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Tak vážení, léto je v čudu a vánoce jsou za dveřmi! Blbě se to poslouchá, co? A vy to vlastně
máte před sebou černé na bílém (nebo na barevném) a můžete si to přečíst ještě jednou. Nebo
dvakrát. Nedělejte to, nebo z toho budete mít podzimní depresi. A to bych nerad. Pojďme se
raději bavit o něčem příjemném. Třeba… Třeba o tom létě!
No povídejte, jaké bylo? Rozvolňovali jste? A promořovali? Nebo lítali se sekačkou jako blázni.
Letos té trávy bylo, co? A že prý už nikdy nebude deštivé léto. Meteorologové… prognostici…
žvanilové! A co dovolená? Dali jste nakonec to Chorvatsko nebo ne? Nebo jako správný vlastenci
pěkně po Čechách či po Moravě? To já stihl obojí. V srpnu s rodinkou Vysočinu a v září sólo
Austria. No nelekejte se, žádný klokani, normálně Rakousko, Alpy, turistika… Ale promiňte,
strašně spěchám. Takže postupně.
Na rodinnou dovolenou jsem si – jako letos skoro všichni – půjčil karavan. Poprvé. Má to
určitě spoustu výhod. Například balení. Žádné hečmání věcí do kufrů, pěkně si to vyrovnáte
do komínku do skříňky. A jídlo z ledničky – rovnou do ledničky. Moc fajn. No a potom tu věc
zapřáhnete za auto a vyrazíte. Teda rádi byste vyrazili, ale ono to moc nejde. Takže to má
i nějaké nevýhody. Náš stařičký citroenek má co dělat, aby maringotku utáhl, a když vyjedeme
za vesnici, vypadá to, že nás „to“ popadne za závěsné zař… no prostě za kouli a zahodí do pole.
Okamžitě jsem si vzpomněl na slova jednoho kamaráda, že nejhorší silnice na celém Balkáně je
ze Sloupnice do Litomyšle. Když najedeme na rovnější silnici, je to lepší, ale stejně nám každý
větší kopeček dává co proto. Každé špatné odbočení je vážný problém. Zkuste se s takovou krabicí
někde otočit. A co teprve ten zástup nedočkavých řidičů za vámi, který by rád předjel a ono to
nejde. Jsem rád, když to dotáhnu k rybníku a vypřáhnu zpocené koně. A teď se zase ukáží ty
výhody. Zapatkujete a v tu ránu máte svůj domeček. S postelí, se stolečkem, s křesílky, ledničkou… Pěkně z vrchu se koukáte na ty ve stanech a usmíváte se jejich problémům s mravenci
a jehličím ve spacáku. Vám na sporáčku bublá polévka k večeři a pohodově si bydlíte. Však si
to zasloužíte. Však jste si to taky odmakali. Jen tam vzadu v hlavě vám hlodá myšlenka, že to
za týden budete muset dotáhnout domů. Ale to už bude brnkačka. Nepojedete s tím poprvé.
A je to trochu z kopce, ne?
Tak takhle dovolenkuje karavanista. A horal? Víkendový zájezd do Alp jsem dostal k narozeninám a moc jsem se na něj těšil. Autobus cestovky nás vysadil v lese na malém parkovišťátku
a odjel. Bylo nás deset, můj bágl vážil asi patnáct (kg) a průvodkyni bylo dvacet (let). Řekla nám,
že k chatě to je něco přes kilometr. Výškový. Lezli jsme to přes tři hodiny. Po prudkých stezkách,
žebřících, lanech. Občas jsem musel svůj dvacetikilový batoh sundat, abych se napil a nejedl.
Nejhorší bylo potom těch pětadvacet kilo dostat zpátky na záda. Byla to pěkná dřina, jen si
zkuste lézt po skále, přidržovat se lana a balancovat se třiceti kily na hřbetě. Když jsme konečně
dorazili k chatě (o 90 m výš než Sněžka), byl jsem rád, že těch padesát kilo můžu konečně sundat
a dát si pivo. Kolem byly dvoutisícové hory jako prase a na všechny jsme chtěli vylézt. A měli
jsme na to jen tři dny. Vlastně už jen dva a půl. Dva a půl dne sluníčka, propocených triček
a žízně. Dva a půl dne krásných výhledů a bolavých kolen. Dali jsme to a vrátili jsme se všichni,
schválně jsem to počítal.
Tak to byly moje dovolené. Jen tak ve stručnosti. Až se někde potkáme, budu vám vyprávět
víc. Třeba jak se nám dvakrát utopil Fanda nebo jak ženskou ze stěny sundával vrtulník. A vy mi
musíte vyprávět zase o svých dovolených. Někdy. Až se zase budeme moct normálně scházet.
A až se bude moct zpívat…
↘ jan

Rekonstrukce
hasičárny dokončena
Druhou zářijovou sobotu se v Horní Sloupnici uskutečnilo slavnostní předání zrekonstruované hasičské zbrojnice a nového automobilu.
Celá akce odstartovala nástupem hornosloupnického hasičského sboru i ostatních sborů
z našeho okrsku. Po krátkém přivítání velitelem Martinem Holcem se slova ujal pan starosta
Josef Škeřík, který přítomným mimo jiné sdělil, že součástí díla za téměř devět milionů korun
bylo i odvedení povrchových vod do vodoteče, položení nového povrchu před hasičárnou, zhotovení stání pro pět aut i nový nástřik parkoviště za silnicí. Do nových vozidel obou zdejších
sborů a stavebních úprav horní hasičárny a jejího okolí obec investovala od roku 2017 více než 20
milionů korun, dalšími devíti miliony přispěl Pardubický kraj. Starosta rovněž poděkoval všem,
kteří se do rekonstrukce zapojili.
Po něm k mikrofonu přistoupil Jiří Sokol, jenž se velkou měrou podílel na získání finanční
podpory. Objasnil, jaké administrativní kroky musely být provedeny, aby se dotaci podařilo
získat. V závěru oficiální části programu pan farář Tomáš Reschel požehnal nejen nově zrekonstruované hasičárně a novému automobilu, ale i všem přítomným.
V průběhu celé akce si široká veřejnost mohla prostory hasičské zbrojnice prohlédnout
a podrobně se seznámit s novou technikou. Pro návštěvníky bylo také zajištěno chutné občerstvení a bar, který zde byl k dispozici do brzkých ranních hodin.
↘ teš
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Zprávy obecního úřadu
Domov pro seniory
Sloupnice

