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Lidé si od pradávna kladou otázku, kde je konec světa? To, po čem toužíme, je totiž vždycky na konci světa.
Vezměte si třeba pohádky, ve kterých královští synové a bájní hrdinové putují až na konec světa, který je
minimálně za sedmero horami a řekami. Nebo už jste někdy slyšeli o princezně, která by byla za tou
první horou a řekou a stála za to? A tak se často vydáváme na daleké toulky, na dobrodružné výpravy, nebezpečné zámořské plavby i my. Za poznáním, novými zážitky, abychom nalezli sami sebe,
smysl toho všeho soukolí. Uvažte kolik cestovatelů se v názvech svých přednášek titulů a filmů
chlubí, že došli až na samý konec: „Úvahy z pouti na konec světa.“, „Trabantem Jižní Amerikou: až
na konec světa.“, „Stopem na konec světa.“. Ale kde to tedy je? V Argentině? V Austrálii? Na Antarktidě? Myslím si, že se nemusíme vydávat tak daleko, abychom došli na samý konec. Vždyť každá vesnice má svůj malý konec světa, samotu, kam nikdo nechodí, nejvyšší kopec, kamenný kříž uprostřed
polí… Většinou se tam nikomu nechce, stejně jako do té Argentiny. Je to místo, kde končí asfaltka
a mobilní signál. A dost možná tam najdete to samé, co cestovatelé, kteří stráví roky na toulkách.
A pak jsou tu ty konce světa, které lidstvo vyhlíží už tisíce let. Kolik takových „konců“ už lidská
populace přežila? Naposledy 21. 12. 2012. S každou takovou překonanou verzí zániku světa nám
roste sebevědomí i přesvědčení, že nás se to netýká. A zatímco naši pradávní předci se děsili zániku,
který nepřišel, my se dost možná nebojíme konce, který je na dohled. Smějeme se Grétě Thumbergové
a jejím přehnaně emocionálním projevům. Označit ji za blázna, zmanipulovanou loutku či rozmazleného
fracka je jednodušší, než se zamyslet nad obsahem, vnímat fakta, hledat souvislosti. Ubývání zásob přírodních zdrojů je v silném protikladu s tlakem na jejich ještě větší spotřebu. Země třetího světa chtějí
cílevědomě směřovat tam, kde je dnes Amerika či Evropa. Dovedete si představit situaci, kdy zbytek světa dosáhne úrovně spotřeby dnešních Spojených států? Sedm miliard lidí… Dá se to přirovnat k takové bizarní situaci:
jste na dobrodružné výpravě, ocitnete se v poušti, máte zásoby potravin na týden, i když víte, že cesta vám zabere
mnohem delší dobu. A tak celou situaci vyřešíte tím, že se přecpete k prasknutí a spráskáte všechno, co máte, první večer.
Tak kdo je tady blázen? Neměli bychom si personifikovat problémy a „znalecky“ analyzovat projevy aktivistky Gréty. Spíše bychom se měli soustředit na samou podstatu ekologické krize, jakkoliv ji tuzemská media i politici v nejvyšších funkcích bagatelizují. „Lidé
umírají!“, klepajícím se hlasem prohlásila Gréta na OSN. Její pohnutí má opodstatnění. Tady už bohužel nejde „jen“ o vymírání živočišných
druhů a roztávání ledovců. Podle odhadů UNICEFu je jen v Bangladéši v důsledku klimatické změny ohroženo 19 milionů dětí. Je morální
v tomto případě zůstat klidný? Čepici s rolničkami bychom opravdu neměli nasazovat Grétě…
Stejně jako si myslím, že by každý měl překročit práh svého domu a vyrazit na konec světa, ať už to je v Argentině, nebo na Pudilce, tak zastávám názor, že by každý měl překročit svou pýchu a sobeckost a vyrazit hledat pokoru. Pokoru k zázraku jakým život a svět kolem nás
je. Jakkoliv je to naivní, věřím, že ještě není pozdě na změnu, že se můžeme probrat z letargie. Věřím ve šťastné konce. „A pokud nevymřeli,
tak na planetě Zemi žijí šťastně až dodnes…“
› teš

←
Do Sloupnice dorazil
cestovatel Dan Přibáň,
který se svými kolegy
objel svět ve žlutých
trabantech. Publiku
ve zcela zaplněné
sokolovně vyprávěl
o velké cestě z Indie
domů.
↓

↑ Zástupci Oblastního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu
v Ústí nad Orlicí společně se starostou Sloupnice položili květiny při
vzpomínkové akci věnované 101. výročí narození plk. Jiřího Mikuleckého, stíhacího pilota RAF.

