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SLOVO ÚVODEM
Léto u nás ve Sloupu je spojeno s turistickou sezonou.

Však také návštěvníkům máme co nabídnout.

Prohlídku historického objektu, přírodních krás, široký

výběr ubytování a v neposlední řadě i využití koupaliště,
které jsme po delší přestávce uvedli do provozu.

Snažili jsme se vám všem zpříjemnit léto i maličkostmi,

jako je výzdoba obecního úřadu květinami, zlegalizování
venkovních posezení na zahrádkách u restaurací, umístění orientační tabule pro turisty u bývalého mlýna.

Soustředili jsme se i na závažnější projekty, a to na

opravu střechy MŠ a provoz koupaliště, který byl časově náročný.

My všichni máme tu možnost bydlet v obci, která je

umístěna v krásném přírodním prostředí. Ve slunném
údolí, které je vstupní branou do chráněné oblasti Mo-

ravský kras. Pro turisty je to známé místo, kam zavítají
nebo se rádi vracejí. Ale pro nás je to domov, rodina,

přátelé, s kterými jdeme třeba na pivo, a hlavně místo,
kde se chceme cítit dobře.

Snažme se proto, aby k tomu každý z nás podle svých

schopností přispěl svou prací. Snažme se všichni, aby
se zde mohla naplňovat přirozená touha člověka vra-

cet se třeba i jen ve vzpomínkách na místa, kde se cítí

doma, i když ho život rozvál do světa. Nezapomínejme,
že jedním ze smyslů člověka je pečovat o prostředí, ve
kterém budou jeho potomci žít nebo se sem rádi vracet.
Aby také oni mohli s hrdostí říkat: „Jsem odsud, tady

jsem doma!“

PharmDr. Jitka Havelková
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AKTUALITY Z RADNICE
Sportovně rekreační areál sloupské koupaliště
Celý areál koupaliště ve Sloupě má
nového majitele. Po nákupu pozemků v areálu koupaliště o výměře 16
631 m2 od společnosti RELAXA, s. r.
o. za cenu 831 550 Kč zastupitelstvo
městyse Sloup schválilo nákup budovy bez č.p./č.e. se způsobem využití
občanská vybavenost za cenu 881
000 Kč, včetně veškerého zařízení a
vybavení za cenu 419 000 Kč. Nákup
nemovitosti je financován úvěrem 800
000 Kč se splatností 5 roků a zbytek
z vlastních zdrojů. Nákup vybavení má
oddálenou splatnost a bude uhrazen
až v příštím roce.
Jasným úkolem pro rok 2017 je oživení celého areálu, zajištění provozu
koupaliště a pronájem restaurace na
koupališti vhodnému nájemci, který
poskytne odpovídající stravovací služby, přispěje ke zvýšení návštěvnosti a
dobrému jménu celého areálu.
Pořízení dopravního automobilu pro
JSDH Sloup.
V letošním roce se naskytla jedinečná příležitost na pořízení nového
dopravního automobilu pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů Sloup, který by nahradil již vyřazenou stařičkou
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Avii. Po kladně vyhodnocené žádosti
na Generálním ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky
na pořízení dopravního automobilu ve
výši 450 000 Kč byla kladně vyhodnocena i žádost o individuální dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje ve
výši 300 000 Kč. Po velkém zpoždění
s registrací ze strany ministerstva bude
nutno vysoutěžit a objednat nový vůz.
Termín je už hodně napjatý, ale doufejme, že se to do konce roku stihne. Na
dofinancování nákupu by se podílel
městys Sloup ze svého rozpočtu.
Oprava střechy MŠ
V průběhu prázdnin proběhla oprava střechy na mateřské škole ve Sloupě, jejíž rozsah schválilo zastupitelstvo
na svém zasedání dne 4. 5. 2016. Realizaci zakázky prováděla firma Klempířství Václav Hejč. Prvním krokem
bylo rozebrání střešního pláště z vnější
strany až po sádrokartonový podhled,
následoval nástřik izolační pěny (prováděla firma Chytrá pěna HS Group,
s.r.o.). Bohužel aplikace izolační pěny
je velmi citlivá na počasí, nesmí být
žádné srážky ani foukat vítr. Vzhledem
k rázu letošního letního počasí se tak
dokončení opravy protáhlo do 1. poloviny září. Následovala kompletní mon-
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táž nového střešního pláště, včetně
nových světlíků. Oprava začala vrchní částí střechy, kde byla po rozkrytí
zjištěna naprosto nefunkční parotěsná zábrana. Nebyla vůbec napojena
na okolní konstrukce, podélné vazné
trámy, vrcholové vaznice atd. Izolace
byla slehlá, při původní montáži byla
na mnoha místech rozkouskována a
stlačena (nesystémové příčné latě pro
zajištění větrací mezery). Následovala část spodní střechy, kde se projevovalo dlouholeté zatékání. Ve velké
ploše střechy byla totálně znehodnocena tepelná izolace, toto bylo způsobeno kunami, které se do střechy
dostaly netěsnostmi mezi bedněními a
stěnami. Stejně jako v horní části nebyla parozábrana provedena v souladu
s technickými normami a byla zcela
nefunkční. Dále některé krovy nebyly
uloženy na nosném trámu, byly nastaveny střešními latěmi apod., což vzbudilo patřičné rozpaky. Střecha byla
tedy kompletně opravena a vzhledem
k uvedeným skutečnostem očekáváme i nemalou úsporu energií.
V době redakční uzávěrky nebyla
stavba ještě kompletně dokončena,
ale na provoz v MŠ to nemělo zásadní
vliv. Rodičům děkujeme za pochopení.
Rozpočet na opravu byl cca 1,3 milionu Kč. Jeden milion korun je pokryt
úvěrem se splatností 5 roků, 200 000
Kč jsme obdrželi dotaci z Jihomorav-