Restaurace U Labutě
znovu hledá provozního

Zářijového zasedání zastupitelstva se zúčastnil stávající ředitel Domova pro seniory
ve Sloupnici, aby přítomné seznámil s tím,
jaké změny v domově od jeho nástupu
proběhly. Na Krajský úřad Pardubického
kraje byla podána žádost na tzv. odlehčovací
službu. To znamená, že budou vyčleněny
asi dva pokoje pro zájemce, kteří budou
v domově umístěni jen krátkodobě. Dále
byla podána žádost rovněž na Pardubický
kraj na „domov se zvláštním režimem“.
Díky tomu bude možné čerpat větší finanční
příspěvek od státu na péči o klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Pan ředitel si nechal
zpracovat audit na přímou péči, aby se v této
záležitosti lépe orientoval. Byly vypovězeny neúčelně uzavřené smlouvy na různé
služby poskytované různými firmami
a organizacemi.
V rámci finančních úspor jednal i s majiteli budovy, Kongregací Milosrdných sester
Karla Boromejského v Praze, o odpuštění
alespoň jednoho nájmu, což by značně
pomohlo ke snížení finanční ztráty za tento
rok. Výsledek jednání dají majitelé budovy
vědět do konce října.
Obec v letošním roce zaslala domovu
finanční příspěvek ve výši 2,5 miliónu korun
a uhradila ztrátu z minulého roku ve výši
1,8 miliónu korun.
Již při nástupu stávajícího ředitele bylo
řečeno, že je jmenován do konce letošního
roku a že bude ve druhém pololetí vypsáno
řádné výběrové řízení na nového ředitele.
Výběrové řízení již běží, zájemci se mohou
hlásit do 10. října. Stávající ředitel domova
se do výběrového řízení nehlásí. Do konce
roku je ochoten pracovat na tom, aby domov
měl co nejmenší finanční ztrátu a přispěl
k jeho řádnému chodu.

Na obec byla v srpnu doručena výpověď
z užívání bytových a nebytových prostor
provozovatelem restaurace U Labutě. Obec
podala inzerát na nového provozovatele.
Ke konci září si bylo restauraci prohlédnout
asi 5 zájemců. Ze seznamu uchazečů byly
odmítnuti ti, kteří mají zájem restauraci
koupit a provozovat zde jinou než pohostinskou činnost. Pokud se podaří některého ze
zájemců vybrat, měla by se restaurace znovu
otevřít během listopadu.
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Z jednání rady
a zastupitelstva obce
• Po přívalových deštích v polovině srpna
došlo k poškození místní komunikace
v Dolní Sloupnici a chodníku na nově
vybudovaném prostranství u autobusového nádraží. Událost byla nahlášena
pojišťovně, ale bylo nám sděleno, že
pojistka se na poškození komunikací
nevztahuje – museli bychom mít takovou
událost speciálně pojištěnou. Pojištění
všech komunikací by ovšem bylo drahé
a podle informací je nemají sjednané ani
okolní obce. Odhad na opravu poškozených komunikací je cca 300 tisíc korun.
• Zastupitelstvo schválilo nový Pasport
místních komunikací. Jsou v něm zahrnuty veškeré komunikace v obci a stavby
na nich (mostky, zábradlí, apod.). Místních komunikací v obci máme 40 km.
Pasport mimo jiné zahrnuje plán zimní
údržby a související termíny. Do pasportu
je možno nahlédnout na obecním úřadu
nebo na webových stránkách
https://www.gobec.cz/sloupnice/,
prostřednictvím ikony , přihlašovacího
jména (ousloupnice) a hesla (38130).

• Dále zastupitelstvo schválilo rozpočtovou
změnu. Jedná se o dotace, které obec získala od Pardubického kraje a státu. Je mezi
nimi mimo jiné i 2,137 milionů korun
od státu jako kompenzace za krácení
daňové výtěžnosti státem ve výši 7 milionů
korun.
• Na dosud poslední zasedání zastupitelstva
byl pozván ředitel družstva KONZUM v Ústí
nad Orlicí, aby nám vysvětlil, proč po obci
požaduje částku 193 tisíc korun za provozování horní prodejny. Podle pana ředitele
potřebují příspěvek od obcí z důvodu udržení prodejen. Náklady na provoz i mzdy
rostou a tržby z těchto malých prodejen
je dle jeho slov nestačí pokrýt. Pokud by
obec příspěvek nezaplatila, zváží KONZUM
uzavření prodejny. Názory zastupitelů
na uzavření prodejny se různí, mnozí
doporučují finanční částku nehradit. Tím
by značná část obyvatel z horní části obce
byla nucena pro nákupy jezdit jinam.

• Doručovatelé volebních lístků si stěžovali
na špatně označené budovy popisnými
čísly. Prosíme majitele budov, aby si
umístili popisné číslo na viditelné místo,
nejlépe i na poštovní schránky.
↘ josef škeřík
starosta obce

Výsledky krajských
voleb ve Sloupnici
Voleb do krajského zastupitelstva Pardubického kraje se 2. a 3. října
zúčastnilo 572 obyvatel Sloupnice, to je v rámci celé republiky
nadprůměrných 41,2 % voličů. V Dolní Sloupnici dosáhla účast
39,1 % (250 voličů), v Horní Sloupnici pak 43,1 % (322 voličů).
kandidátka

celkem

dolní
sloupnice

horní
sloupnice

STAN

24,4 %

21,7 % (54)

26,5 % (85)

KDU + SNKED + Nestr.

