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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
od posledních komunálních voleb uplynulo téměř osm měsíců a jak jistě víte, došlo k výrazné
obměně zastupitelstva a vedení městyse. Noví
zastupitelé, v čele s novým starostou a místostarostou, se pustili s očekávaným elánem do práce,
která jistě brzy přinese své výsledky. Co mne ale
znepokojuje, je pocit zřetelného napětí, které vnímám nejen mezi zastupiteli, ale i mezi ostatními
občany.
Zajisté to není jen můj pocit, vždyť některé vyhrocené situace, které se objevily na minulých
jednáních zastupitelstva, dokáží vyvést z míry
mnohé z nás. To, že dokážeme rozpoutat bouřlivou diskuzi o věcech nepodstatných a pro obec
nedůležitých a zbytečných, je o to smutnější.
Někdy mne napadá, že naši předkové, kteří neměli tolik informací a nebyli tolik pod vlivem médií, byli v tomto směru uvážlivější a nepouštěli
se do zbytečných šarvátek a sporů. Snad to bylo
i tím, že lidé v minulosti byli více závislí na přírodě
a častými pohromami byli více zoceleni.
Tyto úvahy se pochopitelně nedají uplatnit
v dnešní době, plné stresu, shonu a mediálního tlaku. Přesto bych přál nám všem, abychom
v nadcházejícím období, kdy příroda je v našich
klimatických podmínkách na vrcholu sil, stihli vnímat všechnu tu krásu kolem nás a načerpali dostatek pozitivní energie a klidu, které nám příroda
nabízí. Přeji Vám krásné léto.
Ing. Jiří Hošek, zastupitel
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AKTUALITY Z RADNICE
Dopravní studie
Koncem dubna navštívila městys
Ing. Smítalová, projektant dopravních staveb. Na základě místního
šetření byla předložena nabídka na
vypracování komplexní dopravní studie, v níž je zahrnuto doplnění chodníků, parkovacích míst, zastávek
a bezpečnostních opatření na komunikacích. Studie a následně projektová dokumentace bude vyhotovena
v souladu s podmínkami dotačního
titulu, který hodláme využít v příštím
roce a realizovat tak vybranou část
opatření.

nová fasáda. Práce probíhají dle
stanoveného harmonogramu a do
konce července by mělo být dílo dokončeno.

Zaměstnanci z úřadu práce

Oprava komunikace

Vedení městyse se rozhodlo zaměstnat občany z ÚP na pozici uklízeč veřejných prostranství. Jedná se
práci na dobu určitou do 31.10. 2015.
Městys Sloup tímto využije příspěvek
z úřadu práce spolufinancovaný ze
státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu a ušetří vlastní finanční
zdroje. Pevně věříme, že odvedená
práce se kladně projeví na upravenosti a celkovém vzhledu městyse.

V rámci reklamované vady proběhla oprava komunikace v bytovkách.
Jednalo se o vyrovnání propadlých
části nad kanalizací. Stav komunikace není ideální, ale oprava nám zajistí využitelnost komunikace do dalších let, aniž by bylo nutné investovat
značné prostředky do zcela nového
povrchu. Firmu bychom chtěli i v budoucnu oslovit a přizvat k opravě vad
na místních komunikacích.

Kulturní dům

Mateřská škola

Zdárně pokračuje generální oprava kulturního domu. Přes menší technické problémy se začíná rýsovat
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Řešíme zatékání do střechy mateřské školy, které je nevyřešeným
problémem od roku 2006, neboť hro-

Aktuality z radnice

zí riziko plísní a tudíž havarijní stav
budovy. V souvislosti s dlouhodobým zatékáním (více než 10 let) do
konstrukce střechy je odůvodněná
obava ze stále se zhoršujícího stavu
střešního pláště. Na základě doporučení finančního
výboru
byl u firmy
DEKPROJEKT
s.r.o. objednán odborný
posudek. Ten je již v současné době
k dispozici na stránkách městyse a
jeho výsledky jsou pro zastupitele
alarmující.

vu střešního pláště včetně parotěsné
zábrany. DEKPROJEKT, s. r. o. odhadnul náklady v rozmezí 1,8 až 2,2
milionu Kč.

Bylo zjištěno, že stavba nebyla provedena dle řádně schválené
projektové dokumentace a skladba
střechy byla realizována zcela ji-

Koupaliště

Je tedy s podivem, proč tato situace vůbec nastala. Jak je možné, že
investor i stavební dozor ze strany
městyse tuto změnu dopustili a na
školce nechali vybudovat zcela nevhodnou a nevyhovující krytinu.
Nové zastupitelstvo bude celou
situaci co nejdříve řešit a podnikne
takové právní kroky, které povedou
k nápravě a budou eliminovat finanční dopad na rozpočet městyse.
Stále se pracuje na zajištění provozu koupaliště v letošním roce.
Největším technickým problémem je
odpojení elektrického proudu a nevyhovující celkový stav bazénového
zařízení. Bylo nutné zajistit novou
přípojku elektrického proudu včetně
nové revizní zprávy. Nefunkční jsou
také obě čerpadla, která zajišťují fil-

ným technologickým řešením. To se
projevilo jako zcela nevhodné a je
příčinou současných problémů. Na
základě vypracovaného posudku
bude nutné provést generální opra5
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traci bazénu. Zde jsme byli nuceni
stávající čerpadla nahradit novými,
protože původní španělská již nebylo možné opravit. Zvolili jsme varintu
českých čerpadel, která bylo nutné
částečně upravit, aby bylo možné
je upevnit na stávající systém filtrace. Tento problém se nám podařilo
zdárně vyřešit a v nejbližších dnech
budou obě čerpadla uvedena do
provozu. Věříme, že budeme moci zahájit letní sezónu včas a tím uspokojit jak požadavky ubytovaných hostů
v kempu, tak také místních občanů.

no a stále zůstalo původní dopravní
značení, což bude uvedeno do souladu s platnými zákony.
Informační centrum
V letošním roce bude zajištěn provoz informačního centra v letních
měsících červen, červenec, srpen
a září. Otevřeno je denně od 9:00 do
17:00 hod. V červnu a v září (včetně
státků bude provoz pouze v sobotu
a v neděli.
Hřbitov
Na místní hřbitov byl umístěn stojánek na konve, které se jinak válely kolem zdroje vody. Bohužel se již
jedna konev asi někomu zalíbila a
zmizela, stejně jako kropítko z další.
Třídíme odpad

