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SVÌDOMÍ NÁRODA
V posledních dnech mne velice znepokojuje docela intenzívní veøejná
debata o navrácení majetku církvím, a pøedevším pak ten její naprosto
zvrácený obsah, z nìhož se vytrácí právo a v podstatì se legalizuje
zlodìjna.
Ptám se, existuje-li ještì nìco, èemu se øíkalo „svìdomí národa“. Celá
léta slyším, jak se všude krade a jak by ti zlodìji mìli být zavøeni
až zèernají.
A souhlasím, vždy každý zlodìj má a musí být potrestán a ukradené
má a musí být vráceno. Jak lze ale vysvìtlit, že v pøípadì zabaveného
církevního majetku to nemá platit, a dokonce to má být obrácenì.
Na zlodìje se už ani nezlobíme a okradený se má stydìt, že chce
alespoò nìco vrátit.
Už více než 20 let se témìø všichni zvolení politici a všechny vlády bojí takto rafinovanì
zmanipulovaného názoru velké èásti volièù a zametají tento problém pod koberec. Až musel zasáhnout
ústavní soud, který naøídil, že je tøeba urychlenì pøijmout pøíslušný zákon a majetky církvím vrátit,
nebo kromì zøejmého bezpráví takto zablokovaný, „umrtvený“ majetek brání stovkám obcí
a mìst v jejich rozvoji a všechny podané žaloby stát pochopitelnì prohrává. Pøesto se ozývá, že
se majetek vydat nemá, protože si to vìtšina národa nepøeje. Copak lze právo a zákon ubít vùlí vìtšiny?
A kdo je ona vìtšina, pokud vùbec existuje ? V prvním popøevratovém sèítání lidu
se prokazatelná vìtšina národa pøihlásila k víøe. Dnes už tomu tak není, dokonce jsme prý nejateistiètìjší
v Evropì. Dùvodù této zásadní zmìny bude asi více, od vyjádøení euforie po roce 1989 až k posilování
liberálního životního stylu a k postupnému odmítání všech autorit bìhem let. „Nepokradeš“ ale urèitì
stále platí. Okraden nechce být zcela jistì nikdo, dokonce se bouøíme, že „nìkdo“ rozkrádá „naše“
odevzdané danì. Jak je tedy možné, že okradené církve nám nevadí ? A dokonce je napomínáme za to,
že se vùbec ozývají. Vždy podle Bible mají být chudé a mají jen sloužit.
Praktikujících vìøících je menšina, ale v urèitých životních situacích
se na knìze ve všech farnostech obrací i ostatní. Když je nám nejhùø, zemøe nám nìkdo blízký, èi øešíme
køest nebo svatbu dìtí a vnukù a pohne se v nás svìdomí, bìžíme na faru. Tak si toho považujme
a nemìjme strach, že napravením køivdy a vrácením majetku se nìco zmìní a že z venkovských faráøù služebníkù udìláme „boháèe“. Vždy jim akorát pøidáme práce, a státu se uleví.
Jak je to u nás ve Sloupì? O zablokované církevní pozemky na Skøépì se má léta starat stát,
resp. jeho Pozemkový fond. Pøitom je neseèe buï nikdo, nebo ten, komu vzrostlá lebeda už opravdu
moc vadí, anebo obec, samozøejmì za obecní peníze. Navíc státu platíme za to, že pøes pozemky vede
kanalizace. A to nám nevadí, ale vrátit je církvi by vadilo ? Les na Stráni už farní je, a ví to vùbec nìkdo?
A když ano, vadí mu, že se o les stará pan faráø? Jistìže ne. Tak proti èemu ta vìtšina národa vlastnì
bojuje?
Pozn.: V Otázkách Václava Moravce v nedìli 26.8.2012 bylo konstatováno, že církve
dostanou zpìt pouze asi 50% zabaveného majetku a za to, co již vydat nelze, budou 30 let dostávat asi
1,25 miliardy roènì. Stát pøitom každý rok ušetøí až 1,75 miliardy, protože pøestane vyplácet duchovním
platy. A to se nám nelíbí?
Starosta.

nájemníky, kteøí uspìli ve výbìrovém
øízení. V prùbìhu mìsíce èervence se noví
nájemníci postupnì nastìhovali a dnes
Dne 13. èervna nám firma
tedy všechny byty slouží svému úèelu.
PROSTAS, s.r.o. Prostìjov pøedala
Náklady stavby vèetnì inženýrských sítí
dokonèenou stavbu zateplení budovy
a terénních úprav dosáhly èástky
základní školy.
7.034.582,- Kè, z toho 3,9 mil.Kè byla
dotace Ministerstva pro místní rozvoj
a další èástkou 1,0 mil.Kè pøispìl
Jihomoravský kraj.

