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„Život
se pomalu vrací k normálu“, hlásají optimistické
titulky článků, které hodnotí ustupující pandemii. Trochu si lámu hlavu nad tím,
do jakých zajetých kolejí se vlastně vracíme? Co
je normální? Trávit většinu svého času v práci a domů
se chodit jen vyspat? Každý víkend vyrážet na velký nákup
do obchodních center, abychom znovu zaplnili ledničky, skříně,
garáže…prázdnotu v nás? Několikrát do roka vyrážet na zahraniční
dovolené, kde přes urputnou snahu vše online sdílet s tisíci nejlepšími přáteli zapomeneme vnímat tu krásu kolem nás? V nejrůznějších
rozhovorech s psychology a psychiatry se dočítám, že i když ve svém věku
patrně přežiji, moje zdraví bude nenávratně poznamenáno prožitým strachem a deprivací vyvolanou izolací a hladem po mezilidských kontaktech.
Nesdružovat se, nekamarádit se, neobjímat se. Média mi tak dlouho vnucovala,
jak fatální dopad má koronavirus (nejen) na mou psychiku, až jsem se musela
zamyslet nad tím, jak se vlastně po těch zvláštních dvou měsících cítím? Virus
mě donutil zůstat doma se svými nejbližšími. Musím přiznat, že jsem se necítila
ani trochu osamoceně a po prázdném pražském bytu se mi nestýskalo. V odloučení
od dobrých přátel a širší rodiny jsem měla prostor si uvědomit to, na co jindy nebyl čas:
jak moc je mám ráda a co všechno pro mě dělají. Volná odpoledne jsem trávila na toulkách po nedalekých lesích. Objevila jsem tolik nových cest a zákoutí! Jak je možné, že
jsem byla v Americe, ale nikdy jsem nebyla v lese nad Řetovou? Konečně jsem si udělala pořádek kolem sebe. Našla jsem ztracené náušnice, zapomenuté dopisy, nezaložené
fotky a uvědomila si, že můj pokoj je plný zbytečných věcí, které vlastně nepotřebuju.
Udělala jsem si pořádek v sobě… Virus nám dal to, co za normálních okolností zoufale
postrádáme: čas na naše nejbližší. Vznikl prostor pro dialog, mohli jsme si klást i zajímavější otázky než: „Co bude k večeři?“ Měli jsme čas přehodnotit své sny, podívat se na to,
kam směřujeme, ujasnit si, co je podstatné. Teprve v krizi člověk zjistí, že nepotřebuje
nejnovější elektroniku, nejmodernější oblečení, trendy účes a dokonalý make-up, protože z roušky vykukují stejně jen oči. Společnost byla nucena se uskromnit. A zatímco
světově uznávaní ekonomové toto „zmrazení“ považují za konec prosperity, příroda
kolem nás se nadechuje a vzkvétá. Rozkvetla nejen naše planeta, ale i to dobré v nás.
Přiznejte se, kolik z Vás doma na koleni šilo roušky, nosilo obědy sousedům, nakupovalo seniorům a doučovalo děti známých? Ta ohromná vlna solidarity a ohleduplnosti k ostatním… Nevzpomínám si, kdy naposledy jsme si bez ohledu na naši
odlišnost tolik rozuměli. Nepotřebovali jsme k tomu vůdce, kteří by nám diktovali, co a jak máme dělat, dělali jsme to sami od sebe, protože jsme cítili,
že to takhle má být. Před nějakou dobou jsem četla rozhovor s jedním profesorem filozofie na Jihočeské univerzitě. Vyjádřil v něm přání, aby současná krize přispěla k tomu, že si začneme více uvědomovat křehkost
lidského života a budeme problémům věnovat pozornost z hlediska
reálné rizikovosti a altruismu, nikoli z hlediska politických her
a arogantního egoismu. A co bych si přála já? Abychom se
k těm „zajetým kolejím“ tak docela nevraceli. Aby ten
„normální život“ byl plný ohleduplnosti k druhým
lidem, k přírodě a planetě, na které žijeme.
Aby v něm dominovaly mezilidské vztahy,
naše rodina a přátelé. Ano, nastal
čas na normální život…
↘ teš