Dopravní značení
Po konzultaci s Policií ČR bude
provedena úprava místního značení. Bylo požádáno o posunutí začátku a konce obytné zóny směrem na
Němčice. Bude instalována značka
slepé ulice do bytovek a bude posunuto směrové značení u odbočky
k Zemspolu. Dále Policie ČR upozornila na pochybení při demontáži
zpomalovacího prahu na ulici Soukopova, které nebylo odsouhlase6

Městys Sloup, který je zapojen
v systému EKO-KOM, v roce 2014
vytřídil a předal k využití 84,512 tun
odpadu. Díky recyklaci a využití papíru, plastů, skla, kovů a nápojových
kartonů v rámci tříděného sběru přispěl ke zlepšení životního prostředí
a dosáhl úspory, která představuje 2
807 466 MJ energie a snížení „uhlíkové stopy“ – emise CO2 ekv. 113,615
tun.
Vážení občané, děkujeme, že třídíte!
zastupitelstvo městyse

My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Z důvodu opravy toalet a dalších
prací končí školní rok 2014/2015
v ZŠ Sloup již v pátek 26. června, kdy bude vydáno vysvědčení.
V pondělí a úterý 29. a 30. června
bude se souhlasem zřizovatele
ředitelské volno.
Blíží se konec školního roku a
s ním spojené přijetí nejlepších
žáků a absolventů starostou městyse. Akce proběhne ve čtvrtek 25.
června v 15:00 hodin (absolventi) a
v 15:30 hodin (nejlepší žáci). Zveme všechny rodiče a přátele školy.
První prázdninový týden (od 29.
června do 3. července) bude probíhat ve škole příměstský tábor.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy, kteří nám pomohli se zajištěním programu pro naše srbské
partnery. Bez jejich pomoci s ubytováním dětí bychom mohli výměnný pobyt zajistit jen velmi obtížně.
Tradiční
obhajoby ročníkových prací
žáků 9. tříd proběhly
od 8. do 11. června v
přírodopisné učebně
ZŠ Sloup.

Přes prázdniny bude ve škole živo. Největšími akcemi budou
oprava toalet druhého stupně a
renovace školního hřiště s umělou
trávou. Bude se také malovat, uklízet, opravovat počítačová síť, zařizovat nová družina.
Na konci školního roku nechyběl
ani oblíbený kurz vodní turistiky
9. ročníku na Vltavě, který proběhl
od 17. do 21. června.
Od začátku příštího školního roku
čekají žáky změny ve výuce. V našem týmu zůstane rodilý mluvčí anglického jazyka. Skupiny se ve výuce angličtiny zmenší na průměrně
13 dětí a od šestého ročníku nabídneme žákům další volitelný předmět – anglickou konverzaci.
Intenzivně pracujeme na rozšíření
kapacity školní družiny. Místnost už
7
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je téměř připravena a vybavena; je
však třeba vyřídit spoustu „papírování“, na kterém se nyní intenzivně
pracuje. Výsledkem by mělo být, že
kapacita školní družiny vzroste až
na 117 žáků.
Uspěli jsme v čerpání prostředků
EU. Byl podpořen náš projekt s názvem Čteme a poznáváme Evropu;
dostaneme 950 tisíc Kč na zakoupení knih, výukových encyklopedií,
elektronických čteček. Mezi projek-

tové aktivity patří prázdninový výjezd všech učitelů cizích jazyků na
intenzivní jazykové kurzy a skupiny
dvaceti dětí na jazykově poznávací pobyt do anglicky mluvící země.
Z projektu budou hrazeny všechny náklady – kromě kurzovného
a cestovních náhrad také například
vstupné do památek!
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Po několika letech měli žáci druhého stupně příležitost navštívit Londýn.
Akci organizovala Mgr. Lenka Tallová; pomáhal také pan Vladimír Čípek.
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SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL SLOUP - KRAGUJEVEC
Spolupráce se srbskou základní
školou začala již v roce 2008. Díky
Kanceláři Jihomoravského kraje
pro mezinárodní spolupráci, která
tento dlouhodobý projekt finančně
podporuje, mohlo v následujícím
roce přijet na návštěvu do Sloupu
36 žáků a 5 učitelů z Kragujevace,
hlavního města Šumadijského okruhu, čtvrtého největšího srbského
města. V roce 2010 putovala první
česká výprava opačným směrem.
Letos jsme srbské přátele přivítali
již počtvrté, příští rok opět pojedou
čeští žáci a učitelé na návštěvu do
Srbska.
Cílem spolupráce byla od začátku přátelská setkání dětí a učitelů,
výměna zkušeností, vzájemná poznávání a navazování nových přátelství. Žáci a učitelé spolu prožijí
téměř čtyři dny, poznávají prostředí
svých škol, společně sportují, navštěvují zajímavá místa a po celou
dobu si povídají. Děti se díky pobytu v hostitelských rodinách zblízka
seznámí se způsobem života svých
kamarádů.

tzv. „rukama, nohama“. Učitelé
angličtiny jsou na tom dobře, ale
i my, kteří jsme maturovali z ruštiny,
si dokážeme se srbskými kolegy
pěkně popovídat. A navíc, srbština
je přece slovanský jazyk. Cestou
na výlet jsem se od pana ředitele
Dragana například dozvěděla, že
naši přátelé byli v minulém roce
vyhlášeni nejlepší základní školou v Srbsku a on osobně převzal
toto významné ocenění od srbského ministra školství, ale také to, že
miluje přírodu, svoji chalupu, kde
má velkou zahradu, pole s pšenicí
a švestkami, a že jižní Morava je
pro něj jedno z nejkrásnějších míst,
která v životě navštívil.
Napadá vás, že je to úžasné, mít
přátele v srbské škole? Je, ale pozor na nedorozumění, slovo „užasno“ znamená v srbštině pravý opak
českého.
Mgr. Michaela Matějková

