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Sloupnice vzdala hold

svému rodákovi
Mimořádná událost se ve Sloupnici odehrála v sobotu 9. června. U památníku před
školou byla odhalena pamětní deska Jiřímu
Mikuleckému, zdejšímu rodákovi, který
ve druhé světové válce bojoval ve službách
britského královského letectva RAF. Přípravy
slavnostního aktu se ujali starosta Sloupnice Josef Škeřík a spisovatel Josef Havel,
autor životopisné knihy o J. Mikuleckém.
Důstojný akt, jemuž přihlíželo několik
desítek občanů Sloupnice, zahájil přelet
strojů z letiště v Jehnědí a československá
a britská státní hymna v podání školního pěveckého sboru pod vedením Jany Sychrové.
Starosta obce poté ve svém projevu připomněl životní příběh Jiřího Mikuleckého, který
po emigraci do Anglie přijal jméno George J.
Desmond. Za britskou rodinu válečného pilota promluvili u pomníku syn G. Desmonda
a jeho vnučka, která svou řeč pronesla
v dobře srozumitelné češtině. Samotného
aktu odhalení desky z dílny němčického
kameníka pana Kopeckého se ujala prvorozená dcera Jana Stott s Josefem Škeříkem.
Květinové věnce následně k pomníku polo-

žili přítomní zástupci Československé obce
legionářské a letcova rodina.
Jiří Mikulecký by se letos dožil sta let.
–MŠ–

Tři ze čtyř dětí
J. Mikuleckého
→

Do Sloupnice
dorazily
z Británie
na dvě desítky
rodinných
příslušníků
J. Mikuleckého
↓
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Zprávy obecního úřadu
Protipovodňová opatření
Letos v zimě se začaly budovat na louce za bramborárnou terénní úpravy, které by měly zmírnit škody na majetku při přívalových deštích a tání sněhu. Vše je vyprojektováno, stavebním úřadem
povoleno a od majitelů pozemku jsme dostali souhlas k provedení
prací. Jedná se o terénní vlnu na pozemku o rozměru cca 30×30 m
a výšky cca 1,5 m. Dojde-li k přívalovým dešťům, měla by tato vlna
zadržet přívalovou vodu a trubkou o průměru 30 cm ji pomalu odvádět do místní vodoteče. Terénní úpravy jsou projektovány tak,
aby bylo možné tuto nerovnost obdělávat zemědělskou technikou.
Stavbu provádí ﬁrma RYDO Česká Třebová, s.r.o. a investorem je
obec. Do terénních úprav se sváží materiál, který se v obci nashromáždil při výkopových pracích na kanalizaci nebo jiných činnostech.
Prosíme obyvatele obce, aby na toto místo svévolně nenaváželi
stavební suť a další nevhodný materiál. Stavba by měla být hotova
do letošní zimy.
Podobných staveb, které by částečně vrátily terén do jeho někdejší podoby, je v této lokalitě naplánováno pět. Bohužel jsme
narazili na odpor majitelů pozemků, kteří nedovolí toto protipovodňové opatření zhotovit. Tím spíš děkuji těm ostatním, kteří stavbu
umožnili a pomůžou tím ochránit majetek svých sousedů před velkou
vodou a bahnem.

Jednání o budově pošty
V minulém čísle jsme vás informovali o jednání s Českou poštou
o odkoupení budovy pošty ve Sloupnici. Její část bychom chtěli využít na knihovnu, kterou musíme z důvodu navýšení kapacity ma-
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teřské školy přestěhovat. Zatím jsme od vedení pošty dostali orientační cenový návrh ve výši 1,5 milionu korun, což je ale pro obec
neakceptovatelná částka. Po zpracování znaleckého posudku bude
rozhodnuto, zda s Českou poštou jednat dále. Ať už dopadnou jednání jakkoliv, poštovní úřad musí být v obci zachován ve stávajícím
rozsahu služeb.

Pokračuje výstavba kanalizace
Máme za sebou již měsíc, kdy se musíme díky pracím na kanalizaci
omezit v dopravě a využívat objízdných tras. Vše se zatím až na malé
nedostatky zvládá. Problém nastal se zastávkou u transformátoru
(u Čáslavkových), kde autobusový dopravce neoznačil náhradní zastávku s uvedením, které spoje zde zastavují. Byly problémy se semafory u křižovatky na Němčice, které se nakonec odstranily. Trochu
mě mrzí, že nikdo nereagoval na výzvu ořezání keřů a větví, které
zasahují do komunikace.
V období od 15. června do 13. července se musí zhotovit přípojky
k nemovitostem kolem páteřní silnice. Jedná se o úsek od školy
k Čáslavkovým. Na přípojkách budou pracovat další dvě ﬁrmy, aby
se vše stihlo do stanoveného termínu. Z důvodu opravy komunikace
na Hrádku se musí dodavatel stavby omezit v harmonogramu prací.
Na krajském úřadu v Pardubicích bylo vyvoláno jednání o koordinaci obou staveb tak, aby vše probíhalo dle dohodnutých pravidel.
V červnu se sejdeme se zhotoviteli stavby na Hrádku, představiteli
krajského úřadu a zhotoviteli naší kanalizace na kontrolním dnu, kde
by se měly vyskytnuté problémy dořešit. Pro jistotu byla na Státní
fond životního prostředí zaslána žádost o prodloužení termínu dokončení stavby na příští rok.

