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Rekonstrukce školy

Prázdninové přání.
Dne 29. června 2011 jsem tak jako každým rokem přijal
na radnici nejprve absolventy a poté nejlepší žáky naší
základní školy. A při té slavnostní atmosféře, dobré náladě
a veselé mysli jsem si v souvislosti s právě končícím
školním rokem a nadcházejícími prázdninami znovu
uvědomil, jak důležité je udržovat si v životě „veselou
mysl“ a jak stejně důležité je umět po odvedené práci
„vysadit“ a aktivně si odpočinout. To vše jsem všem
přítomným také popřál a nyní to prostřednictvím tohoto
prázdninového zpravodaje přeji i všem spoluobčanům.
Žádný univerzální návod k udržování pozitivního myšlení asi neexistuje, ten musí
najít každý sám, ale zcela jistě se dá říci, že s veselou myslí se žije mnohem lépe
a že to rozhodně přispívá i ke zdraví člověka. Proto vám všem přeji, abyste s veselou
myslí vstávali i uléhali a aby vás po celý den hřálo slunce v duši.
A jednu malou radu si dovolím připojit. Hodně pomáhá alespoň někdy nezapínat
televizi a nečíst noviny, neboť ve většině sdělovacích prostředků mají výhradně mysl
negativní a oči jen pro pláč. Jen si zkuste vzpomenout, kdy naposled jste se
ve sdělovacích prostředcích dověděli něco hezkého. Tím vůbec nechci říci,
že televize a noviny nemají odhalovat všechny možné stinné stránky naší doby,
ale psát jen a jen o nich je až zničující.
Na světě existuje a stále se děje tolik krásných a ušlechtilých věcí, jen je potřeba
je vnímat a radovat se z nich. A tu nešťastnou politiku až tak moc neprožívat. Vždyť
kdybychom v tom parlamentu seděli my sami a měli se dohodnout na podobě
státního rozpočtu, tak bychom se u toho trápili stejně tak jako oni, a všichni ostatní
by spílali nám, tak je spíš politujme a věnujme se těm příjemným věcem.
A ještě k tomu odpočinku. Ona ta veselá mysl k regeneraci sil již sama o sobě hodně
přispívá, takže je prospěšná hned dvakrát. A když se k tomu přidá „opravdová
dovolená“ na tom správném místě, které člověka svým kouzlem rovněž posiluje,
výsledek se jistě dostaví.
A tak vám všem přeji, ať vás pozitivní myšlení neopouští a ať si v letošním
prázdninovém čase po všech stránkách hodně odpočinete.
Ing. Josef Mikulášek, starosta

Od března 2011 naplno běží druhý největší
současný projekt - zateplení budovy základní
školy.