Jak se spolu domluví? Jak kdo.
Vede hlavně angličtina, srbské děti
jsou na tom jazykově velmi dobře,
učí se anglicky od první třídy, občas nastoupí i mezinárodní jazyk
9
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VŠECHNO JEDNOU KONČÍ
Naše cesta školním životem začala před devíti lety, kdy jsme na
tuto školu vstoupili poprvé jako
žáci. Tím začala jedna z etap našich životů a my jsme ani pořádně nevěděli, co nás čeká. Tenkrát
jsme byli jen malí a nevinní prvňáčci, kteří nevěděli, co je to učení,
puberta a provokování učitelů.
Za těch devět neuvěřitelných let
z nás vyrostli skoro dospělí, snad
i rozumní lidé. Již za pár dní nebudeme žáky základní školy, ale
staneme se budoucími studenty
středních škol a učilišť, kteří jsou
plni napětí a očekávání.
Pamatuji si, jak jsme se v první třídě učili počítat na prstech,
ve druhé třídě jsme se prokousali
abecedou a následně násobilkou.
Časem nám v hlavě hučela vyjmenovaná slova spolu s matematickými vzorečky.
Uteklo to neuvěřitelně rychle.
V den, kdy jsme se poprvé ocitli
ve školních lavicích, jsme poznali
tváře našich budoucích kamarádů a učitelů. Po celou dobu jsme
jako třída společně prožívali okamžiky radosti, smutku, nervozity,
ale i nadšení z dobrých známek.
Společně jsme provokovali učitele
a koledovali si o poznámku. Tyto
10

chvíle zůstanou nezapomenutelné.
Na „základce“ jsme zažili spoustu
důležitých chvil, prožili jsme svoje první lásky, hádky a rozhodnutí.
Byly to krásné časy, ale až teď si
uvědomujeme, že nám to všechno
bude velmi chybět. Už chápeme,
že to s námi naši učitelé mysleli vždy dobře, a zároveň doufáme, že na nás budou vzpomínat
s úsměvem.
Nadešel den, kdy jsme tu společně naposledy a už nikdy si spolu
nesedneme do lavic. Cítíme se
jako „drsní deváťáci“, protože jsme
nejstarší na škole, ale za chvíli se
rozejdeme každý svojí cestou. Zůstanou tu po nás už jen vzpomínky
a fotografie. Kdykoliv se sem vrátíme, uvidíme žáky této školy, jak
sedí v lavicích, ve kterých jsme
kdysi sedávali my, a budeme jen
vzpomínat a litovat toho, že jsme
tak rychle vyrostli.
Monika Slaná
žákyně IX. A ZŠ Sloup
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Z naší mateřské školky
Je tu poslední měsíc školního
roku a všichni si říkáme, jak ten čas
rychle letí. Děti během roku v MŠ
zažily spoustu zajímavých zážitků,
namalovaly moře obrázků, naučily
se mnoho nových básniček, písniček, pohybových a tanečních her,
vyrobily rozmanité výtvory, naučily
se samostatnosti, pobývat v kolektivu dětí a vycházet s kamarády,
rozšiřovaly a upevňovaly si různé
znalosti a dovednosti a předškoláci se připravovali na zdárný vstup
do ZŠ.

Posledního března proběhl zápis
do MŠ, ke kterému se dostavilo 20
dětí. Přijali jsme 14 dětí, pro 6 dětí
už volná místa bohužel nejsou.
V květnu jsme uspořádali besídku u příležitosti Dne matek, kde
děti maminkám předvedly pásmo říkanek a písniček s pohybem
a zahrály pohádku „Jak si pejsek
s kočičkou dělali k svátku a k narozeninám dort.“ Nakonec předaly
maminkám vlastnoručně vyrobený
dáreček.

11
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Do naší školky také přijel pohádkový dědeček zahrát loutkové divadlo „O vodníčkovi Pepíčkovi“.
Poslední pátek v květnu jsme
vyrazili na výlet do Vyškova k vojákům. Tam byl pro děti připraven
bohatý program. Děti velice zaujala ukázka techniky vzdušných sil,
hlavně bitevní vrtulník. V těchto
prostorách se děti nejen dívaly,
ale měly možnost si vše „prolézt“ a
prozkoumat. Dále obdivovaly seskoky parašutistů, velice pěkná byla ukázka
výcviku
policejních
psů,
ukázka ručních
zbraní a jiné.
1. června Den dětí jsme
v naší MŠ oslavili představením „Z pohádky do pohádky“, které
nám přijelo zahrát divadlo Úsměv.
V červnu nás čeká vycházka
ke skalám a prohlídka Sloupskošošůvských jeskyní.
Dále nocování předškoláků ve
školce. Na tuto akci máme připraveno několik zajímavých činností,
při kterých děti zažijí spoustu dobrodružství a legrace, např. honba za pokladem, opékání párků,
12

malování na hedvábí, po setmění
stezka odvahy atd.
Poslední páteční odpoledne ve
školním roce se všichni sejdeme
na školní zahradě, kde proběhne
tzv. „zahradní slavnost“. Nejprve
se slavnostně rozloučíme se 14
dětmi, které již opouští naši MŠ
a v září usednou do školních lavic.
Dále budou rodiče s dětmi opékat
párky, sportovat, hrát různé hry,
soutěžit a bavit se. Doufám, že
nám bude přát
počasí a krásně si tuto akci
společně užijeme.
Školní
rok
pro nás posledního června ještě nekončí. Prázdninový
provoz naší MŠ
bude probíhat do pátku 10. července 2015.
Přeji všem krásné slunečné
léto, pohodovou dovolenou a na
všechny děti se budeme těšit opět
1. září.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KULTURNÍ AKCE
Ochotnická divadla
V letošním roce jsme měli možnost
zhlédnout hned dvě představení
ochotnických divadel.
V březnu k nám zavítalo divadlo
KDO - Krásenští divadelní ochotníci s komedií Tatínku, ty a v Paříži...
Divadelníci nehráli u nás poprvé.
Dle slov režisérky Renaty Škrobové
k nám jezdí velice rádi. Je to dané
nejen vysokou návštěvností, ale hlavně příjemným prostředím - kinosálem
a divadelním jevištěm. Toto divadlo
nemá stálou domácí scénu, každý
víkend v průběhu ledna až dubna
hrají v jiném městě či obci. Divadlo
si již vybudovalo svoje jméno a o jejich vystoupení je velký zájem. Paní
režisérka taktéž podotkla, že originál této komedie hrají profesionální
herci, kde hlavní roli ztvárňuje Petr
Nárožný.