NOVINKY Z RADNICE

Témìø hotov je náš nejvìtší investièní
projekt, spoleèný se sousední Šošùvkou
– stavba nové èistírny odpadních vod
a kanalizace s názvem „Sloup, Šošùvka –
ÈOV a kanalizace“.
Poté probìhlo kolaudaèní øízení a dne
6.8.2012 vydal stavební úøad kolaudaèní
souhlas. Za toto dílo a všechny související
výdaje (energetický audit, projekt, žádost
o dotaci, výbìr dodavatele, inženýrská
èinnost) jsme nakonec zaplatili èástku
20.424.730,92 Kè. Na vlastní stavbì se
dokonce ušetøilo, nebo nebylo tøeba
vyèerpat celou rozpoètovou rezervu.
Vyplacená dotace EU nakonec èinila
13.808.447,99 Kè a dotace Státního
fondu životního prostøedí ÈR byla
812.261,63 Kè. Nejvìtším pøínosem
tohoto díla kromì pìkného vzhledu
budovy je dosažení významné úspory
nákladù na topení, která ve srovnání
dvou posledních topných období
dosahuje zhruba 50 % (500 – 600 tis.Kè).

Dne 15.5.2012 vydal Odbor životního
prostøedí MÚ Blansko povolení ke
zkušebnímu provozu, který bude trvat do
15.7.2013 a na základì uzavøené
smlouvy ho bude zajišovat VAS a.s.
divize Boskovice. Bìhem této doby by
mìla být bezezbytku vyladìna
technologie ÈOV zajišující dodržení
projektovaných parametrù. Již nyní je na
èistírnu kromì Sloupu napojeno cca
85 % domácností ze Šošùvky a podle
dílèího vyhodnocení provozu za období
kvìten až èervenec dosahuje èistírna
úèinnosti 88,1 %. Plnìní limitù OŽP
v jednotlivých ukazatelích znázoròuje
následující tabulka:

V pátek 29.6.2012 jsme za úèasti
senátora a námìstka hejtmana
Jihomoravského kraje Ing. Stanislava
Prostavìnost ke 30.6.2012 dosáhla
Juránka a dalších hostù slavnostnì
otevøeli dokonèenou stavbu dalších 94,28 % celkových nákladù, což
šesti peèovatelských bytù a k 1.7. byly znamená èástku 107.661.224,75 Kè.
uzavøeny nájemní smlouvy se šesti N a v l a s t n í È O V j e p r o s t a v ì n o
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50.309.951,35 Kè (100,00 %), na stokách
ve Sloupì 13.474.809,13 Kè (95,12 %), na
stokách v Šošùvce 42.097.464,26 Kè
(99,69 %) a na všeobecných položkách
1.779.000,- Kè (89,62 %). Èástky jsou
uvedeny bez DPH. Termín definitivního
dokonèení stavby je 30.9.2012.
Po tomto datu bude možno si v rámci
„Dne otevøených dveøí“ novou èistírnu
prohlédnout. Datum bude pøedem
oznámeno.
Dokonèením obou velkých staveb
(zateplení ZŠ a nová ÈOV) dotovaných
penìzi Evropské unie a státu
a proplacením dodavatelských faktur
nám spadl velký kámen ze srdce.
Dotace cca 115 milionù korun je jistì
obrovská, døíve nepøedstavitelná
pomoc, vykoupená ale na druhé stranì
stejnì mimoøádným zadlužením a
k tomu ještì neuvìøitelnì nároènou
administrativou a nervy drásající
nejistotou v celém prùbìhu výstavby.
Z pohledu obcí, kde se ještì staví anebo je
dokonce dílo hotové a dotaèní peníze ještì
nepøišly, jsme na tom tedy moc dobøe.
Rozruch kolem návrhu nového
územního plánu postupnì utichl, když
vìtšina pøipomínek obèanù ke konceptu
ÚP byla akceptována. Rozšíøení obytné
zástavby na Lukách bylo omezeno na
pruh široký cca 35 m za stávajícími
zahradami pro 3 - 4 rodinné domky, a to
pøedevším za úèelem vytvoøení obecní
cesty, která zajistí pøístup jak k novým,
tak k døíve realizovaným stavbám. Další
výstavba rodinných domù je smìrována
hlavnì na zbytek plochy za bytovkami