ského kraje a zbytek je hrazen z vlastních prostředků městyse.
O tom, že oprava byla nevyhnutelná, si mohou občané udělat obrázek
na stránkách městyse Sloup (www.
mestyssloup.cz), kde je uveřejněna fotogalerie z průběhu opravy.
Investiční akce
Po nákladné rekonstrukci vodojemu
v částce cca 1,4 milionu Kč, která proběhla v prvním čtvrtletí letošního roku,
zahájila VAS, a. s. – divize Boskovice
v měsíci červenci stavbu „Sloup – rozšíření kanalizace, SO 01 a SO 02“.
Stavební práce proběhly v souladu
se smlouvou o dílo a byly dokončeny
v požadované kvalitě k 31. 8. 2016.
Celkové náklady činily 613 466 Kč bez
DPH. Po zkolaudování SO 01 a SO 02
budou připojeni noví uživatelé.
V září bude zahájeno dokončení
asfaltobetonového povrchu v části
Sloup-sever. Stavební práce provede
firma Karel PORČ, s. r. o. Chodníky
budou dokončeny v příštím roce, jakmile skončí stavební práce na všech
rodinných domech tak, aby nedocházelo ke zbytečnému poškození nových
chodníků.
Po nutné opravě nouzového osvětlení a vadné části elektroinstalace v kulturním domě proběhla oprava části nevyhovující elektroinstalace a kompletní
revize i v budově úřadu městyse.
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Přístřešek a stojan na kola
V rámci spolupráce mezi Lesy české
republiky, s. p. a městysem Sloup bude
během podzimních měsíců za dětským
hřištěm umístěn zastřešený dřevěný
odpočinkový altán. Vedle dětského
hřiště bude umístěn stojan na kola ve
tvaru vykostěné ryby.
Zamykání hřbitova
Na základě podnětů, že mnozí návštěvníci místního hřbitova porušují
pořádek na pohřebišti, se stala aktuální otázkou možnost zamykání hřbitova
v nočních hodinách. Vzhledem k nedořešeným majetkovým vztahům to bude
předmětem jednání.
Volby 2016
Volby do zastupitelstva Jihomoravského kraje a do Parlamentu České
republiky se uskuteční v pátek 7. 10.
2016 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 hodin do
14:00 hodin. Místem konání voleb ve
volebním okrsku Sloup je obřadní síň
v budově Úřadu městyse (Sloup 1, 679
13). Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem, nebo cestovním pasem. Každému voliči budou doručeny
nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti. V případě konání II.
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kola voleb do Senátu se tyto uskuteční
v pátek 14. 10. 2016 od 14:00 hodin do
22:00 hodin a v sobotu 15. 10. 2016 od
8:00 hodin do 14:00 hodin. Volič obdrží
hlasovací lístky ve volební místnosti ve
dnech voleb.
Usnesení z konaných zasedání
zastupitelstva městyse Sloup
USNESENÍ č. 5/2016 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup ze dne
21. června 2016
U1/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
PharmDr. Jitku Havelkovou a Vladimíra
Čípka, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U1/21. 06. 2016
bylo schváleno.
U2/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/21. 06. 2016
bylo schváleno.
U3/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku městyse Sloup za rok 2015.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/21. 06. 2016 bylo
schváleno.
U4/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje účet-
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ní závěrku Základní školy Sloup za rok
2015.

Šošůvka – ČOV a kanalizace Sloup za
rok 2015.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/21. 06. 2016 bylo
schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U8/21. 06. 2016 bylo
schváleno.

U5/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Sloup za rok
2015.

U9/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Spolku pro rozvoje
venkova Moravský kras za rok 2016.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/21. 06. 2016 bylo
schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U9/21. 06. 2016 bylo
schváleno.

U6/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku společnosti RELAXA, s. r. o.
za rok 2015.

U10/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje úvěr ve výši jeden
milion korun českých, Smlouvu o úvěru č. 0422809459 a Smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č.
ZÚ/0422809459 s Českou spořitelnou,
a. s., IČ: 45244782 a pověřuje starostu
podpisem.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/21. 06. 2016 bylo
schváleno.
U7/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje závěrečný účet městyse Sloup za rok 2015
spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Sloup za
rok 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U7/21. 06. 2016 bylo
schváleno.
U8/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Sloup,

Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Radovan Šebela). Usnesení
U10/21. 06. 2016 bylo schváleno.
U11/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje nákup pozemku
parc. č. 921v katastrálním území Sloup
v Moravském krasu, o výměře 209 m2
za cenu 10 450 Kč a pověřuje starostu
městyse podpisem kupní smlouvy
(Společnost RELAXA, s. r. o. je prodávajícím, městys Sloup kupujícím).
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/21. 06. 2016
7
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bylo schváleno.
U12/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup revokuje usnesení č. U6/17.
02. 2016 ze dne 17. 2. 02016, kterým
byl schválen záměr koupě budovy bez
čísla popisného, se způsobem využití
stavba občanského vybavenosti, stojící na pozemku p.č. 921 v k.ú. Sloup
v Mor. krasu za kupní cenu 500 000 Kč.
Výsledek hlasování pro 7, proti 1 (Miloslav Kuběna), zdržel se 0. Usnesení
U12/21. 06. 2016 bylo schváleno.
U13/21. 06. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje záměr nákupu budovy bez č.p./č.e. se způsobem
využití občanská vybavenost stojící na
pozemku jiného vlastníka parcelní číslo
921, v obci Sloup a k.ú. Sloup v Moravském krasu - včetně veškerého zařízení a vybavení za předběžnou cenu 1,3
milionu Kč.

zdržel se 0. Usnesení U14/21. 06. 2016
bylo schváleno.
U15/21. 06. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace
z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 25 000 Kč, na
účel a v rámci akce Nákup regálů a
mobiliáře a Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje a
pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/21. 06. 2016
bylo schváleno.
U16/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje bezúplatný převod
pozemků z vlastnictví Jihomoravského kraje do vlastnictví městyse Sloup.
(parc.č. 970/12 a parc. č. 970/13 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu) a pověřuje
starostu podpisem Darovací smlouvy
s Jihomoravským krajem.

Výsledek hlasování pro 7, proti 1 (Miloslav Kuběna), zdržel se 0. Usnesení
U13/21. 06. 2016 bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/21. 06. 2016
bylo schváleno.

U14/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace z
Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč na účel
a v rámci akce Oprava střechy MŠ a
schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje a pověřuje starostu podpisem.

U17/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
s městem Blanskem na období od 01.
01. 2017 a pověřuje starosty podpisem.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
8

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/21. 06. 2016
bylo schváleno.
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U18/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 134/96, zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 87 m2.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/21. 06. 2016
bylo schváleno.
U19/21. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje
části pozemku parc. č. 1095/1, ostatní
plocha o výměře cca 10 m2.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U19/21. 06. 2016
bylo schváleno.
USNESENÍ č. 6/2016 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup ze dne
13. července 2016
U1/13. 07. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
MVDr. Vladimíra Suchého a Romana
Kučeru, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 1 (MVDr. Vladimír Suchý). Usnesení U1/13. 07. 2016 bylo schváleno.
U2/13. 07. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozšíření programu zasedání o dva body (Dotační
projekt ZŠ Sloup a „Sloup – úprava DS,
Hlaváč“ )
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/13. 07. 2016
bylo schváleno.