představení
zahrát
do Sloupu. Vděčíme
za to hlavně jednomu
učinkujícímu a tím je sloupský rodák
Hynek Štrajt, který ztvárnil úsměvnou dvojroli - ředitele školy a ředitele převlečeného do slušivé krátké
sukýnky za studentku. Nutno podotknout, že dalším sloupským občanem,
který v Jedovnickém divadle hraje,
je Marek Hlaváč, který obsadil roli
studenta a zároveň se se skupinou
Akcent podílel na hudebním doprovodu. Překvapujícím zjištěním bylo,
že scénář si tvoří divadelníci sami.
Hlavní tvůrkyní je paní Marie Janíčková, která je zároveň scénáristkou, režisérkou a herečkou tohoto divadla.
Obě divadla sklidila velký ohlas.
Každé bylo jiné, ale přeci měla něco
společného. Tito ochotníci nehrají
z povinnosti a pro peníze, ale ze srdce, s cílem pobavit diváka.
Jitka Havelková

V dubnu za námi přijelo divadlo
Vlastimil z Jedovnic. Jejich komedie
Ve škole je bomba pohladila na duši.
Soubor není kočovným divadlem. Jejich stálá scéna je kinosál kulturního
domu Jedovnice, kde hrají skoro každý týden a nemají o diváky nouzi. Pro
naše občany udělali výjimku a přijeli
13
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Retro výstava

zdarma.

Od 1. do 3. května se v sále kulturního domu uskutečnila výstava,
která nás zavedla před rok 1989.
Mezi vystavenými exponáty byly
například obrazy prezidentů, stará
rádia, magnetofony a televize, koutek domácích potřeb, staré zpravodaje Hřebenáč, dobové průkazy
a další „poklady“. Velice cenné byly
exponáty ze Závodu míru.

Pořadatelé děkují všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu výstavy.
Miloslav Kuběna

Zájezd na muzikálové představení DUCH

Před kulturním domem byl koutek starého kempování s motorkou
„Pérák“ z roku 1947 a rogalem z
roku 1984. V sobotu od 16:00 nás
pobavil kulturní program s módní
přehlídkou, po kterém dostali občané zdarma občerstvení v podobě
chleba s hořčicí nebo sádlem a cibulí. K pití bylo (mimo jiné) připraveno „Retropivo“ za příjemných 10
Kč (ceník uváděl starou jednotku
Kčs). Na akci se dostavilo více jak
270 občanů, a to nejenom ze Sloupa, ale přišly například i dva manželské páry z Polska. Ti, jako projev přátelství a družby, dostali pivo
14

„Muzikál je divadelní představení,
v němž herci neumějí zpívat a zpěváci neumějí hrát.“
Tak tento citát neznámého autora rozhodně neplatí pro brněnské
nastudování relativně nového světového muzikálového hitu inspirovaného stejnojmenným oscarovým
filmem.
Příběh o lásce Sama a Molly, která s přispěním jedné lehce šílené
podvodnice a spiritistky dokáže
překonat i smrt, se ve Velké Británii dočkal divadelního zpracování
v roce 2011. Už o tři roky později byl uveden v Městském divadle
Brno v režii Stanislava Moši.
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I my jsme 26. dubna 2015 do
Brna vyrazili, abychom se mohli na
vlastní oči i uši přesvědčit o tom, že
se skvělá pověst, která tento muzikál provází, zakládá na pravdě. Romantická dějová linka s kriminální
zápletkou byla doprovázená chytlavou hudbou dotýkající se mnoha
žánrů a stylů a umocněná dech
beroucími audiovizuálními efekty.
Kapesníčky suché nezůstaly. Koho
nedojala tragická láska mladých hrdinů, tomu určitě tekly slzy smíchu
při pohledu na bláznivé, a často určitě improvizované, herecké etudy
a kreace věštkyně Ody Mae.

května 2015 na Dětském dni, který
organizoval Městys Sloup – Sbor
pro občanské záležitosti.

Doufáme, že vysoká očekávání
dvaačtyřiceti účastníků zájezdu za
kulturou byla až po okraj naplněna.
Další představení v některém
z brněnských divadel plánujeme na
podzim, s největší pravděpodobností na říjen. Máte-li zajímavý tip či
přání zhlédnout určité představení,
neváhejte a napište na mayana@
centrum.cz. Rádi vám vyjdeme
vstříc a pokusíme se vstupenky zajistit.
Mgr. Jana Matušková
Dětský den 2015
O tom, že stárnutí je neodvratitelné, ale skutečnému dospění se můžeme při troše snahy úspěšně vyhnout, jsme se mohli přesvědčit 30.

Letošní oslava dětí určitě zůstane
všem zúčastněným v paměti jako
akce, během níž se Matka Příroda
rozhodla vyzkoušet pevné nervy organizátorů. Už před začátkem jsme
upřeně sledovali oblohu a telepaticky posunovali ocelově šedé mra15
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ky směrem k Lipovci. Blížící se hromobití nic dobrého nevěstilo, a tak
jsme potom už jen odevzdaně zírali
na kroupy poskakující po chodníku.
O odolnosti dětí vůči povětrnostním
podmínkám nemusíme vůbec pochybovat, protože uprostřed nejhustšího deště se z různých stran
ozývalo „tati, mami, babi, dědo,
vždyť už neprší“. Nicméně nakonec
pršet skutečně přestalo a my jsme
si dosyta užili slunečního svitu i rozzářených dětských tváří.
Pro všechny věkové skupiny (ty
velmi pokročilé nevyjímaje) byla
připravena spousta sportovních
soutěží za sladké odměny, zmrzlina, limo a koblížky zdarma, skákací
hrad i závody na koloběžkách a odrážedlech. Děti si mohly vyzkoušet
jízdu na koni nebo se pod rukama
zručných malířek proměnit v žabičky, čmeláčky, tygříky, batmany
a skeletony. U klauna se zatajeným
dechem sledovaly, jak se z nafukovacího balónku rodí květiny, pejsci, meče i samopaly. Místní sbor
dobrovolných hasičů nám nejen
dodával síly tradičním skvělým občerstvením, ale navíc předvedl své
nejmenší nástupce v akci. O své
domácnosti se do budoucna bát
nemusíme, protože mladí bojovníci
s ohněm zabránili rozšíření požáru
autoopravny, než jsme okem mrkli.
16