a také na èást zemìdìlských pozemkù
naproti rekreaènímu støedisku Èermák
za Nìmèickým potokem.
Nejpodstatnìjší zmìnou oproti
stávajícímu územnímu plánu je
vypuštìní pøeložky krajské silnice za
bytovkami, kolem benzínové èerpací
stanice a ulicí Soukopovou, kde zùstanou
pouze místní komunikace.
Dne 16.8.2012 probìhlo na
Stavebním úøadì MÚ Blansko
projednání návrhu územního plánu
s dotèenými organizacemi, a po
zapracování jejich pøipomínek bude na
podzim vyhlášeno veøejné projednání
návrhu ÚP s obèany.
Ke dni 18.6.2012 jsme od obce
Nìmèice bezúplatnì pøevzali novou
retenèní nádrž na Nìmèickém potoce
v hodnotì 15.403.823,- Kè, která byla
vybudována jako ochrana Sloupu pøed
povodnìmi. Za normálního stavu je
v nádrži 3302 m3 vody, pokud hladina
vody dosáhne bezpeènostního pøelivu,
obsahuje nádrž 67757 m3 a pøi prùtoku
stoleté vody pojme 96455 m3. Za toho
stavu nádrž snižuje prùtok z 11,5 m3/s
na 3,58 m3/s.
Po dlouhém zvažování zastupitelstvo
pøece jen nakoupilo dva radary na
mìøení rychlosti. Po 2 mìsících je
zøejmé, že ukazatel od Nìmèic svùj úèel
plní (pokud ho nìjaký „dobrák“ neodpojí
ze zásuvky), z Pøíhona ale radar zøejmì
pøemístíme pøed jeskynì nebo do Rájecké
ulice.
Starosta.

Pøed 150 lety byl Sloup povýšen na mìstys.
Ve vleku starostí s dokonèováním a zaplacením velkých projektù spolufinancovaných dotacemi
Evropské unie jsme témìø pøehlédli skuteènost, že právì pøed 150 lety – v roce 1862 – byla obec Sloup
povýšena na mìstys.
Pùvodní jmenovací dekret panovníka Františka Josefa I. se sice zatím nepodaøilo dohledat, ale z jiných
dostupných pramenù je rok povýšení zøejmý. A proto na základì žádosti zastupitelstva mìstyse ze dne
4.12.2006 pøedseda Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky Ing. Miloslav Vlèek s úèinností
od 23.1.2007 stanovil obec Sloup mìstysem. Tímto aktem byl naší obci historický titul „mìstys“,
zrušený zánikem právní subjektivity obcí a mìst po roce 1948, slavnostnì navrácen.
Místní zastupitelstvo k tomuto „kulatému“ výroèí vydá pamìtní pohlednici a oslavu na pøipomenutí
povýšení obce na mìstys spojí s oslavou 30. výroèí otevøení nové základní školy.
Oslavy se uskuteèní ve dnech 5. a 6. øíjna a jejich program spojený s pozvánkou veøejnosti bude
s pøedstihem oznámen.
Zastupitelstvo mìstyse.

