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Časopis obce Sloupnice

Na památku Pruškovým a Mikuleckým
V minulých dnech a týdnech uplynulo 75 let od událostí, které vedly k tragické smrti několika členů rodiny
Pruškových z Horní Sloupnice č.p. 211 a rodiny Mikuleckých z Horní Sloupnice č.p. 38 (vatárna). Místo úvodníku věnujeme tuto stránku připomenutí jejich statečnosti a krutého osudu.
Pruškovi a Mikulečtí ukrývali během druhé světové války ve svých staveních litomyšlského studenta Josefa Kůželu,
který byl vedoucím členem tamější protinacistické odbojové skupiny ÚVOD. Přes dobře zhotovenou skrýš a odvahu jeho
ochránců byl Kůžela po nějakém čase za pomoci lsti vyzrazen.
2. května 1942 přijelo do Sloupnice gestapo. Vtrhli k Pruškům, ale doma byla pouze dcera Miloslava Horská.
Gestapáci tvrdili, že se u nich v domě skrývá Josef Kůžela, ale ona to popřela. Gestapáci stále trvali na svém, a když ji
nepřiměli k přiznání, že se u nich Kůžela skrývá, zbili ji a zavřeli do chléva. Zakrátko přišel z pole Josef Prušek se synem Otou. Gestapáci se jim
snažili namluvit, že se dcera Miloslava přiznala, že ukrývají Kůželu, ale oba to odmítli, a tak je zbili také. Kruté výslechy ani domovní prohlídka
však gestapu nepřinesly očekávaný výsledek, Kůželu nenašli. V tuto dobu dorazil domů Josef Prušek ml., který byl také zbit.
Všichni byli zatčeni a odvezeni na četnickou stanici nejprve do Litomyšle a pozdě v noci do Pardubic, kde byli zavřeni do vazby. Výslechy
pokračovaly, ale bezvýsledně. Gestapo proto nařídilo starostovi Sloupnice vypracovat seznam rukojmích, kteří budou popraveni v případě, že
nebude Kůžela nalezen. Bylo to řečeno Pruškovým při výsleších, a tak se Otakar Prušek rozhodl předejít popravám nevinných lidí a Kůželův
úkryt vyzradit. 4. května 1942 proto jel s gestapem do rodného domu. Zapískal smluvený signál, Kůžela vyšel z úkrytu, načež ho zbili a musel
pod pohrůžkou prozradit místa, kde se všude skrýval. Proto byli také 1. června zatčeni manželé Mikulečtí.
Přišel 27. květen 1942. V Praze byl proveden atentát na zastupujícího říšského protektora SS Obergruppenführera a generála policie
Reinharda Heydricha. Následovala strašná odveta okupantů. Po vyhlášení stanného práva začalo zatýkání jednotlivců i celých skupin a jejich
hromadné popravy. Na Zámečku v Pardubicích bylo zřízeno za tím účelem nové popraviště, zde skončili své životy i příslušníci ilegální organizace ÚVOD z Litomyšlska.
Dne 3. června byla v Pardubicích na Zámečku provedena první poprava, jejímiž oběťmi se stali obyvatelé Horní Sloupnice, Josef Prušek,
jeho syn Otakar, dcera Miroslava Horská a manželé Mikulečtí. V 6.05 hodin byla popravena zastřelením Anna Mikulecká a o pět minut později
její manžel Stanislav Mikulecký. Krátce na to byli zastřeleni i Josef Prušek, jeho syn Otakar a dcera Miloslava. Do popravy byli všichni klidní.
Poslední slova Stanislava Mikuleckého před příchodem na popraviště byla pozdravem synovi.
Jak statečně stáli před popravčími četami odsouzení, potvrzují protokoly o popravách. V protokolu o popravě ze dne 3. června 1942, podepsaného velitelem popravčí čety nadporučíkem německé pořádkové policie Schünemannem, je uvedeno: „…odsouzení během popravy ukázali
vzpřímený a korektní postoj a neřekli ani slovo. Obzvláště statečné byly obě ženy.“ (Anna Mikulecká a Miloslava Horská)
Těla popravených byla odvezena do pardubického krematoria a zpopelněna. Jejich popel byl vysypán do Labe.
–MŠ–
Čest jejich památce!
ZDROJ: GYMNAZIÁLNÍ SEMINÁRNÍ PRÁCE MARTINY KARLÍKOVÉ „OSUDY RODIN PRUŠKOVÝCH A MIKULECKÝCH Z HORNÍ SLOUPNICE ZA DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY“

Sloupenský místopis
Pěstitelský lihovar
Alois Jirásek během svého litomyšlského
pobytu se často sám i s přáteli vydával
na toulky do okolí Litomyšle. Častým cílem
jeho vycházek byla Sloupnice. Říká se, že
přicházel za zdejšími sedláky pro mléko, ale
i pro slivovici z místního lihovaru a nejednu
„knížku“ (jak říkával lahvím slivovice), které
si ze Sloupnice odnášel. (ZDROJ SVITAVSKÝ
DENÍK)