NOVINKY Z RADNICE

Stavba „Sloup, Šošůvka ČOV a kanalizace“
dospěla k jedné z rozhodujících fází, když
28.6.2011 byly splaškové vody ze Sloupu
přepuštěny na novou čistírnu. Tím se uvolnil
prostor pro demolici čistírny stávající a pro
výstavbu objektu velína a kalového hospodářství
na jejím místě. Prostavěnost k uvedenému datu
dosáhla 61,36 % celkových nákladů, což
představuje částku 70.530.049,63 Kč. Na vlastní
ČOV je prostavěno 35.377.853,02 Kč (70,65 %),
na stokách ve Sloupě 9.804.071,98 Kč (68,92 %),
v Šošůvce 23.864.124,63 Kč (55,29 %)
a na všeobecných položkách 1.484.000,- Kč
Společnost PROSTAS, s.r.o. ke dni ke dni
(74,76 %). Částky jsou uvedeny bez DPH.
30.6.2011 provedla práce v objemu 6.643.100,56
Kč (bez DPH), což je 41,8 % celkových nákladů.
Na pavilonu 2. stupně je již odstraněno lešení a lze
tak nahlédnout, jak bude naše škola pěkná, až bude
dílo hotovo. Patnáctiměsíční dohodnutá lhůta
výstavby běží až do června 2012, dodavatel však
hodlá stavbu dokončit už v letošním roce.
Do konce prázdnin by měly být hotovy veškeré
práce uvnitř školy a poté nejpozději do konce roku
by měly být skončeny všechny práce a staveniště
vyklizeno.
I u tohoto dotovaného projektu nastaly menší
obtíže
s jeho financováním. Právě v těchto dnech
Provozovat novou čistírnu bude sám Svazek
Sloup-Šošůvka, který se k tomu při podání žádosti obdržel městys ze Státního fondu životního
o dotaci zavázal. Povolení k provozování ale prostředí první dotační prostředky a může tedy
obdrží od Krajského úřadu Jihomoravského kraje uhradit dosud vystavené faktury.
až bude čistírna kompletně dokončena
ke zkušebnímu provozu, s čímž se počítá do konce
roku 2011. K tomuto datu proto městys Sloup
prodloužil smlouvu o provozování ČOV
a kanalizace s VAS a.s., divizí Boskovice, která
tedy bude následujícího půl roku v průběhu stavby
provozovat novou právě spuštěnou čistírnu.
Nyní se pozornost Svazku soustředí na sledování
provozu nové ČOV, jak po stránce technické, tak
finanční (nákladové). Nátok splaškových vod
na ČOV bude postupně zvyšován o další dříve
nenapojené domácnosti ze Sloupu a poté
i ze Šošůvky, aby zvýšené provozní náklady byly
co nejdříve pokryty zvýšeným výběrem
stočného. K dnešnímu dni činí stočné 30,- Kč/m3
(bez DPH), od 1.1.2012 se podle podmínek
sjednaných při přiznání dotace zvýší na 40,Kč/m3 (bez DPH) a v průběhu dalších let by mělo
být zvyšováno koeficientem inflace.
Zvyšování stočného je jistě tím posledním, co by
nás těšilo, leč při náročném provozu této moderní
výkonné čistírny jiné cesty není.
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Koncem května firma Karim, spol. s r.o. Hulín
konečně dokončila stavbu dětského hřiště, které
jsme hned nato provizorně oplotili, abychom dali
zasetému trávníku šanci vzejít a zhoustnout
a osazenému živému plotu alespoň trochu
zakořenit. Poté byla osazena vitrina, v níž bude
provozní řád a také povinná informace o tom,
že projekt byl spolufinancován Evropskou unií.
Firmě Karim jsme zaplatili 359.087,- Kč a nová
vitrina přišla na 9.180,- Kč. Dne 19.7.2011
přijdou kontroloři ze Státního zemědělského

intervenčního fondu ověřit, zda je hřiště
provedeno podle projektu, a pokud neshledají
žádné nesrovnalosti, odsouhlasí vyplacení
dotace 257.596,- Kč.
V měsíci červnu dokončila firma K.T.S.
MONTÁŽE, s.r.o. Letovice nečekaně náročnou
stavbu napojení dešťové kanalizace ze sídliště
Sloup-sever do potoka. Přes křižovatku u šesté
bytovky měla kanalizace přejít protlakem, což se
ale nepodařilo a krajská silnice se musela
překopat. Potíže však nastaly i potom, když se
narazilo hned na dva vodovody a kanalizace
musela projít mezi nimi. Tím se musela změnit
jednak dimenze potrubí (místo jednoho většího
jsou dvě menší), ale také niveleta a tím i délka
potrubí, aby se docílilo spádu do potoka. Po všech
úpravách přijde stavba asi na 500 tis.Kč.
Dne 1.6. obdržel Městys Sloup z Ministerstva
pro místní rozvoj oznámení o přidělení dotace 3,9

mil.Kč na dalších šest pečovatelských bytů.
V těchto dnech již probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby a počítá se s tím, že vlastní
stavba bude ještě v letošním roce realizována.
Na jaře příštího roku se dokončí napojení
na inženýrské sítě, zpevněné plochy a sadové
úpravy a 6 ze 17 žadatelů o pečovatelský byt
se bude moci nastěhovat.
Koncem měsíce června nám společnost EKOKOM, a.s., dodala zdarma 3 kontejnery na bílé
sklo, 3 na barevné sklo a další 3 na plasty.
Kontejnery byly rozmístěny na tři obvyklá
stanoviště (v bytovkách, u hřbitova, u správní
budovy Zemspol) a očekává se, že začneme
odpadové sklo opravdu třídit na bílé a barevné
(hned druhý den po přistavení byly v bílém
kontejneru na bílé sklo vyhozeny zelené láhve).
Starosta.