18,6 %

14,5 % (36)

21,8 % (70)

ANO

15,8 %

18,1 % (45)

14,0 % (45)

Pro Pardubický kraj

12,6 %

12,9 % (32)

12,5 % (40)

ODS + TOP

9,8 %

12,4 % (31)

7,8 % (25)

Piráti

9,3 %

11,7 % (29)

7,5 % (24)
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Aktuality

z Domova pro seniory
S účinností od 1. 1. 2021 byla našemu zařízení
schválena registrace na službu Domov se zvláštním režimem a na službu Odlehčovací služba.

Podařilo se nám získat dotaci od Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 471 827 Kč
na pokrytí zvýšených provozních výdajů
a dorovnání výpadků příjmů v souvislosti
s nemocí COVID-19 a dále jsme získali dar
od Agrární komory ve výši 61 000 Kč.

Do konce roku chceme zakoupit starší vozidlo, které bude sloužit zejména pro přepravu
našich klientů. Stávající 15 let staré vozidlo
ŠKODA FABIA bohužel není zcela vhodným
pro tuto přepravu. Část kupní ceny bychom
rádi uhradili z darů, event. z reklamy umístěné na nově nakoupeném vozidle. Prosíme
všechny případné dárce či zájemce o umístění reklamy, aby kontaktovali ředitele
Domova (tel. 602 144 185, email: reditel@
ddsloupnice.cz).

Díky firmě Kaleido VR Tours, která nám
zapůjčila 3D brýle, se rozšířila nabídka
aktivit pro naše klienty o virtuální cestování.
V nabídce jsou mimo jiné procházky lesem,
relaxace na pláži, česká i evropská města
s českým průvodcem, ale také třeba koncert
violoncella v barokní zahradě nebo prohlídka
galerie. Stačí jen nasadit si brýle a naši
klienti mají možnost prožít okouzlující cestovatelský či kulturní zážitek.

V září jsme využili krásné podzimně letní
počasí a vyrazili jsme s našimi klienty
na malý výlet na Džbánovec. Posezení
U Mudáka nezklamalo, občerstvení všem
chutnalo. Zdatní klienti se vydali i do lesa
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a vrátili se s krásným houbařským úlovkem.
Děkujeme Mysliveckému spolku Březina
České Heřmanice za poskytnuté zázemí
a omlouváme se za chybné informace uvedené v srpnovém Pelmelu.

I letos se zapojíme do akce společnosti Konzum – Společně za úsměv 2020 s projektem
na zakoupení drtičky léků. Sbírka poběží
od 1. listopadu do konce roku.

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické
situaci v ČR byl v našem zařízení vyhlášen od 21. 9. 2020 zákaz návštěv. Musíme
proto také zrušit plánovaný Den otevřených dveří, který se měl konat v říjnu
v rámci celorepublikové akce Týden
sociálních služeb.

Vážení spoluobčané,
ačkoliv svět se nám mění před očima, škola
musí zajistit fungování i v této době. Nevím,
kdy čtete tyto řádky a co se změnilo od doby, kdy
jsem tento článek psal? Máme stále ve třídách
roušky, přes které není rozumět tomu, co kdo
říká, nebo se vidíme jen z domova přes obrazovky monitoru? Chodíme ještě do školy, nebo
se učíme distančně online? Je zavřený druhý
stupeň, ale žáci z prvního stupně kvůli vyplácení ošetřovnému pro rodiče stále chodí do škol?
V polovině března se najednou vše zastavilo
a nikdo neměl manuál, jak se s danou situací
vypořádat. Protože nežijeme v Austrálii, učitelé
neměli na dálkovou výuku vzdělání ani zkušenosti, a navíc nebylo možno se na ni dopředu
nijak připravit. Nebyl sice problém vytvořit
online nástěnku domácích úkolů, ovšem
největší potíž byla v komunikaci se samotnými
žáky. První stupeň fungoval vesměs bez potíží,
protože rodiče byli s dětmi většinou doma
a byli rádi, že jim škola chystá program. Větší
problém byl s druhým stupněm. Najednou se
totiž nemuselo do školy. Ačkoliv na webu školy
byl každý týden v pátek aktualizován seznam
úkolů a informací k výuce doma na další týden,
ačkoliv jsme volali rodičům, pořádali online či
telefonické třídní schůzky, ačkoliv jsme tiskli
a předávali materiály a ačkoliv jsme pro zájemce
pořádali online konzultace, někteří žáci vzali
uzavření škol jako začátek prázdnin. Postupně
jsme vylepšovali systém, protože nikdo nevěděl,
jak dlouho tento stav potrvá. Telefonovali jsme
my dětem i rodičům, zpět do školy volali rodiče.
Jedněm se zdálo, že je úkolů málo a chtěli další,
jiní žádali, abychom žáky úkoly nepřetěžovali. Prostě režim jako v běžném školním roce.
Jen s tou výjimkou, že kdo nechtěl nic dělat,
nemusel. Zvlášť, když se dozvěděl, že hodnocení
na vysvědčení bude hlavně ve prospěch žáků.
Že nikdo nesmí propadnout, nebo dostat horší
známku.
A pak už bylo potřeba začít vracet život
k normálu. Nejprve do škol nastoupili žáci
devátých tříd, aby si ujednotili své znalosti
před přijímacími zkouškami. Poté žáci prvního
stupně a nakonec i ostatní z druhého stupně.
S nechápavými pohledy jsme sledovali vládní
opatření, kdy žáci přijedou společně autobusem, společně přijdou před školu, naposledy
se dohromady obejmou a následně se rozdělí
na školní zahradě k očíslovaným tabulím
dle tříd, aby si je učitele mohli s patřičnými