Jak postupovat při výpadku elektřiny?
ČEZ Distribuce vydala obecný postup při výpadku elektřiny. Mimo
jiné v něm stojí následující.
Při výpadku elektřiny nejprve zkontroluje, zda se přerušení dodávek elektřiny týká pouze vašeho odběrného místa nebo i širšího okolí
a postupujte následovně: Zkontrolujte svůj hlavní jistič přepnutím
do polohy vypnuto a následně zapnuto. Ověřte si, zda máte uhrazeny všechny platby za elektřinu. V případě, že porucha není u vás,
volejte poruchy 800 850 860. Budeme se ptát na vaše jméno a příjmení popřípadě jinou identiﬁkaci dotčeného odběrného místa, adresu a popis místa, kde došlo k poruše, upřesnění poruchy. V případě
ohrožení života či majetku obyvatel volejte tísňovou linku 112.

Různé
• Obec Voděrady požádala naší obec o takzvanou spádovost obce
s přednostním přijetím dětí ze Džbánova do naší školky. Zastupitelstvo žádost zamítlo s odkazem na nedostatečnou kapacitu
školky. Přednost mají rodiče dětí s trvalým pobytem ve Sloupnici.
K zápisu do školky na další školní rok přišlo více zájemců, než se
mohlo přijmout. Chtěl bych poděkovat vedení školy v Řetové,
které vyšlo některým rodinám vstříc a přijalo jejich děti do MŠ
Řetová.
• V květnu byla na Místní akční skupinu Litomyšlsko podána žádost o dotace na rekonstrukci školky. Rozpočet na přestavbu je
cca 5 milionu korun. S výsledkem, jak jsme s žádostí uspěli, budeme seznámeni během podzimu. Poté bude vypsáno výběrové
řízení na dodavatele stavby. Přestavba by měla probíhat hlavně
o prázdninách příštího roku.

• V dubnu bylo vypsáno výběrové řízení na obsazení místa pracovníka stavebního úřadu. Pan Antl se rozhodl ukončit pracovní
poměr k 31. srpnu letošního roku. Do stanoveného termínu se
přihlásila pouze jedna uchazečka, která je ochotna 1. září na náš
stavební úřad nastoupit.
• 25. května letošního roku vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu č. 2016/679 o ochraně osobních údajů. Naše
obec se zapojila do aktivity Regionu Orlicko-Třebovsko, který
zajistil školení a nezbytnou dokumentaci pro splnění podmínek
Směrnice. Vše je uloženo na obecním úřadě k nahlédnutí. Naše
vláda ještě nemá schváleny výjimky ze Směrnice a proto je možné,
že se dokumenty budou během letošního roku ještě měnit.
• V minulém čísle Pelmelu jsme informovali o úpravě pozemku v areálu Na Mlejnici, jehož části byla vyňata z půdního zemědělského
fondu. Předběžná cena za tuto změnu je 56 tisíc korun. Dále je
v plánu zrekonstruovat v areálu sezení, na které jsme získali dotaci od Pardubického kraje ve výši 100 korun.
• Již delší dobu máme v plánu úpravu prostranství mezi domovem
pro seniory a autobusovým nádražím. Obec vstoupila v jednání
s autorkou jednoho z architektonických návrhů. Budou upřesněny
detaily a studie se představí veřejnosti k připomínkování.
• Znovu upozorňuji, že se zpracovává nový územní plán obce, který
bude mít dlouhodobou platnost. Vyzýváme občany, kteří mají nějaký nápad, který by se měl v novém územním plánu objevit, ať
podněty posílají písemně nebo mailem na obec.
JOSEF ŠKEŘÍK, STAROSTA OBCE
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Zprávy ze základní školy
Vážení spoluobčané, rodiče,
dovolte nám informovat Vás o některých
akcích, které aktuálně proběhly na naší
škole. Protože se blíží konec školního roku,
vyfotografovali jsme se po jednotlivých třídách, aby žákům zbyla vzpomínka na školní
roky. Aktuálně jezdíme také průběžně
na školní výlety a exkurze.
Během celého roku měli žáci kromě běžné
výuky možnost využívat i doučování hrazené
z prostředků projektu EU. Součástí tohoto
projektu jsou navíc dva zájmové kroužky
a ve škole od září působí i školní psycholog,
na kterého se mohou obracet žáci, rodiče
i učitelé. Bližší informace o jeho činnosti lze
nalézt na webových stránkách školy, které
mají od září novou graﬁku a jsou dostupné
na všech prohlížecích zařízeních.