Z ČINNOSTI VÝBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Blahopřejeme
našim jubilantům
Červen
Ondroušková Božena, č.p. 22
Beranová Milada, č.p. 167
Dvořáková Miroslava, č.p. 88
Červenec
Grim Josef, č.p. 156
Šárka František, č.p. 183
Raudenská Jarmila, č.p. 121
Hlaváčková Anna, č.p. 23
Srpen
Přibylová Věra, č.p. 155
Bezděková Vladimíra, č.p. 146
Dobiášek Josef, č.p. 89
Fiala Jiří, č.p. 13
Pejchalová Božena, č.p. 58
Mrázková Jana, č.p. 178
Září
Šebelová Jana, č.p. 205
Šromová Marie, č.p. 94
Milošicová Anna, chata č. 24
Jirůšková Emílie, č.p. 183
Pařízková Božena, č.p. 105
Fialová Marie, č.p. 13
Pásková Ludmila, č.p. 190
Pospíchal Alois, č.p. 130
Hasoň Jan, č.p. 120

Koho jsme od počátku roku do
obecního společenství přivítali ……
50 roků
86 roků
88 roků

Kamila Vybíhalová (nar. 5.3.)
Barbora Mikulášková (nar. 24.3.)
Lily Klimešová (nar. 20.5.)
Nela Jedličková (nar. 1.7.)
Daniel Hudec (nar. 7.7.).

70 roků
70 roků
75 roků
83 roků
70 roků
84 roků
85 roků
89 roků
89 roků
91 roků
50 roků
60 roků
70 roků
75 roků
81 roků
82 roků
82 roků
85 roků
89 roků
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…… a s kým jsme se rozloučili
František Fruvirt (+ 15.1)
Václav Keprt (+ 19.3.)

Přijelo k nám ZOO
Dne 9.4.2011 jsme ve spolupráci s Výborem pro kulturu a cestovní ruch
uspořádali v kulturním domě akci „Přijelo k nám ZOO“.
K vidění bylo exotické ptactvo, hadi, hlodavci a trofeje mysliveckého
sdružení.
Na prostranství před kulturním domem si návštěvníci mohli prohlédnout
i zvířata většího vzrůstu a odpoledne byla na programu prohlídka psích
plemen.
V rámci bohatého občerstvení zaujala novinka placka s povidly.

Dětský den 5.6.2011
První červnovou neděli bylo okolí kulturního domu plné dětí.
Probíhal zde totiž Dětský den. Letos byl pojat především
v soutěžním duchu. Každé příchozí dítko dostalo „hrací“
kartičku, kam mělo nasbírat určitý počet razítek
na jednotlivých stanovištích. Děti musely zdolat opičí dráhu,
střelbu na bránu, házení na terč, skákání v pytli, lezení
po provazovém žebříku, lovení rybiček, kuželky, závod
na odrážedlech nebo kolech. Mohly si také namalovat obrázek
na chodník a i ony samy mohli mít na obličeji nejeden krásný
obrázek. Za vyplněnou kartičku nakonec získaly odměnu
ve formě plyšové hračky. Ty, co nechtěly absolvovat soutěžní
disciplíny, si mohly zaskákat na trampolíně, zazpívat písničku
formou karaoke, a nebo se občerstvit a posedět v Hasičském
bufítku.
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Sbírka použitého šatstva
Ve dnech 11. a 12. 4. 2011 proběhla v KD Sloup sbírka použitého šatstva pro občanské sdružení
Diakonie Broumov, která všem občanům a organizátorům co nejsrdečněji děkuje za obětavou pomoc
a sociální cítění.