rozestupy a důkladnou hygienou rukou odvést
do tříd. Jediné místo, kde se tak děti nepotkávaly, byla paradoxně škola. Navíc mnozí z těch,
kteří odmítli chodit do školy kvůli strachu
z pandemie, chodili běžně po obci, za kamarády
a po setmění v partě třeba na školní zahradu
loknout si něčeho dobrého. Na konci školního
roku, poslední červnový den si děti odnesly
vysvědčení, na kterém mohlo být klidně
předtištěno z ministerstva školství jediné slovo
„PROSPĚL/A.“ Naštěstí si pro vysvědčení mohly
přijít normálně do třídy.
Doufali jsme, že tím situace končí, a prázdninové informace o klesajících počtech nakažených nás utěšovaly, že časem doženeme,
co jsme nestihli. Ono toho smysluplného,
neprobraného vzhledem k přehuštěným osnovám zase tolik nebylo. Jaké bylo překvapení nás
všech, když jsme se v polovině srpna dozvěděli,
že pandemie byla zřejmě na dovolené a nyní
se vrací hlavně do škol i s rouškami a dalšími
omezeními. Protože však bylo před volbami,
mohli jsme ještě alespoň chvíli volně dýchat.
Vypracovali jsme v rámci tematických plánů
další plány, co vše doženeme, procvičíme, přeskočíme, vynecháme.
Od 1. září vstoupila v platnost povinná distanční výuka v případě uzavření škol. Dostali
jsme finanční prostředky na nákup vybavení
pro online výuku, pořádání videokonferencí,
výukové hodiny, nákup software, elektronické
posílání domácích úkolů. Žáci si ve škole i doma
vyzkoušeli online výuku se spolužáky i učiteli.
Víme, že žáci dnes vědí, jak se i z domu připojit
na výuku. Jen musí chtít. Oni učit se a pracovat
a jejich rodiče je k tomu vést. Jsme připraveni,
kdyby se školy uzavřely, fungovat v rámci
možností. Nechceme nutit žáky celý den hledět
do počítače. Fungoval by rozvrh online hodin
s učitelem formou konzultací na procvičení
nejdůležitějšího k pochopení učiva.
Nechci si ale do budoucna představit, jak
bych šel jednou k lékaři, který vystudoval přes
internet. Nechci si jednou pozvat řemeslníka,
který umí jen online. Přímou výuku nahradit
nelze. A to i přesto, že probíhá v rouškách, což
je samo o sobě dost zoufalé řešení. Kdo to chce
vyzkoušet, nechť pozve dětem domů kamarády,
rozdá roušky a uspořádá jim narozeninovou
oslavu. Můžou si přitom i zahrát pár her.
A třeba to ten COVID časem vzdá. Vždyť je
to nakonec jediná věc z Číny, co vydržela tak
dlouho.

↘ mgr. václav sychra
ředitel školy
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Rekonstrukce
kostela sv. Mikuláše
Milí čtenáři sloupenského časopisu, rozhodl jsem se, že Vás
touto cestou seznámím se záměrem zahájit rekonstrukci
našeho kostela.
Fara je, Bohu díky, v docela dobrém stavu.
S kostelem je to ovšem méně radostné.
Západní průčelí je postaveno na nestabilním
podloží a důkazem toho jsou praskliny ve zdi
po celém vnitřním obvodu oné zdi – tedy
po obou stranách odshora dolů a také mezi
zdí a stropem (viz obrázek). Druhý vážný problém představuje vlhkost ve zdech kostela,
ke které negativně přispěla vnější nepropustná břízolitová omítka zhotovená v 70.
letech 20. století. Tato vlhkost je viditelná
zejména na severní straně vnitřního zdiva
kostela (viz obrázek). Projekty na stabilizaci
západní zdi i na sanaci vlhkého zdiva jsou
hotové. Tyto projekty jsme schopni s podporou obce a kraje zaplatit – za tuto podporu
děkujeme. Pro samotnou realizaci ovšem
musíme žádat o dotace. Aktuálně jsme
podali žádost na MAS (místní akční skupina) Litomyšlsko a pracujeme na zařazení
této památky do PZAD (program záchrany
architektonického dědictví). I kdybychom
tyto dotace (v řádu milionů Kč) dostali, vždy
je nutná spoluúčast, která v těchto částkách není zanedbatelná. Proto jsme vděční
za finanční podporu všem, kterým není lho-
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stejný osud této památky a jedné z výrazných
dominant obce.
Přiznám se, že nejsem člověkem, který
by se v těchto věcech nějak shlédl a chtěl
realizovat. Beru to jako nutnou službu své
farnosti a obci, ve které nyní bydlím. Mnohem více mě baví studium teologie, filosofie
a duchovní služba potřebným. Záměrně
se vyhýbám striktnímu rozdělení věřící-nevěřící. Při žehnání nového hasičského
vozu a opravené hasičské zbrojnice v sobotu
12. září jsem viděl jak lidi, které znám z kostela, tak lidi, které neznám. Vnímal jsem
ovšem u všech přítomných jisté soustředění
a více či méně hlubší pochopení, že se jedná
o vyprošování dobra a ochrany u Někoho,
kdo je více či méně pochopen či poznán.
Kostel sv. Mikuláše je místem, kde se
scházejí lidé, kteří chtějí toto pochopení
a poznání prohlubovat a kteří se modlí
(mimo jiné i) za naši obec i za náš stát.
Bylo by hezké, kdybychom se dočkali jeho
celkové rekonstrukce. Děkuji.
↘ P. ThLic. RNDr. Tomáš Reschel, Ph.D.
administrátor farnosti

KROUŽKY V RODINNÉM CENTRU KOPRETINA 2020-2021- I. pol.
(budova MŠ Sloupnice, vchod zezadu přes dvorek, žlutá brána)
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
-

Každá lichá středa – 15:30 – 17:00 h - 1. lekce – 7. 10. 2020
kroužek tvoření pro děti od 5 do 7 let
(předškolní MŠ, 1. tř. ZŠ)
vedoucí kroužku – Marcela Pavelková
po dohodě je možné vyzvednout děti z MŠ a školní družiny
cena za 1. pololetí (tj. 8 lekcí) je 400 Kč (50 Kč/1 lekce)

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

TVOŘÍM, TVOŘÍŠ, TVOŘÍME

-

každá sudá středa – 15:30 – 17:00 h – 1. lekce – 14.10.2020
zábavné tvoření, vyrábění ozdob, dárečků a dekorací
vedoucí kroužku – Káťa Leksová
pro děti 2. – 5. třídy ZŠ
po dohodě je možné vyzvednout děti ze školní družiny
cena za 1. pololetí (tj. 6 lekcí) je 300 Kč (50 Kč/1 lekce)

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

ZPÍVÁNKY (hudební kroužek)
-

-

každé úterý – 15:30 – 16:30 h - 1. lekce – 6. 10. 2020
děti se budou učit rozvíjet smysl pro rytmus, učit se správně
dýchat, pohybovat se na danou hudbu, zpívat a hrát
na jednoduché doprovodné hudební nástroje
vedoucí kroužku – Helena Dolečková
kroužek pro děti MŠ a 1. – 2. tř. ZŠ (od 3 do 8 let)
zajistíme odvod dětí MŠ a ZŠ
cena za 1. pololetí (tj. 15 lekcí) je 525 Kč (35 Kč/1 lekce)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Kroužek bude zahájen při účasti min. 6 dětí. Přihlášky děti dostanou na první schůzce.
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 31.10.2020.