Návštěva na Slovensku
» Žáci 8. a 9. třídy navštívili své spolužáky
na Slovensku. Jedná se již o tradiční akci,
kdy nejprve jedeme do partnerské školy
ve Spišském Štiavniku u Popradu. Během
tří dnů navštívíme Vysoké Tatry a Slovenský ráj. Projdeme si také cestu od Štrb-
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ského k Popradskému plesu atd. Za týden
pak přijeli slovenští kamarádi k nám, aby
se podívali do Toulovcových Maštalí, Nových Hradů a Litomyšle. Hlavním lákadlem
výletu do Čech je pro ně Praha. Celých
šest společných dnů se snažíme, aby žáci
navázali nová kamarádství a porovnali své
patnáctileté zkušenosti ze života v Čechách
a na Slovensku.

Výuka angličtiny
s rodilou mluvčí na ZŠ
» Žáci naší školy si mohli vyzkoušet anglickou konverzaci s rodilou mluvčí. Dne 23. 5.
2018 jsme na naši škole přivítali americkou

státní občanku, paní Kelsey Gerbec, která
v současné době pracuje na gymnáziu v Litomyšli jako vyučující anglického jazyka. Přijala naši nabídku, že pro žáky 7.–9. ročníku
připraví konverzační hodiny, během nichž si
žáci procvičili poslech i mluvení a přesvědčili
se, že učit se nějaký cizí jazyk není pouze výuka předmětu, ale jde o prostředek dorozumění mezi lidmi. Počáteční ostych zejména
žáku 7. třídy byl zahnán, když žáci všech tří
ročníků vytvořili jednu společnou skupinu,
kde spolu žáci celkem úspěšně komunikovali
nezávisle na třídě a věku. Vyučující střídala
různé aktivity zaměřené zejména na mluvení a komunikaci. Budeme doufat, že se
nám brzy opět podaří kontaktovat někoho,
kdo má kromě mateřského anglického jazyka i pedagogické dovednosti a přispěje
k oživení a zlepšení jazykových znalostí našich žáků.

Návštěva Vídně
» Ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhla exkurze do Vídně pro žáky 2. stupně. Exkurze
se zúčastnilo celkem 21 žáků (ze 7. až 9.
ročníku). Ve Vídni žáci navštívili HUNDERTWASSERHAUS (obytný dům, barevná fasáda, okna různých velikostí a tvarů). Dále
navštívili zámek Schönbrunn a jeho zahrady
(letní císařské sídlo Habsburků). Následovala prohlídka historického centra Vídně
(Wiener Rathaus, Ho urg, Stephansdom
atd.). Exkurze byla zakončena návštěvou
zábavního parku Prater. Společně s našimi žáky se exkurze zúčastnili také žáci
2. stupně Základní školy Horní Jelení.

Přírodovědná exkurze Praha
» V úterý 24. dubna 2018 proběhla PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE. Zúčastnilo se jí celkem 43 žáků z 5. až 9. ročníku. V letošním
školním roce jsme zamířili do našeho hlavního města. Na Letné jsme navštívili NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM, kde jsme měli
možnost shlédnout 14 stálých expozic:
Architektura, stavitelství a design – Astronomie – Doprava – Fotograﬁcký ateliér –
Herna MERKUR – Hornictví, rudný a uhelný
důl – Hutnictví – Chemie kolem nás –
Interkamera – Měření času – Technika hrou
– Technika v domácnosti – Tiskařství – TV
studio. Další naší zastávkou bylo Letiště

Václava Havla Praha, kde jsme absolvovali
prohlídku označenou jako TRASA 2. Vyhlídkovým autobusem jsme projeli letiště
v části JIH a SEVER a CARGO ZÓNU. Viděli
jsme odbavení letadel před startem a jejich
následné starty. Nahlédli jsme do interiéru
nejmodernější požární stanice v ČR. Prošli jsme hangárem, kde probíhala údržba
a opravy letadel. Na závěr naší prohlídky
jsme sledovali start letadla Airbus A380
letecké společnosti EMIRATES, které odlétalo z Prahy do Dubaje. Dopravu do Prahy
a zpět pro naše žáky zajistila autobusová
doprava ROJAR. Panu řidiči děkujeme
za bezpečnou jízdu.

kusů plastů. Za odevzdané sběrné suroviny
škola získala částku 10 303 Kč. Peníze použijeme jako v předchozích letech na sportovní vybavení pro děti, např. trampolínu
nebo prolézačku před školou. Děkujeme
všem, kteří se na sběru podíleli.

Den matek

Další soutěže a akce, jako dopravní
soutěž ve školní družině, olympiády
z jednotlivých předmětů atd., probíhají
průběžně během školního roku a zmíníme
se o nich v některém
z dalších vydání Pelmelu.

» Velkou školní akcí byla 11. 5. 2018
i oslava Dne matek. Jednotlivé třídy pod
vedením učitelů, jednotlivci a skupinky jako
např. taneční kroužek secvičili jednotlivá vystoupení. Dohromady vznikl dvouhodinový
program, který se snad všem návštěvníkům dopoledního i večerního představení
líbil.

Den Země

Návštěva v Městské
knihovně v Litomyšli
» Ve středu 23. 5. navštívily děti ze školní
družiny Městskou knihovnu v Litomyšli,
kde byl pro ně připraven napínavý program
plný záhadných příběhů a detektivních zápletek.