Z ÈINNOSTI VÝBORU PRO OBÈANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Jaro ve Sloupì zaèalo nejen Velikonocemi, ale i øadou zajímavých akcí, které probíhaly
u kulturního domu nebo na Lukách. První z nich byla akce s názvem Pøijelo k nám ZOO, kde jsme
všichni mohli vidìt spoustu zajímavých zvíøat, jak v okolí KD, tak uvnitø. Tradiènì nechybìlo
obèerstvení a pekly se bramborové placky. Na sklonku dubna bylo nádherné poèasí, a proto spousta
z nás vydržela až do veèerních hodin.
Letos jsme nezapomnìli ani na Pálení èarodìjnic v pondìlí 30.4. na Lukách. Nejen èlenové
skupiny Sigma Pumpa pøipravili pro dìti úžasnou Èarodìjnickou školu plnou pøekvapení
a pohádkových postav. Dìti musely zdolat nároènou trasu a splnit nejeden úkol. Po pøekonání celé
Èarodìjnické stezky dìti èekal, za odvahu, Výuèní list Èarodìjnický. Za odmìnu ještì dostaly opeèený
špekáèek, limèu a dospìlí za trpìlivost pivo. U ohnì nechybìl zvuk kytar ani zpìv úèastníkù.
Poslední z jarních slavností byl Dìtský den v nedìli 3.6., který se nesl ve Šmoulím duchu.
Každého pøíchozího návštìvníka vítal milý šmoulí oblièej, signalizující zábavu a radost. Dìti
si mohly vyzkoušet kreativní dílny, opièí dráhu, chùdy, skákání v pytli, malování na oblièej a mnoho
dalších atrakcí. Nechybìl ani skákací hrad. Skvìlou ukázku nám pøipravili blanenští biketrialisté, kteøí
pøedvedli na kolech neuvìøitelné skoky. Odpoledne sice pøerušil déš, ale vìøíme, že se všichni bavili.
Vladimír Èípek a Bc. Jitka Nováková
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Informace z matriky

Blahopøejeme
našim jubilantùm
Èervenec
Grossová Hana, è.p. 212
Ondroušek Miroslav, è.p. 216
Kalová Daniela, è.p. 151
Procházka Antonín, è.p. 165
Sedlaøíková Anna, è.p. 156
Hlaváèková Anna, è.p. 23
Srpen
Šujanská Helena, è.p. 244
Bezdìková Vladimíra, è.p. 146
Dobiášek Josef, è.p. 89
Pejchalová Božena, è.p. 58
Mrázková Jana, è.p. 178
Záøí
Haváè Zdenìk, è.p. 195
Podaná Aloisie, è.p. 259
Raudenská Marie, è.p. 160
Paøízková Božena, è.p. 105
Fialová Marie, è.p. 13
Pásková Ludmila, è.p. 190
Hasoò Jan, è.p. 120
Øíjen
Havelka Petr, è.p. 229
Krejèíøová Božena, è.p. 161
Pospíšil František, Ing., è.p. 206
Žák Josef, è.p. 85

50 rokù
60 rokù
70 rokù
70 rokù
70 rokù
84 rokù
60 rokù
85 rokù
86 rokù
90 rokù
92 rokù
50 rokù
75 rokù
80 rokù
82 rokù
83 rokù
83 rokù
90 rokù
50 rokù
60 rokù
60 rokù
75 rokù

V roce 2012 u nás bylo uzavøeno již 28 sòatkù.
Z toho 8 v kostele Panny Marie Bolestné, 3 v kapli
sv. Václava a sv. Anežky Èeské v Šošùvce,
4 v obøadní síni na radnici, 6 v Elišèinì jeskyni,
1 v jeskyni Kùlna, 3 na louce u Høebenáèe,
1 na rozhlednì ve Veselici, 1 na zahradì ve Žïáøe
a 1 u rybníka ve Žïáøe.

Koho jsme od poèátku roku do
obecního spoleèenství pøivítali ……
Karel Hasoò (nar. 27.1.)
Laura Binderová (nar. 13.2.)
Nikola Musilová (nar. 22.3.)
Lucie Zouharová (nar. 17.4.)
Alice Neoralová (nar. 30.4.)
Sofie Novotná (nar.4.6.).