U3/13. 07. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
zasedání.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U4/13. 07. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje nákup budovy
bez č.p./č.e. se způsobem využití občanská vybavenost stojící na pozemku jiného vlastníka parcelní číslo 921,
v obci Sloup a k.ú. Sloup v Moravském
krasu za cenu 881 000 Kč - včetně veškerého zařízení a vybavení za cenu 419
000 Kč a pověřuje starostu městyse
podpisem kupních smluv.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U5/13. 7. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje úvěr ve výši 800
000 Kč na financování koupě nemovitosti, Smlouvu o úvěru č. 0422852449 s
Českou spořitelnou, a.s., IČ: 45244782
a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U6/13. 7. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2016.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/13. 07. 2016
9
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bylo schváleno.
U7/13. 7. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje pronájem Sportovního areálu koupaliště ve
Sloupě - na pozemku parc.č. 922 v k.ú.
Sloup v Mor. krasu společnosti AKTIVITY SLOUP s. r. o a pověřuje starostu
městyse podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U8/13. 7. 2013 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje prodej
pozemku parc. č. 134/96 v k.ú. Sloup
v Mor. krasu o výměře 87 m2 za částku
70 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U9/13. 07. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
možnost přijetí dotace MŠMT pro projekt s názvem „Podpora vzdělávání a
inkluze v Základní škole Sloup, okres
Blansko“ a v případě úspěšné žádosti
pověřuje starostu městyse podpisem
souhlasu s přijetím dotace.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/13. 07. 2016
bylo schváleno.
U10/13. 07. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
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Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene „Sloup – úprava DS,
Hlaváč“ a pověřuje starostu městyse
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/13. 07. 2016
bylo schváleno.
PROVOZOVÁNÍ KOUPALIŠTĚ
Léto je doba prázdnin pro děti školou povinné a čas dovolených pro
dospělé. Je to doba odpočinku, relaxace spojené s minimem starostí.
Letos tomu tak ale nebylo u našich zastupitelů a členů výboru. Již
začátkem léta jsme se připravovali
na otevření koupaliště. Hasiči nám
pomohli pokácet několik přerostlých
nahnutých stromů, jejichž likvidace
vyžadovala práci s lanem a trochu
obratnosti.
Oskar Novák přivařil nerezové žebříky u vstupu do bazénu, nátěrem se
opravily praskliny na dně vany bazénu, Jiří Nečas bagrem zarovnal zeminu po výkopu elektrického vedení.
Pak nastoupily brigády - první mladých fotbalistů a rodiny hasičů, kdy
se čistilo, hrabalo, zametalo, prostě
uklízelo.
Další naší povinností bylo nahradit
provoz restaurace. I když přístup do
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těchto prostor nám umožněn byl, v
době prázdnin obec budovu ještě
nevlastnila, proto restaurace nemohla být otevřena. Situace se vyřešila
pojízdným stánkem, jehož provozovatel poskytl návštěvníkům adekvátní
služby - točené pivo, limonády, zmrzlinu i teplé jídlo.

Naše koupaliště je co do objemu vody vcelku slušný kolos - cca
1300m3 a tato masa vody vyžaduje
denní péči. Nejdříve přišlo na řadu
řádné prostudování legislativy, a pak
praxe.
Čistota vody v bazénu se odvíjí od
hodnoty pH, která se denně měří pH
metrem. Hodnoty ukáží, jaké chemikálie se musí do bazénu dát. Ovšem
jaké množství? I když se to spočítá,
tak platí známé – dvakrát měř, jednou řež, protože vychýlit z rovnováhy
velký bazén, ten se pak těžce dostane zpět do stability, to není bazén
doma na zahradě!
A tak jsme sbírali zkušenosti od
provozovatelů venkovních koupališť

ve Křtinách a v Blansku.
Zatímco oni měli na čištění bazénu
speciální techniku, dávkovač chemikálií a vysavač na čištění dna bazénu, my jsme si museli prozatím poradit vlastními technickými nápady.
Na čištění dna jsme si vypůjčili od
hokejového oddílu sací čerpadlo,
které hokejisté používají na tvorbu
ledové plochy. To jsme poupravili
hadicemi, velkými smetáky a násadami. Stroj za naší asistence skutečně odvedl požadovanou práci, i když
pro nás časově i fyzicky náročnou.
Na co nestačila technika, to museli zvládnout naši plavčíci sourozenci
Kubingerovi s kartáčem v ruce a po
prsa ve vodě. Podařilo se nám uvést
do provozu i kontinuální dávkování
chemikálií, protože část tohoto zařízení zůstala po bývalém majiteli.

Pak následovaly kontroly a odběry
vzorků vody z bazénu ze strany státního orgánu, resp. hygienické stanice, a to kontrola mikrobiologická,
11
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chemická, fyzikální a organoleptická.
Přišla namátkově i kontrola z krajské hygieny z Brna a z okresní hygieny i na provozovatele stánku s občerstvením.
Během této dvouměsíční práce
jsme si všimli, kde jsou nedostatky, co
by se mělo udělat a co vylepšit. Tak
třeba to, že voda v bazénu nepřetéká
přes okrajový souvislý žlábek zpět do
filtračního zařízení proto, že žlábek
po obvodu není v jedné rovině a má
nejnižší bod u betonových vstupních
schůdků, tak neplní svoji čisticí funkci, do přečerpávacích motorů nejde
žádná voda a ty se pak nezapínají.
Třeba to, že při prvotním napouštění
koupaliště vodou z potoka je nutné
vymyslet jednoduché filtrační zařízení, aby voda do bazénu přitékala již
čistá. Třeba to, že voda v záchytných
brouzdalištích při vstupu do bazénu,
kde každý smočí nohy, jde zpět do
bazénu. Tato voda se musí vypouštět
zvlášť třeba jako trativod a ne takto
kontaminovanou vpustit zpět do koloběhu filtrace. Třeba to, že je nutné
čistit filtrační jednotku, to je ta veliká
železná nádrž při vstupu do areálu nalevo, několikrát za sezonu a to
zpětným chodem vody a ne naopak.
Třeba to ... je toho víc.
Komu z vás čtenářů chybí čísla,
jaká byla návštěvnost, jaké byly náklady na provoz a co kolik stálo, to při
12

psaní tohoto článku ještě nevím. Ale
statistika nebude tajemstvím.
Návštěvnost koupaliště nebyla tak
velká, jakou jsme očekávali. Určitě
na tom svůj podíl mělo počasí, které nebylo tak slunečné a teplé jako
předcházející léta. Ale rádi mezi návštěvníky vidíme vás, sloupské občany, pro vás se snažíme, pro vás má
naše práce smysl.
PharmDr. Jitka Havelková
KEMP
S koncem léta skončila i sezóna
pro sloupský kemp. V první řadě bylo
letos třeba vyrovnat se s nečekaným
odchodem dlouholetého správce
Karla Němce a pokusit se ho zastoupit.
Naprostá
většina
návštěvníků
u nás každoročně oceňuje klid a
pohodu, která se ve velkých vyhlášených kempech hledá mnohdy jen
stěží. Lze také vypozorovat větší zájem tuzemských hostů oproti letům
minulým; věříme, že tento trend bude
v následujících letech pokračovat.
Drobnou kaňkou bylo jen více deštivých a nevlídných letních dnů, které
ovlivňovaly obsazenost kempu. Ve
dnech, kdy se počasí vydařilo, využívali ubytovaní hosté možnost osvěžení na blízkém koupališti.
Pro letošní rok byly vytvořeny nové
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webové stránky kempu ‒ http://www.
camprelaxa.cz/. Kemp se stal také
součástí projektu chess-café, kdy si
každý návštěvník může zdarma zapůjčit šachovou soupravu a relaxovat i takovýmto způsobem.
Letošní sezónu výrazně zpestřil nečekaný „zookoutek“ v podobě
zatoulané kamerunské ovce či irské
drůbeže, která i se svými majiteli jistě
zažila strastiplnou cestu napříč celou
Evropou.
Náš kemp a jeho skromné občerstvení je otevřeno nejenom pro hosty
ze všech koutů světa, což dokládají
letošní pobyty kanadských, japonských či ruských turistů, ale i pro
místní občany. Důkazem budiž finální zastávka účastníků Dne sloupského piva, která prověřila kemp v mnoha ohledech.