Historie lihovarnictví je však v místech
dnešního „závodu“ poměrně krátká. Takřka
od nepaměti se tu mlelo obilí. „Dlužno dodat, že mlýn tu existoval už v roce 1654, kdy
byl mlynářem Vít Hanuš,“ píše Miloslav Renčín ve studii Když sloupenské mlýny ještě
klapávaly. Postupem doby se tu vystřídala
řada mlynářů z roku Mikuleckých a Fikejzových, kteří zde provozovali i hospodu. Ale
zpět ke zpracování ovoce.
V roce 1900 se ve Sloupnici ustavilo hospodářské družstvo pro zužitkování ovoce.
Prvním předsedou byl Jan Maloch, dlouhodobý starosta obce (1900–1919), jednatelem Václav Šplíchal (v letech 1897–1900
rovněž starosta obce), místopředsedou
Václav Čapek. V dozorčí radě pracovali nejvíce Jan Janecký a Josef Morávek.
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V roce 1902 ustavené hospodářské družstvo koupilo mlýn od Josefa Fikejze. Mlýn
byl značně a nákladně přestavěn a činnost
družstva počala. Zřídilo sušárnu na sušení
ovoce, velký kotel na vaření povidla a pálení
slivovice. První rok vyrobili přes 200 hektolitrů jablečného vína, jablečného moštu a více
hektolitrů slivovice. Zmínění funkcionáři museli vyvíjet velké úsilí, aby se závod udržel.
Největší díl zásluh patří Václavu Šplíchalovi,
který houževnatě se zdravým optimismem
vytrval přes všechna úskalí. Všichni o něm
věděli, že je naprosto poctivý, a proto jmenovaní funkcionáři při něm věrně vytrvali.
V tom náleží jejich zásluha. Sám věnoval
„hospodářskému družstvu“ všechen svůj
volný čas. Výrobcem byl dobrým, ne tak už
dobrým obchodníkem. Zvláště na počátku
první světové války, kdy ceny rychle stoupaly, prodával výrobky, zejména zásobu
prvotřídní slivovice, stále za směšné ceny
(1 litr 80% slivovice za zlatku, 60% za 80
krejcarů). V roce 1915 zasáhla v družstvu
státní rekvizice kovu, i přes všechny protesty přišli o krásný kotel na vaření povidla
a pálení slivovice. Po válce zájem o výrobky
závodu ochaboval. Zejména ovocná vína

nešla na odbyt. Nové představenstvo mělo
těžkou situaci. Následkem nadbytku hroznového vína jablečný mošt nikdo nechtěl,
zásoby se hromadily, dluh vzrůstal, protože
se neplatily úroky a tak došlo k tomu, že
závod před 2. světovou válkou fúzoval s litomyšlským družstvem skladištním a výrobním. V nastalé válce se však všechny zásoby
hladce vyprodaly. V kanceláři družstva visely zvětšené fotograﬁe Šplíchala na jedné,
Morávka a Čapka na druhé, Malocha a Janeckého na třetí stěně. (ZDROJ JOSEF HOLUB)
Kolem roku 1983 se přestal pálit destilát,
několik let zde fungovala sběrna ovoce, ale
i tato služba zanikla. Od roku 1991 je veden
Pěstitelský lihovar Sloupnice panem Janem
Pecháčkem, který na lihovarnickou tradici
–MŠ–
navázal pálením 50% destilátu.
INFORMACE SESBÍRAL A POSKYTL LUKÁŠ FIKEJZ
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Zprávy obecního úřadu
Hasičské sbory obnovují techniku

Oprava komunikace na Netřeby

Na konci května dorazilo k hasičárně v Horní Sloupnici nové hasičské auto Tatra 815. Jeho cena dle smlouvy o dílo je 6 696 140 Kč,
90 % činí dotace od státu, zbytek uhradila obec. K částce je třeba
ještě přidat 207 000 Kč za nezbytné doplňky, které byly objednány
dodatečně. Více o novém vozidle si přečtěte na straně 13.
Získáním nového auta ale povinnosti hornosloupenským hasičům
nekončí. Protože se nová technika nevejde do stávající horní garáže,
bylo nutno přistoupit k rozsáhlejším úpravám. Úpravy si hasiči provádějí svépomocí, obec zajišťuje stavební materiál. Do budoucna
hasiči plánují stavbu přilehlé garáže, zázemí pro výjezdní jednotku
a rekonstrukci sociálního zařízení včetně zlepšení stavu klubovny.
Na vše je zpracován projekt. Cena dle projektu činí přibližně sedm
miliónu korun. Na tuto akci byla koncem května podána na ministerstvo vnitra žádost o dotaci. Se stavebními pracemi by se mělo začít
v příštím roce.
Další radostná událost čeká na podzim tentokrát SDH Dolní
Sloupnice, který dostane novou devítimístnou dodávku s přívěsným
vozíkem s příslušenstvím. Na obec již byla doručena od ministerstva
potvrzená žádost o dotaci ve výši 450 tisíc korun a smlouva o poskytnutí příspěvku od Pardubického kraje na částku 300 tisíc korun.
Dodávka by měla dle žádosti o dotaci stát přibližně 900 tisíc korun
a přívěsný vozík 200 tisíc korun. Zbývající peníze doplatí obec ze
svého rozpočtu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele techniky. Na získání dotace pro dolní sbor se nejvíce angažoval Miroslav Škop. I jemu patří dík za projevenou iniciativu.
Věříme, že vše dopadne dobře a oba sbory budou vybaveny moderní technikou, která jim bude sloužit mnoho let.