Do zdravotního střediska už se bez problému
dostanou lidé na vozíku či maminky s kočárkem.
Zmizely schody, zhotovila se nová dlažba
a mobiliář. Již delší dobu je v budově instalován
schodišťový výtah.
Na hasičské zbrojnici v Horní Sloupnici zbývá
dodělat poslední práce. Nová garáž už má vrata,
zbývá dokončit nový šedý nátěr fasády.
Nové stromy, křoviny, lavičky, osvětlení, stroje
na cvičení… To vše na upraveném prostranství
v sousedství autobusového nádraží.
Přijďte se podívat.
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Zprávy obecního úřadu
Změna v Domově
pro seniory Sloupnice
V Domově pro seniory ve Sloupnici došlo
ke změně. Stávajícího ředitele Ing. Miroslava
Šteyera nahradil Ing. Pavel Tupec.
Proč k této změně došlo? Už ve třetím čtvrtletí minulého roku ředitel domova avizoval,
že přidělené finance nebudou na provoz
domova stačit a skončí ve ztrátě. Vedení
obce oslovilo Pardubický kraj a požádalo
ho o finanční příspěvek. V listopadu jsme
dostali od kraje 1 milion korun. Obec přidala
ze svého rozpočtu dalších 300 tisíc korun, ale
ani to nestačilo na kladný výsledek hospodaření. Domov i po zapojení rezervního
a dalších fondů vykázal ke konci roku ztrátu
1,8 milionů korun. Starosta v říjnu kontaktoval dopisem ministryni práce a sociálních
věcí, ve kterém ji vylíčil svízelnou situaci
v našem domově a pozval ji do Sloupnice
na návštěvu. Došlo i k osobnímu a příslibům pomoci. Bohužel zůstalo pouze u slibů.
Mezitím proběhlo jednání na krajském úřadě
s radním pro sociální věci, kde vyšlo najevo,
že srovnatelné domovy v kraji (mimo domov
v Červené Vodě) ztrátu nevykazují. Byli jsme
seznámeni s rozborem hospodaření, který
pro domov nevyzněl nejlépe. Z toho důvodu
jsme si objednali zhotovení ekonomického
auditu, který proběhl během února v letošním roce. Výsledkem bylo zjištění, že ztráta
v hospodaření byla způsobena zčásti navýšením platů zaměstnancům, které bylo nařízeno ministerstvem práce a sociálních věcí,
a zčásti nedostatečnou platbou od klientů
domova. Avizovaná ztráta pro letošní rok
byla vyčíslena na cca 6 až 7 milionu korun.
Při daňové výtěžnosti by to znamenalo, že
obec bude nucena přispět na provoz domova
1/3 celého svého ročního rozpočtu.
Starosta o svízelné situaci informoval
i premiéra a 21. února byl spolu s ředitelem
domova a zastupitelem Jiřím Veselým přijat
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na úřadu vlády. Odpovědní úředníci byly
seznámeni s problémem, s nímž se Sloupnice
potýká, a začátkem března si vyžádali doplňující informace. Bohužel v březnu přišla
koronavirová krize a veškeré úsilí vlády bylo
věnováno řešení dopadů pandemie.
Rada obce se problému v domově věnovala
každé jednání a dospěla k názoru, že bude
vhodné stávajícího ředitele odvolat a nahradit ho někým, kdo by situaci v domově alespoň stabilizoval a případnou ztrátu v hospodaření zmírnil.
Oslovili jsme pana Ing. Pavla Tupce,
který prováděl v únoru ekonomický audit
v domově a situaci si dostatečně zmapoval.
Pan Tupec slíbil, že se řízení domova ujme,
ale za podmínky spolupráce našeho domova
s domovem v Chocni. Rada města Choceň se
spoluprací obou domovů souhlasí.
Rada obce Sloupnice na svém jednání
6. května rozhodla odvolat stávajícího ředitele ke dni 18. května a od 20. května jmenovala ředitelem Domova pro seniory Sloupnice
Ing. Pavla Tupce. Starosta obce 20. května
představil vedení domova nového ředitele,
požádal je o maximální spolupráci a zdůraznil nutnost vést domov tak, aby na konci
roku byla ztráta na hospodaření co nejmenší.
Požádal je i o zlepšení mezilidských vztahů
na pracovišti.
Nový ředitel byl jmenován na dobu určitou
do 31. prosince letošního roku. V období
do konce listopadu bude vypsáno řádné
výběrové řízení na obsazení místa ředitele
Domova pro seniory ve Sloupnici.
Chtěl bych touto cestou poděkovat odvolanému řediteli za vše, co se mu za třináct roků
z pozice ředitele v domově podařilo zlepšit. Že
se vše nepovede, to už je úděl vedoucích pracovníků. My, co jsme voleni nebo jmenováni
do vedoucích pozic, musíme počítat s tím, že
jednoho dne můžeme být odvoláni.
Nově jmenovanému řediteli bych chtěl
popřát hodně pevné nervy, trpělivost, spo-

lupracující kolektiv a aby měl v co možná
nejkratší době pocit, že jeho rozhodnutí
vést zdejší domov bylo správné. Vím, že ho
nečekají lehké chvíle, ale věřím, že vedení
domova i obce mu bude nápomocno.

Dokončené akce
S nástupem jara byly započaty práce na bezbariérovém vstupu do zdravotního střediska
a úprava veřejného prostranství u autobusového nádraží. Vstup do zdravotního střediska
prováděla firma RYDO Česká Třebová, s.r.o.
Současně byla odizolována západní stěna
budovy, která byla dlouhodobě podmáčena
a docházelo tím k vytváření plísní ve sklepních prostorech a přízemním bytu. Byl
vybagrován břeh, položena izolační folie,
zemina byla nahrnuta zpět a postavena
opěrná zeď. Dále byla před vjezdem do garáže
položena zámková dlažba. V prostoru nového
vchodu jsou vytvořeny ostrůvky na zeleň.
V rámci bezbariérového vstupu byly rovněž
vyměněny vchodové dveře, které umožní
vjezd vozíčkářům.
Další akce, která byla koncem května
dokončena, je úprava veřejného prostranství u autobusového nádraží. Firma paní
Ing. Břeňové dokončila výsadbu stromů,
velká část prostranství byla osazena keři
a zbývající plochy byly zasety trávou. Při
pohledu na dokončené dílo jsme usoudili,
že břeh za potokem podél opěrné zdi by
si rovněž zasloužil upravit. Paní Břeňová
představila návrh, jak by mohla nevzhledná
plocha vypadat, a je ochotna zvelebit i tuto
část prostranství. Vše by mělo být hotovo
do konce června.
Celé prostranství tak může sloužit široké
veřejnosti. Rada obce navrhla umístit
na náves informační tabuli, která by informovala návštěvníky, jak toto prostranství
vypadalo v minulosti.