Jako správce kempu bych chtěl
v podobném duchu pokračovat i
v příští sezóně tak, aby nejenom stálí
a věrní návštěvníci, ale i noví, kteří si
pro sebe kouzlo našeho kempu teprve objeví, odjížděli s pocitem příjemně strávené dovolené v srdci Moravského krasu.
František Baláž
PLASTOVÝ ODPAD
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové
úspory nebo naopak nešlapání obalů
představuje statisícové náklady? Jak
je to možné?
13
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na pytli/nádobě nebo se ziskem +
5,5 Kč na pytli/nádobě. Záleží jen na
tom, zda se šlapou nebo nešlapou
obaly, jako jsou PET lahve, krabice
od mléka a jiné další obaly.

Je řada způsobů sběru plastu např.
sběr prostřednictvím veřejných konHmotnost

1,2 kg nepošlapaných PET

3,5 kg pošlapaných PET

Příjmy

Náklady

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

tejnerů, sběr do soukromých popelnic
přímo od domu nebo pytlový sběr. My
použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip
platí pro všechny typy sběrů. Náklady
na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí
na jedno obsloužení pytle nebo nádoby o objemu 120 l přibližně 12 Kč
(to když je svoz správně nastaven).
Příspěvek od autorizované obalové
společnosti činí přibližně 5 Kč za kg
vytříděných plastových obalů. Další a
zároveň poslední informací potřebnou
pro doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120 l nádoby/pytle se
vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví
nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.
Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč
14

Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci
obce, která ročně předá k recyklaci
40 tun plastů, tak už se pohybujeme
Zisk / ztráta

6 – 12 = Ztráta
– 6 Kč

17,5 – 12 = Zisk
+ 5,5 Kč

v řádech statisíců a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete.
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Pokud se tyto peníze musí vzít
z rozpočtu obce/města nebo kvůli
tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a
doslova do vzduchu vyhozené peníze. Pokud nejste z tohoto článku
moudřejší, doporučujeme zhlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY
na Facebooku nebo na Youtube
pod názvem Statisíce ve vzduchu.
Přejeme příjemné sledování a
spousty pošlapaných obalů.
Ing. Radek Staňka
pořad Moje odpadky
PROJEKT OBEC OBČANŮM

Občané naší obce se nyní mohou
připojit k více než 53 000 domácnostem a 370 obcím po celé České republice, které využívají výhod
úspěšného projektu Obec Občanům.
Projekt, který vznikl z iniciativy samotných obcí, si klade za cíl vytvářet
obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které umožní zlepšovat prostředí v obcích. Mezi obce,
které se již do projektu zapojily, pat-

ří Hustopeče, Velký Beranov, Ostrov
u Macochy, Šošůvka, MČ Brno sever, Brno – Bosonohy, Židlochovice,
Praha – Lochkov a mnohé další. V
první fázi se projekt soustředí na vytváření volných prostředků obcím a
občanům prostřednictvím snižování
výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých
letech průměrně ušetřily na energiích 5.260 Kč ročně. Celý proces
realizace úspory je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní a klientský servis vyřizuje
partner projektu - společnost Terra
Group, která je garantem kvality.
Zapojte se a získejte výhodnější
energii
Občané obce Sloup se nyní mohou
zapojit a ušetřit v průměru 5.260 Kč
ročně. Nezávaznou přihlášku můžete vyplnit na www.sloup.obecobcanum.cz nebo telefonicky s koordinátorem projektu panem Petrem
Eckeltem na tel. čísle 731 148 672.
Projekt bude v obci spuštěn v měsících říjnu a prosinci 2016. Konzultační místa, kam se občané mohou
přijít poradit, budou uvedena na letácích včetně termínů a časů.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Počet žáků, kteří plní povinnou školní docházku v naší škole, se každoročně zvyšuje. Zatímco v roce 2006
měla ZŠ Sloup 304 žáků, k 1. září
2016 je to již 376 žáků. Ve školním
roce 2016/2017 se navyšuje počet
tříd z 16 na 17 a budeme mít o 23
žáků více než loni.

tického dávkování bazénové chemie.

V letošním školním roce se mohou
žáci těšit na nové učebnice. Do jejich
obnovy jsme investovali 160 tisíc Kč.
Změny v pedagogickém kolektivu
– z mateřské dovolené se vrací Mgr.
Darina Zouharová a na místo asistentky nastupuje Jana Mikulášková.
Přes prázdniny bylo ve škole živo.
Dokončili jsme poslední etapu opravy
toalet a sociálního zázemí školy; rezavé plechové jádro zmizelo i z vestibulu, který se dočkal zcela nové
podoby. Prohlédla školní jídelna – po
dlouhé době se dočkala nových stolů
a židliček. Pokračovali jsme v postupné výměně linolea, malování a opravě
zázemí vyučujících prvního stupně.
Do zahájení provozu bazénu bude
nainstalován mobilní systém automa16

Víte, že žákovské knížky byly do
škol v Československu zavedeny od
1. února 1951? U nás ve Sloupě přichází po 65 letech změna. Žákovské
knížky a třídní knihy budou mít ve školním roce 2016/2017 od 4. do 9. ročníku pouze elektronickou podobu; v 1.
– 3. ročníku zůstává nadále v platnosti jejich tištěná podoba. Elektronická
žákovská knížka se nemůže ztratit ani
zapomenout doma a je rodičům přístupná kdekoliv a kdykoliv, takže mají
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okamžitý přehled. Přestože v Brně a
ostatních větších městech se již jedná o běžnou součást školní agendy,
v našem regionu jsme průkopníci.
Třídy a třídní učitelé ve školním
roce 2016 / 2017
I. A Mgr. Petra Bufková, I. B Mgr.
Romana Nečasová, II. A Mgr. Monika
Gregorová, II. B Mgr. Marie Koutná,
III. A Mgr. Eva Turčanová, III. B Mgr.
Hana Němcová, IV. A Mgr. Pavel Borek, IV. B Mgr. Vladěna Ševčíková,
V. Mgr. Marie Doležalová, VI. A Mgr.
Petr Hrazdíra, VI. B Mgr. Dita Látalová, VII. A Mgr. Ludmila Paděrová, VII.
B PhDr. Věra Střítecká, VIII. A Mgr.
Oldřiška Hloušková, VIII. B Mgr. Pavel
Nečas, IX. A Mgr. Petr Sehnal, IX. B
Mgr. Lucie Zítková.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
ADAPTAČNÍ KURZ
Školní rok ještě ani pořádně nezačal a šesťáci už balili místo školní aktovky batoh. Ve čtvrtek 8. září zůstaly
jejich třídy prázdné. Výprava 39 dětí a
5 dospělých se vydala pěšky na Suchý, kde je čekaly dva dny plné her
a zábavy (očima dětí) – dva dny, které jsou pro další dny a týdny školního
roku neocenitelné (očima učitelů).
Protože do 6. ročníku přicházejí děti

