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Dobrý večer!
Začínám takhle, protože si myslím, že by se vám to mohlo dobře číst právě po setmění. A taky proto, že to v tuto dobu píšu. Chtěl
bych vám vyprávět příběh, který k dlouhým zimním večerům neodmyslitelně patří už po staletí. Zatím se neomrzel a snad se ještě
pár set let vyprávět bude. Nejspíš ho všichni dobře znáte, já bych si ho ale chtěl jednou zkusit vyprávět tak nějak po svém. Tak se
pohodlně posaďte, začínáme.
	Je to příběh o jedné dívce. Jmenovala se Marie, byla mladá a krásná. Měla přítele, se kterým plánovali společnou budoucnost. Josef
byl o něco starší, možná vdovec, ale to se neví jistě. Přece jen už je to dva tisíce let. Měli spolu moc hezký vztah. Protože nebyly sociální sítě, úplně normálně se navštěvovali. Josef třeba Marii nanosil vodu od studně, Marie mu na oplátku poklidila v domku. Josef byl
tesař, a když přišel z práce, všude po něm byly třísky a piliny. Moc rádi byli spolu a povídali si. Taková hold byla tenkrát doba.
	Potom se ale stala moc zvláštní věc. Marii navštívil anděl! Řekl ji, že je moc prima, že i samotnému Bohu se zdá nejlepší (dnes bychom řekli, že je Miss world) a že si ji tudíž vybral, aby přivedla na svět jeho syna. Nepředstavujte si nic erotického, Bůh tvoří trochu
jinak než my lidé. Marie byla těhotná, a přitom s žádným mužským nic neměla! Někteří tomu nevěří, protože si nedovedou představit,
jak by k tomu došlo. Taky si to nedovedu představit. Ale nedovedu si představit ani jiné věci – třeba, že vesmír je nekonečný, že je něco,
čemu se říká černá díra, že světlo některých hvězd k nám letí miliony let. Mnozí to tvrdí a mně nezbývá než tomu věřit. Věřit!
	Marie byla „v tom“ a Josef o ničem nevěděl. Pěkný průšvih, řekli bychom dnes. Dovedete si představit, jak tohle sdělujete svému
partnerovi? A ještě s takovou „výmluvou“? Josef s Marií měli sice nadstandartní vztah plný důvěry, ale byli to tenkrát přece jenom
obyčejní smrtelníci. Bojím se, že by takovou situaci „neustáli“. Tak do toho zase musel vstoupit Bůh. Konec konců, byl to celé jeho
nápad. Anděl navštívil i Josefa a vše mu vysvětlil. A Josef Marii neopustil. Možná vám to z dnešního pohledu nepřijde tak podstatné,
ale tenkrát to důležité bylo. Kdyby se Josef o Marii nepostaral, a tak trochu se netvářil, že je těhotná s ním, vedlo by se Marii hodně
zle. Žádný sociální systém, žádné dávky…
	Jaké bylo Mariino těhotenství si už nikdo nepamatuje. Nikdo neví, jestli měla ranní nevolnosti, jestli měla chuť na kyselé okurky
se šlehačkou nebo třeba nesnášela kafe. Ani se neví, kolik přibrala. Ale nejspíš moc ne. Uvědomte si, kdo byl skutečným Otcem…
Když byla Marie v devátém měsíci, přišlo oznámení (nevím jak, pošta tenkrát nebyla), že se koná sčítání lidu. Nebyly počítače, nebyl
statistický úřad, a tak, aby v tom byl trochu přehled, měl se každý dostavit do místa svého rodiště. Mluvím teď o chlapech, společnost byla tenkrát patriarchální. Žena a děti následovaly muže do místa jeho rodiště. No a Josef byl z Betléma. Koukal jsem na mapu,
je to z Nazareta, kde ti dva spolu žili, nějakých 150 kiláků. A přes hory, Josef pěšky, Marie na oslu, to musel být docela nářez. Ještě
že Marie nebyla na rizikovém… Když dorazili do Betléma – další problém. Hospody, ubytovny, podnájmy, všude plno. Naprosto
nezvládnutá organizace. To nikdo nedokázal odhadnout, kolik lidí dorazí? Vytvořit zóny nebo kontaktní místa pro těhotné,
nemocné, postižené? Zajistit dostatečnou ubytovací kapacitu nebo sčítání rozdělit na etapy? Marie s Josefem nakonec skončili
ve chlívě! No teplo tam asi bylo, dalo se ležet na slámě, ale že by to bylo ideální ubytování pro ženu ve třetím trimestru? A může
se někdo divit, že po tom všem, co za poslední dny prožila, po tom nekonečném cestování a shánění noclehu, Marie porodila? Ano,
porodila syna, váha ani délka novorozence se nedochovala, ale byl zdravý! Když uvážíme ty okolnosti, byl to asi malý zázrak.
No, na druhou stranu, moc se nedivte, ten Otec… Marie s Josefem dali synovi jméno Ježíš, Ježíšek…
	Kdyby vás ten příběh zajímal dál, je o tom celá knížka. A je dost zajímavá. Je to sice docela „bichle“, na druhou stranu jsou v ní
i jiné napínavé příběhy. Mám a případně můžu půjčit.
	Tenkrát té tajemné noci na sebe prý lidi volali: „Sláva Bohu na výsostech a lidem na zemi buď mír…“
› JaN