MGR. VÁCLAV SYCHRA,
ŘEDITEL ŠKOLY

» Ke Dni Země proběhla na naší škole
tradiční soutěž ve sběru starého papíru
a plastů. Celkem žáci přinesli do školy necelých 8 tun starého papíru a přes 43 tisíc
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Z činnosti
SDH Dolní Sloupnice
U příležitosti
okrskové soutěže,
která proběhla
v sobotu 26. 5.
v areálu hasičárny
na Dolní Sloupnici
zdejší sbor dobrovolných hasičů
oﬁciálně převzal
zcela novou
dodávku značky
Ford určenou
pro přepravu devíti
osob doplněnou
o přívěs na hasičské
vybavení.

Dvě dětská
družstva hasičů
z Dolní Sloupnice
se na začátku
května zúčastnila
tradiční soutěže
O pohár obce
Svatý Jiří.

–MŠ–
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Turisté v pohybu
Ani dopravní omezení na Hrádku, ani budování kanalizace v Horní
Sloupnici, ani objížďky ve vesnici, ani těžba dřeva kolem turistických
tras, ani rozorání polních cest, ani úbytek členů spolku. Nic nedokázalo zabránit úspěšnému uspořádání největší akce ve Sloupnici.
44. ročník Pochodu sloupenskými lesy se vydařil. 1 453 návštěvníků si opět mohlo vybrat z pěti pěších a pěti cyklo tras. A kromě
přiměřeného pohybu bylo připraveno i něco k chuti a také pokrm
pro mozek – záludné kvízové otázky týkající se tras a výpis některých zajímavých historických událostí v obci za poslední století při
příležitosti stého výročí vzniku Československa. A jako předešlé roky
nechyběl pestrý doprovodný program.
Jménem organizátorů děkujeme nejen vzorným účastníkům,
ale také přátelům a příbuzným, kteří ve svém volnu nezištně
KČT SLOUPNICE
a ochotně vypomohli.

POKRAČOVÁNÍ ZE STR. 3
Pěvecký sbor zazpíval
československou
a britskou státní hymnu

Model stíhacího letadla Spitﬁre,
v němž Jiří Mikulecký létal
ve službách RAF

Moderátorská dvojice
Tereza Štochlová
a Martin Pelikán

Akce se zúčastnili také zástupci
Československé obce legionářské
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Našim hrdinům
stále hodně dlužíme
JOSEF HAVEL z Ústí nad Orlicí je autorem řady faktograﬁckých historických knih s vojenskou tematikou, mimo jiné také knihy Štvancem svědomí o letci Jiřím Mikuleckém
ze Sloupnice, který se v řadách britského Královského letectva RAF účastnil bojů
ve druhé světové válce.
» Proč jste se rozhodl zpracovat příběh právě Jiřího Mikuleckého?
Podstatnou část svého života se zajímám
o vojenskou historii, zejména o 2. odboj.
Když jsem zcela náhodou zaslechl neuvěřitelné zkazky o člověku ze Sloupnice, který
utekl před komunisty v letadle i se svou
rodinou a dokonce i s nábytkem, tak to mě
pochopitelně zaujalo. S manželkou začala
naše cesta za hledáním pravdy o sloupnickém rodáku Jiřím Mikuleckém.
» Jak Vaše kniha Štvancem svědomí
vznikla?
Práce začala putováním Sloupnicí, po příbuzných a známých a všude jsme vzbudili
značnou pozornost. A nedůvěru. Dokonce
jeden pán si mě nechal prověřovat, co jsem
zač. Nakonec se nám podařilo sehnat jméno,
adresu a tehdy běžnou poštou dokonce navázat kontakt s Georgem Desmondem, jak
se Mikulecký v Anglii přejmenoval. Základ
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tvořily dopisy, pak telefonáty (pan Desmond
mluvil milou anglickou češtinou) a nakonec
řada namluvených audiokazet. Když byla
kniha na světě, všechny získané materiály
dostal k dispozici obecní úřad ve Sloupnici.
Docela nás potěšilo, když George výsledky
našeho pátrání i v archivech potvrdil, a bylo
jich několik, které už zapomněl, a my v něm
probudili vzpomínky na minulost.
» Než se dostal do Anglie, zasáhl
do bojů na Podkarpatské Rusi a následně byl dlouhou dobu vězněn v Sovětském svazu… Proč?
Mikulecký po zlých zkušenostech na Podkarpatské Rusi a Slovensku se vrátil domů
do Sloupnice. Svědomí mu nedalo a bojovat
za svoji pravdu a novou svobodu odešel
do Polska, které však nečekaně rychle podlehlo útočícímu Německu. Společně s pěti
kamarády směřoval k rumunské hranici, kam
bohužel nedorazili. Byli zajati příslušníky