z Vysočan a tvoří se nové třídní kolektivy, osvědčilo se nám dát jim hned na
začátku školního roku dostatek času
a příležitostí se rychle poznat. Pečlivě vybrané a připravené hry prozradí, kdo je silný, kdo je rychlý, komu to
pálí, kdo si dokáže poradit v neobvyklé situaci, kdo pomáhá ostatním, kdo
je šikovný a zručný, kdo umí přesně
házet a kdo sice pomalu běhá, ale zapamatuje si nejdelší básničku. Že je
dobré dodržovat pravidla a hrát fér.
Že paní učitelka zalepí odrané koleno
nebo vytáhne klíště, že pan učitel tajně napovídá a pomáhá těm slabším.
Že paní psycholožka je pro každou
srandu a každému ráda poradí a pomůže.
Krásné počasí, spousta kamarádů,
táborák a noční hra – ideální začátek
školního roku!
Mgr. Michaela Matějková
STRAŠÁK ZVANÝ INKLUZE
Strašák zvaný inkluze?
Nedávno se mě jedna moje kamarádka, maminka dítěte školou povinného, zeptala, co je to ta inkluze, jak
se o ní pořád všude mluví a píše. Co
to znamená pro naši školu a její žáky?
Inkluze není v žádném případě žádná novinka ani vynález současné ministryně školství. Myšlenka vzdělávání
17
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všech dětí v běžné základní škole
je mnohem starší. Již zemský zákon
moravský z roku 1890 požadoval pro
slepé děti nejméně čtyři hodiny týdně
společného vyučování s dětmi vidícími.
Umožnit dětem se zdravotním nebo
mentálním omezením chodit do třídy
se svými zdravými vrstevníky může
být pro všechny přínosné a smysluplné, ale i stresující a znevýhodňující.
Vždy je potřeba citlivě zvážit situaci
konkrétního dítěte a možnosti zvolené školy. Kromě běžných základních
škol má Česká republika systém škol
speciálních, který je oceňován všude
v zahraničí a pro některé žáky s těžkým postiženým smyslovým, tělesným
nebo mentálním je nenahraditelný.
Naše škola se o zapojování dětí do
hlavního vzdělávacího proudu snaží
již mnoho let, inkluze u nás vlastně
dávno funguje. Snažíme se o individuální přístup ke každému žákovi,
protože každý jsme jiný. Máme žáky
mentálně postižené, s tělesnými vadami, s poruchami učení i chování,
ale i děti mimořádně nadané. Šestý
rok funguje Školní poradenské pracoviště se školní psycholožkou, kam
se obracejí učitelé, rodiče i žáci, kteří
potřebují pomoc a podporu. V sedmi
třídách pracuje asistent pedagoga,
který už dávno nesedí u jednoho žáčka, ale pomáhá všem, kteří pomoc
18

právě potřebují. Velmi intenzivně spolupracujeme s odborníky z pedagogicko-psychologické poradny a speciálního poradenského centra, vždy
s cílem nastavit pro každého žáka co
nejlepší podmínky pro jeho vzdělávání. Není to vždy jednoduché - pro
učitele, asistenty, ale i pro rodinu.
Abych nezapomněla odpovědět
na úvodní otázku – inkluze je proces,
kdy se odstraňují překážky a žákům
(včetně dříve vyloučených skupin) se
umožňuje, aby se mohli učit a účinně
se zapojovat v rámci běžných škol.
U nás tedy žádnou velkou změnu
nečekejte, ani se jí nebojte.
Mgr. Michaela Matějková
TÁBORY NÁS BAVÍ
Již druhým rokem se skupina skvělých lidí domluvila, že v Újezdu u Černé Hory uspořádají tábor pro děti.
Letošní celotáborovka (téma tábora) byla HLEDAČI POHÁDEK. Naše
velké očekávání nezklamalo. Vše bylo
úžasné. Hráli jsme plno známých, ale
i nových a zábavných her - například
hru, kdy jsme byli rozděleni na 4 oddíly a museli jsme přes pomyslné hranice přenést papírky se zbožím. Ovšem
u pomyslných hranic byli vedoucí,
kteří nás nesměli chytit, Někdy se jim
to povedlo, někdy ne. I když to byla
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běhací hra tak, jsme si ji moc užili. Samozřejmě jsme hráli spoustu dalších
super her. Vedoucí měli vše vymyšlené do detailu a vše klapalo.

Simona Němcová,Vanesa Dvořáková, Natálie Richtrová IX. A

Pár dní před koncem naše úžasného tábora se ti starší mohli stát na pár
hodin vedoucími. Z vlastní zkušenosti
vám můžeme říci, že to bylo namáhavé, takže se ještě teď divíme, jak to
s námi ti praví vedoucí mohli tak dobře zvládnout.
Chtěly bychom poděkovat všem,
co tam byli, protože bez nich by ten
tábor nebyl tak super, hlavně celému
týmu Tábory Nás Baví, který ani letos
nezklamal a připravil pro nás nezapomenutelných 14 dní zábavy. A za rok
určitě pojedeme znovu!
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My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
Nastal měsíc září,
kdy slunce méně září,
pole jsou dávno holá
a školka děti volá.
Je po prázdninách a naše školka
je opět plná dětí. Na tento školní rok
máme zapsaných 28 dětí, 16 chlapců a 12 děvčat. Prvního července
jsme se na zahradní slavnosti v MŠ
rozloučili se šesti dětmi, které už
nyní sedí v lavicích v 1. třídě ZŠ. Na
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jejich místa jsme přijali šest chlapců.
Kolektiv zaměstnanců se od 1.
září pozměnil. Po odchodu paní
Petry Cibulkové funkci školnice vykonává paní Eva Kuchařová. Bude
se starat o čistotu ve školce a také
o přípravu a výdej stravy. Pedagogické pracovnice zůstávají ve stejném složení: ředitelka Hana Hebelková a učitelka Dana Jančíková.
Na začátku školního roku se zaměřujeme na vytváření pravidel
společného soužití dětí ve třídě, usilujeme o to, aby pravidla děti pochopily a dokázaly je denně dodržovat.

My všichni školou povinní

V mateřské škole cíleně vedeme
děti k rozvoji vlastní identity, k tomu,
aby získaly zdravé sebevědomí a
sebedůvěru, aby se dokázaly prosadit, ale ne na úkor druhých. Učíme je pomáhat druhému. Vedeme
je k ohleduplnosti a odpovědnosti
k sobě, k druhým i k životu. Učíme
děti komunikovat, spolupracovat,
akceptovat a tolerovat druhé, spolupodílet se na činnostech i rozhodnutích. Podporujeme dětská přátelství, rozvíjíme sociální vztahy a
přirozenou komunikaci, učíme děti
respektovat řád skupiny, zapojit se,
chápat rozdílnost názorů, vyjadřovat své postoje kultivovanou formou.
Učíme je vážit si zdraví, vedeme je
k bezpečnému chování, zdravým životním návykům a postojům.