…… a s kým jsme se rozlouèili
Nadìžda Weinholdová (+ 2.2.)
Jiøí Fiala (+ 12.4.)
Antonín Hasoò (+ 21.6.)
Jan Bezdìk (+ 7.8.).
Ke dni vydání zpravodaje evidujeme
6 narozených, 4 zemøelé, 13 pøistìhovaných
a 9 odstìhovaných. Souèasný poèet obyvatel
Sloupu je 954.
Ludmila Mynaøíková, matrikáøka
Aneta Medunová, evidence obyvatel
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OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Prázdniny nám skonèily. Odpoèatí jsme se sešli
v pondìlí 3. záøí v 8:00 hodin. Prvòáci s rodièi
v kulturním domì, ostatní žáci pøímo ve škole.
Poèet tøíd ZŠ Sloup se ve školním roce 2012/2013
snížil na 16. Docházku ukonèily dvì deváté tøídy,
nastoupila jedna první. Tøídní uèitelkou první tøídy
je Mgr. Eva Turèanová. Ve škole také bude
pracovat nová úèetní . Ing. Evu Balúchovou støídá
paní Jana Musilová.
Víte, že pravidelné vyuèování bylo v nové budovì
ZŠ Sloup zahájeno 1. záøí 1982? Toto kulaté výroèí
hodláme náležitì oslavit; ve dnech
5.-6. øíjna 2012 bude probíhat množství
spoleèenských akcí pro veøejnost.
O podrobnostech budeme informovat.

Ve školním roce 2012/2013 pokraèuje projekt
Patronát. Každý deváák dostane na starosti
prvòáèka, kterému pomùže se zvládnutím zahájení
povinné školní docházky. Na zaèátku záøí budou
mít první a devátý roèník sladìné rozvrhy.
Na zaèátku nového školního roku nás navštíví
vyuèující soukromé ZUŠ Blansko, aby projednali
rozvrhy hudební školy. Bude se uèit hra na klavír,
keyboard, kytary, flétny, trubku, teorie, zpìv
a obory, o které projeví žáci dostateèný zájem. Hra
na bicí probìhne formou zájmového kroužku.
Také letos bude ve škole k dispozici školní
psycholožka Mgr. Michaela Krucká. Vždy ve
ètvrtek odpoledne ji mohou navštívit rodièe
a v pátek dopoledne dìti a uèitelé.
Mgr. Pavel Doèekal, øeditel školy

Oprava bazénu jde do finiše. Oproti pùvodnímu
plánu probìhla navíc sanace stropní konstrukce
a vymìòovat se budou i øetìzy posuvného dna,
takže koncem øíjna se zaène plavat. Vzhledem
k tomu, že již máme vymìnìné dno
a rekonstruované sprchy, bude bazén od nové
plavecké sezóny opìt ve výborném stavu.
Budeme rozšiøovat školní vèelín. Dostali jsme
úèelovou dotaci z rozpoètu Jihomoravského kraje
ve výši 25 tisíc Kè.

Foto z pøijetí absolventù a nejlepších žákù minulého školního roku na radnici.
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SLOUPSKÝM SPORTEM - KOPANÁ