17. listopad
ve Sloupnici
	Připomínky 30. výročí událostí 17. listopadu 1989 se ve Sloupnici ujala katolická
farnost, která připravila koncert sboru Cantate Dominus pod vedením Dominika Veselého. Zazněly písně spojené s jedním z nejvýznamnějších momentů našich moderních
dějin, třeba Náměšť Jaroslava Hutky, Jednou budem dál od Spiritual kvintetu a v závěru také podmanivá Modlitba pro Martu.
Obecenstvo odměnilo hudebníky velkým
aplausem a jsem přesvědčený, že Cantate
Dominus by uspěl nejen před „domácím“
publikem. Mezi jednotlivými bloky skladeb si
přítomní vyslechli úvahy o svobodě a demokracii i část eseje Václava Havla Moc bezmocných. Výtěžek ze vstupného bude věnován na opravu kostela.
Děkujeme za skvělý koncert, děkujeme
za připomenutí odkazu 17. listopadu. V době,
kdy se nejvyšší státní představitelé vysmívají
kultivovaným projevům občanských svobod,
› mš
je to víc než potřeba.
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Zprávy obecního úřadu
Náves dostává novou podobu ‹‹
	Byly dokončeny stavební a zemní úpravy na prostranství za domovem pro seniory. Bohužel celý prostor koncem listopadu ještě
nebyl v takovém stavu, abychom zde mohli uskutečnit rozsvícení vánočního stromku, jak jsme avizovali v minulém čísle Pelmelu. Je dopracován projekt na výsadbu stromů, keřů, trvalek a zasetí trávou.
Výběrové řízení na dodavatele těchto prací se připravuje. Vítězná
firma by vše měla dokončit do 30. června 2020. Rada obce rozhodla,
že lavičky, dřevěné sezení na kamenných podezdívkách a cvičební
prvky budou z důvodu klimatických podmínek osazeny až na jaře.
Přes zimu se pokusíme na ozelení prostranství získat dotace z MAS
Litomyšlsko.
V tomto prostoru došlo k demolici staré budovy. Do budoucna
se na jejím místě plánuje výstavba objektu, který by sloužil jako
knihovna a jehož další prostory by se daly využít k různým zájmovým
aktivitám. Do poloviny prosince by měli tři oslovení architekti představit své návrhy na podobu nové stavby, nejvhodnější z nich bude
poté rozpracován do projektu pro stavební povolení. Se zahájením
stavby se počítá na přelomu let 2020/2021. Rovněž na tuto akci se
pokusíme získat dotaci.

Dokončení horní hasičárny ‹‹
	Koncem srpna byla dokončena stavba garáže a části zázemí pro
hasiče v Horní Sloupnici. Začátkem listopadu byl hotový i projekt
na rekonstrukci sociálního zařízení, nové vytápění a fasádu celé budovy, na jehož základě bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele
stavby. Dílo má být hotové do 30. června 2020. Součástí rekon-
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strukce hasičárny bude i úprava přilehlého prostranství. Kvůli bezpečnému vyjíždění cisterny dojde ke zmenšení travnaté plochy a celý
prostor bude vyasfaltován.
V červenci plánují horní hasiči oslavy kulatého výročí založení
sboru, tak bude příležitost předat jim hasičárnu v podstatě novou.