POZVÁNKA NA MEDOVÝ JARMARK
Městys Sloup zve všechny na 3. ročník Medového jarmarku, který se uskuteční
v sobotu 17. 9. 2011 v okolí kulturního domu. Již tradičně budete moci ochutnat medové
a další speciality, nebudou chybět atrakce pro děti a hudební doprovod.
Za VPOZ Bc. Jitka Nováková

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Budeme mít školní včelín! Od března pracuje
ve škole včelařský kroužek pod vedením ing.
Ivana Doležala. Díky němu jsme podali žádost
o finanční podporu a od krajského úřadu získali
30600 Kč, které budou využity na pořízení
školního včelína. Žáci ZŠ Sloup mají každoročně
k dispozici výběr z více než třiceti kroužků.
Obhajoby ročníkových prací mají deváťáci
úspěšně za sebou; najdete je na www.zssloup.net
v odkazu Ročníkové práce. Pak je čekal ještě kurz
vodní turistiky (rafty), rozlučkové nocování
ve škole a přijetí u starosty městyse, které proběhlo
29. června.

Uspěli jsme u přijímacích zkoušek na střední
školy. Po odvoláních bylo na gymnázia přijato 100
procent uchazečů.
Na severní straně budovy se můžete na vlastní oči
přesvědčit o tom, jak bude škola vypadat
po rekonstrukci. Kombinace šedé, oranžové a žluté
barvy je velmi pěkná. Aby tomu tak zůstalo
i nadále, připravujeme instalaci kamerového
systému, který bude vnější plášť hlídat před
poškozením.
O prázdninách se naplno rozběhnou práce také
uvnitř školy. Připravujeme rekonstrukci sborovny,
sprch v bazénu, výměnu lavic v 1. a 2. třídě,
malování, úklid, zřízení dalšího relaxačního koutu
pro žáky, instalaci nářaďovny na školním hřišti.
Nové a výkonnější vybavení získá počítačová
učebna; stávající počítače využijeme ve třídách.
Žáci tak získají možnost využívat výukové
programy přímo ve vyučování.
Osvědčil se nám projekt „Patronát“, takže prvňáci,
kteří nastoupí do školy 1. září 2011, budou mít
určeného patrona z řad deváťáků. Starší kamarádi
budou menším spolužákům pomáhat a radit; máme
naplánovány jejich společné výlety a aktivity.
Na www.zssloup.net si můžete prohlédnout
vítěznou čarodějnici, kterou nakreslil Štěpán
Cibulka a otiskl časopis Čiperka.