Koncem minulého roku byl vypracován projekt na opravu komunikace z Dolní Sloupnice směrem na Netřeby. V květnu nám bylo oznámeno, že máme na tuto akci přidělenou dotaci od ministerstva pro
místní rozvoj ve výši jednoho miliónu korun. Rada obce schválila vypsání výběrové řízení na dodavatele. Během června budeme vědět,
která ﬁrma bude opravu komunikace provádět.
K dopravní obslužnosti ještě patří výstavba chodníků. Rada obce
schválila vypracování projektu na chodníky v Dolní Sloupnici, kde je
již hotová kanalizace. Projekt by měl být hotov do konce letošního
roku. Na vybudování chodníků lze rovněž získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury, ale podmínky nedokážeme splnit,
protože chodník musí být minimálně 150 cm široký, čehož při úzkém
proﬁlu kolem páteřní silnice nedocílíme. Základem pro chodníky bude
projekt a chodníky se budou stavět postupně.

4

Hřiště za školou je opravené
Koncem května bylo obci ﬁrmou JM Demicar s.r.o. ze Slavkova
u Brna předáno zrekonstruované hřiště s umělým povrchem. Rekonstrukce spočívala v sejmutí starého povrchu, odbagrování podkladního štěrku a položení nových drenáží na odvod povrchové vody.
Položení umělého povrchu se zapískováním stálo 570 tisíc korun
a zemní práce nás stály dalších 835 tisíc korun. Dotace od ministerstva pro místní rozvoj činila 400 tisíc korun. Cca 500 tisíc korun bylo
uhrazeno z loňského rozpočtu a zývající část bude uhrazena z rozpočtu letošního. Hřiště bude opět sloužit v dopoledních hodinách
základní škole na tělocvik a odpoledne a o víkendech veřejnosti.
Přál bych si, aby v budoucnu nedocházelo k tomu, co bylo zvykem
do podzimu loňského roku, že se na hřišti bude scházet mládež,
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která tam nechodí za sportem, ale užívá místo ke konzumaci alkoholu a pohazování nedopalků z cigaret. Od 31. května 2017 platí zákon č. 65/2017 o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových
látek, který se týká mimo jiné i zákazu kouření na sportovištích. Dále
tento zákon zakazuje prodávat návykové látky osobám mladším 18
let pod pokutou až 150 000 Kč a u prodeje dětem mladším 15 let se
tato pokuta může zvýšit až na dvojnásobek. Možná se někomu zdá,
že tato informace do tohoto článku nepatří, ale přišlo mi vhodné
užíváním nového sportoviště na tento zákon upozornit. Rada obce
schválila nákup dalších fotopastí, které se budou nepravidelně
umísťovat na problémových místech, aby monitorovaly nepatřičné
chování obyvatel. Věřím, že hřiště bude sloužit účelu, pro který bylo
vybudováno.

Jak správně likvidovat bioodpad?
V minulém čísle Pelmelu jsem se zmiňoval likvidaci bioodpadu
v obci. Apeloval jsem na to, že do kontejnerů nepatří náletové dřeviny a komunální odpad. Situace se od dubna nezlepšila. Znovu apeluji na nezodpovědné občany a upozorňuji, že do kontejnerů patří
pouze tráva, listí a zelený odpad ze zahrádek. Náletové dřeviny,
odpad ze stříhání okrasných keřů a podobné dřeviny je potřeba likvidovat doma. Obec nemá vyhlášku zakazující pálení suché dřevní
hmoty, proto je možné při dobrých povětrnostních podmínkách tuto
hmotu spálit na zahradě nebo v kotli. Další možností je objednat si
u obce štěpkování. Za jednu hodinu této činnosti obec účtuje 480
korun. Zaměstnanci obecní pracovní čety vám děkují, že jim dále nebudete ztěžovat jejich práci.
Obec v květnu zakoupila novou sekačku na likvidaci vzrostlé trávy.
Sekačka je na dálkové ovládání a je přizpůsobena na sekání ve svahu
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až 55 ° a při upoutání si poradí i s větším svahem. Techniky na sečení máme vcelku dost, ale jsou místa, kam se žádná technika nedostane. Proto prosíme dobrovolníky, kteří by měli zájem pomoci se
sekáním kosou nebo křovinořezem, ať se přihlásí na obecním úřadu
na čísle telefonu 465 549 129 (122), mobil 724 189 556 nebo
mailem starosta@sloupnice.cz. Za pomoc děkujeme.