Rozpočet na příští rok ‹‹
	Na webových stránkách obce a na úřední desce je připraven k nahlédnutí návrh rozpočtu na příští rok. Rozpočet bude schvalovat
zastupitelstvo v polovině prosince. Dle předpokladu rozpočtového
určení daní má naše obec k dispozici cca 26 miliónu korun. Je třeba
dokončit rozpracované akce, což je horní hasičárna a dokončení návsi. Dále se připravuje projekt na další rozšíření kanalizace v obci,
úprava prostranství před zdravotním střediskem, ke kterému z důvodu pozdního zpracování projektu letos nedošlo. V plánu je i zhotovení inženýrských sítí pro dva rodinné domky za bytovkou v Dolní
Sloupnici. Počítá se i s nemalou částkou na opravu místních komunikací a s částkou na přípojky ke kanalizaci. Tímto bych chtěl požádat ty majitele nemovitostí, kteří se nestihli připojit v letošním roce,
aby tak neprodleně učinili v jarních měsících letošního roku. Obec
je vázána dotačním titulem na kanalizaci a musí prokazovat nárůst
objemu vyčištěných vod.
V rozpočtu nezapomínáme ani na své příspěvkové organizace –
domov pro seniory, základní a mateřskou školu. Z důvodů navýšení
žáků v mateřské škole dochází i k navýšení rozpočtu do tohoto zařízení. Navyšujeme i příspěvek na provoz domova pro seniory, kde
v letošním roce díky negativnímu přístupu ze strany celé vlády i paní
ministryně práce a sociálních věcí byl pokryt požadavek ředitele do-

mova na provoz pouze ze 70 %. Podporovat budeme i činnost spolků
v obci. Předpokládáme, že zastupitelstvo i zde příspěvek navýší. Je
předpoklad, že obec stejně jako v minulosti přispěje i na opravu sakrálních staveb v obci. Naopak obec nebude přispívat na vybudování
inženýrských sítí majitelům soukromých pozemků, kteří si na svém
pozemku hodlají postavit rodinný domek nebo počítají s dalším prodejem stavebních parcel.
	Se schváleným rozpočtem se budete moci seznámit na webových
stránkách obce po 20. prosinci nebo na úřední desce obce.

Zprávy z jednání rady obce ‹‹
	Rada obce rozhodla prodloužit nájem s Římskokatolickou farností
v Horní Sloupnici na dětské hřiště, které je umístěno na farské zahradě. Nájem bude prodloužen o dalších deset let do roku 2029.
	Obec od října nabízí službu vývozu odpadních vod a septiků.
Vývozy se provádějí zpravidla každé úterý a objednat je možno
na obecním úřadu, tel.: 465 549 122; 465 549 129 nebo přímo
u Jana Karlíka 737 429 581 a Jana Beneše 731 670 128. Při
objednávání vývozu je vždy nutné uvádět mobil, na kterém lze dohodnout podrobnosti. Majitelé septiků upozorňujeme, že vývoz je
nutné provádět minimálně 2× do roka. Septik, který se dlouhodobě
nevyváží, je „neživý“ a ničí bakterie v čističce, jejichž obnovení stojí
obec nemalé peníze. Cena za vývoz jednoho fekálu (4 m3) je stanovena na 500 Kč, cena za uložení na čističce je stejná jako u majitelů
přípojek na kanalizaci, to je 41,50 Kč. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Dotace pro občany
od Pardubického kraje ‹‹
	Pardubický kraj bude poskytovat dotaci majitelům lesa do 50 ha
na pokrytí ztrát způsobených kůrovcem. Majitelé lesa se mohou obrátit na svého lesního hospodáře, který jim podá podrobné informace.

	Pardubický kraj dostane další finance na kotlíkové dotace a bude přijímat další žádosti
za stejných podmínek. Více se dozvíte o dotacích na webových stránkách Pardubického kraje
v sekci DOTACE.