Vážení rodiče a přátelé školy,
děkuji vám za spolupráci
ve školním roce 2010/2011
a přeji příjemnou dovolenou.
Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy
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SLOUPSKÝM SPORTEM
KOPANÁ
Letošní ročník OP přinesl našim fotbalistům velký
úspěch. Patří jim v konečném účtování druhé
místo v tabulce. Velmi se tak přiblížili
historickému úspěchu sloupského fotbalu
v podobě postupu do I.B třídy v ročníku 1972/73
a vyrovnali 2. místo z ročníku 1969/70.
O přeborníka okresu se přitom hrálo až
do posledního kola, když se čekalo na zaváhání
vedoucího Lipovce po naší sobotní předehrávce
a výhře 6:0 nad čtvrtými Drnovicemi
a „přenocování“ na vedoucí pozici. Lipovec
ale nezaváhal a po výhře doma nad Doubravicí
(rovněž 6:0) se stal vítězem OP s náskokem
pouhého 1 bodu před Sloupem.
Kolem trenéra Davida Jarůška se během zimní
přípravy vytvořila velice dobrá parta, složená sice
již z ne nejmladších hráčů, kteří ale na druhé straně
disponovali dlouholetými zkušenostmi z vyšších
soutěží. Tito fotbalisté většinou z Blanska byli
v docházce a přístupu k tréninkům příkladem všem
ostatním. Trénovalo se 2 x týdně a blanenská parta
se „sloupským srdcem“ málokdy chyběla.
V přípravě jsme nic neponechali náhodě a jaro
se tak mohlo odehrát podle otřelého ale pravdivého
těžce na cvičišti, lehce na bojišti. Ani změn
v našem týmu nebylo mnoho, odešel Aleš Petržel
a přišel Libor Škvarenina.
Přestože jsme byli po podzimu na 6. místě tabulky
se ziskem 24 bodů při skóre 21:18 a v boji o čelní
příčky s námi nikdo nepočítal, stali jsme se
nejúspěšnějším týmem jara se ziskem 30 bodů při
skóre 44 : 20, když jsme 10 x zvítězili a pouze 2 x
odešli poraženi. Jako jediní se můžeme pochlubit
jarní neporazitelností na domácí půdě, kde jsme za
6 výher získali 18 bodů, nastříleli jsme před
domácími diváky 26 gólů a jen 4 x jsme inkasovali.
Sami hráči si nejvíce cení výhry rozdílem třídy 7:0
v derby se Šošůvkou. Prohráli jsme jen v Lipovci
0:3 a v Boskovicích s posíleným B týmem 1:5.
Celková bilance venku je 4 výhry, žádná remíza a
zmíněné dvě porážky zisk 12 bodů a skóre 18:16.
A jak šly jarní zápasy za sebou? Doma Doubravice
5:2, venku Rudice 5:3, doma Šošůvka 7:0, venku
Kořenec 5:1, doma Lysice 3:0, venku Lipovec 0:3,
doma Jedovnice 3:2, venku Boskovice 1:5, doma
Vavřinec 3:1, doma Letovice 2:0, venku Vysočany
4:3 a doma Drnovice 6:0. Celkem jsme za 17
výher, 3 remízy a 6 proher získali 54 bodů při skóre
65:38. Vítězný Lipovec dosáhl za 17 výher, 4
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remízy a 5 porážek 55 bodů při skóre 75:29.
Do naší střelecké tabulky se zapsalo celkem 18
hráčů. Z těch, kteří pravidelně nastupovali
nebo střídali se netrefil jen Staňa Sekanina, který
se do týmu vrátil po téměř devítiměsíční přestávce
zaviněné operací přetrženého kolenního křížového
vazu. Nejlepší střelci: 12 Pavel Nečas, 11 Tomáš
Kleveta, 9 Martin Mikulášek a Libor Zouhar,
3 Petr Bouda, Thomas Belton, Tomáš Brantalík
a Zdeněk Trefil, 2 Aleš Petržel, 1 Zdeněk
Helebrand, Adam Kugler, Zdeněk Vach, Martin
Filouš, Jan Kala, Radim Polák, Libor Škvarenina,
Hynek Jarůšek, David Šváb a 1 vlastní.
V okresních soutěžích startovala také dvě naše
mládežnická družstva, složená z hráčů Sloupu
a Šošůvky.
Dorost hrál ve skupině „A“ OP, která měla 10
účastníků, a moc se mu nedařilo. Obsadil s 11 body
(3V-2R-13P) při skóre 23:71 až 9. místo, za ním
byl jen Ostrov se ziskem 6 bodů. O vstřelených 23
gólů se podělilo 8 hráčů, z toho 6 branek dal Jakub
Jakš, 4 Franta Baláž, 3 Ondra Čípek a Dix
Svoboda, 2 Dvořáček a Filip Kašpárek, 1 Filip
Furch, Radek Dobšíček a 1 vlastní. Dorost hrál
své zápasy ve Sloupě.
Žáci měli domácí hřiště v Šošůvce a vedli si daleko
lépe než jejich starší kamarádi. Ve skupině „A“ OP
jim z 11 účastníků patří 4. místo za zisk 40 bodů
(13V-1R-6P) při skóre 78:46. Konta soupeřů
zatížilo góly celkem 10 hráčů. Nejvíce jich vstřelil
Filip Furch 26, 17 x skóroval Jenda Novák, 15 x
Radek Andrlík, 7 x David Keprt, 3 x Martin Přibyl
a Vít Broušek, 2 x Mirek Slouka a Lukáš Vymazal,
1 x Tomáš Gregor, Standa Mazáč a vlastní.
Na závěr úspěšné sezóny zbývá poděkovat jak
hráčům a vedení oddílu, tak i všem sponzorům
a dalším příznivcům, bez jejichž pomoci by oddíl
mohl jen těžko existovat. Fotbalový oddíl si velice
váží práce všech, kteří se starají o bezproblémový
chod, děkuje děvčatům od občerstvení, za pořádek
v kabinách, za vždy vzorně připravené hřiště,
posečený trávník atd. Úmyslně nikoho nejmenuji,
abych na někoho nezapomněl, ale věřte, že je nás
hodně, kterým není fotbalový oddíl lhostejný.
A hráči slibují, že udělají i na podzim všechno
pro to, aby jméno TJ Sloup figurovalo v tabulce
co nejvýše.
Zdeněk Kučera