Projekt je spolufinancován
Pardubickým krajem
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Loučení s létem z ptačí perspektivy
Příroda k nám tentokrát byla milosrdná, a tak jsme za slunného počasí mohli první zářijovou
neděli připravit na fotbalovém hřišti osmi desítkám dětí odpoledne plné her, zábavy a dobrého
občerstvení s tradičními bramboráky. Děti i dospělí nejvíce ocenili výhled do širého okolí z klece
vyzvednuté ramenem jeřábu do závratné výšky 70 metrů. Děkujeme všem sponzorům, kteří Loučení podpořili, a členům našeho spolku a dalším příznivcům, kteří pomohli celou akci zajistit.
↘ spolek českého červeného kříže sloupnice

Prázdninové finále u hasičárny
Tradiční ukončení prázdnin proběhlo na konci srpna v režii hasičů z Dolní Sloupnice. Děti si
užily zábavy na skákacím hradě, prokazovaly odvahu a šikovnost na provazovém žebříku,
střílely z luku i ze vzduchovky, zdolávaly překážky… a ani v chladném počasí neopovrhly
koupelí v pěně. 
↘ red
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Rekonstrukce
hasičárny
dokončena
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Život ve Vietnamu
je jiný…
Jistě jste si všimli, že byl v naší
obci v nedávné době otevřen
nový obchod, který vedle potravin nabízí širokou škálu dalšího
zboží. To však není nic neobvyklého. Zajímavá je skutečnost,
že provozovatelem je vietnamská rodina, která si Sloupnici
vybrala jako svůj nový domov.
O tom, jaké to je být českým
Vietnamcem a bilancovat mezi
dvěma světy, jsem si povídala
s panem Davidem.

 Mohl byste nám na úvod říct něco

o sobě?
Jmenuju se David. Mám své vietnamské
jméno, ale tady raději používám „David“.
Narodil jsem se ve Vietnamu, ale v České
republice už pracuju dvanáct let. Moje
manželka je také z Vietnamu. Seznámili
jsme se v Berouně, kde jsme spolu prodávali v jednom obchodě, máme tři děti.
Před tím, než jsme se s rodinou přestěhovali do Sloupnice, jsme bydleli v Hradci
Králové. Tam máme druhý obchod,
o který se starají naši zaměstnanci, když
teď pracujeme tady.
 Proč jste se rozhodl odjet do České

republiky?
Ve Vietnamu je málo pracovních
příležitostí. Život je tam úplně jiný než
v Evropě. Chtěl jsem, aby moje děti vyrůstaly v lepších podmínkách.
 Co pro Vás po příjezdu do Čech bylo

nejtěžší?
Nejtěžší pro mě bylo naučit se jazyk.
Čeština je hodně složitá, ani teď všemu
nerozumím, je to hrozný (směje se). Když
jsem přijel do České republiky, musel
jsem celý den od rána do večera pracovat.
Jakmile jsem měl nějaký volný čas, hned
jsem se šel učit. Ale nikdy jsem do žádného kurzu nechodil, učil jsem se sám…
 To muselo být obtížné… Jak zvládají

češtinu Vaše děti?
Pro moje děti je čeština také těžká, ale
jsou ještě malé, tak jim to jde mnohem
lépe než mně a manželce. Nejstarší syn
chodí do základní školy tady ve Sloupnici.
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Druhý syn chodí do školky do Zálší, protože jsem ho zapomněl přihlásit do Sloupnice na zápis. Není to daleko, ale chtěl
bych, aby potom chodil do školky sem.
Malá dcera je s námi.
 Čím Vás Sloupnice zaujala?
	Proč jste si otevřel obchod právě zde?
Pět let jsem žil v Hradci Králové a před
tím ještě sedm let v jiném městě. Přál
jsem si pomalejší život… V Hradci jsem
musel být v práci do deseti do večera
a neměl jsem tolik času na děti. Myslím,
že pro ně je život na vesnici mnohem
lepší. Všechno je blízko, mají to kousek
do školy.
 V čem spatřujete největší rozdíl mezi
	Čechy a Vietnamci?
Vietnamci většinu svého času věnují
práci a nemají čas se scházet se svými
kamarády, jako to děláte vy Češi.
 Jací jsou ve Vašich očích zdejší lidé?

Myslím, že Češi jsou moc dobří lidi.
Máme sice hodně odlišné povahy, ale
rozumíme si. V každé zemi jsou hodní
i zlí lidé…
 Udržujete doma nějaké vietnamské

tradice?
Pro nás je jedním z nejdůležitějších
svátků vietnamský Nový rok, který se
stejně jako ten čínský slaví v únoru. Teď
slavíme dvakrát (směje se). Nejdřív v prosinci s Vámi a potom v únoru.
 Když se zastavíme u Vaší identity:

cítíte se být více Vietnamcem, nebo
	Čechem?
Myslím, že jsem obojí (směje se). Tady
už žiju dlouho, ale ve Vietnamu jsem se
narodil a mám tam zbytek rodiny.
 Vietnamská minorita je poměrně

uzavřená a mimo obchody se 		
s majoritou příliš nepřátelí.
	Proč tomu tak je?

Rád se potkám s lidmi, kteří mluví
mým jazykem a znají mou zemi. Je to
stejné, jako byste odjela pracovat do Vietnamu a nikoho tam neznala, nikomu
nerozuměla. Taky byste si našla české
přátele, kteří by vám pomohli.
 Stýská se Vám někdy po rodné zemi?