Různé
V posledních letech má na obce dopad značný nárůst administrativy a z toho vyplývající zvýšená zodpovědnost vůči institucím a různým kontrolním orgánům, jednání s různými ﬁrmami, ale i s obyvateli
obce. Z toho důvodu uzavřela obec v dubnu smlouvu na poskytování
právních služeb. Měsíční paušál na poradenské služby je sjednán
na pět hodin za 2 000 Kč. Bude-li smluvní čas překročen, bude za každou započatou hodinu účtováno dalších 400 Kč.
Dále byla uzavřena smlouva o dílo s ﬁrmou MOPOS Pardubice,
a.s. na zajištění servisu na veřejný rozhlas. Roční sazba je 19 500 Kč.
Základní škola ve Sloupnici získala ﬁnanční prostředky za sběr druhotných surovin, které použila na nákup herního prvku. Ten je umístěn na zahradě před školou. Před jeho instalací bylo nutné učinit
terénní úpravy a vybudovat předepsanou dopadovou plochu. Oboje
práce zajistila a ze svého rozpočtu ﬁnancovala obec.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Základní škola Sloupnice
Vážení čtenáři, dovolte nám informovat vás o dění na Základní škole
ve Sloupnici v průběhu druhého pololetí.
Po rozdání pololetního vysvědčení se žáci
sedmé třídy vydali na lyžařský kurz do Jeseníků. Zúčastnilo se jej 22 žáků pod vedením paní učitelky Marcely Jiskrové a Martiny
Králíkové a pana ředitele Václava Sychry.
Sněhové podmínky byly výborné, a tak se
mohli všichni pilně věnovat výuce lyžování
a snowboardingu. A aby to menším dětem nebylo líto, mohli se zájemci z prvního
stupně zúčastnit čtyřdenního lyžařského
výcviku pod vedením instruktorů z lyžařské
školy na českotřebovském Pekláku.
Proběhla také okresní kola školních soutěží. V zeměpisné olympiádě ve Svitavách
reprezentovali naši školu Petr Beneš z VI.
třídy, který obsadil pěkné 6. místo, a Tereza
Pávková ze VII. třídy, která byla ve své kategorii 15. Velmi úspěšní byli recitátoři, kteří
si z Ústí nad Orlicí odvezli dvě postupová
místa do krajského kola v Pardubicích (Hana
Sychrová a Gabriela Boukalová) a dvě
čestná uznání (Petr Beneš a Johana Nováková). Dále naší školu reprezentovali Josef
Lenoch a Zuzana Čermáková. V dubnu se
také uskutečnilo okresní kolo biologické
olympiády, kterého se v Litomyšli zúčastnila

6

Natálie Slavíková z VI. třídy a Nikola Kulhavá ze VII. třídy. Obě dvě děvčata se stala
úspěšnými řešitelkami okresního kola.
V pondělí 20. února 2017 proběhla v rámci
předmětu Pracovní činnosti – Svět práce exkurze pro žáky 9. ročníku do výrobního provozu Tiskárny H. R. G. v Litomyšli. Tiskárnou
naše žáky provedl a odborný výklad poskytl
pan Daniel Brýdl. Žáci se mj. dozvěděli, že
jde o moderní ofsetovou a digitální tiskárnu
s více než 160 zaměstnanci, která za dobu
svého provozu získala mnohá ocenění v oblasti polygraﬁe v ČR i v zahraničí.
V sobotu 18. března se v sokolovně konal tradiční Dětský karneval. V sále se sešlo
velké množství princů, princezen, čarodějů,
vojáků, vodníků a celá řada dalších stvoření. Děti si celé odpoledne náramně užily
a ty nejlépe maskované si odnesly sladkou

odměnu v podobě nádherných dortů. Bonbóny nebo jiné drobné odměny ale byly i pro
ostatní, takže nikdo nepřišel na našem karnevalu zkrátka. Děkujeme Vám všem, kteří
jste přispěli do tomboly drobnými dárky
a také všem pomocníkům s organizací. Velký
dík patří také paním učitelkám Jiskrové
a Klusoňové za přípravu a hlavní organizaci
karnevalu, který se opravdu vydařil.
O necelý týden později se celá škola vydala na Den otevřených dveří do Zemědělského družstva ve Sloupnici, kde si děti
mohly prohlédnout stroje a techniku, které
místní družstvo využívá. Zajímavým zážitkem také byla návštěva bioplynové stanice
v Němčicích a reprodukčního střediska, kde
si děti mohly pohladit malá telata.
V úterý 4. dubna proběhl na naší škole
zápis prvňáčků pro příští školní rok. Zápis
proběhl v kulisách disneyovské pohádky
Frozen – Ledové království a podíleli se
na něm všichni učitelé I. stupně pod vedením paní učitelky Jarkovské. Pro rodiče
bylo připraveno drobné občerstvení a pro
čekající předškoláky nebo jejich sourozence
byly nachystané hračky, omalovánky a jiné
aktivity. K zápisu se dostavilo 15 dětí a my
věříme, že se jim u nás od příštího školního
roku bude líbit a že budou v naší škole spokojené a šťastné.
Na konci dubna vyvrcholila soutěž
ve sběru papíru a plastů. Celkem jsme nasbírali necelých 5 tun papíru a přibližně 45

SLOUPNICKÝ PELMEL — ČERVEN 2017

tisíc ks plastů. Nejvíce se činila 2. a 6. třída,
kterým moc děkujeme a gratulujeme. Druháci si za odměnu smlsnou na výborné pizze
a šesťáci v červnu vyrazí na plovárnu do Litomyšle. Nejlepšími jednotlivci byli Roman
a Magda Sýkorovi ve sběru papíru, Matěj Fišer ve sběru plastů a Honza Šafář ve sběru
víček. Celkový přehled tříd a jednotlivců
ve sběru můžete najít na našich webových
stránkách.
28. dubna se uskutečnila exkurze žáků
VIII. a IX. třídy do německých Drážďan.
Společně s námi jeli také žáci ze ZŠ Javornického ve Vysokém Mýtě. Hlavním cílem
exkurze byla prohlídka města s jeho památkami, ale navštívili jsme také zámek Moritzburg, který je známý z televizní pohádky
Popelka. Exkurze byla velmi zajímavá a děti
zde uplatnily své praktické znalosti německého jazyka.
Ve středu 3. května 2017 proběhla Přírodovědná exkurze pro žáky 2. stupně ZŠ
Sloupnice. Navštívili jsme výrobní provoz
automobilky TPCA v Kolíně, stáje národního
hřebčína v Kladrubech nad Labem a jedno
z našich nejkrásnějších měst Kutnou Horu.
Prošli jsme její historické centrum a nakonec zamířili na prohlídku II. okruhu – Cesta
stříbra v Českém muzeu stříbra na Hrádku.
Exkurze se zúčastnilo celkem 34 žáků z 6. až
9. ročníku, jako doprovod paní učitelka Hospodková a paní učitelka Kubásková. Během
celého dne nás doprovázelo krásné jarní po-
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časí a pohodová nálada. Za bezpečnou jízdu
a příjemnou společnost patří velký dík panu
Rojarovi.
Ve školní družině se také udála řada zajímavých akcí, např. návštěva sloupnické knihovny,
tradiční čarodějnické dovádění, nebo třeba
odpoledne věnované dopravní soutěži.
Všichni se již těšíme na závěr školního
roku spojený se školními výlety, s krásnými
slunečnými dny a očekáváním zasloužených
prááááázdnin ☻