Konečné tabulky našich mužstev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

II.třída - okresní přebor muži
Lipovec
26 17 4 5
Sloup
26 17 3 6
Jedovnice
26 15 2 9
Drnovice
26 13 5 8
Boskovice B 26 12 8 6
Letovice
26 12 4 10
Doubravice 26 12 3 11
Rudice
26 11 6 9
Vysočany
26 11 4 11
Šošůvka
26 10 5 11
Olomučany 26 8 4 14
Kořenec
26 7 6 13
Lysice
26 7 4 15
Vavřinec
26 0 2 24

75: 29
65: 38
75: 57
69: 60
70: 48
59: 53
62: 54
58: 51
65: 67
68: 69
41: 66
53: 61
37: 78
30: 96

55
54
47
44
44
40
39
39
37
35
28
27
25
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

II.třída - OP dorost, sk. A
Lipovec
18 13 2 3
Adamov
18 13 0 5
Lipůvka
18 10 3 5
Jedovnice
18 9 3 6
Ráječko
18 7 6 5
Vavřinec
18 7 6 5
Olomučany 18 7 4 7
Kotvrdovice 18 4 3 11
Sloup
18 3 2 13
Ostrov
18 1 3 14

64: 22
90: 35
42: 32
44: 47
34: 21
42: 39
28: 30
19: 41
23: 71
19: 67

41
39
33
30
27
27
25
15
11
6

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Okresní přebor starší žáci sk.A
Rájec-Jestřebí 20 17 1 2 119: 31
Ráječko
20 14 2 4 73: 31
Lipovec
20 14 1 5 73: 30
Sloup
20 13 1 6 76: 41
Rudice
20 12 3 5 83: 38
Č.Hora
20 10 3 7 66: 40
Jedovnice
20 8 1 11 45: 64
Lipůvka
20 7 1 12 33: 64
Vavřinec
20 6 1 13 21: 53
Kotvrdovice 20 2 0 18 15:152
Adamov
20 0 0 20
0: 60

52
44
43
40
39
33
25
22
19
6
0

LEDNÍ HOKEJ
Ani hokejisté po umístění na 3. místě okresního přeboru přes léto nezahálejí. Jsou si vědomi toho,
že sezóna 2011/12 jim začíná již koncem října a že zima se nebude ptát, co dělali v létě. Ve dnech 17.6.
19.6. se proto sešli v kabinách na hokejovém hřišti, kde ve skromných podmínkách bydleli,
aby si prověřili stav své kondičky. Svoje síly testovali také na školním hřišti v běhu na 60 m, 1 km
a ve vrhu koulí. Další den měli výlet na kolech po Moravském krasu a okolí v délce 55 km a třetí den
končili časovkou jednotlivců na 10,5 km směrem k Vlčí skále kolem vodojemu přes Stráň a zpět přes
Luka k hokejovým kabinám. Soustředění se zúčastnilo celkem 13 hráčů.
Zdeněk Kučera

Okresní přebor v bleskové hře

Závod Sloup - Petrovice
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Poslední školní den...

... a hurá na prázdniny!
INFORMACE PRO OBČANY
Městský úřad Blansko - Odbor sociálních věcí sděluje,
že Město Blansko pronajímá zdravotně postiženým občanům
bezbariérové byty zvláštního určení
a seniorům byty v domech s pečovatelskou službou.
Podrobnější informace poskytne Úřad městyse Sloup nebo Městský úřad Blansko.

SLOUPSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HŘEBENÁČ. Vychází nepravidelně dle potřeb Úřadu městyse
Sloup. Redakční práce, grafika: Bohumil Hlaváček, Vladislav Pokorný. Foto: Andrea Nováková, Pavel Novák,
Bohumil Hlaváček, Josef Mikulášek.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci cena 10 Kč. Toto číslo vyšlo 14. července 2011
v počtu 400 výtisků.
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Fotbalisté mají za sebou úspěšnou sezónu

KVĚTNÝ PÁTEK 2011
FARNÍ DEN

Z ČINNOSTI SDH SLOUP