No, někdy ano. Už pět let jsem ve Vietnamu nebyl a neviděl zbytek rodiny, tak je
to trochu smutné. Ale tady mám manželku a děti i všechno ostatní, co k životu
potřebuju.
 Proč se většina z Vás věnuje obchodu?
	Hledáte kvůli znalosti jazyka obtížně
uplatnění, nebo máte obchodování
v genech a baví vás to?
Jsou určitě Vietnamci, kteří chtějí
jinou práci, aby nemuseli být od pondělí
do neděle v obchodě a měli více volného
času, mohli trochu odpočívat, někam se
podívat. Práce v obchodě je náročná, už
takhle pracuju dvanáct let. Přesto bych
jinou práci nechtěl, baví mě to.
 Přemýšleli jste o tom, že byste se zde

usadili natrvalo, nebo byste se
v budoucnu chtěli vrátit do Vietnamu?
To ještě nevím. Zatím máme malé děti,
které tady chodí do školy, a tak se vrátit
nemůžeme. Ve Vietnamu je jiný školský
systém. Uvidíme, až děti vyrostou…
 Máte nějaký sen? Přemýšlel jste

například o otevření dalších obchodů?
Zatím nic takového neplánujeme. Teď
se snažíme zlepšit obchod ve Sloupnici,
doplnit zboží tak, aby tady lidé měli
všechno, co potřebují, a byli spokojení.
I přes jazykovou bariéru jsme si
s panem Davidem hezky popovídali a já
mu velice děkuji za odvahu a ochotu,
s jakou mi rozhovor poskytl. Přeji jemu
i celé jeho rodině, aby ve Sloupnici byli
spokojení a obchod jim prosperoval.
↘ teš
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Vítání
občánků

Pamětní deska
Mance Sedláčkové

Po delší pauze proběhlo na obecním úřadě
přivítání nejmenších obyvatel Sloupnice.
Mezi nově narozenými dětmi byli Matěj
Kuta, Tomáš Hájek, Beata Běloušková,
Hynek Škeřík nebo Nikola Jana Havlíčková.
Slavnostní akt ozdobili i princové a princezny
z mateřské školy.

V sobotu 19. září byla na rodném domě
Sedláčkových za přítomnosti hejtmana
Pardubického kraje odhalena pamětní deska
zdejší rodačce Marii Sedláčkové, která byla
na konci druhé světové války popravena
v koncentračním táboře Mauthausen.
Vzpomínkový akt iniciovalo Společenství
veteránů Policie ČR v Pardubické kraji.

Vzpomínka na plk. v.v. Jiřího Mikuleckého
16. září to bylo přesně 102 let, co ve Sloupnici přišel na svět předválečný příslušník
československého letectva Jiří Mikulecký.
Následně nechtěný účastník anabáze našich
vojáků územím Polska, která pokračovala
nekonečnými prostorami Sovětského svazu.
Pak dítě štěstěny, jež přežilo potopení hned
dvou britských křižníků, a nakonec jako příslušník královského letectva – RAF se dočkal
konce války a společně s 312. čs. stíhací
perutí návratu do osvobozené vlasti. Brzo
se ukázalo, že ta nebyla k lidem přicházejícím ze zahraničí, zejména ze západu, příliš
nakloněna. Tak opět odchází do Británie,
vrací se do široké náruče RAF. V jejím svazku
setrval v podstatě až do důchodu.
Komorní vzpomínkové akce na svého se
zúčastnil starosta obce Josef Škeřík, Český
svaz bojovníků za svobodu z Ústí nad Orlicí
zastoupený jeho předsedou Klementem
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Holým s manželkou, předseda historicko
dokumentační komise Základní organizace
ČSBS v Ústí nad Orlicí Josefem Havlem rovněž s manželkou. Přítomen byl také letecký
veterán Jiří Fikejz ze Džbánova. Položený
věneček a květiny jen potvrzovaly, že Sloupnice nezapomíná a dokáže být vděčná.
↘ josef havel

Doveda zkouší
Už od začátku roku pracujeme na novém představení. Zkoušení jsme hned dvakrát museli
přerušit – nejprve kvůli jarní karanténě, pak kvůli letním prázdninám, kdy nebylo možné
svolat ansámbl dohromady. Ale od září pilně nacvičujeme. Uveřejněné fotografie prozrazují, že svezeme diváky po moři a budeme hodně hrát a zpívat (pokud nám to tedy ministr
zdravotnictví povolí). V nejisté době nemůžeme slíbit termín premiéry, ale, jak vidno,
zkoušíme navzdory okolnostem.
divadelní spolek doveda

Deštivé léto
V minulém čísle jsme otiskli fotku plného rybníčku ve Vesničce po přívalovém dešti 29. června.
Za pár týdnů, konkrétně 14. srpna, se ale voda vylila zcela, takže hasiči museli odčerpávat vodu
ze zahrady přilehlého domu. Zatopené bylo i dětské hřiště a některé z okolních nemovitostí,
úzko bylo i v dalších domech po proudu potoka.

Fotografie pořízené v okamžiku, kdy už voda trochu opadla.
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Informace
ze ZD Sloupnice
Letošní žně začaly 24. července sklizní řepky na Dolní Sloupnici a skončily v pátek 21. srpna
na žitovci v Řetové. Stejně jako loni nás, především k závěru žní, potrápilo počasí, ale vše jsme
díky vysokému nasazení obsluh sklízecích mlátiček, odvozců, skladníků, kuchařek i všech dalších pracovníků zvládli zavčas sklidit. Novinkou letošních žní bylo nasazení na jaře zakoupené
sklízecí mlátičky Case AFX 8120 s lištou Macdon. V druhé polovině žní nám s cca 150 hektary
pomohla osvědčená posádka Lexionu z Nyklovic. Výnosově jde o nejhorší rok od roku 2010.
Opět se potvrdilo, že nám mokré roky nesvědčí, k dnešnímu dni napršelo na Dolní Sloupnici
již přes 880 mm srážek. Sklizeň slámy jsme dokončili 26. 8. Dožínky se uskutečnily 4. září 2020
v prostorách dílen na středisku mechanizace.
Zasety máme všechny meziplodiny, 352 ha řepky a 192 ha žitovce.
Sklizeň brambor jsme zahájili 7. 9. a máme vykopánu zhruba polovinu výměry.
Silážní kukuřice jsou přibližně 3 týdny opožděné, sklizeň jsme zahájili 21. 9.
Letos se podařila sklidit 3. seč senáží.