Kroužek Kamarádím s knížkou
Druhé pololetí na kroužku Kamarádím
s knížkou bylo také velmi pestré. Několikrát
jsme navštívili Městskou knihovnu v Litomyšli, již tradičně na akci Čtení s babičkou,
ale také jsme přijali pozvání paní knihovnice
Dubjákové na program k výstavě ilustrací
Zdeňka Buriana. Všechna setkání s knihovnou hodnotíme velmi pozitivně a těšíme
na další v následujícím školním roce. Tímto
bych ráda poděkovala paní knihovnici Dub-

jákové za krásné programy a panu řediteli,
který nám výlety vždy umožnil. Bez nich bychom se do Litomyšle tak často nepodívali.
Také jsme několikrát zavítali do Domova
pro seniory, kde jsme uskutečnili setkání napříč všemi generacemi. Všechny nás spojila
krásná knížka, drobné občerstvení a společně strávený čas.
Ve druhé polovině školního roku jsme
kromě všech akcí přečetli především spoustu
knížek, zažívali jsme mnohá dobrodružství
s knižními hrdiny, zahráli si hry, hráli se slovíčky, hádankami a jazykolamy a nechybělo
ani tvoření a kreslení. Z nejvýznamnějších
výtvarných aktivit stojí za zmínku účast
na soutěži MěK Litomyšl „Hledá se malý,
velký autor a ilustrátor komiksu,“ kde se
Tadeáš Klusoň umístil na krásném 5. místě.
Ale ani ostatní naši ilustrátoři a ilustrátorky nezaháleli a vytvořili krásné komiksy,
které jsou stále ke zhlédnutí v prostorách
knihovny.
Do konce školního roku nás ještě čeká
několik hodin ve společnosti knížek. Věřím,
že i ty budou stejně aktivní, pohodové a příjemné jako ty už uplynulé. A v příštím školním roce se budeme těšit na nové čtenáře,
akce a čas strávený nad dobrou knížkou.
Více podrobností o akcích nejen zde
jmenovaných, ale třeba i fotograﬁe
a výsledky najdete na našich webových
stránkách www.zs-sloupnice.cz.
KOLEKTIV UČITELŮ ZŠ SLOUPNICE
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Aktuality z rodinného centra

Kopretina
Probíhají pravidelné akce :

Dopolední setkávání
maminek
každou středu dopoledne
od 8.00 do 12.00 hodin

Kroužek tanečních
a pohybových her
pod vedením Heleny Dolečkové
a Kateřiny Klusoňové

Hrátky se zvířátky
s Marcelou Pavelkovou

Taneční kroužek s Pájou
pod vedením Pavly Škeříkové

Šikovné ručičky

Program o prázdninách
V době prázdnin bude i letos v RC
„příměstský“ tábor pro školní děti.
Tábor se bude konat v prvním turnusu
od 10. 7. 2017 do 14. 7. 2017 a ve druhém
od 17. 7. 2017 do 21. 7. 2017. Na týden
od 17. 7. 2017 jsou ještě volná tři místa.
Přihlášky a bližší informace byly dětem
rozdány ve škole.
Dne 12. 7. 2017 plánujeme celodenní
výlet do ZOO Liberec.
Od 22. 7. 2017 do 31. 8. 2017 bude RC
uzavřeno. Sejdeme se opět v září.

s Kateřinou Klusoňovou

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ LÉTO
A HODNĚ SLUNÍČKA.