Na příjezdových komunikacích do obce
byly instalovány cedule upozorňující
na zákaz podomního prodeje.
Současně bylo po obci rozmístěno
několik radarů měřících rychlost
projíždějících vozidel.
→
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Zprávy obecního úřadu
Informujeme o likvidaci
odpadních vod ‹‹
	O kanalizaci toho bylo během posledních dvou let již napsáno
dost, ale ještě bych chtěl podat několik informací. Zastupitelstvem
bylo schváleno, že majitelé nemovitosti, kteří se napojí do konce letošního roku, mají nárok na 50 % slevy na instalační materiál a finanční příspěvek ve výši 5 000 Kč na čerpadlo, pokud jsou nuceni
do hlavního řádu odpadní vody čerpat. Instalační materiál je k dispozici ve sběrném dvoru každou středu od 15 do 17 hodin.
	Obec zakoupila novou cisternu na odvoz odpadních vod od majitelů
nemovitostí, kteří se zatím nemohou napojit na kanalizaci. Cisterna
má objem 4 m3. Cena za odvoz odpadních vod je stanovena na 500 Kč
za vyvezení jedné cisterny. Za odvoz odpadních vod bude vystavena
obcí faktura, ke které bude připočítána částka za uložení na čističce
odpadních vod, stejná jako pro obyvatele, kteří platí stočné. Objednat vývoz odpadních vod bude možné na mobilu pracovníků obce
č. 731 670 128, 737 429 581 nebo 724 189 556.
	V neposlední řadě bych chtěl upozornit na skutečnost, že od letošního roku má odbor životního prostředí pověřeného města (Litomyšl) možnost požádat majitele nemovitosti o doložení způsobu
likvidace odpadních vod. Vzhledem k tomu, že sousedské vztahy
nejsou všude na dobré úrovni, nebylo by vhodné zavdávat odboru
životního prostředí záminku k prověřování tohoto úkonu.
	Občané, jejichž nemovitosti mají dle projektu možnost napojit se
na kanalizaci, tak musí učinit.
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Úprava návsi ‹‹
	V průběhu srpna bylo vypsáno výběrové řízení na úpravu prostranství za Domovem pro seniory ve Sloupnici a autobusovým nádražím.
Pro velké vytížení stavebních firem se do výběrového řízení přihlásily
pouze dva uchazeči. Nejvýhodnější cenovou nabídku 2 170 225 Kč
podala firma RYDO, spol. s r.o. z České Třebové. Dle Smlouvy o dílo
bylo staveniště předáno na konci srpna a dílo má být dokončeno
do konce listopadu letošního roku. Jedná se o zemní práce, zhotovení chodníků, vybudování lávky přes potok a instalaci cvičebních
prvků v jedné části parku. Založení trávníků, výsadba okrasných
dřevin a květin bude provedena v příštím roce. Souběžně se zemními pracemi bude položena kanalizace pro plánovanou výstavbu
knihovny v místech stávající rozpadlé nemovitosti. Chtěli bychom
zde již zahájit letošní Advent s vystoupením dětí a rozsvícením vánočního stromu.

Rezignace zastupitele ‹‹
	V průběhu září podal rezignaci na post zastupitele pan Petr
Peňáz. Byla mu svěřena práce na farnosti ve Vysokém Mýtě, kam se
i odstěhoval a přihlásil se k trvalému pobytu. Z toho důvodu nemůže
zastávat mandát zastupitele. Na jeho místo byl povolán náhradník
pan Jiří Veselý, který na zasedání zastupitelstva složil slib a stal se
právoplatným zastupitelem obce.
	Panu Petru Peňázovi bych chtěl za jeho působení v zastupitelstvu
poděkovat. Inicioval přijetí obecně závazné vyhlášky o zákazu podomního a pochůzkového prodeje v obci a byl členem sociální komise.
Na jeho novém působišti mu přejeme hodně spokojenosti a radosti
z vykonané práce.
	Panu Jiřímu Veselému přejeme hodně nápadů a elánu pro zvelebení obce a věříme, že se do dění v obci zapojí a bude pro ni přínosem.