Plodina

Výměra (ha)
Skutečnost

Plán

Produkce (t)

Ø výnos (t/ha)

Skutečnost

Plán

Skutečnost

Plán

Pšenice ozimá – na 14 %

496,74

496,39

3 501,57

4 487,00

7,05

9,04

Triticale ozimé – na 14 %

160,17

160,89

1 054,63

1 402,00

6,58

8,71

Ječmen jarní – na 14 %

447,08

446,84

2 777,66

3 500,00

6,21

7,83

1 103,99

1 104,12

7 333,86

9 389,00

6,64

8,5

355,79

355,7

1 316,63

1 576,00

3,7

4,43

1 459,78

1 459,82

8 650,49

10 965,00

5,93

7,51

Obiloviny – na 14 %
Řepka ozimá – na 8 %
Produkce celkem

Informace ze stavby Mléčné farmy Dolní Sloupnice
Nejvýznamnější investice našeho podniku probíhá zatím podle plánu. 30. července jsme zkolaudovali druhou stáj pro dojnice, první kejdovou jímku Wolf včetně technologie čerpání a jímku
na dešťovou vodu. Naše kravky se přestěhovaly do nového ihned s ukončením kolaudace. Poté
následovalo vyklizení a zbourání poslední původní stáje a byla zahájena stavba nové dojírny.
V provozu je i nový krmný vůz Siloking a manipulátor DIECI, pracovníci našeho servisu namontovali stájové technologie ve stanovených časech a kvalitě, což se příznivě projeví i v tržbách dílen.

Řeznictví Sloupnice získalo ocenění
Regionální potravina Pardubického kraje!
Naše vepřové koleno z nové výrobkové řady Sous-Vide zvítězilo ve své kategorii. Ocenění jsme
převzali 4. 9. v Pardubicích. Ze zákulisí další soutěže MLS Pardubického kraje se nám doneslo,
že ani tam bychom neměli zůstat bez trofeje.
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Naše investiční záměry
Z našich čtyřech podaných žádostí v mimořádném 10. kole Programu rozvoje venkova jsme
uspěli s projektem mlékárny v Řetové a další modernizací potravinářského provozu řeznictví. Zbývající projekty do technologie sklizně a skladování brambor nebo výměny technologie
výkrmny prasat zůstaly v zásobníku projektů a stále na ně může dojít později.
Mimo to byl konečně po více než roce doporučen projekt z 8. kola modernizace řeznické porážky,
technologie balení, včetně rozvozného automobilu. Stejně tak byla potvrzena úspěšná registrace
projektu z MAS na pořízení strojů pro krmení na MF Řetová. V září jsme zahájili rekonstrukci
čerpací stanice pohonných hmot.

Bleskové povodně v našich katastrech
Opakované přívalové srážky kolem 50 mm/h byly příčinou povodní i v našich katastrech. Díky
našim protierozním opatřením, zejména průlehům, přerušovacím pásům a technologii Strip-Till nám nejsou známy žádné škody způsobené smytou ornicí, přestože přívaly vody způsobily
lokální zatopení. Jsme v kontaktu se starosty a řešíme společně kritická místa.

Další zprávy z podniku
 V sobotu 3. října 2020 se u nás v rámci Dnů českého zemědělství uskutečnil Den otevřených dveří.
 Dokončili jsme dvojitým nástřikem cestu na Šuráňkův kopec ve Sloupnici a vyspravili obecní
cesty od výkrmny prasat po Mléčnou farmu na Dolní Sloupnici.
 Náš podnik zřejmě definitivně ukončil výkrm kuřat v našem objektu ve Zhoři. V současné
době probíhá diskuse nad dalším využitím nemovitosti.
 Podařilo se nám uzavřít dlouhodobé servisní smlouvy na servis stájových technologií a krmných vozů s několika významnými okolními podniky. Je to ocenění našich kvalit a zároveň
závazkem, že můžeme našim partnerům poskytovat specializované služby s vysokou přidanou
hodnotou.
 Zástupce našeho podniku se zúčastnil pasování prváků na Střední škole technické Vysoké
Mýto a to v rámci dlouhodobé spolupráce především v oblasti praktické výuky. Před slavností
jsme společně s radním pro oblast školství Pardubického kraje oficiálně předali traktor pro
autoškolu, který jsme tento rok škole dodali.
 Společné desáté výročí od založení řeznictví jsme 29. srpna oslavili s jednou z nejvýznamnějších gastronomických událostí v regionu Guláš festivalem v Přívratu.
 I letos počítáme s tím, že ve spolupráci s místními základními školami povedeme
agro-environmentální kroužky. Hledáme vedoucí kroužku pro Sloupnici.

PNEUSERVIS

↘ ing. jaroslav vaňous, předseda družstva

REZERVUJTE SE ON-LINE
VYBERTE SI ČAS PŘEZUTÍ

www.zd-sloupnice.cz/rezervace-pneuservis

NABÍZÍME ŠIROKÝ SORTIMENT PNEU

Barum, Matador, Continental, Semperit, GoodYear, Michelin, Dunlop a další.