Rudé armády, a tak začala jejich nedobrovolná pouť sovětskými věznicemi. Mikulecký
nakonec skončil, již jako podporučík letectva v záloze, jako osobní kurýr pplk. Ludvíka
Svobody. S ním poznal Kujbyšev a Buzuluk.
O této životní pouti Mikuleckého se vůbec
nic neví, dokonce není ani nikde zaznamenána. Naštěstí netrvala dlouho. Británie
zoufale potřebovala piloty a v SSSR jich
bylo několik volných a ochotných podniknout cestu po moři k vzdálenému cíli. A opět
unikát. Během cesty pod Mikuleckým šly
ke dnu dva křižníky potopené německými
ponorkami, takže na otevřeném moři přestoupil na pomocný torpédoborec. Protože
Mikulecký nebyl pilot, byl odeslán do Kanady k výcviku, který mimořádně úspěšně
skončil a po návratu do Británie se stal příslušníkem 312. čs. stíhací perutě.
» K RAF se dostal až deset měsíců před
koncem války. Jaká byla činnost letců
v tomto období?
Bitva o Anglii byla již dávno dobojována,
ale to neznamenalo, že Němci ve svém snažení klekli. Těžko říct, co bylo horší. Jestli
kruté letecké souboje patřící do prvé fáze
bojů nad Británií, nebo etapa, kterou stihl
Mikulecký. Úkolem i našich čs. stíhačů bylo
v té době doprovázet až tisícičlenné spojenecké bombardovací svazy nad Německo
a jím obsazená území. Mnohahodinové
lety vyžadovaly od každého pilota úžasnou
psychickou i fyzickou výdrž. Třeba při bom-

bardování Norimberku tuny bomb změnili
město v hromadu trosek. Z nich stoupal
k obloze kouř, který po celý týden tvořil významný orientační bod.
» Jak vypadalo přivítání v rodné obci
po návratu z války?
Mikulecký, ostatně jako každý z navrátilců, spěchal domů. Obec svého navráceného syna také uvítala, jak se patří. Samozřejmě před hospodou hrála dechovka,
střídali se řečníci, na prvém místě pan starosta Kovář, na Jirku si s ostychem sáhla
nejedna dívenka.
» V nově budované československé
armádě zastával důstojnické funkce
v Českých Budějovicích. Po únoru 1948,
kdy se moci naplno chopili komunisté,
se však rozhodl pro útěk za hranice...
Na této delší čas připravované akci je
pozoruhodné, že skončila pro jejich osm
účastníků zdárně. Nikdo neustoupil, nezradil, dokonce ani Hlaďo, kterého jako nejbližšího kamaráda Mikulecký o jejich rozhodnutí
uletět informoval. V podstatě s poštovním
letadlem ČSA uletěli do Británie s mezipřistáním na letišti u Mnichova.
» Byl ten útěk nezbytný?
Toť otázka. Za situace, kdy je člověk propuštěn z armády, tedy své živitelky, nemá
šanci sehnat jiné odpovídající zaměstnání,
tak co mu zbývá? A to ještě Mikulecký nevěděl, že je již na poště příkaz k jeho nástupu
do ostravských dolů. Ovšem podstatné

bylo, že své negativní názory na nové politické a společenské poměry vyslovoval bez
obalu a samozřejmě veřejně. Přitížila mu
i skutečnost, že jeho manželka byla Angličanka, tedy dáno dohromady, jednalo se
automaticky o osoby podezřelé.
» Po útěku do Anglie tedy znovu působil v armádě. Co bylo jeho úkolem?
Po příchodu do Anglie se o něho starala
manželčina rodina. A nastal složitý proces
k návratu do řad britské RAF. Ten nakonec
skončil úspěšně, ale zařazení nebylo příliš
růžové. I s rodinou musel do Malajsie, kde
probíhaly prudké boje Britů s místními povstalci. A při jednom cvičném letu nad Singapurem si přivodil nepříjemné poranění páteře, které v podstatě předurčilo konec jeho
letecké kariéry.
» Po návratu z Malajsie v armádě skončil. Proč?
Po návratu do Británie s ním RAF počítala na jinou funkci, ovšem za podmínky, že
se bude muset i s rodinou opět stěhovat.
A to byla podmínka pro rodinu nepřijatelná.
Mikulecký požádal o uvolnění z řad RAF. Rodina se usadila ve východoanglickém lázeňském městě Bath. Rozhodnutí živit se dále
jako kantor nevyšlo, protože úspěšně ukončená studia v Litomyšli mu v Angli neuznali.
Musel v jeho přece jen pokročilých letech
podstoupit kompletně celá pedagogická
studia znovu. Svůj záměr stát se učitelem
si splnil.