Dívčí tvořivá dílna

Za RC Helena Dolečková, Marcela Pavelková
tel. 731 604 601, 777 621 072

s Monikou Hebkovou

8

Plánujeme v červnu
V posledním týdnu školního roku uskutečníme opékání buřtů na dvorku RC.
Budou připraveny i soutěže pro děti.
Zváni jsou maminky a tatínkové s malými
dětmi a děti ze zájmových kroužků RC
Kopretina.
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Máme rádi přírodu, máme rádi myslivost
Je úžasné, že v dnešní uspěchané době máme čas na tak krásný
koníček, a o to víc si vážíme, že tato záliba oslovila i naše děti.
V sobotu 13. května se konala již tradičně soutěž pro naše nejmladší myslivce „Zlatá srnčí trofej“. Letošní 44. ročník hostila
krásná obec Kunvald. Z našeho mysliveckého kroužku při MS Březina
České Heřmanice a MS Háje Sloupnice se zúčastnilo osm dětí, které
změřily své síly ve znalostech ze zoologie, botaniky, střelectví, chovu
a péči o zvěř, kynologie a v dalších oblastech.
S dětmi jsme vyrazily brzy ráno a po hodině cesty nás uvítala obec
Kunvald, zalitá sluncem, s příslibem úžasně prožitého dne. Děti se
moc těšily a musíme říci, že účast byla opravdu skvělá. Sešlo se zde
53 soutěžících dětí a asi stejný počet dospělých. Je nádherné vidět
tolik lidí, které spojuje tato „Zelená záliba“.
V odpoledních hodinách již bylo rozhodnuto o vítězích. Naše děti
se moc snažily, což je skvělé, ale hlavně si tento den náramně užily.
Musíme pochválit všechny, protože byly šikovné a daly do toho vše.
Nejlépe se umístila ve skupině mladších dětí Monika Veselá, a to
na 7. místě. Ve skupině starších dětí Ema Borovcová také na 7. místě
a Vojta Vašina na 11. místě. Při tak velkém počtu soutěžících je to
opravdu krásný výsledek.
Závěrem bychom chtěly moc poděkovat a vyzdvihnout všechny,
kteří se na této akci podíleli a přičinili se, aby tato tradice pokračovala. Díky patří všem, kteří obětují své volno pro tak duchaplnou
činnost.
Už nyní se těšíme na další ročník, který pomyslnou štafetou přebral Letohrad.
LENKA LÁZNICKÁ, MONIKA NOVÁKOVÁ
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V květnu myslivci
uspořádali další
ročník Májového
poháru, soutěže
ve střelbě na asfaltové holuby. Svou
účastí střelnici
U Mudáka poctil
i čerstvý mistr
republiky Radek
Chalupník.
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Vtšina z nás si
pod pojmem luxusní šperk vybaví zlaté prsteny, náušnice
a tžké náhrdelníky s drahými kameny.
O tom, že ženu
nemusí zdobit
jen perly, zlato
a drahé kameny,
ví své talentovaná MONIKA
HEBKOVÁ,
maminka s nekone>nou trplivostí, nevy>erpatelnou fantazií a velkou chutí stále tvo@it.
Jsem ráda, že Vám mohu zprost@edkovat její
vyprávní o výrob sutaškových šperkQ.
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Sutaškové šperky patří
mezi luxusní šperky
• Můžeš nám přiblížit svůj koníček? Já
jsem ještě donedávna vůbec netušila, co
to sutaškování je.
Sutaškování či prýmkování je technika šití
ze sutašky s použitím různých dalších materiálů. Sutašky jsou ploché textilní prýmky
splétané z bavlněných nebo viskózových
přízí. Vyrábí se v různých šířkách od tří
do deseti milimetrů. Materiál je velice lehký
a hebký na dotek. Sutašky jsou k dostání
v různém barevném provedení.
• Kdy jsi propadla této vášni? Vzpomínáš si ještě na svůj první výrobek?
Ke kreativnímu tvoření jsem tíhla
od svých osmi let po tom, co mě maminka
přihlásila do školní dílničky. Manuální tvoření mě zaujalo, a tak jsem se začala orientovat tímto směrem a nejrůznějším způsobem si doplňovala vzdělání. Projížděla jsem
různé stránky, chodila na kurzy keramiky,
modelování, kreslení. Později jsem získávala
zkušenosti a rady od známé umělkyně paní
Moniky Brýdové, kterou můžete znát jako
autorku knih nebo z pořadu Rady ptáka
Loskutáka. Pak přišlo období mateřství, kdy
jsem zkoušela zahnat nudu tvořením sutaškových šperků. První výrobek, který jsem si