Vážení spoluobčané,
je to neuvěřitelné, ale je tu opět konec roku, který alespoň
mně utekl rychleji než ty předešlé. Asi to bude tím, že během
roku se neustále něco dělo, což mu dávalo spád. V prvním
pololetí to byla kanalizace a její ukončení 30. června. V průběhu stavby se již napojovali někteří majitelé nemovitostí
a napojování pokračuje i nyní. Další velkou akcí byla rekonstrukce mateřské školky, která byla vázána termínem 1. září.
Vše se podařilo stihnout a školku jste si mohli prohlédnout
při dni otevřených dveří. Nelze opomenout ani stavbu
garáže pro cisternu pro SDH Horní Sloupnice. 19. listopadu
SDH Horní Sloupnice dostal nový dodávkový automobil s vlekem. Tím se dovršilo vybavení obou hasičských sborů nejmodernější technikou. V říjnu se začalo pracovat na úpravě
prostranství za domovem pro seniory. Stavební práce jsou
ukončeny a na jaře dojde k ozelenění prostranství.
Během roku se vykonalo spoustu drobných věcí, které nejsou tolik vidět, ale určitě přispěly ke zlepšení života v obci.
Jsem si vědom, že je neustále co zlepšovat, a věřte, že se o to
snažíme a i nadále se budeme snažit.
Přeji vám, ať probíhající advent prožijete podle svých
představ, spokojené a ničím nerušené vánoční svátky
a elán a zdraví v nadcházejícím roce.
› Josef Škeřík, starosta obce
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Zprávy ze základní školy
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vám všem popřát hezké Vánoce a příjemný
nový rok. Informace o škole a školních akcích je možno
získat z webových stránek školy www.zs-sloupnice.cz.
Na těchto stránkách jsou prezentovány i fotografie
a videa. V tomto článku bych vás však rád informoval
i o něčem jiném, než jsou jen školní akce.
	Chtěl bych se totiž vrátit ke stávce učitelských odborů, která proběhla 6. 11. 2019 a vysvětlit důvody, proč zrovna i naše škola zůstala zavřená. Ze strany odborů byla stávka prezentována jako boj
o dvě procenta prostředků na platy, které odbory chtěly do tarifní
složky, zatímco ministerstvo školství chtělo tato dvě procenta dát
do nadtarifní složky (na osobní hodnocení učitelů atd.) Ve školách
víme, že tyto peníze až do škol nikdy nedoputují, protože nejsou nárokovatelné. To ale nebyl hlavní důvod.
V listopadu jsem se zúčastnil konference České školní inspekce
a s jejich závěry se můžu ztotožnit. Hlavním důvodem stávky v jednotlivých školách nejsou primárně peníze, nýbrž celkový stav a úpadek podmínek pro vzdělávání. Do škol nechtějí nastupovat noví absolventi z pedagogických fakult, zejména z důvodu vnímání prestiže
učitelského povolání. Dle výzkumů i reality nejsou totiž absolventi
dostatečně připraveni z vysokých škol na praxi, protože učitelská
praxe na vysokých školách je zcela nedostatečná. Vysokoškolští učitelé se v rámci přípravy nových učitelů zabývají jen svým vědeckým
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předmětem a to nejdůležitější – didaktiku předmětu a pedagogiku
– učí často ti, kterým je to přikázáno. Obvykle jsou to na katedrách
ti nejslabší a nejmladší, kteří nemohou říci ne, přestože sami třeba
nikdy neučili. Ačkoliv nevědí, jak učit, připravují učitele, a ti pak, aniž
by za to mohli, nemají dovednosti jak učit. Přichází do školy bez dostatečného sebevědomí, že se naučili a vědí, jak na to, a budou si
umět poradit. Že budou umět čelit stále větší administrativní zátěži
učitelů. Že budou muset čelit stále agresivnějším rodičům, žákům
i veřejnosti. Že budou vědět a hlavně umět žákům předávat nejen
Zdravohrátky
Střední zdravotnická škola
v Ústí nad Orlicí

informace, ale především kompetence. Tedy ne znalosti – CO, ale
dovednosti – JAK. Že žáky naučí hlavně vědět, co se učí, proč se to
učí, a že budou umět prezentovat, co se naučili. A budou vědět, proč
se to naučili a k čemu jim to, co se naučili, jednou bude. Aby žák věděl, že chodí do školy i proto, aby se dostal na další školu, díky které
pak dostane lepší práci a má lepší život než ten, kdo se nic naučit
nechtěl. Ale bohužel má učitel ve třídě díky inkluzi třeba i žáky, kteří
nejsou schopni naučit se ani česky, ale povinně se učí dva cizí jazyky.
I proto byla stávka. Protože dnes je jedno, s jakými známkami
a hlavně vědomostmi žák ze školy odchází. Těžko motivovat žáky
k učení, když je tolik maturitních oborů středních škol, že stejně
všechny uchazeče přijmou. Takže žák přemýšlí, proč vlastně do té
školy chodí. Střední škola mě přijme a titul se dá přinejhorším koupit. Zeptám se učitele, na co je mi škola? ... „Tak třeba proto, aby
ses jednou měl lépe než ten, kdo se učit nechtěl.“ A žák se zamy-

Dějepisná exkurze Terezín, Lidice

slí: „Abych se měl lépe třeba jako vy, pane učiteli? Vy, který jste veřejností a státem srovnáván s prací a platem dělníka, který třeba
ani nedokončil učiliště? A vlastně jste i stejně finančně oceňován?
Vy, který jste veřejností v diskuzích posílán po dvaceti letech studia do továrny k soukromníkovi, abyste poznal, co je práce? Děkuji.
Proto se mám učit?“
	Byl bych rád, kdyby veřejnost nebrala stávku jako něco negativního, ale jako naši společnou snahu umožnit nám všem smysluplně
vzdělávat a vychovávat naše děti. Vzdělání totiž není náklad, ale
investice státu do své budoucnosti. Státy, které jsou dnes dávány
za vzor vzdělávacích systémů, k této investici přistoupily už v sedmdesátých letech minulého století. Změna ale musí přijít shora, ovšem
naše připomínky musí být slyšet.
› Mgr. Václav Sychra, ředitel školy