Z jednání rady obce
• Rada obce podepsala dodatek ke Smlouvě
o dílo s firmou PP GROUP.CZ s.r.o. Proseč
na prodloužení termínu rekonstrukce garáže
u horní hasičské zbrojnice do konce července
letošního roku, a to z důvodu přerušení
provozu u výrobce vrat a dalších komponentů

kvůli nemoci COVID-19. Ze stejného důvodu
jsou odloženy i oslavy založení sboru SDH
Horní Sloupnice, které byly naplánovány
na druhý víkend v červenci.
• Na základě nabídky od ČEZ ESCO obec
podepsala novou smlouvu na dodávky elektřiny a plynu. U elektřiny se cena snižuje cca
o 12 % a u plynu je to až o 25 %.
• Vzhledem k dlouhotrvající pracovní
neschopnosti dvou obecních zaměstnanců
byl přijat od 1. května na dobu určitou
do 31. října další pracovník. Zdá se, že
zaměstnanců máme dostatek, i tak zdaleka
nestíhají sekání trávy na veřejných plochách. Chtěl bych vás tímto požádat, zda by
si každý majitel nemovitosti posekal trávu
alespoň před ní. Velice by nám to pomohlo
při údržbě ostatních veřejných prostranství.
• V rámci rozšíření služeb pro obyvatele
rozhodla rada obce o otevření sběrného dvoru
od 3. června kromě sobot i každou středu
od 16 do 18 hodin. O úpravě otevírací doby
v zimních měsících vás budeme informovat. Snad rozšíření provozní doby sběrného
dvoru přispěje k tomu, že nebude nehorázný
nepořádek kolem kontejnerů rozmístěných
po obci. Mnozí lidé si tato stanoviště pletou
se sběrným dvorem a vůbec jim nevadí, jak
devastují estetický vzhled obce. Obsluha
sběrného dvora naléhá na občany, aby krabice z kartonu odevzdávali rozložené,
ne sešlapané. Ušetří se tím místo.
• Na pořádek v obci mají vliv i naši „mazlíčci“, kteří volně pobíhají po obci, trhají
pytle u kontejnerů a obtěžují ostatní obyvatele. Na jednání rady obce byl vznesen návrh
na umístění odpadkových košů na psí exkrementy, pro začátek alespoň na dvou místech.

Poděkování
Touto cestou bych chtěl poděkovat všem,
kteří se v době šíření nemoci COVID-19
zapojili do šití roušek pro prodavačky,
pro Domov pro seniory ve Sloupnici i pro
okolní nemocnice. Poděkování patří všem
zaměstnancům Domova pro seniory,
jak zvládli všechna nařízení a příkazy,
a nemoc se v našem domově neprojevila.
Poděkování si zaslouží i paní Lucie Mikulecká, která zabezpečovala nákup a dovoz
potravin pro tři naše obyvatele.
Poděkovat je potřeba i Klubu českých
turistů a hlavně Martinovi Bečičkovi,
že se odhodlali v rámci daných omezení05
uspořádat tradiční akci „Pochod sloupen-

Co nás naučila
(měla naučit)
doba koronavirová?
Všichni doufáme, že ta zvláštní doba, kdy naše životy ovládla nejmenší
a nejjednodušší forma živých organismů, už končí. Zkusme se podívat
na to, co nám dala, co jsme se mohli naučit, dozvědět a změnit v našich
životech především s ohledem na výchovu našich dětí. Zamyslím se nad
tím z pohledu rodiče dvou dětí školou povinných i z pohledu „školy“.

↑	Skupinka žáků 5. třídy čekajících na stanoveném odděleném a označeném místě na školní zahradě na pedagoga,
který je odvádí do školy na vyučování.
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↑	Výuka žáků 4. třídy za dodržení přísných
hygienických opatření.

Když 11.3. vláda rozhodla o uzavření škol,
nikdo jsme si ani neuměli představit, jak
dlouho tento stav potrvá. První myšlenky
byly – Jak „to“ doženeme? Jak zařídit učení
na dálku? Nikdo z nás nikdy v takové situaci
nebyl. Učitelé, rodiče ani děti. Každý z nás
je jiný, proto se naše představy lišily. Není
možné se zavděčit a vyhovět všem. Viděla
jsem to doma na svých vlastních dětech.
Přístupy učitelů z jejich škol se lišily a já
jsem přemýšlela, co je vlastně důležité, aby
se v této době naučily. Mají umět vzory podstatných jmen a vzorce kyselin a hydroxidů?
Nebylo by lepší, kdybychom toto „učivo“
nechali učitelům do školy, až se tam všichni
vrátíme a naučili naše děti dovednosti, které
by je vedly k větší samostatnosti?
Jak moc se liší svět dnešních dětí od toho
našeho? Vzpomínáte? Chodili jste do školy
pěšky? Jezdili autobusem? Vozili Vás rodiče?
A ze školy? Většina z nás chodila asi pěšky
nebo jezdila sama autobusem a cestou
s kamarády zažívala spoustu legrace a dobrodružství. Pomáhali jste doma? Měli jste
myčku nádobí? Robotický vysavač? Sušičku
prádla? Zkuste dát Vašim dětem skleničku –
ať ji umyjí a utřou utěrkou (psychologové
říkají, že v rodinách, kde jsou děti do 6 let,
by neměly mít myčky, protože utírání nádobí
je velmi důležité pro rozvoj motoriky malých
dětí). Ať pověsí prádlo, ať ho seberou a složí.
A pozorujte je u toho. Možná zjistíte, že
chybujete ve výchově dětí stejně jako já.
Zvlášť my maminky máme potřebu dát
dětem všechno, ochraňovat je, opečovávat…
Nechme děti pečovat o nás.