» Mluvíme spolu v době, kdy je ve Sloupnici Jiřímu Mikuleckého odhalována
pamětní deska. Myslíte, že si v Česku
umíme dostatečně vážit hrdinů, kteří
bojovali ve válkách?
Jak kdy a jak kde. Sloupnice je vzácným
příkladem, jak s faktem uznání nezpochybnitelných zásluh lidí, kteří dokázali bojovat,
trpět a umírat, se má zacházet. Pamětní
deska není jen kratičkou připomínkou, je
trvalým odkazem. Před sloupnickými klobouk dolů. Jednou z mých zálib je bloudění
různými hřbitovy. A nepřeji vám vidět, jak
vypadají válečné hroby, kam jednou za rok
přijde téměř ze zákonné povinnosti někdo
položit věneček.
» Připomínáme si letos sté výročí založení Československa. Co byste naší republice popřál?
Když si vzpomenu, za jak obtížných
okolností bývalá Československá republika
vznikla, po dvaceti letech z ní nezbylo nic.
Díky obrovské obětavosti svých lidí přežila
druhoválečná léta, abych dnes konstatoval,
že jsme už jen Česká republika a při činnosti
těch, kteří se tváří, jako že ji řídí, to může
skončit jak? Mám proto skromné přání.
Aby to naše bývalé království české a markrabství moravské přežilo tuto neutěšenou
dobu.
–MŠ–
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Neuvěřitelný
Jindřich
Šmégr
Dvěma výstavami svých obrazů, v rodném Vysokém Mýtě a ve Sloupnici, oslavil
své 90. narozeniny nestárnoucí Jindřich
Šmégr, malíř, horal, ochotník, sportovec,
soused, kamarád.
Plný sál vysokomýtské Městské galerie,
kde se 22. dubna konala vernisáž výstavy
s názvem „O hledání“, a proslovy řečníků,
mezi nimiž nechyběl doc. PhDr. Jan Klíma
ani starosta Vysokého Mýta František Jiraský, svědčí o velké úctě a četných přátelství, které si tento nestor vysokomýtských
umělců za svůj plný život získal. „Každou
výstavu, kterou zde uvádíme, si sama pro
sebe pojmenovávám jedním slovem,“ zmínila ve své řeči ředitelka galerie Iveta Danko.
„Pro tuto výstavu jsem zvolila slovo Neuvěřitelná.“ Narážela tak nejen na obdivuhodné
jubileum dlouholetého prezidenta uměleckého spolku Triangl, ale zejména na jeho
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osobnost a nezdolnou životní energii. Výběr
ze svého díla pak Jindřich Šmégr na začátku
června představil také svým sousedům
ve sloupenské sokolovně.
Přejeme Jindrovi do dalších let hodně
zdraví, inspirace a neutuchající chuti
do života.
–MŠ–

Sloupenské
století
V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky. Využíváme při této příležitosti nápadu pana Martina
Bečičky a počínaje tímto číslem budeme v Pelmelu uveřejňovat důležité či zajímavé události ve Sloupnici v letech 1918–2018.
Data čerpáme z almanachů 700 let obce Sloupnice a 100 let školy,
spolkových kronik a publikací, pamětí zdejších občanů, apod.

Vyzýváme tímto vás, zástupce spolků, sportovních
oddílů, pamětníky, abyste nám na adresu
pelmel@sloupnice.cz, příp. na tel. číslo 774 354 010
posílali ověřená data k událostem z dalších
desetiletí, která považujete za vhodná ke zveřejnění.
Pozn.: redakce si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení
konkrétních událostí do seznamu.
–MŠ–

1918–1927
1921 • dle sčítání lidu žilo ve Sloupnici a Končinách 2 677 obyvatel
(asi o tisíc víc než dnes)
1921 • postaven pomník padlým u školy
1924 • proběhla elektriﬁkace obce
1925 • Sloupnice rozdělena na dvě samostatné obce,
Dolní Sloupnici a Horní Sloupnici
1925 • zavedeno autobusové spojení s Litomyšlí
1925 • postavena stará hasičská zbrojnice na Dolní Sloupnici
1926 • zřízení telefonu
1926 • dostavěno 3. patro kláštera
1927 • postaveno kino

1928–1937
1928 • postavena hasičská zbrojnice v Horní Sloupnici
1929 • na přelomu ledna a února uhodily mrazy až –34 °C
a napadlo půl metru sněhu
1930 • slavnostně otevřena sokolovna
1934 • hornosloupenští hasiči představili novou motorovou
stříkačku a ještě ten den s ní zasahovali při požáru
v Dolním Újezdě
1935 • J. Šplíchal namaloval obraz Žně
1937 • počátky fotbalu ve Sloupnici, první oﬁciální zápasy
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Hektický víkend 9.–10. června
Tak už je to za námi. Ptáte se co? No přece
víkend, který střídal jednu událost za druhou. Nestává se každou sobotu a neděli,
aby bylo v obci tolik akcí, které nenechají
obyvatele v klidu. Začalo to sobotním ránem, kdy měly proběhnout oslavy odhalení
pomníku našemu rodákovi Jiřímu Mikuleckému – letci RAF. Nad ránem mě probudily tři silné rány od přicházející bouřky. Tak,
říkám si, všechno je v pytli. Více jak půl roku
příprav a nervů nám spláchne déšť. Ten je
sice potřeba jako sůl, ale že by musel přijít
zrovna od deseti do dvanácti hodin dnešního dopoledne? Bohu dík se nám bouřka
obloukem vyhnula a oslavy mohly začít.
O půl desáté, při kontrole u pomníků ještě
paní učitelka Jana Sychrová s děvčaty ladila
svoje vystoupení, pan Fikejz z Voděrad dokončoval instalaci makety bojového letadla
a k pomníku přijela delegace vojáků z Československé obce legionářské. Původně
bylo domluveno, že stráž bude v počtu
čtyř mužů, ale nakonec se oslav zúčastnilo
snad patnáct vojáků v různých uniformách.
Oslavám to dodalo na důstojnosti. To se již
v restauraci U Labutě začali scházet hosté
a rodina pana Mikuleckého. Z Anglie jich
nakonec dorazilo devatenáct. Před jedenáctou hodinou se všichni vypravili před školu
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k pomníku, kde se celá slavnost odehrávala.
Prvním překvapením pro přítomné a hlavně
pro anglické hosty byl přelet letky tří letadel
z leteckého oddílu v Jehnědí. Druhým silným
zážitkem byly hymny v podání pěveckého
sboru ze zdejší školy pod vedením paní uči-