Do jarní èásti okresního pøeboru vstupovali
fotbalisté naší TJ s jasným cílem. Po podzimním
titulu pùlmistra, kdy pøezimovali na 1. místì
s náskokem 3 bodù na rezervu FK Blansko, chtìli
tuto soutìž vyhrát a pøesnì po 40 letech vybojovat
postup do krajské soutìže (naposledy jsme hráli
I.B tøídu v sezónì 1972/73). Nakonec jsme však
zùstali tìsnì pøed branami a stejnì jako v minulé
sezónì jsme obsadili 2. místo za postupujícím FK
Blansko „B“, když pøi stejném poètu bodù 58
rozhodovala o 1. místì vzájemná utkání
a ta hovoøila ve prospìch našeho nejvìtšího rivala.
V Blansku jsme na podzim prohráli 1:0 a na jaøe
doma se hrálo 2:2, když vyrovnávací gól do naší
sítì padl 3 minuty pøed koncem.
Pro všechny, kteøí mají co dìlat se sloupským
fotbalem, to bylo velké zklamání. Získali jsme sice
o bod více, než když jsme byli loni druzí za
Lipovcem, mohli jsme se pyšnit nejlepší obranou
v soutìži, druhým týmem v poètu vstøelených
branek a Aleš Petržel byl mezi kanonýry rovnìž
druhý s 20 góly, ale sezónu jsme zakonèili jako
druzí, když ze 26 utkání jsme 18 x vyhráli, 4 x
remízovali a 4 x prohráli.
V mìsíci srpnu jsme vstoupili do nové sezóny
s novým, tentokrát hrajícím trenérem. Davida
Jarùška, pùsobícího u týmu pøedcházející 4 roky,
vystøídal Libor Škvarenina, a nemìl to v pøípravì
vùbec jednoduché. Nemohl poèítat s dlouhodobì
zranìnými - Hynkem Jarùškem (pravdìpodobná
operace kolene) a Zdenem Vachem (problémy
s achilovkou). Navíc Pavel Neèas už v prùbìhu
jara avizoval ukonèení kariéry, neabsolvoval
s mužstvem pøedsezónní pøípravu, a pøestože
v úvodních 2 kolech byl nedostatek hráèù
(administrativní problémy s registraèními prùkazy
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hostujících hráèù Michala Bezdìka z Ostrova
a Petra Cupala z FC Blansko), nenechal se
„ukecat“ a v sestavì se neobjevil. O to víc
pøekvapilo jeho koketování s Kotvrdovicemi, kam
by chtìl jít na podzim hostovat. Asi se jednalo o
lukrativní nabídku a výbor TJ ho po bouølivém
prùbìhu rozhodování nakonec s pøihlédnutím
k jeho zásluhám uvolnil. A aby toho všeho nebylo
málo, Honza Kala si v zamìstnání zlomil nohu
v kotníku a jestli se kdy vùbec objeví na trávníku je
ve hvìzdách. Na høišti se tak v úvodních
mistrovských utkáních objevili Honza Sychra
a David Šváb, kteøí ale pro pracovní vytížení vùbec
netrénují. Kádr týmu byl kromì toho doplnìn
o dorostence Dixe Svobodu (trénuje pravidelnì)
a Ondru Èípka (zatím marodí s palcem na noze).
Po kvalitní pøípravì, v níž jsme sehráli øadu
pøípravných utkání, vesmìs vítìzných (prohra jen
v Lipovci), zaèal v nedìli 12.8. nový roèník
okresního pøeboru. V úvodním kole jsme se
pøedstavili na høišti nováèka z Vilémovic
a vyhráli jsme vysoko 6:0, 2 góly vstøelili Tomáš
Kleveta a Martin Mikulášek, 1 x skórovali Aleš
Petržel a debutant mezi muži Dix Svoboda.
Ve druhém kole se u nás pøedstavili fotbalisté AFK
Letovice a po remíze 3:3 si odvezli 1 bod.
V prùbìhu utkání soupeø vedl 2:0, pak se nám
povedl dokonalý obrat a vedli jsme po gólech
Mikuláška, Petržela a Sekaniny 3:2. Vyrovnání
pøišlo 3 minuty pøed koncem z trestného kopu. Na
posledním zasedání okresního fotbalového svazu
ale vynesla sportovnì technická komise øadu
kontumaèních výsledkù a potrestala tak týmy,
které nìkteré své hráèe nezaregistrovali do novì
vzniklého svazu. To potkalo mezi jinými
i Letovice, a tak jsme dodateènì získali

kontumaèní výhru 3:0.
V nedìli 26.8. jsme se jako vedoucí tým
okresního pøeboru pøedstavili v Olomuèanech
a za výkon ve druhém poloèase pøesvìdèili
všechny pøítomné diváky o tom, že tam právem
patøíme. Po výhøe 4:0 zùstali první se
stoprocentním ziskem 9 bodù pøi skóre 13:0.
Branky støíleli Tomáš Kleveta, Zdena Trefil, Alda
Petržel a David Šváb. Ve ètvrtém kole ale pøišel
šok, který èekal málokdo. Nažhavený Sloup
doma proti Doubravici zcela vyhoøel. Když
se dostali hosté ve 40. minutì do vedení, zdálo se,
že se ještì nic nedìje. V trpké první pùlhodinì
druhého poloèasu však domácí inkasovali ještì
tøikrát a jejich pøíznivci nestaèili kroutit hlavami
po zcela neèekaném debaklu.
Zdenìk Kuèera

AKTUÁLNÍ TABULKA - MUŽI
1. Sokol Rudice 4 3 1 0
2. ASK Lipùvka 4 3 1 3
3. FC Olešnice 4 3 0 1
4. TJ Sloup
4 3 0 1
5. Vilémovice
4 3 0 1
6. Šošùvka
4 2 0 2
7. Koøenec
4 2 0 2
8. Olomuèany
4 2 0 2
9. Doubravice
4 1 1 2
10. SK Jedovnice 4 1 0 3
11. Vysoèany
4 1 0 3
12. AFK Letovice 4 1 0 3
13. Drnovice
4 1 0 3
14. Kotvrdovice 4 0 1 3