Z jednání rady obce ‹‹
››	V srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele služeb na provozování čističky odpadních vod a kanalizace, které se musí podle
dotačního titulu každé čtyři roky opakovat. Dodavatel služeb je
opět společnost VAK Vysoké Mýto, s.r.o., která se na další čtyři
roky bude starat o správný chod čističky.
››	Po dostavbě garáže pro SDH Horní Sloupnice, která byla v srpnu
zkolaudována, rozhodla rada obce, že vypíše výběrové řízení
na dodavatele prací na rekonstrukci a dostavbu zázemí pro hasiče v horní hasičárně. Projektová dokumentace je před dokončením a v zadávacích podmínkách bude stanoveno, že firma může
nastoupit během listopadu a dokončení díla musí být do konce
června 2020.
››	Další výběrové řízení se vypíše na dodavatele prací na úpravu prostranství před zdravotním střediskem. Projekt je již vypracován.
Požadavek na projektanta byl takový, aby vznikla bezbariérová

zóna pro vstup do zdravotního střediska.
I zde by práce měly být hotovy do konce
června 2020.
››	Rada obce rozdělila místním spolkům na jejich
činnost 250 tisíc korun z obecního rozpočtu. Spolky mají za povinnost dodat na obecní úřad do konce listopadu vyúčtování přidělených financí a zprávu o svoji činnosti za rok 2018.
››	V polovině září došlo k jednání v Domově pro seniory ve Sloupnici
za účasti starosty obce, kde zazněl mimo jiné požadavek seznámit
ministryni práce a sociálních věcí s neutěšenou situací ohledně
financování našeho domova. Obec ze svého rozpočtu přispívá
na jeho chod částkou 2,2 miliónu korun ročně. Vzhledem k narůstajícím cenám energií a služeb tato částka nestačí. Podobná
situace je v dalších sociálních ústavech v republice. Dle prohlášení
paní ministryně mají ztrátu na hospodaření sociálních zařízení
uhradit zřizovatelé. Naše obec si již nemůže dovolit další navýšení
částky. Bylo by to na úkor dalších potřebných akcí. Starosta má
za úkol pozvat paní ministryni k nám, aby se na místě přesvědčila,
že situace je opravdu vážná. Mimo financí chybí domovu i personál. Všem zaměstnankyním domova patří velký dík za obětavost,
s jakou svoji práci vykonávají.

Povinné čipování psů ‹‹
	Na straně 14 tohoto vydání Pelmelu naleznete informační leták
k povinnosti čipování psů. Dodáváme, že pořizovací cena čipu se pohybuje mezi 120 až 650 Kč (s výběrem a aplikací pomůže veterinář).
Pokud pes nebude mít čip, bude na něj zákon pohlížet, jako kdyby
nebyl očkovaný proti vzteklině, byť by ve skutečnosti byl. Za chování
psa bez čipu hrozí pokuta až 20 tisíc korun. Státní veterinární správa
může psy kontrolovat na základě podnětů, ale náhodné kontroly
v domech či na zahradách provádět nebude.
› Josef Škeřík, starosta obce
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Zprávy ze základní školy
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás na začátku
školního roku seznámili s novinkami ve škole.
Další informace o škole je možno získat též z webových
stránek školy (www.zs-sloupnice.cz).

Školní výlety placené z evropského projektu

	V úvodu bych se rád vrátil ještě na konec loňského školního roku
a připomněl evropský projekt, který v červnu 2019 skončil. Jednalo
se o projekt s názvem „Cestou vzájemného porozumění,“ který byl
organizován městem Litomyšl a byly v něm zapojeny školy, které
organizačně spadají pod litomyšlský školský odbor. Díky tomuto
projektu jsme mohli využít při výuce pomoci školních asistentů, proplácet doučování žáků a využívat služeb školního psychologa. Z projektu jsme též čerpali nemalé prostředky na školní pomůcky a v závěru školních roků bylo žákům propláceno vstupné na školní výlety.
Např. v červnu 2018 bylo z projektu žákům proplaceno 22 045 Kč
a v červnu 2019 to byla částka 34 699 Kč, kterou čerpali všichni zúčastnění žáci.

Rodilý mluvčí na anglický jazyk

	Od září 2019 jsme zapojeni do podobného projektu ovšem v menším rozsahu. Díky němu se povedlo získat rodilého mluvčího z Anglie,
který na naší škole bude k dispozici pro výuku žáků druhého stupně
na šest hodin každý měsíc.
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Změna školních osnov

	Od nového školního roku jsme zareagovali na stále vyšší potřebu
znalosti cizích jazyků a začali vyučovat anglický jazyk již od první třídy.
Zároveň jsme ubrali hodinovou dotaci jiným předmětům a ve všech
třídách druhého stupně zvýšili počet hodin výuky anglického jazyka
ze tří na čtyři.