telky Jany Sychrové. Hlavně britská hymna
chytla za srdíčko celou anglickou delegaci.
Když vidíte, jak mnozí hymnu zpívají, přeběhne vám mráz po zádech. Za bezvadného
moderování Terezy Štochlové a Martina
Pelikána měly oslavy profesionální průběh.

Po položení květů k pomníku se rodina pana
Mikuleckého dlouho u něho fotila a vyjádřila uznání nad zdařilou akcí. Po ukončení
slavnosti se hosté odebrali do restaurace
U Labutě na společný oběd, při kterém se
pokračovalo i díky několika tlumočníkům
v srdečné besedě.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou
poděkovat všem, kteří se na zdařilém průběhu akce podíleli. V první řadě to je pan
spisovatel Josef Havel, který vše inicioval
a přišel s návrhem, obsahu pamětní desky.
Dále panu Kopeckému z Němčic, který zhotovil podstavec pod desku a instaloval ji
na připravený základ. Nesmím zapomenout
na tlumočníky Ivu Hamanovou, Evu Sychrovou, Václava Sychru a Martina Škeříka. Dále
na dva kluky Vojtu Vostřela a Kamila Honzálka, kteří se statečně zhostili role vlajkonošů a ani nepohádali, kdo kterou vlajku
ponese. Vydrželi hrdě stát a držet vlajky
po celou dobu slavnosti i v průběhu focení
s hosty z Anglie. V neposlední řadě děkuji
personálu restaurace U Labutě, kde bylo
připraveno ranní pohoštění a hlavně oběd
pro více jak sedmdesát hostů.
Dík patří i vám všem, kteří jste se slavnostní akce zúčastnili. Za moji téměř dvacetiletou činnost pro obec to byla jedna
z nejzdařilejších akcí, která u nás proběhla.
Věřím, že se na dlouho vryje do vzpomínek
všem, kteří přišli vzdát hold letci Jiřímu
Mikuleckému.
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Před čtrnáctou hodinou jsem již spěchal
do sokolovny, abych stihl zahájení vernisáže
místního malíře Jindřicha Šmégra, velké
osobnosti naší obce. O hudební vystoupení
a odborné slovo se postarala rodina Klímova z Vysokého Mýta. Humorně na jejich
vystoupení navázal místní divadelní spolek
DOVEDA, který vtipným provedením demonstroval záliby pana Šmégra. Nevím, zda
z hlediska zákona o ochraně osobních údajů
mohu napsat kolik je mistrovi vlastně let,
ale vím, že před pěti roky jsme zde v sokolovně slavili 35 let od jeho 50. narozenin.
U pana Šmégra se potvrzuje pravidlo, že
věk je opravdu pouhá číslovka a je rozdíl
v tom, jak kdo život žije. Někdo je starý už
ve třiceti, zatímco někdo i v pokročilém věku
má spoustu plánů a elánu na rozdávání.
Přeju panu Jindřichu Šmégrovi spoustu namalovaných obrazů, hodně ulovených ryb,
spoustu věrných kamarádů a hlavně hodně
zdraví, aby nás mohl i nadále zvát na tak
krásné výstavy.
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I neděle přinesla
občanům spoustu
výjimečných možností, kde a jak ji
stráví. Klub českých
turistů uspořádal
tradiční setkání lidí
dobré vůle u sv.
Antoníčka, letos
už podevatenácté.
Příjemné odpoledne nepokazila 75
návštěvníkům ani
drobná přeháňka,
dobrou náladu
podpořila staronová
kapela ve složení
Pavel, Ondřej,
Štěpán Doubkovi
a Petr Bartoň.

Kdo nešel k Antoníčkovi
a chtěl s dětmi prožít vycházku
do přírody, měl možnost zapojit
se do akce Českého červeného
kříže ve Sloupnici, jehož členové připravili pro rodiče a děti
vycházku spojenou s drobnými
soutěžemi a prohlídkou areálů
a strojů zemědělského družstva
a farmy manželů Veselých.