Zkrátka - bavili se malí i velcí, a to
je jen dobře.
Mgr. Jana Matušková
BRIGÁDA NA KOUPALIŠTI
S nastávajícím létem se objevil
problém v podobě znovuotevření
a zprovoznění areálu koupaliště. To
současný majitel vloni provozoval
až v druhé polovině léta.
Podobné situaci bychom chtěli zabránit. Při prověření nájemní
smlouvy a potřebných dokumentů
se zjistilo, že pozemky pod koupalištěm nepatří obci, ale kupodivu
společnosti Relaxa. I když má obec
ve společnosti 60% podíl, nemůže
zprovoznění a opravy celého areálu financovat ze svého rozpočtu.
Proto jsme se pokusili zprovoznit
a zkulturnit celý areál amatérsky,
dobrovolnou brigádou.
Je pravda a bohužel možná také
chyba, že jsme celou akci více nepropagovali. Zájemců se totiž následně hlásilo daleko více, než kolik
se jich sešlo v sobotu na koupališti.
Přesto byla účast brigádníků napříč
celým spektrem kolektivů a spolků, od dětí až po seniory, naprosto úžasná. Věřím, že spousta z vás
již zhlédla výsledek celé akce přes
plot při vycházce, případně ve foto-
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galerii na stánkách obce.
Všem zúčastněným bych rád poděkoval a vyjádřil potěšení z toho,
že je stále hodně těch, kteří jsou
ochotni bez nároku na odměnu
společně pro obec něco udělat.
PS. Párek a pivo bude vždy!
Vladimír Čípek
místostarosta

KAM NA VÝLET
Léto milují děti i dospělí. Nastává období, kdy můžeme vystoupit
z kolotoče běžných všedních dnů
a vydat se na výlet. Naše malá
země nabízí spoustu krásných
míst, my bychom Vás rádi na některá pozvali. Pokud zůstaneme na
jižní Moravě, i tady máme z čeho
vybírat.
Máte rádi zvířata? Pokud byste
se rádi vydali do některé z našich
zoologických zahrad (mimochodem, Česká republika jich má ve
srovnání s ostatními zeměmi poměrně hodně), určitě jeďte do Lešné. Troufnu si tvrdit, že tamní zoo
je spolu s pražskou nejkrásnější
u nás.
Několik metrů od sezónního vstupu najdete „zátoku rejnoků“, kterou
určitě nesmíte minout. Tady neplatí
– Nedotýkejte se zvířat a nekrmte
je – tady si rejnoky prostě musíte pohladit a dokonce je můžete
i nakrmit. Zvířata z celého světa
tu najdete v nádherně upravených
výbězích, do kterých můžete často vstoupit a ocitnout se tváří v tvář
třeba klokanovi. Lemuři k vám natahují tlapky a máte co dělat, abyste
odolali pokušení je vzít do náruče.
Po stromech lezou opice a najednou se na chodníku před vámi ob17
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jeví krásný barevný papoušek.
Když Vás procházka unaví, můžete se posadit pod stylový přírodní slunečník a pozorovat zvířata ve
výběhu, případně s kávou v ruce
sledovat svoje ratolesti na dětském
hřišti.
Otevírací doba v sezóně je od
8.30 do 18.00, rodinné vstupné
380,- Kč dospělý 130,- Kč dítě 80,Kč.
Kohútka
Horský hotel na stejnojmenném
vrchu hřebene Javorníků, kde vaří
bezkonkurenčně nejlepší poctivé
borůvkové knedlíky. Chápu. Vážit
více než sto kilometrovou cestu
jen kvůli tomu, abych se pořádně
nadlábnul, se jeví na první pohled
jako holý nesmysl. Takže: přibalte
turistické boty, eventuálně trekingové hole, případně kolo, a vydejte se směle na cestu. Za Vsetínem
odbočíte na Nový Hrozenkov, pak
na Vranču, což je dlouhá vesnice ve stejnojmenném údolí, která končí velkým parkovištěm. Na
Kohútku je to odtud do pořádného
kopce. Slabší povahy zvolí výjezd
po silnici dlouhé asi čtyři kilometry. Silnější jedinci vybalí turistickou
výzbroj a vyrazí pěšky, o kole nemluvě. Během výstupu (výjezdu)
se představa talíře s načechranými
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borůvkovými knedlíky zhmotní natolik, že někteří pak zmáknou i dvě
porce. Vrchol byl úspěšně dobyt.
Javorníky jsou vůbec velmi sympatické pohoří, které stojí za to navštívit. Například hřebenová túra
z Kohútky k rekreační lokalitě Kasárna měří asi sedmnáct kilometrů
a dá se zvládnout pěšky i na kole.
Cestou jste stále jednou nohou na
Moravě a druhou na Slovensku.
Hlavně ale v nádherné přírodě,
s bonusem krásných výhledů do
okolí.
Šobes
Jedna z nejstarších a nejznámějších vinic v České republice. Díky
své poloze na jižním úbočí skalního ostrohu v meandru řeky Dyje
má specifické mikroklima a vína
z této vinice patří mezi velmi ceněná. K Šobesu se nejlépe dostanete z parkoviště nad obcí Hnanice.
Čeká vás velmi příjemná procházka po lesních cestách a pěšinách
v údolí Dyje. Překonáte visutý most
přes Dyji, krátké prudké stoupání
a jste v cíli. Nádherné místo! Ve
stánku ochutnáte místní víno a jste
v nebi. A nemusíte ani do Francie.
Michaela Matějková
Jana Pokladníková
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Z HISTORIE
Jak se tomu „ve Slópě“ říkalo
Jak si jistě každý z nás v průběhu
života uvědomí, náš jazyk se vyvíjí.
Objevují se výrazy, nad kterými by
naši dědové a babičky jen nechápavě kroutili hlavou. V tomto drobném
příspěvku se podíváme na několik
výrazů, které používají jeskyňáři,
a jiné, které používali naši sloupští
předkové kolem roku 1895.
Jednou z dominant okolí naší obce
jsou jeskyně. Pro většinu z nás není
problém návštěvníkům prozradit, jak
vypadá stalaktit, stalagmit a stalagnát. Pro lepší zapamatování lze použít výrazy od jeskyňářů - „visák“,
„stoják“ a „spoják“. Popis, jak takový krápník vzniká, jsem si vypůjčil
z monografie „Perly české“, které
vyšly v Praze roku 1855. Následující výklad je od nám dobře známého
sloupského kaplana Jana Nepomuka Soukopa: „Z klenutí kamenného
mokvá zde onde čistá voda, nepůsobící nižádných skvrn na šatu příchozích; prýští se velmi pozvolna,
časem ztuhne a zkamení v tak nazvaný krápník, na způsob dutých
střechýlkův, visících na sklepení,
místem i přes půl druhé stopy délky.“
A nyní k několika pojmenováním
z roku 1895. Všední sukni se ve Slou-