Od 25.5. se škola otevřela pro děti z 1. stupně.
Bohužel nemůže fungovat školní družina.
Pro hodně rodičů to představovalo velký problém. V práci začínají/končí dřív a děti nemá
do školy kdo zavézt a vyzvednout je. Nebyl to
impulz k tomu naučit je větší samostatnosti
a zodpovědnosti? Nastavený budík, připravená
snídaně, možnost kontroly mobilním telefonem. Starší sourozenec dohlédne na mladšího… Odejdou do školy nebo na autobus.
To stejné po škole. Zvládnou to? Zvládli jste to
vy v jejich věku? Není to, že to děti naučíme,
vysvobození pro nás rodiče? Není to skvělé
pro naše děti? Chápu, že se o ně bojíme, ale
zkusme jim věřit, oni to zvládnou. Kdybych
mohla dát rodičům jeden jediný úkol, byl by
UČME NAŠE DĚTI BÝT SAMOSTATNÉ! A tak
ten úkol dávám i sobě, vím, že to bude těžká
práce, ale věřte, že ji nikdo jiný za nás neudělá. Učivo ve škole doženeme, ale s tímhle
nám rodičům nikdo nepomůže. Jak říká
Marek Herman – výchova se musí odmakat.
Závěrem chci poděkovat všem rodičům
za vstřícnost při návratu dětí do škol v podmínkách, které nám nastavilo MŠMT,
učitelům za snahu zůstat ve spojení se svými
žáky (což mnohdy není snadné ani, když sedí
ve třídě) a žákům, kteří pracují a komunikují s učiteli, i když do školy nemusí chodit.
Děkuji učitelům prvního stupně, že se nebojí
a zvládají výuku v těchto podmínkách.
8.6. jsme se ve škole sešli všichni! A v září
se těšíme na viděnou už snad tak, jak jsme
všichni zvyklí. Bez roušek, s úsměvem
a celé třídy.
↘ mgr. martina kučerová
zástupkyně ředitele základní školy

↑	Bezpečnostní opatření dodržujeme i ve školní jídelně.
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Zprávy z Domova
pro seniory Sloupnice
Poděkování
Děkujeme za pomoc a podporu všem známým i neznámým dárcům. Bez Vás bychom
uplynulé tři měsíce zvládli jen stěží. Jsme moc rádi, že jste nás v tom nenechali.
↘ zaměstnanci a klienti dps

Představení nového ředitele
							
Motto:
							
Kdo chce, hledá způsoby, (jak to udělat)
							
kdo nechce, hledá důvody (proč to nejde)
Vážení obyvatelé Sloupnice,
dovolte mi, abych se Vám představil. Jmenuji se Pavel Tupec a dnem 20. května 2020 jsem byl
jmenován „krizovým“ ředitelem Domova pro seniory Sloupnice. Jmenován jsem na dobu určitou
do 31. 12. 2020.
Na úvod pár osobních údajů – je mi 56 let, bydlím v Běstovicích, mám dvě dospělé děti.
V roce 1986 jsem ukončil studium na VŠE v Praze, 10 roků jsem pracoval v Osevě Uni Choceň jako
hlavní účetní, 23 let jsem potom pracoval jako finanční ředitel ve firmě BOR, s.r.o. Choceň.
17 roků jsem byl neuvolněným místostarostou v Běstovicích.
Asi Vás nepřekvapí, když Vám řeknu, že ekonomická situace našeho Domova není růžová.
Za rok 2019 skončilo hospodaření ztrátou ve výši 1,8 mil. Kč, tzn. že Obec za rok 2019 přispěje
na provoz Domova částkou 4,3 mil. Kč. V letošním roce bude muset Obec na provoz Domova
přispět zřejmě ještě víc.
Mým hlavním úkolem je zjistit aktuální ekonomickou situaci, stabilizovat ji, navrhnout
a postupně zrealizovat opatření k jejímu zlepšení. Nečekejte ode mě zázraky do tří dnů, bude to
běh na delší trať. Když mohou ekonomicky dobře fungovat jiné domovy, tak proč by to nemělo
jít i ve Sloupnici? O výsledcích našeho
snažení Vás budu pravidelně informovat v příštích číslech PELMELU.
Vím, že nyní všichni prožíváme
velmi hektické období, a taky vím,
že cesta ke zlepšení ekonomické
situace Domova nebude jednoduchá,
ale jsem přesvědčen, že společně to
dokážeme.
↘ ing. pavel tupec
„krizový“ ředitel