Odvoz použitého oleje

	Naše škola již několik let podporuje ekologické zpracování použitého stolního oleje a zajišťuje jeho odvoz. Olej odvážíme i ze školní
jídelny a žáci i učitelé přinášejí z domova použitý olej, který je tak
využit lépe než vyléváním do odpadu. Vzhledem k tomu, že obecní
úřady mají nyní povinnost zajistit vyvážení použitého oleje ze své
obce, zajišťujeme tuto službu i pro všechny občany obce. Žádáme
tedy všechny, kdo nevědí, jak se zbavit použitého stolního oleje, aby
jej poslali po dětech, nebo sami přinesli do školy a předali panu školníkovi. Děkujeme.

Školní kuchyňka

	V průběhu prázdnin došlo k realizaci plánu na rekonstrukci školní
kuchyňky, kterou využíváme k výuce vaření, popř. akcí spojených
s vařením. Byla vyměněna elektroinstalace, omítnuto a vymalováno
a v nejbližších dnech truhlář smontuje kuchyňskou linku, kterou
osadí novými moderními spotřebiči, abychom mohli novou kuchyňku
začít využívat.

Venkovní učebna
	Na školní zahradě přibyla k herním prvkům a prolézačkám nová
venkovní učebna. Byla zbudována na místě bývalé čističky odpadů,
která byla zasypána, a na betonové desce byla postavena dřevěná konstrukce s lavičkami do kruhu. Venkovní učebnu využijeme
ke zpestření výuky a doufáme, že nám bude dlouho sloužit. Zřizovateli školy pak děkujeme za její postavení.

Polepy schodů

	Využili jsme nabídku firmy Barevná škola a na všechna schodiště umístili základní učivo z jednotlivých předmětů formou polepů
schodů. Cestou do vyšších pater školy si můžete zopakovat vyjmenovaná slova, pádové otázky, anglická nepravidelná slovesa, slovní
druhy, převody jednotek nebo malou násobilku. Polepy působí jako
hezká školní dekorace a využíváme je jako opakování i při výuce.

Školní olympiáda

	Ve čtvrtek 5. 9. jsme uspořádali školní olympiádu. Příprava proběhla již na konci školního roku, kdy jednotlivé týmy vymýšlely názvy,
malovaly vlajky, skládaly pokřiky a nominovaly sportovce do jednotlivých disciplín. Bohužel na konci školního roku, kdy mělo olympijské
klání původně proběhnout, panovalo tropické počasí, a tak komise
rozhodčích rozhodla (s ohledem na zdraví sportovců) přesunout
olympiádu na začátek školního roku. Týmy byly připravené, jen je posílili noví prvňáčci.
	Ráno jsme zahájili olympiádu nástupem, vztyčením vlajky a zapálením olympijského ohně, čehož se ujal sám pan starosta. Týmy se
představily a zakřičely svůj pokřik. Na hřišti už byly připraveny disciplíny, některé tradiční, jiné méně - běžecká štafeta, biatlon (na koloběžkách), Sloupnice Ralley, vrh koštětem, hod holínkou a skoky
do dálky. Velký úspěch měla i soutěž v přetahování, kterou vyhrál
tým Žrouti.

	A jak se umístily týmy v součtu všech olympijských disciplín? Na prvním místě tým se
jménem Terminátoři, druhé
místo si v závěrečném rozstřelu
v přetahované (pro shodu bodů
z olympiády) vybojovali Banáni
a bronzové medaile jsme na krk pověsili týmu Hrdinovců. Jak ale
olympijské heslo říká, „Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se!“ Užili
jsme si netradiční školní den, poznali nové prvňáčky, táhli jsme za jeden provaz a fandili si. Fotografie ze školní olympiády naleznete na
https://www.zonerama.com/FotkyMK/Album/5595019