sama navrhla i vyrobila, vznikl právě na mateřské dovolené.
• Proč u tebe vyhrála právě tato složitá
technika?
Ráda tvořím rukama různými technikami.
Techniky, které používám, jsou například
ﬁmování, decoupage, pedig, keramika, šití
z korálků… Mým největším koníčkem se
stalo však sutaškování. Tato technika u mě
vyhrála z důvodů neomezených možností
cest, kterými se dá dospět ke zcela originálnímu a jedinečnému šperku. Každopádně
hlavním materiálem pro mě jsou korálky,
od drobných perliček přes různé druhy mačkaných, broušených, plastových korálků
nebo drahých minerálů. Mým nástrojem je
především jehla. Sutaškové šperky jsou velice náročné na výrobu kvůli přesnosti i vyloženému času. Navíc tyto šperky mohu šít
jen do té doby, dokud se mi nezačnou potit
nebo třepat ruce.
• Kolik času tvorbě špeků věnuješ? Je
obtížné skloubit to s každodenními starostmi?
Mou denní hlavní prací je kontrolovat kvalitu ve strojírenském odvětví. Své tvoření
mám momentálně jako koníček. Někdy šiji
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celý den, jindy zase vůbec. Pořád ale něco vytvářím, i když jsem z každodenní práce unavená. Občas se stane, že zasvětím do práce
i manžela nebo svou tříletou dcerku Nicol.
• Jsi samouk, nebo jsi navštěvovala nějaké speciální kurzy, kde tě tuto techniku
naučili?
Absolvovala jsem různé kurzy tvoření,
výjimkou je však sutašková technika. K prvnímu kroku mně pomohla knížka. Co je potřeba k výrobě, jak má či nemá vypadat sutaška apod. I když jsem šila šperky podle rad
v knížce, přesto jsem si musela najít svoji
techniku šití a vychytávky, aby šperk byl precizně provedený a bez sebemenší chybičky.
Každopádně je to ruční práce a není tudíž
možné vyšít šperk na milimetry přesně.
• Kde čerpáš inspiraci? Děláš si návrhy
šperků sama, nebo vycházíš z toho, co
už někdo navrhl?
Inspirace a nápady přichází znenadání.
Například když se procházím krajinou nebo
vidím kombinaci barev, kterou má na sobě
třeba nějaká celebrita. Mám mnoho nápadů,
jaké šperky vyrobit. Je toho však tolik, že
bych na zrealizování potřebovala spoustu
času a energie. Návrhy si dělám sama. Svůj
nápad si většinou vykreslím na papír. Někdy
se však stalo, že návrh z papíru nešel zrealizovat a v polovině šití jsem musela vymýšlet, jak mám pokračovat dál.
• Jak moc ﬁnančně náročný tento koníček je?
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Co se týče nákladů, stojí tento koníček
nemalé peníze. Nejsou to miliony, statisíce,
ale v řádech tisíců se to počítat dá. Důvod
je jasný. Chci, aby šperk byl precizně a dokonale vyroben. Šperk, který bude podle
mých představ, na který budu pyšná. Preferuji hlavně českého výrobce. V dnešní uspěchané době lidé vyhazují peníze za nekvalitní materiál, aby ušetřili. Po krátké době
se zničí, a tak ho mohou nakupovat znovu.
Také znám mnoho lidí, kteří nesnesou obyčejný kov nebo bižuterii. Ze své zkušenosti
preferuji kvalitní chirurgickou ocel a nerez,
což se nicméně odráží i na ceně. Podtrženo,
sečteno: kdo chce kvalitu a originalitu, musí
si také připlatit, to platí hlavně u sutaškových šperků. Proto také sutaškové šperky
patří mezi luxusní šperky. A ne každý si takový šperk může dovolit.
• Některé sutaškové šperky vypadají
docela exoticky, ale v naších krajích to
prý není nic nového. Používají se například ke zdobení krojů či kostýmů. Dostala ses někdy k něčemu podobnému?
Ano, to je pravda, sutaškové šňůrky můžete vidět hlavně u zdobených krojů, stejnokrojů, kabelek či šperků. S kroji jsem se
mnohokrát setkala, jelikož má rodina je převážně ze Slovenska nebo z Moravy. Obdivovala jsem hlavně kvalitu ruční práce, barvy,
vzory daného kraje apod. Jako dítě jsem
však nevěděla, že ve „stáří“ budu právě já
s touto technikou a materiálem spojena.

Existuje nějaký výtvor, na který jsi
skutečně pyšná?
Mým nejoblíbenějším a zároveň nejnáročnějším šperkem je sutašková červená sada,
na které jsem vytrvale pracovala tři měsíce.
Na tu jsem tedy obzvlášť hrdá.
• Nosíš své šperky, nebo jsi ta kovářova
kobyla, která chodí bosa?
Všechny šperky, které vytvořím, ráda nosím. Některé si dokonce tvořím jen pro sebe,
abych měla také svůj originální šperk. Každopádně mě nejvíce těší, když svá díla vidím
na svých spokojených zákaznicích, kterým
šperk dělá radost.
• Kde si mohou čtenáři prohlédnout
tvoje šperky a popřípadě si je zakoupit?
Mé šperky můžete vidět na jarmarcích,
veletrzích, ale také na stránkách:
www.ﬂer.cz/shop/casiopeia či na
www.facebook.com/Monicas-Jewellery,
kde si je můžete i objednat.
Monče děkuji za rozhovor a přeji jí, aby
dělaly šperky radost nejen jí, ale i spokojeným zákaznicím, které budou zdobit.
•