pě říkalo „šurc“, plod hlohu, který se
sbíral jako lék na srdce a tepny, byla
„mócinka“, chroustu se u nás říkalo
„paroháč“. Z ptačí říše se dochovalo pojmenování pro vrabce polního,
který byl označován jako „semenník“, rehek domácí (kterému dnes
říkáme „kominíček“ nebo „čermáček“) měl označení „hviždžák“.
Na závěr jeden pomístní název „Příhon“. Jak jistě všichni víme, šlo
o cestu za obcí, kudy se hnal dobytek na pastvu. Jinde se jí ovšem
koncem 19. století říkalo „draha“,
„výhon“ (Budějovice), „skotnica“
(Slezsko) nebo „výpustek“. Tento
výraz ale máme spíše spojený s názvem nedaleké jeskyně.
Dva příběhy o svatých, které nenajdete v kalendáři
Poutní místa u nás i okolí navštěvovali a navštěvují i lidé z dalekého
okolí. Ze Slovácka se chodilo na dvě
zdejší poutní místa, a to do Křtin
a do Sloupa. Ze Křtin šli k naší Panně Marii přes Jedovnice, kde stojí na
náměstí jeden z prvních pomníků,
postavených Karlu Havlíčku Borovskému. Jednou, když šlo procesí kolem památníku, přihodilo se cosi, při
čem jen kamenná Havlíčkova tvář
mohla zůstat bez úsměvu. Slováčtí
mužové v pestrých krojích, nesoucí
korouhvičky, skláněli je třikrát hluboko k zemi s nemenší úctou, než
19
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před nějakou sochou svatého Jana
z Nepomuku.
„Jak sa ten svatý tu menuje?“, ptal
se jeden z poutníků. „Havlíček“, odpověděl jeden ze smějících se diváků. „O tom sme na mú věru u nás
eště neslyšeli“, pravil v upřímném
údivu slovácký strýček.
Příběh druhý. Při opravě kostelní
věže v nedalekých Drahanech spadl
ze střechy tesař Volejníček, kterému
se ale jako zázrakem nic nestalo.
Ze samé vděčnosti dal proto v Prostějově namalovat obraz, znázorňující onen prožitý div, a věnoval jej
kostelu. Časem obraz hodně zašel,
jen z věnování, přimalovaného na
obraz, zůstávalo stále čitelným dárcovo jméno „Volejníček“. Amatérsky
namalovaný obraz visel v pobočním
výklenku až do doby, kdy se jeden
tamní farář nemálo pohoršil a rozčílil, když zaslechl, jak drahanské
selky před obrazem vroucně vzývají
záhadného světce: „Svaté Volejníčko, oroduj za nás!“
Ještě podotýkám, že uvedené příběhy se staly před rokem 1940.
Revize obecní kroniky a ztráta té
první
Za nejstarší sloupskou obecní kroniku byla dosud považována ta, jejíž
zápisy začínají v roce 1934. Díky dokladům ve fondu OÚ Boskovice, kte20

rý je uložen v boskovickém archivu,
se mi podařilo zjistit, že první sloupská obecní kronika byla založena
zřejmě již v roce 1924. Bohužel se
však v průběhu času ztratila, nebo
je někde v soukromých rukách.
V dubnu roku 1940 obdržely obce
od Okresního úřadu v Boskovicích
přípis (č. j. 14093/VII), jehož součástí byl dotazník, který sloužil k revizi
obecních kronik. Nebyla to revize
první. Podle dochovaného dokumentu proběhly dvě předcházející:
27. února roku 1924 (zde je u obce
Sloup poznámka „Založena“) a další
19. května roku 1925. Jako kronikář
je v obou případech uveden Josef
Peka, odborný učitel. Členy letopisecké komise, která měla dohlížet
na správnost a úplnost zápisu, byli
P. František Géduš a Ondřej Kupka.
V roce 1940 je už jako kronikář
zapsán učitel František Pala, bytem Sloup čp. 97. V dotazníku, který
je samozřejmě poplatný situaci té
doby, se mimo jiné píše, že letopisecká komise se neschází a ani na
žádost kronikáře u starosty obce nevykonává dohled nad zápisy v kronice. Jako poslední rok, kdy byla
obecní kronika veřejně vystavena je
uveden rok 1931 a poslední zápis je
z roku 1939. Ten ovšem ještě čekal
na schválení od letopisecké komise.
Na odstranění závad měla obecní
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rada termín do 30. června. O nápravě měla zaslat písemnou zprávu.
Po pročtení zápisů z ostatních
okolních obcí musím ale konstatovat, že jsme nedopadli zdaleka nejhůře. Například v nedalekém Ostrově u Macochy (kde byl kronikářem
Josef Kučera z čp. 250) byl poslední
zápis zapsán v roce 1932. Jako zřejmá příčina je zde uvedeno, že obec
nehonoruje obecního kronikáře za
vedení kroniky, a to přesto, že se
tento honoráře dožaduje.
Z výše uvedeného tedy jasně vyplývá, že se ztratily zápisy sloupské
obecní kroniky z let 1924 až 1933.
Mnohé se samozřejmě dá dohledat,
ale i tak je této ztráty škoda.
Dvě zprávy z Lidových novin
Následující zpráva vyšla v Lidových novinách dne 7. 4. 1917 na
straně 4: „Květný pátek ve Sloupě
bez slanečku. V dnešní době, kdy
mnohé zařízení ustoupilo potřebě
doby, došla řada také na Sloup.
Poutní ono místo zachovalo si ctihodný starobylý obyčej. O květném pátku (před nedělí květnou) koná se tu
vždy hlavní výroční trh, a poněvadž
je předepsán církevní půst, ustálil
se zde zvyk, pojídat v ten den – slanečky. Z okolí i z daleka přijížděli na
květný pátek kramáři a prodávali tu
hojně slanečky. O odbytu slanečků