Kroužky ve škole

	Naše základní škola navázala spolupráci se Střediskem volného
času v Litomyšli za účelem nabídky dalších kroužků, které by vyplnily
volný čas Vašich dětí. Dlouhodobě již spolupracujeme s Rodinným
centrem, které k realizaci kroužků využívá školní prostory. Florbalová
akademie Olymp nabídla žákům prvního stupně kroužek florbalu. Zemědělské družstvo Sloupnice již několik let vede v naší škole i ve svých
prostorách kroužek na podporu zemědělství a ochrany přírody.
	Dále nabízíme aktivity pro volný čas formou nepovinných předmětů, na které jsou již žáci přihlášeni a byly zahájeny ve třetím týdnu
školního roku.
	Vzhledem k tomu, že se nejedná o povinnou školní docházku, jsou
kroužky organizované Střediskem volného času zpoplatněny částkou 500 Kč/pololetí školního roku a pro zahájení činnosti daného
kroužku je nutné, aby se přihlásilo alespoň deset zájemců. V případě, že máte zájem o další kroužky, středisko volného času v Litomyšli nabízí na svém webu http://svc.litomysl.cz/novy/krouzky.php
další možnosti v Litomyšli popř. pro další umělecké aktivity lze využít
nabídku základních uměleckých škol v okolí.
› Mgr. Václav Sychra, ředitel školy
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Z nové školičky
Vážení spoluobčané,
v posledním příspěvku „Ze školičky“ v tomto časopisu
jsem si přála, aby se přestavba MŠ stihla udělat včas,
abychom 2. září mohli MŠ otevřít a přivítat 65 dětí.
	A skutečně se 2. září budova školky opět probudila k životu
a od té doby se hlahol dětí rozléhá po celé budově. Firma PP-Group
pracovala na přestavbě MŠ od poloviny dubna do 18. srpna, někteří
jejich zaměstnanci i o víkendech. Stavbyvedoucí p. Šalda měl vše
zorganizované a pod kontrolou a vím, že to neměl pokaždé zrovna
lehké, aby vše navazovalo a postupovalo. Firma smlouvu dodržela,
19. srpna budovu předala, a následující den proběhla úspěšně kolaudace.
	Po předání stavby nastoupil celý personál MŠ, včetně brigádnice
Pavlínky, a začal čtrnáctidenní maraton, kdy se vyklízelo a uklízelo,
vyrovnávalo, třídilo, měnilo… Firma NOMIland dodala a sestavila
objednaný nábytek do tříd a Gastro komplet vybavilo kuchyň.
	Pravdou je, že některé prostory jsme si představovaly jinak, ale
vzhledem ke stávajícímu půdorysu budovy jsme se musely přizpůsobit. A tak víme, že je lepší se radovat z nových tříd, z nové nerezové kuchyně, z rovných zdí na chodbě, nežli naříkat nad malou
jídelnou.
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A protože je budova mateřské školy součástí naší obce, domníváme
se, že i vy, občané, kteří už zde děti nemáte, se rádi podíváte, jak
to u nás vypadá. Zveme Vás na Den otevřených dveří, který
proběhne 5. listopadu 2019 od 15 do 18 hod.
Přijďte, budete vítaní, a třeba zavzpomínáte, jak to kdysi vypadalo…
Na závěr nám dovolte, abychom Vás pozvaly na tradiční

Rozsvícení vánočního stromečku,
které proběhne na autobusovém nádraží

28. listopadu 2019 od 17 hod.
Přeji Vám klidné barevné podzimní dny.

› Iva Mikulecká, ředitelka

	Mateřská škola se rozšířila o jednu třídu, pedagogický personál se
ze stávajících 4 učitelek navýšil na 6 pedagogů a místo 50 dětí je jich
teď ve školce 65.
	I tentokráte mi nezbývá nežli poděkovat. Samozřejmě Obci za to,
že se do přestavby pustila a věnovalo na rekonstrukci školky nemalou částku z obecního rozpočtu. Nechci vyjmenovávat všechny firmy,
co se na rekonstrukci podílely, ale zmíním alespoň ty sloupenské,
a tak naše díky patří „Vzduchotechnice Veselý“, instalatérské firmě
pana Kováře a malířství pana Leksy.
	A mé VELKÉ DÍKY patří všem mým spolupracovnicím, které
s úsměvem udělaly vše proto, aby bylo dobře ve školce nejen dětem,
rodičům, ale i nám dospělým.
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Důchodci se setkali na besedě
Českého červeného kříže
Další besedu s důchodci uspořádaly 4. října na obecním úřadě členky Místního spolku Českého červeného kříže. Tři desítky našich nejstarších
spoluobčanů využilo setkání k vzájemnému popovídání i k poslechu písní v krásném provedení Evy Sychrové a Terezy Čermákové. Další beseda
se uskuteční v předvánočním čase. Pořadatel rádi přivítají i občany, kteří se těchto setkání ještě nezúčastnili.
Členové spolku děkují bývalé provozní z restaurace U Labutě paní Křivánkové za dlouhodobé sponzorství akcí pro děti. Rovněž děkují dalším
občanům, které tyto aktivity spolku podporují.
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Z hasičského kroužku
SDH Horní Sloupnice
Hasičský kroužek se koná pravidelně každou středu odpoledne v průběhu celého školního roku. Po prázdninách jsme mezi
sebou přivítali pět nových dětí. Celkem kroužek navštěvuje
dvacet dětí – 11 dětí v přípravce do 6 let a 9 mladších žáků do
10 let. Sezónu jsme zahájili výletem do muzea ve Vysokém
Mýtě. Děti si prohlédly expozici starých hasičských stříkaček
značky Stratílek a aktuální výstavu Dětský svět zapomenutých
her. Podzim věnujeme přípravě na závod požární všestrannosti, který proběhne 13. 10. v Horních Ředicích.
› Sbor dobrovolných hasičů Horní Sloupnice