–TEŠ–
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Ohlédnutí za hasičskou soutěží
O druhém květnovém víkendu se uskutečnila hasičská soutěž okrsku č. 6 pořádaná
SDH Dolní Sloupnice. Zúčastnilo se jí 8 družstev mužů rozdělených do dvou kategorií
a 4 družstva žen.
ZDE JSOU VÝSLEDKY:
Ženy: 1. místo Dolní Sloupnice A s časem
26.16 s, 2. místo Dolní Sloupnice B (31.06 s),
3. místo Němčice (40.18 s), 4. místo Horní
Sloupnice (46.42 s).
Muži I: 1. místo Dolní Sloupnice s časem
23.09 s, 2. místo Horní Sloupnice (27.29 s),
3. místo Vlčkov (29.35 s), 4. místo Němčice
(30.12 s).
Muži II: 1. místo Dolní Sloupnice s časem
24.30 s, 2. místo Vlčkov (30.56 s), 3. místo
Horní Sloupnice (33.15 s), 4. místo Řetůvka
(53.04 s).
Jednotlivci na 100 m překážek:
1. místo Bohunek Martin, SDH Vlčkov (22.52
s), 2. místo Holec Martin, SDH Horní Sloupnice (22.67 s), 3. místo Dostál Ondřej, SDH
Dolní Sloupnice (22.77 s).
VÝBOR SDH DOLNÍ SLOUPNICE
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Nové auto pro horní hasiče
V pondělí 29. května nastala slavnostní
chvíle pro Sbor dobrovolných hasičů v Horní
Sloupnici. Hned ráno jim zaměstnanci z THT
Polička přivezli nové auto Tatra 815 s vybavením a cisternou o objemu 9 m3 včetně
pěnidla. U předání byla přítomna celá výjezdová jednotka sboru a došlo k podrobnému proškolení, jak s technikou zacházet.
Na všech přítomných členech byla vidět radost a spokojenost. Tím se dovršila dlouhá
pouť za získáním dotace na nákup této techniky. Velký dík patří všem, kteří na tom mají
zásluhy. Mimořádně je třeba vyzvednout zejména Jiřího Sokola, který byl hlavním prostředníkem mezi obcí a ministerstvem, dále
pak Milana Tonara, Josefa Tobka a Ladislava
Mikuleckého, kteří byli v kontaktu s výrobcem a dohlíželi, aby bylo v autě uspořádané
vše ke spokojenosti posádky.
V neděli 4. června bylo vozidlo za přítomnosti zástupců HZS Svitavy, Litomyšl
a okolních sborů slavnostně předáno hasičům. Nechybělo ani požehnání od pátera
Jiřího Špačka a ukázka požárního útoku
v podání mladých hasičů. Obec musí THT
Polička proplatit celou částku a poté zažádat ministerstvo o přiznání dotace. S tím
bude spojeno několik kontrol, a pokud vše
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proběhne v pořádku, bude platba připsána
na náš účet.
Popřejme hasičům, aby jim technika
co nejlépe sloužila a pokud možno, aby
vyjížděli pouze na dětské dny a další
předváděcí akce.
JOSEF ŠKEŘÍK
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Domácí péče
se nemusíte bát –
Charita vám pomůže

Dvě jistoty patří ke Sloupnici v den 8. května: krásné počasí
a stále větší účast na pochodu Sloupenskými lesy. Tentokrát
na některou z pěších či cyklotras vyrazilo 1 635 turistů.

Více než 80 dětí se přišlo pobavit na dětský den,
který 4. června uspořádali členové ČČK v Horní Sloupnici.
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Řada lidí doma pečuje o své blízké, jenž se potýkají s různými
zdravotními problémy, které přináší věk, nemoci nebo úrazy. Je to
dlouhodobá a náročná služba, jeden z ušlechtilých činů, které můžeme udělat pro své blízké – umožnit jim, pokud je to možné, aby
mohli i v nemoci setrvat doma. Domov se nedá ničím nahradit,
a právě pobyt v rodinném prostředí přináší pacientům větší jistotu,
pocit bezpečí, často i zlepšení jejich zdravotního stavu.
Charita domácí péči podporuje. Jedním ze způsobů je zapůjčení
kompenzačních pomůcek jako např. polohovací elektrické postele,
antidekubitní matrace, chodítka, invalidní vozíky, toaletní židle, sedačky na vanu nebo WC atd. Tyto pomůcky usnadňují pohyb a obsluhu nejen pacientovi, ale zejména rodině, která o něj pečuje. Za pomůcky se platí půjčovné dle aktuálního ceníku. Smlouva se uzavírá
na 30 dní, ale pomůcku můžete mít půjčenou tak dlouho, jak je potřeba, třeba i několik let. Dopravu pomůcek
Charita nezajišťuje, ve výjimečných případech
je ale možné se na odvozu domluvit. Oblastní
charita UO má v okrese tři půjčovny, kde
ročně obslouží kolem 800 klientů. Zavolejte,
rádi vám sdělíme potřebné informace.
Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69
tel.: 731 402 314
e-mail: pujcovna.uo@uo.hk.caritas.cz
www.uo.charita.cz
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Společenská kronika březen, duben 2017
NAROZENÍ

91 let  Vlasta Janecká
Dolní Sloupnice

Štěpán Fiedler, Horní Sloupnice
Amálie Vytlačilová, Horní Sloupnice
Michaela Bednářová, Horní Sloupnice

92 let  Vlasta Zachařová
Horní Sloupnice

90 let  Věra Dostálová
Dolní Sloupnice

91 let  Jiří Kodytek
Dolní Sloupnice

Božena Janecká
Domov pro seniory

ŽIVOTNÍ JUBILEA
BŘEZEN 2017

ŽIVOTNÍ JUBILEA
DUBEN 2017
70 let  Jiří Kozák

70 let  Bohuslav Jelínek
Dolní Sloupnice

75 let  Marie Chlebounová
Horní Sloupnice

Miroslav Šafář
Dolní Sloupnice

Jiří Pávek
Horní Sloupnice

Stanislav Šmejdíř
Dolní Sloupnice

85 let  Eva Janoušková
Dolní Sloupnice

86 let  Otilie Bartheldyová
Domov pro seniory
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92 let  Anna Jeřábková
Domov pro seniory

94 let  Jiřina Dostálková
Domov pro seniory

Horní Sloupnice

75 let  Jiří Beneš
Dolní Sloupnice

86 let  Marie Radimecká
Horní Sloupnice

87 let  Božena Navrátilová
Domov pro seniory

88 let  Marie Demelová

ÚMRTÍ
Rozloučili jsme se se zemřelými
spoluobčany:
Petrem Křešničkou, Dolní Sloupnice
Libuší Hudečkovou, Dolní Sloupnice

Horní Sloupnice

Hana Plecitá
Domov pro seniory

89 let  Libuše Stráníková
Domov pro seniory

MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA
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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. července 2017.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. srpna 2017.
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