nové střechy nedostanou.
Moc bych si přála, aby se ve školním roce 2016-2017 v naší mateřské škole vytvořil kolektiv zdravých
a veselých kamarádů, kteří budou
spolu pěkně vycházet a budou se
těšit na každý den, který společně
ve školce prožijí.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Na školní rok plánujeme mnoho akcí. Koncem září se těšíme na
ukázky létání dravých ptáků, dále
návštěvu Domu přírody na Skalním
mlýně, ve školce uvidíme loutková
i hraná představení, podle počasí
chceme uskutečnit drakiádu, zahájíme edukativní skupinky s předškoláky a jejich rodiči, budeme chodit
plavat do bazénu v ZŠ aj.
Jistě nikomu neušlo, že během letních prázdnin probíhala rekonstrukce střechy na mateřské škole. Jsme
rádi, že už nám do školky nebude
zatékat a doufáme, že i kuny se do
21
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KOTLÍKOVÝ GULÁŠ
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BĚŽÍME PRO NIKÝSKA
27. 8. 2016 jsme v Březině u Křtin
spoluorganizovali charitativní akci
s názvem „Běžíme pro Nikýska“. S Nicolasem a jeho rodinou nás seznámil
náš kytarista Marek loni v létě a vznikla myšlenka koncertu ve Sloupě, který v listopadu 2015 přinesl Nikýskovi
přes 70 000,- na operaci Ulzibat. Když
jsme se viděli poprvé, Nicolas nechodil. Od té doby se mnoho změnilo.
Nicolas již dokáže chodit s pomocí
chodítka a jeho další cíl je běhat sám.
Že se za tím ukrývá neskutečná dřina,
ví nejlépe jeho máma Tereza. Koncertem jsme inspirovali další dobré
lidi, kteří chtěli pomoci, a tak se zrodil
charitativní běh „Běžíme pro Nikýska“,
který měl přinést peníze na náročnou
a velmi drahou rehabilitaci na Slovensku. Sobota v Březině předčila všechna očekávání a celková suma, kterou
akce přinesla, je téměř 190 tisíc korun.
Kromě nás vystoupili Petr Švancara,
Silák Franta, skupina RepTie, Áňa, No
Gravity. Společně s záchranými složkami JMK a Kiss rádiem jsme ukázali, že nejsme lhostejní a jsme schopní
spojit se pro dobrou věc.
Děkujeme i jménem rodiny Nikýska
všem, kteří přispěli a pomáhali, za jejich čas, námahu a hlavně dobré srdce.
Sigma Pumpa

ROZHOVOR S ...
Když jsme v redakční radě rozhodli, že rozhovor v tomto čísle bude
s paní Marií Kratochvílovou, která
letos v prosinci oslaví devadesáté
narozeniny, rád jsem se k tomuto
úkolu přihlásil. Životní příběh, jak já
říkám, tety Kratochvílové – sestry mé
babičky, mě vždy velmi přitahoval.
Byl jsem proto rád, že si ho znovu
připomenu a budu ho moci přiblížit i
vám, čtenářům Hřebenáče.
Milá teto, žiješ ve Sloupě, rodiče
žili ve Sloupě, ale v tvém rodném
listě je napsáno místo narození
město Litovel. Jak k tomu došlo?
Neboj se, Hynku, k tomu se do23
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staneme, musíme ale pěkně od začátku. Můj tatínek za první světové
války bojoval v Rusku. Byl zajatý
u města Klementovo a v listopadu
1917 vstoupil do ruských legií. Bojoval na Transsibiřské magistrále,
Urale a Nikolsk Usurijsku, kde byl
raněn. Byl vyznamenán Československým válečným křížem, Revoluční a Spojeneckou medailí. Poválečná politická
situace v tehdejším Rusku mu však nedovolovala
vrátit se domů, ale musel
společně se svými druhy
doputovat až na Dálný
východ do Vladivostoku,
kde se nalodili. Do vlasti
se vrátil v lednu 1920 lodí
Itali Maru. Poté mu byla
nabídnuta práce jako oficiant berní správy a dostal umístnění v Litovli.
A právě zde jsem se narodila. Moje starší sestra
Ludmila, tvoje babička,
se narodila ještě ve Sloupě. Tatínek ovšem na následky válečného zranění velmi brzo zemřel.
Sestře byly čtyři roky, já jsem ještě
neměla ani dva.
Maminka se proto odstěhovala nazpět do Sloupu k rodičům, kde měl
zámečnickou dílnu – pozdější Lidokov Sloup a dnes Aluminium Group
24

- maminčin tatínek Karel Jakub Hasoň. A právě on byl vlastně můj náhradní tatínek. I když jsme bydleli
sami, žili jsme u Hasoňů jako jedna
velká rodina. Dům byl plný lidí už
proto, že maminka pocházela z deseti dětí. Na toto období svého života vzpomínám velice ráda. Žily jsme
se sestrou v láskyplné a harmo-

nické společnosti. Nebyl zde žádný přepych, ale velká pracovitost.
Vždy jsem jako dítě obdivovala, jak
se babička s dědečkem mají rádi.
Dědeček byl taky velmi pokrokový
člověk. Velkou měrou se zasloužil
o elektrifikaci Sloupu a Vavřince,
vyhledával prameny vody, ano, ty,
které na Žďárné využíváme dodnes.
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Zajímal se i o myslivost a jeskyně.
Když měl dědeček v dílně nedostatek práce, přivydělával si se syny i
jinou, mnohdy podřadnou prací. Nikdy však nezahálel. Babička, tety a
maminka vydělávaly peníze ručními
pracemi - šitím, pletením a háčkováním. Vždy si u toho zpívaly. U nás
se zpívalo pořád. A když byla neděle, šlo se společně na ranní mši do
kostela. Po návratu šly ženy vařit a
mužská společnost se sešla u velkého stolu a tam se společně diskutovalo, plánovalo a řešily se pracovní
problémy. Seděla jsem v koutě a pozorovala je.
Potom začala válka a já, moje sestra a Zdenka Kuchařová, později
Štrajtová jsme se začaly učit na švadleny u paní Černé v Ostrově u Macochy. Docházely jsme tam tři roky,
každý den pěšky, v létě i na kole.
A v sobotu jsme roznášely po okolních obcích výrobky po zákaznicích.
Byly jsme mladé, a i když byla válka, chtěly jsme se bavit a tancovat.
To se ovšem nesmělo. Chodívalo se
různě po stodolách, ale my jsme navštěvovaly Brouškovy v hotelu, kteří
pro nás připravovali takové taneční
večery. No vypadalo to tak, že se
zamknul hotel, pustil se gramofon
a my mladí jsme se mohli bavit. Samozřejmě manželé Brouškovi seděli
v čele a sledovali nás. A tady jsem