KROUŽKY V RODINNÉM CENTRU KOPRETINA 2019 -2020- I. pol.
(budova MŠ Sloupnice, vchod zezadu přes dvorek, žlutá brána)

ŠIKOVNÉ RUČIČKY
-

každé sudé pondělí – 15,30 – 17,00 h
kroužek tvoření pro děti od 5 do 8 let (předškolní MŠ, 1. a 2. tř. ZŠ)
po dohodě je možné vyzvednout děti z MŠ a školní družiny
cena za 1. pololetí (tj. 6 lekcí) je 300,- Kč (50,- Kč / 1 lekce)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

DÍVČÍ TVOŘIVÁ DÍLNIČKA
-

každé liché pondělí – 15.30 – 17.00 h
zábavné tvoření, vyrábění šperků, ozdob, dárečků a dekorací, tvoření z FIMA,
korálků a dalších materiálů
pro děti 3. – 9. třídy ZŠ
cena za 1. pololetí (tj. 8 lekcí) je 480,- Kč (60,- Kč / 1 lekce)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

KROUŽEK TANEČNÍCH A POHYBOVÝCH HER
-

každé úterý – 15.30 – 16.30 h
kroužek pro děti MŠ a 1. tř. ZŠ
tělocvična ZŠ, zajistíme odvod dětí MŠ ze školky do tělocvičny

cena za 1. pololetí (tj. 15 lekcí) je 525,- Kč (35,- Kč / 1 lekce)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Každou středu dopoledne od 8 do 12 h probíhá SETKÁVÁNÍ MAMINEK A TATÍNKŮ
S DĚTMI. Přijďte mezi nás!
Jednorázové vstupné 20,- Kč.
Do kroužku je možné přihlásit se i v průběhu školního roku.
Bližší informace na tel.č. 777 62 10 72.
Platba za kroužky nejpozději do 31.10.2019.
Marcela Pavelková a Helena Dolečková

Projekt je spolufinancován
Pardubickým krajem
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Za velkou louží
Nebývá zvykem, aby redaktor vedl rozhovor se svou kolegyní.
Ale Tereza Štochlová strávila část letošního léta v Chicagu na Škole
T. G. Masaryka jako lektorka češtiny, a to už za malé interview stojí…

 Jak se ti naskytla příležitost podívat
se do Ameriky?
	Přihlásila jsem se na výběrové řízení vypsané Karlovou univerzitou, která svým
studentům nabízí různé stáže. Zaujalo mě,
že tato stáž trvala pouze pět týdnů a taky
že byla za velkou louží. Musela jsem doložit
znalost angličtiny aspoň na úrovni B2, výhodou byla má praxe učitelky češtiny pro
cizince. Pomohl mi taky trochu vyšší věk než
u ostatních uchazečů, asi se automaticky
předpokládá, že s věkem se pojí zkušenosti… Mám vystudovaný bakalářský obor
bohemistiku, teď pokračuji ve studiu učitelství češtiny jako cizího jazyka.
 Musela ses na stáž nějak speciálně
připravovat?
	Měla jsem z toho trochu strach, protože
univerzita to celé prezentovala jako prestižní záležitost, reprezentaci školy, div ne
celé republiky, takže jsem cítila tíhu zod-