16:10
13:7
15:4
13:4
10:8
8:7
9:9
9:11
9:8
6:10
5:9
3:9
3:16
6:13

10
10
9
9
9
6
6
6
4
3
3
3
3
1

AEROBIK
Milé cvièenky,
zaèátek cvièební sezóny na sebe nenechal èekat
a my vám teï pøedstavíme pár novinek, na které
se mùžete tìšit.
Zaèínáme cvièit v úterý 4. 9. 2012 v tìlocviènì ZŠ
Sloup od 19:00 hodin.
? Úterý vždy od 19:00 hodin
Sudé úterý - posilování s protažením.
Liché úterý - relaxaènì-zdravotní cvièení.
? Støeda - Pilates od 19:00 hodin. Cvièí
se v družinì, pøedpokládaný zaèátek øíjen.
? Ètvrtek od 19:00 hodin aerobní formou.
Zahøátí, choreografie, posilování, streèink.
Každá poslední hodina v mìsíci bude
s pøekvapením, týká se to ètvrtku.
Pro novou cvièenku bude vstup na první hodinu
zdarma.

Dìti do 15- ti let zdarma.
Dospìlí nad 60 let a studenti 20% sleva.
Úprava cen a sjednocení permanentek na pilates
a aerobik.
Další informace a zajímavosti
www.aesloup.wgz.cz
Bc. Jitka Nováková

První školní den...

INFORMACE PRO OBÈANY
Burza dìtského obleèení a dalších potøeb.
Kde :
Kdy :

Co :

Budova hasièské zbrojnice
2.10. – od 15.00 do 18.00 hod. – výbìr vìcí
3.10. – od 15.00 do 18.00 hod. – výbìr vìcí
5.10. – od 15.00 do 18.00 hod. – prodej
6.10. – od 08.00 do 10.00 hod. – prodej
Dìtské obleèení a jiné potøeby pro dìti do 15 let vìku.

Podrobnìjší informace budou zveøejnìny pozdìji.
Radka Nejezchlebová a spol.

POZVÁNKA
V sobotu 15.9.2012 zveme všechny obèany na již 4. Medový jarmark. Pozvánka
s programem je samostatnou pøílohou zpravodaje.
Stejnì jako loni bude souèástí jarmarku výstava medových výrobkù v kulturním domì, do níž
se zapojil chvályhodný poèet žen z naší obce i z okolí. Budeme velmi rádi, když se k nim i letos
pøidají další šikovné kuchaøky se svými výrobky, popø. pøivítáme i další nápady nebo recepty.
Žádáme tedy kuchaøe a kuchaøky, kteøí se rádi zúèastní se svými medovými
nápady, aby své výrobky v pøimìøeném množství pøedávali pøímo v KD, a to
v pátek 14.9. od 17.30 do 19.30 hod., pøípadnì v sobotu 15.9. od 8.30 do 9.30 hod.
Ke shlédnutí pak budou všechny sladké dobroty v sobotu od 13.30 hod. v KD, kde si také
po celou dobu výstavy mùžete objednat kávu s medovou sladkostí.
Tìšíme se na jakékoliv Vaše "medové nápady" a pøejeme hodnì elánu a nadšení.
Lenka Štìpaníková
SLOUPSKÝ INFORMAÈNÍ ZPRAVODAJ HØEBENÁÈ. Vychází nepravidelnì dle potøeb Úøadu mìstyse
Sloup. Redakèní práce, grafika: Bohumil Hlaváèek, Vladislav Pokorný. Foto: Andrea Nováková, Pavel Novák,
Bohumil Hlaváèek, Josef Mikulášek.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci cena 10 Kè. Toto èíslo vyšlo 7. záøí v poètu 400
výtiskù.
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OTEVØENÍ PENZIONU

SLAVNOST TÌLA A KRVE PÁNÌ

NOC KOSTELÙ

FARNÍ DEN

DÌTSKÝ DEN

NEANDRTÁLCI V JESKYNÍCH

DEN SLOUPSKÉHO PIVA
KRASFEST

PÁLENÍ ÈARODÌJNIC

SLOUPSKÁ LESNÍ PATNÁCTKA

PROBOUZENÍ BROUÈKÙ

AEROBIC