dostačí uvést, že jediná zelinářka
z Boskovic prodala na květný pátek
až 10 velkých beden těchto ryb. Letos nebylo o nich ani slechu. Ovšem
stával kus 6-8 haléřů, kdežto dnes
stojí korunu. Byla sice ještě i letos
po slanečcích poptávka, ale to jen
tak z neznalosti cen; jakmile se řeklo, že by stál korunu, zašla každému
okamžitě chuť.“
Ve druhém článku jde o krádež,
která byla zveřejněna také v Lidových novinách, a to dne 17. 7. 1925
na straně 2: „Nač se krade nezralý
mák? Na krádeže nezralého máku
dosud chodily snad jenom nezbedné děti; nyní však je prokázáno, že
mák takový hodí se také dospělým
zlodějům. Rolníku a hostinskému
Pavlu Boudovi ve Sloupě požali
a odcizili neznámí pachatelé nezralého máku ze dvou měřic polí.
Četnictvo vyšetřuje tuto nevšední
krádež a bude zajímavo zvědět, za
jakým účelem byl nezralý mák odcizen.“ Řekl bych, že dnes by jistou
teorii k využití nezralého máku měl
skoro každý. Jen to posečení by asi
nebylo optimální...
Miloslav Kuběna
kronikář
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
Simona Čechová
Vilém Zapletal
Rozálie Sehnalová
Žádáme rodiče, kteří mají zájem,
aby jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů městyse Sloup, aby
tuto skutečnost oznámili na matriku
městyse, kde obdrží bližší informace.
OPUSTILI NÁS
Filomena Musilová (21. 3. 2015)
Květoslav Marek (21. 3. 2015)
Josef Oujezdský (12. 5. 2015)

Eva Čtvrtníčková

60 let

Marie Brantalíková

75 let

Pavel Svoboda		

60 let

Jana Svobodová

60 let

Září
Božena Krátká		

75 let

Zdeněk Kučera

70 let

Jindřiška Veselá

75 let

Božena Pařízková

85 let

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
DIAMANTOVÁ SVATBA

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
JUBILANTI - červenec - srpen 2015
Červenec
Jana Vymazalová

70 let

Srpen
Ludmila Meluzínová

60 let

Jana Mrázková		

95 let

Božena Oujezdská

70 let
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Anežka a Jan Kotláňovi
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SPORT
KOPANÁ
V neděli 21. 6. měly okresní soutěže
na programu závěrečné kolo ročníku
2014/2015. Naši TJ Sloup reprezentovaly 4 oddíly, společné týmy mladších
a starších žáků Sloup/Vysočany, dorostenci Sloup/Vavřinec a muži.
Muži po doslova zpackaném podzimu měli v jarní části
před sebou jediný cíl
- udržet ve Sloupě nejvyšší okresní soutěž a
zachránit se v OP. To
se jim pod vedením
nového,
zkušeného
trenéra Ivana Študenta po kvalitní zimní
přípravě podařilo a už
3 kola před koncem
soutěže bylo jasné, že
„Černý Petr“ připadne
někomu jinému.
Tým posílili jen Aleš
Flígl se zkušenostmi
z krajských soutěží a
brankář Radim Polák (návrat z hostování) a tak se polemizovalo, zda to
bude stačit. Viditelně se zlepšila obranná činnost (podzim 42 gólů, jaro 14).
Hráli jsme disciplinovaně a byli jsme
schopni odehrát vyrovnaný zápas s
kýmkoli. O tom se přesvědčily hlavně
týmy z čela tabulky, které jsme sice
neporazili, ale prohráli jsme jen velmi

těsně a často i
byli blíž vítězství
(Jedovnice 0:0; Lipůvka a Vilémovice
1:2; Vysočany 0:1). Jako již tradičně
jsme dopláceli na neproměňování šancí a těch jsme měli vždy o poznání více
než soupeř. Nedokázali jsme navíc využít domácí prostředí. První vítězství
jsme ve Sloupě získali až v 9. domácím
zápase.
Okresní přebor vyhrály a postup do I.
B. třídy si vybojovaly
Jedovnice. Rozhodlo
až poslední kolo, kde
po porážce Vilémovic
ve Vysočanech 1:0
měl postupující tým
s Vilémovicemi lepší
bilanci při vzájemných
zápasech. Nám ze
14 účastníků patří 11.
místo. Získali jsme 25
bodů (10 podzim, 15
jaro) za 7 výher a 4
remízy při skóre 42:56
(podzim 21:41 a jaro 21:14). Sestupuje
mužstvo Kořence se ziskem 15 bodů.
O našich 42 gólů se postaralo 11 hráčů: 10x skóroval Dixie Svoboda, 5x
Libor Zouhar a Aleš Petržel, 4x Martil
Filouš a Honza Novák, 3x Michal Bezděk, 2x Libor Škvarenina, Aleš Flígl a
Martin Mikulášek, 1x Staňa Sekanina,
Petr Bouda, Petr Škvarenina a Radek
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Musil, 1 gól byl vlastní. Kladem bylo
začlenění hráčů z dorostu do sestavy
(Honza Novák s Radkem Andrlíkem
nastupovali pravidelně, Pepa Šindelka
střídal). Naopak tým pronásledovala
celá řada zranění hráčů ze základní
sestavy a ani k jednomu zápasu nenastoupila ideální sestava. Při zranění
obou gólmanů musel v závěrečném
kole do brány dokonce i útočník Michal Bezděk.
Dorostenecký tým hrál jako společný
tým Sloup/Vavřinec, který byl doplněný hostujícími hráči z Blanska a Velkých Opatovic. Dorostenci odehráli
14 zápasů v 8 členné skupině. Ta se
pak dělila na 4 lepší a 4 horší týmy. OP
se hrál ve 2 skupinách a týmy na 1.-4.
místě hrály o titul a ostatní jen o umístění. Naši obsadili 5. místo, a tak hráli jen
o umístění. V základní skupině získali
19 bodů při skóre 39:43. Ve skupině
o umístění byli na 4. místě a celkově
tedy obsadili z 15 účastníků 12. místo.
Přeborníkem okresu se staly Letovice.
Nejlepším střelcem byl Honta Trtílek se
16 vstřelenými góly.
Společný tým starších žáků Sloup/
Vysočany obsadil v konečné tabulce
OP 4. místo a byl nejúspěšnějším týmem našeho odddílu. Herní systém
byl stejný jako u dorostu. Do skupiny
o titul jsme postupovali ze 2. místa
a k celkovému 3. místu nám nakonec
chyběl pouhý bod. Ve finále naši získali 24 bodů při skóre 48:36. Celkově
i se základní skupinou naši hráči vstře24