se poprvé setkala se svým budoucím manželem Pepem Kratochvílem,
který pocházel z Rozstání. Maminka
mu velmi brzy zemřela a vychovával
ho tatínek, který byl hajný. Toto povolání vybral i pro svého syna. Pepa
ale chtěl být pilotem a tatínkovi se
zdráhal, ten pak jednou rozhodl, že
když ne hajným, tak se vyučí krejčím. Manžel sice nejprve tvrdě protestoval, ale nakonec se krejčím
vyučil. Jenže válka byla v plném
proudu a on byl ročník 1921, a proto
musel nastoupit pracovat pro Říši.
Byl odvezen do Německa až
k francouzským hranicím. Jenže nesouhlas s válkou a jeho vzdorovitá
povaha byla příčinou jeho útěku.
Utekli celkem tři. Dva nakonec chytili a jedině Pepovi se podařilo dostat se k nám do vlasti. Postupně se
dostal až do Sloupu ke své sestře,
kde se skrýval. Hned jsme spolu ale
nechodili. My jsme o sobě věděli a
kamarádili se. Ale asi po roce naše
přátelství přerostlo v lásku. Válka
stále pokračovala a Pepa, který byl
hledaný gestapem, neměl žádné
doklady. Je až s podivem, že mnoho
lidí o jeho pobytu ve Sloupě vědělo,
ale nikdo ho neudal. Chodily kontroly, ale vždy jsme to ustáli. Po dalším roce známosti jsem otěhotněla
a rozhodli jsme, že se vezmeme.
Problém byl v tom, že Pepa neměl
25
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dokumenty, tudíž jsme nemohli být
oddáni. A zase se našel někdo, kdo
byl i přes velké nebezpečí ochoten
nám pomoci. Tentokrát to byl Josef
Broušek, který se znal s lidmi, kteří
pracovali na brněnském gestapu,
ale protože to byli Češi, v rámci
svých možností pomáhali. Těchto
kontaktů jsme využili a Josef se rozhodl pro riskantní věc a do Brna se s
Josefem Brouškem vydal. Na gestapu byl díky panu Brouškovi přijat a
byly mu přislíbeny nové, i když falešné doklady. Mezitím již v kostele
proběhly troje ohlášky a dokumenty
stále nebyly. Termín svatby se nezadržitelně blížil. Pan farář nás upozorňoval, že bez dokladů nás oddat nemůže a my jsme ho přesvědčovali,
že dokumenty včas dodáme. Nastal
náš svatební den. Ještě ráno jsme
žádné doklady neměli. Začal obřad
a vidím, jak Beta mává ze sakristie,
že vše je v pořádku a legální. Byla
jsem šťastná.
Válka už se blížila ke konci, ale
stále jsme museli být opatrní. Vzpomínám si na příhodu, kdy jsem si
opravdu myslela, že se k nám štěstí
otočilo zády. V Šošůvce bydleli zajatci, které každý den doprovázela
stráž gestapa přes Sloup do práce.
Bylo to domluveno tak, že ve Sloupě
byly tři skupiny, které pro ně připravovaly jídlo, které jsme jim vydávali,
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když se vraceli zpět. Ten den jsme
měli službu zrovna my, když šel se
zajatci jiný německý důstojník než ti,
které jsme znali. Vše bylo přichystáno a my jsme jim začali jídlo vydávat. Okamžitě jsme s tím museli přestat a všichni co dostali, to museli
vylít na zem. Já s paní Fabiánkovou
jsme se ohradily, že když je to nachystáno, tak jim to dáme. Ne, museli odejít, ale my jsme šly za nimi.
Došly jsme až ke hřbitovu a tam stál
německý důstojník ve žluté košili a
já jsem to nevydržela a řekla jsem
mu, že před Pánem Bohem jsme si
všichni rovni a že nemá srdce. „Já
že nemám srdce, já vám to ukážu,
jaké mám srdce“, a ukazoval, ať nastoupím k němu do auta. Krve by se
ve mně nedořezal. Najednou, jako
blesk z čistého nebe, stál vedle mě
manžel a říká: „ To je moje žena.“
Gestapák vytáhnul zbraň a já, těhotná, jsem před manžela skočila.
„Dobrá, zítra ráno se zde hlaste.“ To
byla hrozná noc. Jestli zítra přijdou
na to, že Pepa má falešné doklady,
odneseme to všichni. Té noci ale
přišel rozkaz, že jednotka se musí
stáhnout a opustit Sloup. Byli jsme
zachráněni.
Válka už se blížila nezadržitelně
ke konci. Pepovi se ve Sloupě velice líbilo a hned se zapojil do obnovy
vesnice. Začala se budovat požární
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zbrojnice a most u lesní správy. Zde
Pepa a učitel Pala odpracovali nejvíce hodin, a proto byla do pilíře osazena deska s jejich jmény. Postupně
se nám narodily tři děti. Psal se rok
1950 a my jsme bydleli v podkrovním bytě domu na místě dnešního
nákupního střediska. Jednou navečer k nám přišla paní Kuběnová, že
přijeli dva kluci z Boskovic na výlet
a že jeden by přespal u nich a druhý
u nás. Souhlasili jsme. Jenže jejich
pobyt se trochu protáhnul, asi tak na
tři týdny, a my začali tušit, že není
vše v pořádku. Další neděli přišli
do Sloupu poutníci z Boskovic a my
jsme této příležitosti využili a předali
jsme je jejich rodičům. A tím to pro
nás skončilo. O několik dní později se manžel nevrátil z práce domů.
Večer přišel pan Paděra a sdělil mi,
že manžela odvedla STB. Později
jsem se dozvěděla, že kluci, kteří
u nás přespávali, se pokusili o překročení státních hranic.
U výslechu řekli, že pobývali u nás
a u Kuběnů. Téměř měsíc jsem nevěděla, kde se manžel nachází, až
jsem zjistila, že je ve vazební věznici
v Brně. Žaloba zněla jasně – velezrada, sazba 18 roků. Jak zaznělo
u soudu, napomáhat je horší, jak
zločin páchat. Manžel tedy dostal
18 roků a pan Kuběna 16 roků. Na
mostě u lesní správy musela být