Eva Sychrová
a Tereza Čermáková –
sbírka Bílá pastelka
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Podzim v SDH Horní Sloupnice
	Po roční přestávce proběhlo 7. září
Sloupenské vinobraní. O odpolední program se postaral spolek ochotníků Diviš ze
Žamberka s představením Limonádový Joe
a poté k tanci i poslechu zahrála Cimbálovka
J. Dostála. Večerní zábavy se ujala kapela
Betl Band. Počasí nám moc nepřálo, o to víc
nás potěšila Vaše účast.

V sobotu 12. října se na Šuráňkově kopci
konala tradiční Drakiáda. Za slunečného
a větrného počasí nám nad hlavami létalo
na 70 veselých a barevných draků. O doprovodný program se postarali modeláři se
svými letadýlky.
Malí hasiči se zúčastnili soutěže Požární
všestrannosti v Horních Ředicích, která

Už v listopadu přinesl Ježíšek
hasičům dárek v podobě
nové devítimístné dodávky s vlekem.
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se konala 3. října. Na start jsme postavili
čtyři družstva (dvě přípravky, jedno mladších žáků a jedno starších žáků). Všechna
družstva doběhla zdárně do cíle.
	SDH Horní Sloupnice Vám přeje klidný
předvánoční čas, spokojené Vánoce
a úspěšný rok 2020.
› SDH Horní Sloupnice

Dovedův
divadelní rok
Máme za sebou další rušný rok vyplněný zejména Českým dějákem. Letos jsme odehráli čtrnáct repríz, celkově s premiérou už
jednačtyřicet, a to jsme ještě některé nabídky museli odmítnout
kvůli termínovým kolizím. Vážíme si zejména pozvání na festival
ve Stochově u Kladna, kde jsme účinkovali s několika profesionálními soubory. Bylo příjemné vidět na festivalovém plakátě svá
jména ve společnosti Jana Hrušínského, Tomáše Topfera, Jiřího
Menzela, Ljuby Krbové a dalších hvězd divadelního nebe… Ale
zpátky na zem. Zahráli jsme si také na Jiráskově Hronově, tradičním vyvrcholení amatérské divadelní sezóny. A nutno říci, že jsme
to tam od odborné poroty nehezky schytali – za hrubé nedostatky
v dramaturgii, za „myšlenkovou impotentnost“ a za další prohřešky
proti správné stavbě představení, ale reakce diváků, z nichž někteří tleskali vstoje, nám daly naději, že to snad tak špatné nebylo.
Od premiéry už naše představení vidělo přibližně 6 500 diváků v 34
různých obcích a městech, na pomyslném tachometru máme natočeno téměř 3 800 kilometrů.
	Ačkoli ještě s Dějákem definitivně nekončíme, začínáme velmi
velmi zlehka připravovat nové představení. Nemáme zatím tušení,
jak a kam se to celé rozběhne, ale kdyby se nám to podařilo dovést
na podzim příštího roku k premiéře, budeme moc rádi. V mezičase
se můžeme potkat třeba 15. února na Divadelním plese.
› Za Dovedu Martin Škeřík
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Divočáci ze Sloupnice byli sázet stromky
V sobotu 19. října pořádaly Lesy
České republiky celorepublikovou
akci Den za obnovu lesa. Téměř
v každém kraji vybraly jedno místo,
kde nachystaly paseky na sázení.
Pro Pardubický kraj zvolily Panské
Pole u Rokytnice v Orlických horách
nedaleko pevnosti Hanička.
	Akci zahájili trubači, pak jsme se dozvěděli organizační věci a chvilku čekali. Měli
jsme předem domluvený čas odchodu. Organizátoři k naší skupince čítající devět dětí
a pět dospělých přidali ještě dospělé tak,
aby vytvořili dvojici dospělý a dítě. Poté
jsme společně vyrazili k pasece, u které nám
ukázali, jak vykopat díru a zasadit stromek.
Každá dvojice si vzala stromky, na výběr byly
jedličky nebo buky. Pořadatelé měli na natažených provázkách bílé značky, takže bylo
vcelku snadné najít místo na kopání díry.
Než jsme začali sázet, jeden z trubačů nám
zatroubil a popřál, ať se nám hezky sází.
Asi po hodině nás vystřídala další skupinka
nadšenců. Cestou zpět k výchozímu bodu
jsme spočítali, že děti zasadily 65 stromků.
Po občerstvení jsme vyrazili na připravená
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stanoviště. Jako první si děti vybraly tažné
koně, které si mohly pohladit. Dokonce si
vyzkoušely, jaké to je táhnout kládu. Na dalším se dozvěděly, jak se dá změřit strom
před pokácením i po skácení a co všechno
se k tomu potřebuje. Aktuální téma kůrovcové kalamity bylo předmětem třetího stanoviště. Na jiném si děti ověřily své znalosti
o rybách a vodním ptactvu. Také poznávaly
stromy a zvěř. Dokonce si pohladily i hada,
kterého tam měla záchranná stanice. Nakonec děti obsadily velkou houpačku, kde se
nejen houpaly, ale i hodně nasmály.