←	Nový ředitel Domova pro seniory Sloupnice

Ing. Pavel Tupec (vpravo) podepisuje smlouvu
o partnerství s ředitelem Zařízení sociální péče
	Choceň Janem Vojvodíkem.
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Žádost o pomoc
Přemýšlel jsem nad tím, co Domov pro seniory Sloupnice nabízí svým klientům jako bonus.
Dlouho jsem nemohl na nic přijít. Až včera, když jsem šel do práce a viděl u vchodu ceduli
s naším názvem – mě to trklo – je to DOMOV. Zkuste si zavřít oči a co se Vám vybaví, když řeknu
zařízení sociální péče, centrum sociální péče nebo lůžkové a sociální centrum pro seniory?
Mně se nevybaví nic. A co se Vám vybaví, když řeknu DOMOV? Mně se vybaví moji blízcí, dům,
zahrada, stromy, ptáci, květiny, oblíbená jídla, domácí zvířata… a to všechno v našem domově
je. Máme krásnou zahradu plnou květin, máme stromy, máme kočky (dvou i čtyřnohé), jíme
oblíbená jídla, navštěvuje nás paní se psem, chybí nám ještě králíci a ptáci – tady bych Vás chtěl
požádat o pomoc, pokud byste nám někdo mohl zapůjčit králíky či nějaké zpěvné ptáky nebo
pokud nám můžete darovat řezané květiny z Vašich zahrádek, tak se nám ozvěte.
↘ ředitel dps

Změny ve stravovacím úseku
Počínaje 1. červnem 2020 je novou vedoucí kuchyně DpS paní Ilona Králová (tel. 607 040 677)
a její zástupkyní paní Alena Kličková (606 784 869).

Smlouva o spolupráci
Dne 2. 6. 2020 byla podepsána Rámcová smlouva o partnerství a spolupráci se Zařízením
sociální péče Choceň – prakticky to znamená, že se budeme snažit najít možnosti vzájemně
výhodné spolupráce, např. společná organizace školení, pomoc při zavádění Domova se zvláštním režimem atd. Děkujeme kolegům z Chocně za krásný dárek – nový web nás potěšil a věříme,
že se bude líbit i vám. Více informací v tiskové zprávě.

Tisková zpráva
DOMOVY PRO SENIORY BUDOU STRATEGICKY SPOLUPRACOVAT
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci podepsalo Zařízení sociální péče Choceň a Domov
pro seniory Sloupnice. Vzniká tak společná platforma s téměř 200 lůžky.
„Rozhodli jsme se společně řešit odbornou stránku služby, připravovat společné projekty a spojit se při nákupech
a dodávkách služeb. Každý z našich Domovů je něčím unikátní, každý má něco, co dělá jinak než ten druhý a chce se
o to podělit“, vysvětlil Pavel Tupec, ředitel Domova pro seniory ve Sloupnici.
Spolupráce bude probíhat na všech organizačních úrovních a měla by vést k větší efektivitě obou
provozů. Domovu Sloupnice se také otevírají dveře k zahraniční spolupráci, protože Zařízení
sociální péče Choceň je partnerem Domova pro seniory Focris v severoitalském Saronnu.
„Domovy pro seniory zřizované městy a obcemi spolu běžně udržují přátelské vztahy, ale nám v Chocni a Sloupnici jde
o hlubší spolupráci – něco jako je spojenectví Renaultu s Nissanem, kdy obě značky společně využívají schopnosti svých
inženýrů a zároveň se dělí o náklady na drahý výzkum. My nevyrábíme automobily, ale pečujeme o lidi – přesto i my
můžeme vytvořením strategické aliance získat prostor pro oboustranný rozvoj a nákladové úspory. Naši vedoucí provozních úseků myšlenku strategické spolupráce podpořili, to pro nás bylo klíčové“, doplnil Jan Vojvodík, ředitel
Zařízení sociální péče Choceň.
Prvním veřejně viditelným krokem choceňsko-sloupenské platformy bude společná grafika
a partnerská spolupráce na již probíhajících projektech.
Více informací najdete postupně na www.PomahamTi.cz a www.ddsloupnice.cz.
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Info

z mateřské školy
Od 17. 3. 2020 patřila naše mateřská škola
mezi 95 % mateřských škol v republice,
které byly z důvodu nemoci COVID-19 uzavřeny. K opětovnému otevření MŠ došlo
18. 5. 2020, kdy rodiče museli přinést
podepsané čestné prohlášení o zdravotním stavu dítěte a podepsané podmínky
pro provoz Mateřské školy do 31. 8. 2020.
Dveře MŠ se pro děti uzavřely na dva
měsíce, ale během této doby dostávaly
předškolní děti pravidelně činnosti, které
s rodiči doma vypracovávaly. Snažili jsme
se vybírat materiál ze Školního vzdělávacího programu tak, aby domácí vzdělávání bylo pro dítě obsahově rozvíjející
ve všech kompetencích. Nabídka byla
zaměřena i na pobyt v přírodě, protože
v takovém prostředí se dá dítě ideálně
rozvíjet. Žádali jsme rodiče i o zpětnou
vazbu přes email, a tak se domníváme,
že převážná část dětí požadované úkoly
plnila. Za to samozřejmě patří rodičům
i dětem poděkování. Nezahálel ani tým
pracovníků MŠ. Nepedagogický personál
uklidil a vydesinfikoval celou mateřskou
školu a zahradu. Paní kuchařka šila
roušky pro Domov seniorů, ale i pro nás,
p. VŠJ mimo uklízení školní kuchyně rozvážela materiál pro děti na kole do požadovaných domácností. Pedagogové v MŠ,
anebo při práci z domova dopsali různé
resty, vypracovávali nový materiál, který

