rámci programového období 2014–
–2020. Celková částka k rozdělení pro náš kraj bude převyšovat 170 mil. Kč.
Bližší informace ke kotlíkovým dotacím lze nalézt na webu Pardubického kraje
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace vč. kontaktů na pracovníky
z odboru rozvoje Pardubického kraje pro zodpovězení dotazů k čerpání kotlíkových dotací.
› Mgr. Hana Štěpánová, místopředsedkyně Mikroregionu Litomyšlsko
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D o m ov p r o s e n i o r y S l o u p n i c e
pŐíspĚvková organizace
Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice
hledá nové zamČstnance
Všeobecná zdravotní sestra
Kontakt:
Ivana Kotouþková, vrchní sestra, tel.: 602683387
SmČnnost:
celotýdenní 8hodinové a 12hodinové smČny
Pracovní úvazek:
plný
Pracovní vztah:
pracovní smlouva na dobu urþitou
Minimální vzdČlání: úplné stĜední odborné, vyšší odborné, bakaláĜské
Pracovní pomČr:
nástup dle dohody
Platové rozpČtí:
22 800 Kþ – 34 320 Kþ základní tarif
Požadujeme:
výpis z trestního rejstĜíku, oþkování proti žloutence typu B, potravináĜský prĤkaz,
zdravotní zpĤsobilost, výkon práce bez odborného dohledu
KuchaĜ/ka stravovacího provozu
Kontakt:
JiĜina Buerová, šefkuchaĜka, tel.: 606784869,
SmČnnost:
celotýdenní 8hodinové a 12hodinové smČny
Pracovní úvazek:
plný
Pracovní vztah:
pracovní smlouva na dobu urþitou
Minimální vzdČlání: vyuþení v oboru i pĜíbuzném.
Pracovní pomČr:
od 1. 9. 2019
Platové rozpČtí:
14 230 Kþ – 19 160 Kþ základní tarif
NáplĖ þinnosti:
PĜíprava celodenní stravy pro klienty Domova, znalost dietního stravování výhodou
Požadujeme:
výpis z trestního rejstĜíku, potravináĜský prĤkaz

Pracovník/ce pĜímé obslužné péþe
SmČnnost:
celotýdenní 8hodinové a 12hodinové smČny
Pracovní úvazek:
plný
Pracovní vztah:
pracovní smlouva na dobu urþitou
Minimální vzdČlání: Kurz pracovníka v sociálních službách podle zákona 108/2006 Sb. nebo absolvent
SZŠ obor zdravotní asistent.
Pracovní pomČr:
od 1. 9. 2019
Platové rozpČtí:
15 100 Kþ – 22 920 Kþ základní tarif
Popis pozice:
ošetĜovatelská a obslužná péþe o seniory s pohybovým a jiným postižením
Požadujeme:
výpis z trestního rejstĜíku, oþkování proti žloutence typu B, potravináĜský prĤkaz

Pro všechny pozice nabízíme: 5 týdnĤ dovolené, osobní ohodnocení, pravidelné prémie, pĜíspČvky na
obČdy, poukázky v hodnotČ 1800,- Kþ/ rok. PojištČní DAS. Sick days. PlnČ hrazené vzdČlávání, cestovní
náhrady i pracovní doba.
Nabídky se životopisem zasílejte na adresu Domova pro seniory, nebo na e-mail domov@ddsloupnice.cz.
Kontaktní telefon 465 549 116.
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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. září 2019.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. října 2019.

Foto na titulní straně je ze zahrady
u domova pro seniory, o kterou
pečuje paní Zdena Holcová.
Zahrada je přístupná i veřejnosti.
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