lili 90 gólů. Nejlepším střelcem se stal
s 28 góly Vašek Kolomazník, kterého
s 26 góly pronásledoval Dominik Dinga.
Za celkové 4. místo je nutné rovněž
poděkovat oběma vedoucím mužstva
Zdeňku Dingovi a Viktoru Šebelovi.
Mladší žáci pod vedením Hynka Vašíčka, Jirky Mikuláška a Martina Pivody
(od jara) se z 10 účastníků umístili na
7. místě se ziskem 23 bodů při skóre
47:66. Na tomto výsledku měla hlavní
podíl zlepšená hra v jarní části sezóny. Mezi mladšími žáky je velký zájem
o kopanou, chodí jich kolem 20, a to se
také projevilo na hře. Do střelecké tabulky se zapsalo 10 hráčů a 1 hráčka.
Nejlepším střelcem se stal s 11 góly
Jirka Mikulášek.
Fotbalistům naší TJ skončil tedy
letošní ročník. Další už je za dveřmi
a hráče včetně výboru čeká hodně
práce. Opět budeme startovat se čtyřmi týmy.
Na závěr patří poděkování všem,
kteří se podíleli na činnosti celého oddílu kopané, ať už z řad trenérů, funkcionářů, rodičů nebo i bezejmenných
dobrovolníků. Bez jejich pomoci by
oddíl nemohl fungovat. Se všemi se
těšíme na shledanou při zahájení nového ročníku 2015/2016, který by měl
startovat 16. 8. 2015.
Zdeněk Kučera
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HOKEJ
Při minulém vydání Hřebenáče byla
hokejová sezóna ještě v plném proudu, a tak se k jejímu vyhodnocení vracíme až nyní, v době, kdy už šel hokej „dávno k ledu“. V letošním ročníku
startoval rekordní počet týmů. Dvanáct
účastníků se nejprve utkalo jednokolově každý s každým (okresy Blansko,
Brno-venkov, Vyškov), pak se vytvořily
podle získaných bodů dvě skupiny po
šesti účastnících, ve kterých se začínalo jednokolově od nuly. Ti lepší hráli
o titul, naši, kteří se po základní části
umístili na 10. místě, bojovali se zbytkem pouze o umístění. V úvodní části měli naši hráči na kontě 6 bodů za
2 výhry (Černá Hora 3:1, Lysice 3:0)
a skóre 21:87. V nadstavbové části
startovali společně s Adamovem, Dynamiters Blansko, Letovicemi, Lysicemi a Černou Horou. Po výhře 2:1 nad
Lysicemi a remíze 4:4 s Černou Horou
obsadili se čtyřmi body 5. místo ze
šesti účastníků, a tak se uplynulá sezóna nedá hodnotit jako úspěšná. Zda
bude hokej ve Sloupě pokračovat i příští rok je ve hvězdách, hodně hlasitě
se mluví o uvedení oddílu do klidu. Nejsou hráči. Nechme se překvapit, jak to
dopadne.
A na závěr něco ze statistik: nejlepší střelec Michal Zouhar 5 gólů, nejvíc
asistencí a kanadských bodů Jirka
Musil 12 (4 góly, 8 přihrávek). Celkové
skóre 34:108 z 16 zápasů. Odehráno
960 minut, gól jsme vstřelili za 28,3

min., inkasovali jsme po 8,88 minutách
hry. Na každý náš vstřelený gól jsme tři
dostali. Průměrně jsme v zápase vstřelili 1,91 gólu a dostali 6,75. Na ledě se
objevilo 25 hráčů, z toho 2 brankáři.
Všech 16 utkání odehráli Jarda Sedlařík a kapitán Jirka Novák. Jednou chyběli brankář Dominik Kučera a Jirka
Musil.
Zdeněk Kučera
ŠACHY
Na jaře skončily posledním kolem
našim šachistům mistrovské soutěže.
Áčko v krajském přeboru v posledním
kole čekalo tradiční derby s Lipovcem.
Utkání proběhlo v přátelském duchu
a skončilo zaslouženou remízou. Skončili jsme celkově na osmém místě, od
sedmé Rudice nás při stejném počtu
bodů a stejném skóre dělil jen menší
počet vyhraných partií.
Velkým úspěchem skončil pro naše
béčko okresní přebor. V posledním
kole jsme porazili 4,5 : 3,5 Boskovice.
Po patnácti letech to znamenalo vítězství v této soutěži. Soutěž jsme vyhráli
bez porážky, pouze s jednou remízou.
V soutěži kralovali zejména Petr Mikulášek, Martin Pokladník, Karel Němec
a František Baláž. Zdeněk Helebrand
všechny své partie v celé soutěži zremizoval. Dostali jsme tedy nabídku postupu i béčka do krajského přeboru.
Kádr mužstva nemáme ale tak velký,
takže jsme museli nabídku odmítnout.
Karel Němec
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Inzerce

KONTEJNEROVÁ DOPRAVA
RADEK VÁGNER

ŠTĚRKY – PÍSKY – BETONY – DŘEVO - STAVEBNÍ SUTĚ
Nabízím přepravu sypkých materiálů, betonu, sutě, písku či zeminy včetně přistavení kontejneru.

Radek Vágner
679 14 Ostrov u Macochy 37

tel.: +420 702 552 330
vagner@doprava-ostrov.cz
www.doprava-ostrov.cz

Všem spoluobčanům přejeme slunné
léto a odpočinkovou dovolenou.

Zpravodaj Městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Miloslav Kuběna
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
Tisk: Moraviatisk Vyškov spol. s r. o.
Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 26. června 2015 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 2. září 2015.
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FOTOGALERIE Z JARNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ
Dětský den

Dětský den

Dětský den
Dětský den
Dětský den
Čarodějnice

Čarodějnice
foto z akcí: Jana s Robert Matuškovi

FOTOGALERIE Z JARNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ
Čarodějnice

Čarodějnice Dětský den

Čarodějnice

Noc kostelů

Dětský den

Noc kostelů

Šachový turnaj

Sloup - Vavřinec

Sloup - Vavřinec

Šachový turnaj

foto z akcí: Jana a Robert Matuškovi

Nežij vteřinou