10

budeme používat v blízké době, vzdělávali
se on-line na různých seminářích. Došlo
i na velký úklid školní půdy, se který
nám hodně pomohli chlapi z Obce, a tak
naše poděkování patří pánům Karlíkovi
a Benešovi.
Mateřskou školu jsme museli dovybavit o různá hygienická zařízení, jako jsou
stojany na dezinfekci, papírové zásobníky, dezinfekční a ochranné pomůcky.
Dle Manuálu pro Mateřské školy a Doporučení pro zařízení školního stravování
muselo být vypracováno spousta dokumentů, které rozhodně nejsou konečné.
Pravdou ale také zůstává, že život
plný stresu, shonu před propuknutím
COVIDu-19 potřeboval na té rychlosti
ubrat. A to se díky pandemii stalo. Čas
se jako by zastavil, najednou se spousta
rodin doma potkala, rodiče se svými
dětmi začali trávit daleko víc času,
všichni jsme vzhlíželi k životu s pokorou,
a i přírodu jsme viděli jinýma očima.
To jediné vidím já jako plus této doby.
A tak se snažíme vracet k normálu.
Dveře MŠ se pro děti opět otevřely, rodiče
daná pravidla dodržují, děti též. Všichni
si přejeme, ať už je vše za námi, ale
moc dobře víme, že COVID-19 se jen tak
nevzdá, a co bude na podzim je zatím
„v oblacích“.
↘ iva mikulecká, ředitelka

Pochod Sloupenskými
lesy „soukromě“
Pro veřejnost jsme tentokrát pochod zařídit
nemohli. Ale když vláda umožnila pohyb
skupinek v počtu do deseti osob, vznikla
tím možnost zachránit 46. ročník našeho
pochodu. Pěší trasy, vybrané od podzimu,
jsme si prošli alespoň my, organizátoři.
Bez propagace, bez zveřejňování. Podobně
to bylo i při prvním ročníku.
Ráno 8. 5. 2020 jsme se postupně scházeli
na hřišti a fasovali jsme od Ireny Jandlové
speciálně na pochod šité turistické roušky.
V předem stanovenou hodinu, aby nás
nebylo na jednom místě nad limit, jsme

vypouštěli na trasy smečku za smečkou
v rozestupech 15 minut. Trasy jsme neznačili fáborky, ale orientaci zajistil obvyklý
slovní popis, kreslená mapka a výjimečně
i navigace v mobilech. Jen jsme trasy doplnili
o samoobslužné kontrolní stanoviště. Pro
15+25 km ve Švábenicích a pro 8 km v Končinách. Počasí vyšlo dokonale. V cíli jsme se
obešli bez diplomů a medailí, ale s radostí
a spokojeností. Pochod jsme věnovali výročí
90 let od slavnostního otevření sokolovny
ve Sloupnici. Pochodu se zúčastnilo 43 osob.
↘ klub českých turistů ve sloupnici
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Vody je ve Sloupnici

dostatek

Společnost Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. (VAK) zásobuje
vodou naši vesnici a další obce na Vysokomýtsku. S představiteli
společnosti jsme si povídali o vodě a vodním hospodářství ve Sloupnici.
 Posledních pět let se potýkáme s velkým
nedostatkem srážek. V jakém stavu je
hladina zdejších podzemních vod?
Sloupnice je dostatečně zásobená vodními
zdroji z Vilámova a z bývalé cihelny (v areálu dílen zemědělského družstva). Jejich
vydatnost je dostatečná pro celé spotřebiště
Sloupnice, Borová a částečně i pro České
Heřmanice. Ve Vilámově jsme letos přesto
zhotovili nový vrt hluboký zhruba 90 metrů,
který ale zatím není třeba využívat. Pokud se
situace dramaticky a nečekaně nezmění, je
vody určitě dostatek a není důvod k obavám.
Další zdroj v Dolní Sloupnici (vrt u Karlíkových slouží pro České Heřmanice).
 Jaká je kvalita zdejší vody?
Hodně dobrá. Čerpá se z velké hloubky,
takže obsahuje velké množství minerálů.
To má sice za následek zanášení sítek, rychlovarných konvic a podobně vodním kamenem, ale má chuť a pro člověka je příznivější
než měkká povrchová voda. V podzemí je více
vrstev vody, ale ne každá je vhodná k pití. Při
výstavbě vrtů musíme umět čerpat vodu z té
správné vrstvy.
 Sloupnice je spolu s dalšími obcemi vlastníkem VAKu. Co to pro obce znamená?
Ukázalo se, že to je asi nejlepší model pro
nakládání s pitnou vodou. Obce mají své
zdroje a vodovod pod kontrolou, investují
„do svého“, jejich finance neodtékají cizím
vlastníkům. Zisk se vrací do infrastruktury
formou oprav a rozvoje.
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 Co obnáší péče o zdroje vody
a infrastrukturu?
O zdroje vody je třeba pečovat v rámci
ochrany přírody a rozvoje krajiny. Naše
činnost spočívá v monitorování kvality odebírané vody v souladu s legislativou a běžná
údržba zařízení k čerpání a distribuci vody.
 Chystá se v dohledné době nějaká větší
údržba vodojemů a vodovodu?
Nic zásadního. Údržba a opravy probíhají
stále. V posledních letech byly ve Sloupnici
provedeny poměrně rozsáhlé opravy vodovodních řadů. Využili jsme k tomu i probíhající
stavbu kanalizace. V letech 2006–2019 jsme
na opravy a údržbu vodovodu ve Sloupnici
vynaložili více než 17 milionů korun. Do zmíněného nového zdroje na Vilámově jsme
investovali 820 tisíc korun.
 Jak se odhaluje havárie vodovodního řádu?
Nepřetržitě sledujeme pomocí elektronického dispečinku veškeré průtoky a procesy
v celé naší infrastruktuře vodovodů a kanalizací. Pokud některý z parametrů vybočí
z nastavených hodnot, tak systém vyhlásí
poruchový stav. Pokud vyhodnotíme. Že se
může jednat o havárii, vyjíždí pracovníci
do dané lokality poruchu lokalizovat. K tomu
nám slouží celá řada přístrojů určených pro
vyhledání možných úniků vody. Po lokalizaci
poruchy následuje její oprava.
 Proč po odstávce vody teče z kohoutku
rezavá voda?