12 › říjen 2019

povědnosti a trochu si i vyčítala, že jsem
do toho šla. Ale při příjezdu na místo jsem
zjistila, že realita není o moc jiná než moje
dosavadní praxe s výukou cizinců v Čechách.
Přípravy jsem si tedy dělala stejné jako
doma. Odlišná ale byla motivace studentů.
Cizinci, které učím tady, se češtinu naučit
musí kvůli práci, trvalému pobytu…
 Kdo tedy byli tví žáci v Chicagu?
	Učila jsem jak děti od předškolního až
do pubertálního věku, tak i dospělé. Ti byli
rozdělení podle úrovně znalosti od úplných
začátečníků až po plynně hovořící. Setkala
jsem se tam se sedmdesátníky, kteří už se
v USA narodili a chtěli si uchovat jazyk svých
předků, nebo naopak s Čechy, kteří do Ameriky přišli s rodiči jako velmi malé děti a češtinu potřebovali, aby mohli komunikovat
s příbuznými v Čechách, třeba s prarodiči.
Mezi žáky jsem měla amerického diplomata,
který se oženil s Češkou, nebo baletku,
která má českého přítele.
 V Chicagu je velká česká komunita.
Měla jsi příležitost se mezi krajany více
pohybovat?

	Ke konci mého pobytu se tam konal Československý piknik, kam se sjely desítky
krajanů. Točilo se české pivo, prodávaly se
koláče, české knihy, aby lidé měli možnost
sdílet své společné kořeny. Ale stejně tam
všichni mezi sebou mluvili anglicky. Myslím,
že soudržnost krajanské komunity slábne.
 Sledují dění v Čechách?
	Setkala jsem se s dvěma pohledy. Někteří, kdo Čechy znají jen z vyprávění svých
pradědečků, mají takovou zkostnatělou
představu, že tu tančíme v krojích, zpíváme
lidové písně, pijeme pivo a jíme svíčkovou
a vůbec nevnímají současnou realitu. Druhá
skupina lidí, to byli většinou emigranti z roku
1968, naopak velmi sledují, co se dnes u nás
děje, a chtěli o tom diskutovat. Potěšilo mě,
že mají hlubší zájem a že jim není náš vývoj
lhostejný.
 Jaká jsi měla ohledně Ameriky a jejích
obyvatel očekávání a jak se ti potvrdila?
	Nikdy jsem si nemyslela, že se do Ameriky
podívám, tak jsem o tom ani moc nepřemýšlela. Asi jsem měla představy o „majáku svobody a demokracie“. Musím říct, že jsem se
tam cítila volně a svobodně v tom smyslu,
že k člověku chovají úctu, byť je to cizinec,
což je velký rozdíl oproti Čechám. Lidé tam
jsou pozitivní, usmívají se na sebe, zeptají
se, jak se máš, pochválí ti šaty… I když to
možná není nijak hluboce upřímné, potěší

to, zlepší den. Zároveň mi představu o té
idylické Americe narušil fakt, že vůbec nemyslí ekologicky. Přišlo mi, že společnost je
tam prorostlá konzumním způsobem života,
což je pro mě hodně bezohledné a sobecké.
Kvůli tomu bych tam asi nemohla žít. Neexistuje tam třídění odpadu, z obchodů si
odnášejí nákup v deseti igelitkách, ohromně
se tam plýtvá jídlem a vlastně vším. To je asi
taky způsob projevu jejich svobody. Působí
to na mě o to hůř, když si uvědomím, jak je
Amerika obrovská, takže naše lokální snahy
o udržitelnost s tím nejdou vůbec dohromady.
 Podívala ses i mimo Chicago?
	Volno jsem měla jen o víkendech, jinak
jsem celý týden učila a v pátek pomáhala
na konzulátu, což byla taky součást stáže.
Chicago je obrovské, takže za těch pár
týdnů jsem si vystačila v podstatě jen s centrem nebo blízkými předměstími.
 Jela jsi na stáž sama?
	Univerzita nás tam poslala dvě, ale každá
jsme měly vlastní práci. Původně jsme byly
ubytované u české krajanky, paní Blanky.
Byla celkem pedant na úklid, neustále kontrolovala, jak máme v pokoji čisto, dokonce
nám po prvním týdnu přičetla k nájmu 50
dolarů, že jsme neměly uklizeno podle jejích
představ, a čím dál víc se nám nabourávala
do soukromí. Já bych to asi přetrpěla, ale