Pneu na osobní a dodávkové automobily za internetové ceny
Kompletní služby pneuservisu
Obujeme i Vaše nákladní automobily a zemědělské stroje
Kontrola a doplnění provozních kapalin
Výměna olejových náplní a filtrů
Kontrola stavu akumulátorů, případně jejich výměna
ZD Sloupnice
www.zd-sloupnice.cz

Najdete nás:
Středisko mechanizace Hormí Sloupnice ev. č. 3

tel: 465 549 295, e-mail: mech@zdsloupnice.cz
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OKRASNÁ ŠKOLKA STRAKOV
PODZIM 2020
OD POLOVINY ŘÍJNA PRODEJ OVOCNÝCH DŘEVIN A RŮŽÍ
- široký sortiment opadavých i stálezelených keřů a stromů
- azalek, rhododendronů a jiných vřesovištních
- jehličnanů v balech i kontejnerech
PO-PÁ od 7:00 do 17:00
- živé ploty stálezelené i opadavé
SO od 8:00 do 11:30
- skalničky, trvalky
Strakov 22, 570 01, Litomyšl
- traviny
substrát rašelinu, mulčovací kůru, hnojiva, přípravky
- nabízíme substráty,
na ochranu rostlin
VLASTNÍ PRODUKCE NEBO OD PŘEDNÍCH ČESKÝCH ZAHRADNÍKŮ

tel.:461 639 001

www.ars-vavrin.cz
ars-skolkastrakov@centrum.cz

Obec Sloupnice
nabízí k prodeji
2 ks funkčních
elektrických sporáků
MORA 3102,
které byly vyřazeny
v rámci rekonstrukce
kuchyně v zákl. škole.
Cena je stanovena na
1 000 Kč za kus.
Zájemci se mohou
přihlásit na obecním
úřadě.

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE HLEDÁ ZÁJEMCE
O PRÁCI – BRIGÁDNÍKY ANEB LÍTÁME V TOM SPOLEČNĚ…
Letošním heslem Týdne sociálních služeb, který se měl konat v druhém říjnovém týdnu, bylo:
Lítáme v tom společně. Z důvodu nutných epidemiologických opatření se letošního Týdne sociálních
služeb aktivně nezúčastníme, avšak v duchu jeho hesla se na Vás obracíme s žádostí o pomoc.
Jedním z doporučení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb je vytvoření pracovních záloh –
brigádníků, kteří by v případě pracovní neschopnosti našich pracovníků vypomohli v zajištění služeb
na všech úsecích našeho zařízení. Obracíme se proto na Vás, na širší veřejnost, máte-li zájem nám
pomoci v péči, v prádelně, v kuchyni, v úklidu, můžete se přihlásit do naší databáze „záloh pracovníků“.
V případě potřeby využití Vaší pomoci bude s Vámi sepsána dohoda o provedení práce. Budou Vám
poskytnuty ochranné pomůcky, možnost stravování.
Případní zájemci mohou kontaktovat paní Libuši Zachařovou, tel. 725 700 392.
Děkujeme za pomoc a spolupráci. Lítáme v tom společně…
Pracovníci Domova pro seniory Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice
hledá spolehlivého a týmového
kolegu se zájmem o práci
Nabízíme:
→	Smysluplnou práci na plný úvazek
→ 5 týdnů dovolené
→	Osobní ohodnocení
→	Pravidelné prémie
→	Poukázky v hodnotě 1 800 Kč
→	Příspěvky na obědy
→ „Sick days“ (3 dny)

KUCHAŘ/KUCHAŘKA
Požadujeme:
→ Vyučení v oboru
→	Potravinářský průkaz
→ Výpis z Rejstříku trestů
→	Schopnost týmové spolupráce
→	Praxe v podobném provozu výhodou
Náplň práce:
→	Příprava celodenní stravy pro klienty a zaměstnance

Kontaktní osoba: Ilona Králová – vedoucí kuchyně
tel.: 607 040 677 → e-mail: stravovani@ddsloupnice.cz
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UPOZORNĚNÍ

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení
distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).

ZÁSAH PROVÁDĚJTE PRŮBĚŽNĚ V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DLE NÍŽE UVEDENÉHO ROZSAHU
Nebude-li zásah proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník
pověřený společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od osy vedení na
dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN 50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje, ani větve dřevin
při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve stromů a jiných
porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na lince 800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů a jiných porostů od nadzemního vedení:
 u vedení nízkého napětí nn do 1 kV (400/230 V):
 2 m od holých vodičů a 1,5 m od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se předpokládá výstup osob
 1,5 m od holých vodičů a od izolovaného nebo kabelového vedení u stromů a jiných porostů, u kterých se nepředpokládá výstup osob
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům nn při provádění zásahu je min. 0,3 m.
 u vedení vysokého napětí vn nad 1 kV do 35 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 7 m*
 izolované vedení 2 m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vn při provádění zásahu je min. 1,5 m.
 u vedení velmi vysokého napětí vvn nad 35 kV do 110 kV v rozsahu ochranného pásma:
 vedení bez izolace 12 m*
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům vvn při provádění zásahu je min. 2 m.
* Vzdálenosti odpovídají ochranným pásmům vedení posuzovaným dle roku vybudování, resp. v té době platnému znění energetického zákona. Výše uvedené hodnoty odpovídají zákonu č. 458/2000 Sb.,
ve znění účinném k 1. 1. 2016.

UPOZORNĚNÍ: V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3 m. Při neplnění povinností vlastníka může být Energetickým
regulačním úřadem uplatněna sankce. Při vzniku škody v souvislosti s neplněním povinnosti dále mohou být uplatněny náklady související s likvidací vzniklé
škody. V zákonem vymezených případech musí vlastníci nebo uživatelé pozemků před plánovaným kácením dřevin splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění.
Děkujeme za spolupráci.
ČEZ Distribuce, a. s. Děčín, Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ 24729035 | DIČ CZ24729035 | zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
licence na distribuci elektřiny č. 121015583 | registrační číslo u OTE: 715 | info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz

skupina Čez

www.cezdistribuce.cz

POVOLÁNÍ,

KTERÉ

MÁ

SMYSL
NABÍZÍME:
stabilní zaměstnání
6 týdnů dovolené
náborový příspěvek 75 000 Kč
příspěvky na dovolenou
profesní růst
možnost doplnění VŠ vzdělání

BUĎ POSILOU NAŠEHO TÝMU!
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE

PARDUBICKÉHO KRAJE

krpe.nabor@pcr.cz
720 166 708
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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. listopadu 2020.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 4. prosince 2020.
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