Vodní zdroj Vilámov

To je dané částicemi železa, které se
v potrubí usazují a při změně průtoku vody
se rozvíří. Není to nic zdraví škodlivého a ne
vždy se tomu dá zabránit. Snažíme se tomu
předcházet pravidelným odkalováním vodovodních řadů.
 Jaký je aktuální trend ve spotřebě vody?
Za poslední roky nepozorujeme žádné
výraznější změny. V oblasti, která spadá
do naší kompetence, se spotřeba na hlavu
pohybuje kolem 80 litrů denně včetně průmyslového využití.
 Promítá se do spotřeby, že se lidé snaží
více zachytávat dešťovou vodu?
Spotřebu vody z vodovodů to nijak
významně nesnižuje. Využití dešťové vody je
skvělé pro zalévání zahrad, ale třeba pro splachování záchodů může být problematické.
Někteří lidé vymýšlejí technická řešení, kdy
pouštějí do společného potrubí dešťovku,
a když jim dojde, přepnou na pitnou. Může
se pak stát, a také se to už stalo, že se díky
tomu v potrubí rozšíří bakterie, které zamoří
celý vodovod. Zákon přitom jasně říká, že

potrubí pro pitnou a dešťovou vodu musí být
oddělené.
 Ovlivnila nějak spotřebu vody nedávná
karanténa?
Konkrétně ve Vysokém Mýtě spotřeba
klesla, což bylo dané přerušením výroby
v Ivecu. V ostatních místech zůstala stejná,
nebo mírně stoupla díky tomu, že byli lidé
doma.
 Jak se stanovuje cena vodného
a stočného?
Cena vodného a stočného je státem regulovanou cenou, která se stanoví podle zákona
o cenách a zákona o vodovodech a kanalizacích podle předpokládaného množství fakturované pitné vody nebo odváděné odpadní
vody. Připočítávají se také takzvané oprávněné náklady spojené s dodávkou pitné vody
nebo odváděním odpadních vod.
Od 1. května došlo ke snížení sazby DPH
u vodného i stočného z 15 % na 10 %, cena
vodného se tedy snížila o 1,70 Kč na 37,43 Kč
za kubík vody.
↘ mš
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Facescimi, estrum expedignis aturerores
nonserum quaspie ntotaest, velibusti quodi
rerum et venes explitibus reseriam, sum
auda ipsamus idem imi, odis de eaquaectenit
qui temquae. Nemporio. Nam se dolor sincit
etur atem facestio et a cone nonsequi cuptae
sequo doloratem atenis etus.
Ommolup taquia que is nectatus preprae
evenit diosa enimus nit am que ratur ad qui
iunt fuga. Xero doluptate dissit lis ipsae mi,
aut apit velestion eatur sit andant laborib usdam, simolo berchit omnis es ea se
occulpa nulpa explis moluptat.
Luptaep ercidem auda ipsame volorro
que quidendiate plit lam, tem ni doles ut
eumquod ute id utaquas qui que il in parumquisqui utemperum autatiat.
Officie nihillaut idercipic to consequam rem
quis acepedi rerfera prem. Est atur, torem
aut eiciasint vendand ignima volo berum
doluptatem ea videlenim dipisimodit el
ipsandipsam, ommolorempor sumqui ut
vereperum reraerio est, et voloriones qui cullaborro illationest et volor magnihi litasime
ra conem rentior eicimaxime laboribus nobis
qui dictiam volut atur, et et rerum ulparch
ilicid ulpa qui omnim nimint es cum dolorro
te eost il exceaqu asimped moluptatiae. Sed
quuntus unt hillaccusa denisquos ea eati
nusanim oloreicil expe nim inci blaut fugiass
imporit prem quidusamet qui venihilibus
saniam faccusa poribus animagnis re conse
nobit, officipit disti atiorat litae videlit ab
inctaquo tet a voloreius dolorit, veleniminvel
ium hilla quuntec tasitat explab in eiuntio.
Perferspit eosam aliquod iorerum con repella
ccuptam reped mod ut prepedit, cus.
Repedis quosto illamen ectatur simus sintur,
iur magnis sant aut volupta testiorion Eceperum, cum net, qui que maximol uptaqua
menime pora quiam eliquuntius sita pa quae
sunt, toritatur? Pa sitatibus, ommodignit
et fugitatist que eossit audi aliquam labore
volene odit hitin ressi aut lab ipit hictur
arumenit mint miliat everum ipis mo dolor
abo. Itatium exped quiamet inis ut magnis
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susam laboria meniminusam, sum et erum
qui dollaciam conesto taecta platem elliatum
unt quuntibus sae. Nam el incto doloremo
ius comniminus mil iur sitem sitioss imeniminvel mi, quias sitiati doloriandam inti