Příznivce kopané snad i přes porážku
našich barev 1:2 potěšilo derby se Řetovou, během kterého se rozloučil se svojí
předlouhou kariérou jedenapadesátiletý
matador sloupenského fotbalu Luděk
Štarman.

Bohužel už mi nezbyl
čas na závody ve střelbě
na asfaltové holuby,
které uspořádali myslivci
na střelnici U Mudáka.
JOSEF ŠKEŘÍK
FOTO: REDAKCE
a MARTIN BEČIČKA

ČERVEN 2018 › 17

Dny otevřených dveří
v zemědělském provozu v Němčicích
Ve dnech 27. a 28. 4. 2018 se u příležitosti slavnostního otevření nového provozu
ZD Sloupnice Reprodukčního centra v Němčicích uskutečnily dny otevřených dveří.
V pátek dopoledne si provoz prohlédlo
téměř 400 dětí z okolních mateřských, základních a středních škol, odpoledne byl
provoz slavnostně otevřen za přítomnosti
obchodních partnerů a přátel ZD Sloupnice včetně prezidenta Agrární komory ČR
Zdeňka Jandejska a hejtmana Pardubického
kraje Martina Netolického.
Velký zájem veřejnosti provázel i druhý
den (cca 700 účastníků). Z ohlasů i vyplněných anketních lístků lze usoudit, že se
návštěvníkům z okolí i vzdálenějších míst
(až ze Slovenska) prohlídka provozu reprodukčního centra, bioplynové stanice i vystavených strojů z prodejního sortimentu
ZD Sloupnice líbila. Největší zájem u dětí
byl o čerstvě narozená telátka, projížďky
a ukázky strojů, nové technologie spojené
s precizním zemědělstvím a také o naučný
a zábavný program, který jsme zajistili společně se Zemědělským svazem ČR v rámci
projektu „Zemědělství žije“. Pro návštěvníky
bylo zajištěno občerstvení z našeho řeznic-
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tví a také ochutnávka mléka přímo od dojnic
z Němčic.
Vysoký zájem a návštěvnost veřejnosti
i pozitivní ohlasy nás velice těší a zároveň
jsou pro nás motivací a závazkem do buZD SLOUPNICE
doucnosti.

Noc kostelů
u sv. Mikuláše

Společenská kronika

Poslední květnovou sobotu se v 1509
chrámech a modlitebnách napříč Českou
republikou konala Noc kostelů, která má
umožnit široké veřejnosti nezávazné setkání s křesťanstvím. V jejím rámci jsou
ve večerních a nočních hodinách zpřístupněny některé kostely, v nichž se zdarma konají koncerty a jiný doprovodný program.
Farnost ve Sloupnici při katolickém kostele sv. Mikuláše se do této celorepublikové
akce rovněž zapojila a připravila pro své
návštěvníky bezmála tříhodinový pestrý
program. O velkou část hudebních čísel se
postaral místní chrámový sbor Cantato Domine, který pod taktovkou Dominika Veselého předvedl i zhudebněnou část Popelky
Nazaretské, díla známého českého autora
Václava Renče. O tom, že se jednalo o vystoupení zcela jedinečné, svědčí fakt, že
autorem hudby je již zmíněný Dominik Veselý. Vlastní tvorbu představila rovněž Eva
Bednářová. Program nebyl pouze hudební,
o poutavý výklad o hvězdách se postaral
astronom pan Jiří Veselý.
Letošní Noc kostelů se těšila velkému zájmu návštěvníků a provázela ji krásná atmosféra. Nezbývá než doufat, že další ročník
bude podobně vydařený…

Od 25. května 2018 platí nová směrnice Evropské unie zaměřená
na ochranu osobních údajů označovaná jako GDPR, která nám
neumožňuje bez souhlasu občana zveřejňovat jeho osobní data.
Už údaje o jméně, příjmení a bydlišti jsou osobními daty.
Příslušnou směrnici pro Českou republiku vláda zatím nevydala,
nicméně postihy za porušení zákona jsou příliš vysoké.
S pomocí právníků zjišťujeme, co vše lze uveřejňovat. Do vyřešení
problematiky ochrany osobních údajů proto bude rubrika
Společenská kronika pozastavena. Děkujeme za pochopení.
MILADA LIMBERSKÁ, MATRIKÁŘKA

Výuka angličtiny a hry na klavír ve Sloupnici
Mgr. Jana Sychrová

•

sychrovaj@email.cz

•

tel. 723 168 461

Příobecní tábor ve Sloupnici – plný her, zpívání a tvoření
pro: děti od 8 do 12 let
kdy: 30. 7. – 3. 8. 2018
kde: RC Kopretina
cena: 1 200 Kč
cena zahrnuje: obědy a materiál
na tvoření

čas: 8.00–16.00 hodin
kapacita: max. 12 dětí (min. 6 dětí)
přihlášky: do 30. 6. 2018
e-mail: sychrovaj@email.cz
tel.: 723 168 461
vedoucí: Mgr. Jana Sychrová

–TEŠ–
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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 2018.
Další číslo Sloupnického PELMELU vyjde 10. srpna 2018.
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