A jak tento den viděly
některé děti?
„V sobotu 19. října jsem
byl s mysliveckým kroužkem na sázení stromků nové
generace. V programu nebylo jenom sázení stromků.
Byla tam různá stanoviště
a na každém předváděli něco
jiného. My jsme šli nejdříve
sázet stromky. S jedním pánem jsem zasadil 7 jedliček.
Nejvíce se mi líbili dva koníci,
které jsem si mohl pohladit.

Na závěr jsme si udělali fotku na houpačce.
Podle mě to byla nejlepší akce mysliveckého
kroužku za poslední rok.“
„Cesta autem uběhla celkem rychle. Sázení stromků bylo super. Sázely jsme buky
a jedle. Já jsem si vzala 10 sazeniček buku.
Pak jsme přišli ze sázení a šli na oběd. Koupila jsme si hot dog. Pak jsme se šli podívat na tažné koně, jak tahají klády. Zkusili
jsme si to také. A nakonec jsme se vydali
ke stanovištím. Stanoviště bylo každé jinak
zábavné. A pak už jsme jeli domů. Bylo to
› Monika Nováková
super.“

Rozsvícení vánočního
stromu zahájilo advent
Zahájení letošního adventu ve Sloupnici připadlo na čtvrtek
28. listopadu. V pohostinství U Labutě připravily členky mateřského centra Kopretina jarmark, na kterém si mohli návštěvníci zakoupit mnoho výrobků na ozdobu domácnosti,
pro radost i na chuť. Na venkovním podiu pak děti z mateřské školky se svými učitelkami zazpívaly několik vánočních
písní. V příjemném počasí se ke zpěvu koled přidalo i několik
› red
desítek přihlížejících.

Tříkrálová
sbírka 2020
	Na začátku ledna proběhne jubilejní 20. Tříkrálová sbírka
pořádaná Charitou ČR. Její výtěžek je určen především
na podporu charitních služeb v našem regionu. Doporučený
termín koledování v Královéhradecké diecéze je stanoven
na 4.–12. ledna.
V roce 2019 se v orlickoústeckém okrese vybralo
3 078 392 Kč. 65 % výtěžku se vrátilo do našeho regionu
a využilo zejména v Charitní pečovatelské službě, dále Rodinném centru Mozaika Letohrad a Nízkoprahovém zařízení pro
děti a mládež, jejichž cílem je posílení základních funkcí rodiny, prevence problémů v rodině, sociálního vyloučení nebo
pomoc při začleňování dětí do kolektivu. Další podíly byly určeny na projekty Diecézní charity HK (15 %), na zahraniční
humanitární fond Charity ČR (10 %), na režii Tříkrálové sbírky
(5 %) a projekty Charity ČR (5 %).
› Markéta Drmotová
Oblastní charita Ústí nad Orlicí
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Čechy, země pivu zaslíbená
Jestli jsou Češi v něčem opravdu dobří, tak je to výroba lahodného zlatavého
moku. A co teprve jeho konzumace! Jsme největšími spotřebiteli piva na světě,
což je prvenství, které nám asi jen tak někdo nevezme. A tak jsme všichni rádi,
že i ve Sloupnici máme útulnou hospodu, kam občas můžeme zajít „na jedno“.
Jaké to je být hospodskou na vesnici? O tom jsem si povídala s paní Mílou
Dostálovou, provozovatelkou hospody V Kopečku.