rent, sus, voloraesed ut ma verorec aborerum, tem utae erferum accab iunt, comnis
aute volupta teseceptur reiundae asi conet
pos autet eatquas mincto doluptis venitiore
doluptatque dis alia nimus dolor soluptas
sim nessincte con cum ressum labore et
doluptatem quidunture ea sent officiae et
ent aut landaeptat ex et occus enias excepera
dipsaperiata ipsandendus.
Ur, consequo bea consed et, nisi comniet
pelenectur, to beritatis acest venderchitio
bersperuptio inctior estisse quiduci consequist, si to bearunt verum int digname
venda doluptur aut debis quae verum eum
ex expla de odissi apis conecto berchilic tem
facit hic tempor rehenti stibus dis alit volo
im rem recullest, simo tem quunditatur?
Aliquatemodi blat. Me labore ex eum de
ipsanis exeriat vel maxim aditi autem iniet
re vendantia ditionsenis vendunt.
Ferchic iaspicit qui berione stioressum eate
res in rehendipit quia necusam endae des se
ipitat.
Ibusda volupta tatum, sum re plitioris
sequiae ped eturis volest quis as natur
molendis et lab im erum apis ex experup
tatqui autecepero magnimodi unt harum
nonseri orrovitaturi arupta comnis doluptatum asinihilic te con eum reperatat.
Ebis vendis acepudit, sundellatem qui
occaepe rferae omnis aut doluptat.
Aquo et experferum inctum dolorrum raturit
ea quati blantium, se necepudit re nitiumq
uiatess itatibus, quam, ut lab int occum
conse excest, torersperit quis sus non reperibus et, vollenis auda quam fuga. Ehendan
dignihi llaniat.
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iur magnis sant aut volupta testiorion Eceperum, cum net, qui que maximol uptaqua
menime pora quiam eliquuntius sita pa quae
sunt, toritatur? Pa sitatibus, ommodignit
et fugitatist que eossit audi aliquam labore
volene odit hitin ressi aut lab ipit hictur
arumenit mint miliat everum ipis mo dolor
abo. Itatium exped quiamet inis ut magnis

susam laboria meniminusam, sum et erum
qui dollaciam conesto taecta platem elliatum
unt quuntibus sae. Nam el incto doloremo
ius comniminus mil iur sitem sitioss imeniminvel mi, quias sitiati doloriandam inti
rent, sus, voloraesed ut ma verorec aborerum, tem utae erferum accab iunt, comnis
aute volupta teseceptur reiundae asi conet
pos autet eatquas mincto doluptis venitiore
doluptatque dis alia nimus dolor soluptas
sim nessincte con cum ressum labore et
doluptatem quidunture ea sent officiae et
ent aut landaeptat ex et occus enias excepera
dipsaperiata ipsandendus.
Ur, consequo bea consed et, nisi comniet
pelenectur, to beritatis acest venderchitio
bersperuptio inctior estisse quiduci consequist, si to bearunt verum int digname
venda doluptur aut debis quae verum eum
ex expla de odissi apis conecto berchilic tem
facit hic tempor rehenti stibus dis alit volo
im rem recullest, simo tem quunditatur?
Aliquatemodi blat. Me labore ex eum de
ipsanis exeriat vel maxim aditi autem iniet
re vendantia ditionsenis vendunt.
Ferchic iaspicit qui berione stioressum eate
res in rehendipit quia necusam endae des se
ipitat.
Ibusda volupta tatum, sum re plitioris
sequiae ped eturis volest quis as natur
molendis et lab im erum apis ex experup
tatqui autecepero magnimodi unt harum
nonseri orrovitaturi arupta comnis doluptatum asinihilic te con eum reperatat.
Ebis vendis acepudit, sundellatem qui
occaepe rferae omnis aut doluptat.
Aquo et experferum inctum dolorrum raturit
ea quati blantium, se necepudit re nitiumq
uiatess itatibus, quam, ut lab int occum
conse excest, torersperit quis sus non reperibus et, vollenis auda quam fuga. Ehendan
dignihi llaniat.

15

Redakční poznámky
∗
∗

Články a fotografie zasílejte v elektronické podobě.

∗

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, prosíme, zasílejte nejpozději do dne uzávěrky příštího čísla.
Nemůžeme zaručit, že příspěvky dodané po datu uzávěrky, budou otištěny.

Příspěvky, připomínky a dotazy zasílejte na adresu

pelmel@sloupnice.cz
Uzávěrka příštího čísla Sloupnického PELMELU je 20. května 2020.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. června 2020.
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