má kolegyně se s ní pustila do lehčí výměny
názorů, což vedlo k tomu, že hned druhý
den paní Blanka pohrozila, že pokud si okamžitě nesbalíme kufry a neodejdeme, nechá
vyměnit zámek od bytu a zavolá na nás
policii. Zálohu na měsíční nájem nám samozřejmě nevrátila, takže zbytek pobytu jsme
strávily v takovém malém kamrlíku ve škole,
kde jsme učily.
 Cítila ses v Chicagu bezpečně?
	Musím říct, že ano, nevnímala jsem nějaké zvýšené nebezpečí. Jen mě překvapilo,
že i na místech jako divadla nebo muzea
tam fungují přísné kontroly s rentgenovými
rámy podobné těm na letištích. Ale to je asi
daň za tu bezpečnost…
 Co ti zkušenost v Americe dala?
	Kromě profesní zkušenosti jako takové
jsem se musela měsíc sama pohybovat
ve velkém cizím městě daleko od domova,
ale nakonec jsem zjistila, že v Chicagu zabloudím možná míň jak v Praze a že tam
můžu fungovat podobně jako doma. Díky
kontaktům s tamějším konzulátem a jeho
zaměstnanci jsem si taky uvědomila, že
„obyčejní“ lidé na řadových úřadech, školách nebo ve firmách, nemusejí být o nic míň
schopní než ti, kteří působí na prestižních
pozicích. To je dobré vědět kvůli vlastnímu
sebevědomí.
› mš
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Zemědělské družstvo se sídlem ve Sloupnici hledá pro rozšíření našeho servisního
týmu zemědělských strojů vhodného uchazeče na pozici:

Servisní technik zemědělských strojů
Co bude náplní Vaší práce:
•	Servis a opravy zemědělských strojů CASE, STEYR, Siloking, Dieci
•	Diagnostika a opravy závad
•	Práce ve vybaveném servisním zázemí i na výjezdech u zákazníka
•	Předprodejní příprava nových strojů
Požadavky, které na Vás máme:
•	Vzdělání technického směru – zaměření na opravy zemědělských strojů/automobilů
•	Praxe v opravárenství strojů/automobilů je výhodou, ale uvítáme i absolventy
•	Schopnost provádět diagnostiku, hledat a odstraňovat závady
• Znalost práce na PC
•	Pasivní znalost anglického jazyka (není podmínkou)
•	ŘP skupiny B podmínkou, T výhodou
•	Komunikativnost, zodpovědnost a pozitivní přístup k zákazníkům
Co Vám za to nabízíme?

• Atraktivní práci na moderních strojích, kontakt se špičkovou technikou
•	Vynikající dílenské a servisní zázemí, kvalitní pracovní oděv
•	Platové ohodnocení bude záviset na Vašich schopnostech
•	Pravidelná účast na školeních v oboru
•	Služební mobilní telefon
•	Možnost konzultovat opravy s technickou podporou
•	Mnoho zajímavých zaměstnaneckých benefitů, mezi které patří týden dovolené

navíc, příspěvek na penzijní pojištění, příspěvek na dovolenou, naturální benefit,
výhodnější volání, náborová/stabilizační odměna ve výši až 20 000 Kč
Jak získat tuto práci?
nám svůj životopis
a pár vět, proč Vás tato
pozice zaujala.

•	Pošlete

Budeme se těšit na setkání
s Vámi!
Kontakt:

Jitka Karlíková
zd@zdsloupnice.cz
tel. 465 549 212
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Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa
proti vzteklině platné pouze v případě,
že je pes označený mikročipem
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací
průkaz)
Štěňata musí být označena mikročipem
nejpozději v době prvního očkování proti
vzteklině
Mikročipem nemusí být označeni psi
s jasně čitelným tetováním provedeným
před 3. 7. 2011

Kulturní komise při obecním úřadu pořádá
Koncert
HOT SISTERS
originální swingová kapela, která se nebojí
zabloudit do více než sto let starých vod či vás
okouzlit První republikou, zároveň ale dokáže jít
s dobou a zakomponovat do své hudby moderní
prvky jako beatbox nebo udělat vtipný, do swingu
laděný cover světových hitů.
Více o kapele na facebook.com/hotsisters.

Představení Kuba a tři čerti

v podání divadelního souboru Vicena Ústí nad Orlicí.
Kuba se dostane mezi čerty, kteří ale nejsou vůbec zlí. Rádi si hrají, pošťuchují se a vůbec se chovají trošku
jako malé děti. Pomůžou Kubovi dostat se k jeho milované Aničce?

Uvidíte v neděli 24. listopadu 2019 v 17 hodin v sokolovně

Čtvrtek 12. prosince 2019
od 19 hodin v sokolovně
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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. listopadu 2019.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 6. prosince 2019.
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