Jak se zrodil nápad otevřít ve Sloupnici hospůdku?
Jednou o víkendu se můj manžel se svým
švagrem připili a rozhodli se, že si otevřou
vinárnu. A tak jsme začali přestavovat…
Švagr je truhlář, slíbil nám, že nám to tu obloží, udělá stoly a židle. Manžel zase zajistil
veškeré administrativní náležitosti. Nakonec jsme se rozhodli, že to nebude pouze
vinárna, ale budeme točit i pivo. Hodně jsme
přemýšleli o tom, jak hospodu pojmenovat.
Manžel to chtěl nazvat „U Milušky“, ale co
by pak dělal, kdyby si našel jinou ženskou
(smích). Nakonec jsme se rozhodli nazvat to
„V Kopečku“, protože kopec nikdy nikdo nezbourá.
Pustit se do podnikání, to není jen
tak. Vzpomínáš si na to, jaké byly začátky?
Začátky byly těžké. V té době jsem měla
malé děti a dojížděla jsem za prací do Letohradu, protože jsem vyučená elektrikářka.
Musela jsem si dodělat rekvalifikaci a získat
výuční list. I s návštěvností to bylo všelijaké.
Nejdřív sem chodili jen sousedi, postupně
se klientela zvětšovala. V tuhle chvíli můžu
říct, že sem chodí všechny generace od 18
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do 91 let. Manžel to komentoval slovy, že si
otevřel hospodu, do které mu teď chodí lidí,
s tím nepočítal (smích).

hledají. Pán ztratil zuby, jak ho vyváděli.
Naštěstí všechno dobře dopadlo, zuby se
našly.

Co bylo nejtěžší?
Ze začátku jsem vůbec neuměla pustit
práci z hlavy, i když jsem měla volno. Ono to
je docela těžké, když hospodu a obývák dělí
dvoje dveře (smích).

Zajímalo by mě, kolik litrů piva vytočíš za jeden týden?
To je hospodský tajemství (smích). To se
nikde neříká. Ale můžu prozradit, jak se tu
v průběhu let měnily ceny, vedu si takovou
statistiku. V roce 2004, kdy jsme hospodu
otvírali, stálo u nás pivo 12,50 Kč a rum
7 Kč. Za tu dobu se nejvíc proměnila cena
cigaret.

Jaké hosty máš nejradši?
Ty, co toho nejvíc vypijou (smích). Lidi sem
chodí, aby se pobavili. Nemám tady televizi,
nejlepší by bylo, kdybych ještě brala mobily.
Mám pocit, že v dnešní době se už spolu tolik nebavíme, ubývá vzájemné komunikace
z očí do očí. Lidé si radši píšou prostřednictvím sociálních sítí. Ani rodiny spolu netráví
tolik času. A tak mám radost, že se V Kopečku lidé mohou scházet, aby se společně
zasmáli a sdíleli svoje radosti i starosti. Tahle práce mě naplňuje. Když jsou hosté spokojení, jsem spokojená taky.
Máš nějaký kuriozní příběh, který jsi
s místními štamgasty zažila?
	No, zažila jsem toho mnoho. Jednou jsme
tady měli rodinnou oslavu a oslavenec se
trochu připil, chtěl pořád pařit a nemohli
ho vůbec dostat domů. A tak ho nakonec
vytáhli ven. Začala jsem uklízet hospodu
a vidím, jak na parkovišti pořád někdo
chodí s baterkami. Šla jsem se zeptat, co

Jak jsi vnímala zákaz kouření v restauračních zařízeních?
Vnímala jsem to jako pozitivní změnu,
nemuset každý den pracovat v zakouřeném
prostředí. Je to každého věc, jestli kouří,
nebo ne, ale kuřáci by neměli omezovat
nekuřáky. I když zákaz mohou vnímat jako
diskriminační, myslím si, že i pro ně je fajn,
že po každé návštěvě hospody nemusí prát
načichlé oblečení.
Co si představíš, když se řekne „Češi
a pivo“?
Je to něco, co k sobě neodmyslitelně
patří. Pivo je takový národní symbol,
na kterém si Češi hodně zakládají. Musí
být správně vychlazené a mít velkou čepici.
Nejhorší je, když si vyjedeš do zahraničí
a chceš ochutnat místní piva, ale všude

narážíš na ta česká, která ještě neumí pořádně natočit.
Češi jsou největšími spotřebiteli piva
na světě. Každý z nás v průměru vypije 138 litrů piva ročně. Myslíš si, že
na toto prvenství můžeme být hrdí?
Těžko říct. Kdo chce, tak bude pít, kdo
nechce, tak ne. Je důležité rozeznávat pití
a „pití“. Je to dobré pojítko lidí, sejde se
parta kamarádů, vypijí několik piv, hezky se
pobaví, na tom nevidím nic špatného. Pak
je ta druhá strana mince, když někdo otáčí
jedno za druhým, takže pak ani neodejde
domů po svých… Ale mně se tady opravdu
nestává, že by se tu někdo zmazal do němoty.
Máš nějaký sen, který bys chtěla realizovat?
Jsem spokojená s tím, co mám. Nemyslím si, že musím mít spoustu peněz, abych
byla šťastná. Každý je strůjce vlastního
štěstí, a když se nesnažíš, tak nic nemáš.
I v hospodě je to tak, že jeden den nic
a druhý den hic. Někdy je hospoda prázdná,
jindy si nemají lidi kam sednout. Těší mě,
když se sem hosté vrací. A nemusí to být
každý pátek. Třeba když si skupina lidí udělá
nějakou akci, kterou každý rok opakují. To
je podle mě největší radost hospodského,
když se lidi vrací.
› teš
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STAŇTE SE DOBROVOLNÍKEM
V DOMOVĚ PRO SENIORY!
Těší Vás setkání s lidmi starší generace?
Zajímají Vás jejich vzpomínky? Chcete smysluplně trávit svůj volný čas? Chcete si vylepšit životopis pro budoucího zaměstnavatele či poznat nové lidi? Domov pro seniory
ve Sloupnici hledá nové dobrovolníky!
	Náplní vaší dobrovolné činnosti bude
předčítání, povídání, doprovod do kostela
či obchodu, vycházka na vozíku nebo například trénování paměti. Stačí 1 hodina
vašeho času týdně a někomu ze seniorů
pomůžete odlehčit a zpestřit jeho pobyt
v tomto zařízení!
	Pro více informací se obraťte na aktivizační pracovnici Domova pro seniory – paní
Hanu Černou (725 753 705, aktivizacni@
ddsloupnice.cz) nebo koordinátorku Dobrovolnického centra při Farní charitě Litomyšl
Ing. Veroniku Peterkovou (733 741 091,
dobrovolnik@lit.cz).
Další informace najdete na
https://litomysl.charita.cz/jak-pomahame/dobrovolnicke-centrum-I/
nebo na Facebooku
https://www.facebook.com/DobrovolnickeCentrumLitomysl.
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› Ing. Veronika Peterková
koordinátorka
Dobrovolnického centra
Farní charita Litomyšl

Společenská kronika
Vítání občánků
Český červený kříž ve Sloupnici
pořádá pro sloupenské seniory

ADVENTNÍ ODPOLEDNÍ POSEZENÍ
s kávou a občerstvením

Ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 15 h
na obecním úřadě

Součástí programu promítání krátkého filmu
o Sloupnici.
Pro zajištění odvozu, pokud máte problém se
na obecní úřad dopravit, můžete kontaktovat
paní Lenku Vondrovou, tel. 734 474 560. Ráda vás
přiveze a odveze.

Vstupné a občerstvení zdarma.

Na stránky Pelmelu se od tohoto čísla částečně vrací rubrika „Společenská
kronika“. V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (GDPR)
můžeme zveřejňovat jména narozených dětí, od jejichž rodičů jsme získali
souhlas pro pořizování a zveřejňování fotografií v propagačních materiálech obce Sloupnice, včetně webových stránek obce, vývěsních tabulí
a zpravodaje obce.
V říjnu byli mezi naše spoluobčany přivítáni:
Matěj Moučka, Šimon Glesner, Tadeáš Jelínek, Sebastien Mikulecký,
Matěj Pávek, Sofie Sejkorová, Beáta Leksová, Bela Smolová
a Ella Stránská.
Všem přivítaným dětem přejeme krásný život v naší obci.

Plesová sezona
v sokolovně
25. prosince 2019
Štěpánská zábava
18. ledna 2020
Myslivecký bál

Kulturní komise pořádá

25. 12. v 16 hodin

Živý betlém
Na Mlejnici

1. února 2020
Hasičský bál

Ježíška svými písněmi přivítají
Tereza Čermáková, Eva Sychrová
a sbor Cantate Domino.

15. února 2020
Divadelní bál

Drobné adventní občerstvení
zajištěno.
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Redakční poznámky
→ Články a fotografie zasílejte v elektronické podobě.
→ 	Příspěvky, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
	Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.
→ 	Své příspěvky konzultujte s dostatečným časovým předstihem s redakcí.
	Redakce si vyhrazuje právo výběru jednotlivých příspěvků.
→ 	Cena za otištění inzerátu je 200 Kč pro místní, 500 Kč pro ostatní.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. ledna 2020.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 7. února 2020.
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