vysekána a zničena tabulka s jeho
jménem. Po odvolání jim byly tresty
sníženy na 13 a 11 roků v uranových
dolech v Jáchymově. Pepa nastoupil do pavilónu L – likvidace, kde se
mlela uranová ruda. Zde se setkal
i s páterem Jaromírem Mikuláškem
ze Šošůvky. V tomto úseku strávil dva roky. Pepa nikdy nesouhlasil s režimem KSČ a to velmi tvrdě
pociťoval i zde. Následně byl proto
přeložen do hlubinné těžby. Pokud
plnil normy, měl možnost dvou návštěv během jednoho roku po dobu
deseti minut. Návštěva probíhala
tak, že jsme stáli proti sobě, odděleni stěnou s malým zamřížovaným
okénkem. Vedle manžela stál ozbrojený voják, vedle mě a dětí stál druhý. Janě bylo pět roků, Pepíkovi tři a
Lojzíkovi rok a půl.
I v této těžké době jsem však narazila na spoustu lidi s dobrým srdcem, kteří mně rádi pomohli, ale i na
lidi nepřející. V Metře Blansko, kde
jsem pracovala, mně mistr řekl, že
na takovou věc, jako je návštěva
zavřeného manžela, mi rozhodně
dovolenou nedá. Ale i tyto nesnadné roky jsme překonali. Stále jsem
psala žádosti o zmírnění trestu. Jednoho dne přijel do Metry Blansko
na návštěvu ministr Barák. Já jsem
uprosila všechny známé, aby mi dopomohli sjednat u něho audienci.
27
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Povedlo se. Udělal si na mě čas, já
mu vypověděla náš příběh a on mi
slíbil pomoc. Dlouho se nic nedělo.
Šla jsem zrovna na odpolední směnu a najednou cítím, jak mě někdo
poklepal na rameno a řekl: „Mladá
paní, mohu se k vám přidat.“ Otočila
jsem se a za mnou stál můj manžel.
Skoro devět roků jsem na tento okamžik čekala. Bylo to za námi. Manžel na nikoho nezanevřel a znovu
se pustil do práce. Velkou měrou
se zasloužil o výstavbu bytovek, byl
organizátorem a hlavním tahounem
při stavbě základní školy, kulturního
domu a nákupního střediska. Byly to
krásné roky.
Můj drahý manžel zemřel náhle
v červnu 1984. Pořád mám ale kolem sebe spoustu dobrých lidí a milující rodinu. A kdyby ses mě zeptal,
jak se dívám na svůj život, tak ti řeknu, že přes všechny těžkosti, radosti
a útrapy co jsem prožila, můžu říct,
bylo to krásný. A děkuji Pánu Bohu
a mé drahé mamince, protože bez
nich bych to asi nezvládla. A pamatuj si, Hynku, že víra a láska jsou
opravdu dvě nejsilnější a nejmocnější zbraně, které máme. Nikdy na
to nezapomeň.
Přiznám se, že původně to měl být
rozhovor. Měl jsem i nachystány
otázky. Ale ty dvě hodiny, co jsem
u paní Kratochvílové strávil, jsem
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jen s velkou pokorou tiše seděl a
poslouchal tento příběh. Děkuji Ti,
teto.
Hynek Štrajt
Z HISTORIE
Školní kniha Konferenčních protokolů
V blanenském archivu jsem prošel knihu Konferenční protokoly z let
1915 – 1927, která byla sepsána
na sloupské škole. Na první pohled
zdánlivě nudné čtení, plné úředních
a vládních věstníků, výnosů školní
rady a nařízení, skrývá i několik poměrně zajímavých zápisů. Posuďte
sami.
Už několik let si postupně ukládám
do tabulek jména a příjmení u jednotlivých zaměstnání, která se ve sloupské historii objevila. Učitelé patří k
takzvaným „stěhovavým povoláním“,
takže docházelo k častým obměnám.
I v této knize jsem našel nová příjmení a tři z nich byla poměrně netradiční. V roce 1924 působil na sloupské škole výpomocný učitel Jindřich
Chrápavý, o rok později pak učitelé
František Zvejška a Vilém Kudla.
V roce 1915 vyšel Vládní věstník
číslo XXI, který obsahuje nařízení c.
k. zemské školní rady o zákazu používání školních dítek k nadháněčské službě při honech. Nařízení jistě
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chválihodné, ale některé děti to asi
nepřijaly s nadšením. Dalším nařízením v roce 1915 (tedy v době I.
světové války) bylo, aby žákyně škol
zhotovovaly ochranné předměty z
vlny pro vojáky. Paradoxně ale byly
před tím veškeré zásoby vlny zabaveny, takže ředitel školy žádal c. k.
ministerstvo války o přidělení 10 kg
vlny. V odpovědi se uvádí, že je nutné za každý kilogram složit záruku
20 K. Asi to nebyl úplně dobrý nápad, protože naše škola si nechala
poslat pouze 1 kg vlny, ze které žákyně upletly čtyři páry ponožek. Ty
byly následně odeslány Válečnému
ústavu. O rok později pořádala škola
sbírku vlny ve Sloupě a okolí. U nás
bylo shromážděno 70 kg, ve vedlejší
Šošůvce pak 65 kg.
Další zápis, o kterém si něco řekneme, byl výnos, který vydala Okresní školní rada v Boskovicích dne 23.
března roku 1916. Vyzývá učitelské
sbory, aby organizovaly sbírky ve
prospěch ponorky U 12. Pro ty, kteří
nemají zálibu ve vojenských věcech
dodávám, že tato ponorka se potopila 8. srpna roku 1915, když chtěla
zneškodnit loď v benátském přístavu
a dostala se do minového pole. V posádce (která celá zahynula) byli i čtyři Češi, z nichž Stanislav Dvořáček
byl z Podbřežic, což je obec v jihozápadní části okresu Vyškov.

Zhruba o měsíc později (28. dubna
1916) se dozvídáme, že od 1. května je zákonem zaveden letní čas. Ze
zápisu vyplývá, že se hodiny neposouvaly, takže vyučování začalo v 7
hodin, a tato hodina byla označena
jako osmá. „Odpoledne počne se vyučovati ve 12 hodin, kdy rafie bude
ukazovati 1 hodinu.“
A nyní se dostáváme k mravním
prohřeškům, což je věc, kterou si
většina z nás ve škole prošla a kterou si budeme pamatovat do smrti. První příklad je z roku 1915, kdy
František Bezděk pořezal mladé lípy
na náměstí. Další je pak z roku 1920,
kdy se nejvíce „činili“ žáci třetí třídy.
Žák Bedřich Pernica dostal trojku
z mravů za zpupnost a neposlušnost.
František Ševčík dostal stejné ocenění za navádění druhých k vynechání
školy a Ignác Stac pro krádež. Toho
posledně jmenovaného bych se ale
částečně zastal. Rozhodně to spolu
s bratry neměl jednoduché. Maminka
Maria (dcera Josefa Musila, bednáře
v Šošůvce) mu zemřela a otec (obuvník v Šošůvce na čp. 99 a 113) byl ve
válce, takže výchova vázla. Navíc byl
jeden z bratů na tom mentálně špatně a další byl v polepšovně.
Asi nejzajímavější událost se stala v květnu roku 1923, kdy žákyně
a žáci ve druhé a třetí třídě odmítli
zpívat písně „Lví silou“ a „Hoj vzhů29
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ru pestrý sokole“. Jako důvod uvedli,
že jim to tatínek doma zakázal. Jsou
zde uvedena i jména, takže někteří
z vás možná poznají v dotyčných své
předky. Ve druhé třídě to byli: Kuchař
František, Krátká Anna, Šamalíková
Anděla, Mikulášek František, Hasoň
Karel, Ševčík Jaroslav a Nedomová Karla. Ve třetí třídě pak Ševčíková Františka, Kuchařová Františka a
Hasoňová Božena. A za takto hrubé
porušení kázně následoval postih.
Nejhůře dopadli František Kuchař a
Anděla Šamalíková, kteří dostali čtvrtý stupeň z mravů, ostatní třetí. O výši
těchto trestů se hlasovalo a poměrem 3:1 byly přijaty.
A na závěr jeden zápis ohledně
nových předmětů, za války zavedených. Šlo o občanskou nauku a výchovu (kterou si prý žáci velice oblíbili, neboť se probíralo například
opilství) a chlapecké ruční práce.
V zápise k tomuto tématu je uvedeno,
že jejich zavedením došlo k přetížení
jak žactva, tak i učitelstva. Dlouhá
debata se pak vedla kolem ručních
prací. Zavrhnuty byly pracovní příručky, „neboť to jest práce šablonovitá, práce bezúčelná“.
Hodně píle a radosti žákům, trpělivosti učitelům a rodičům přeje
Miloslav Kuběna
kronikář
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TIPY KNIHOVNÍKA
Astronomický podzim nám začal
22. září v 16:20:41 hodin. Den se
rychle zkracuje, takže například 30.
září bude trvat 11 hodin a 39 minut,
zatímco soumrak a noc 12 hodin a
21 minut. Toto období nám již umožňuje věnovat se více čtení, takže se
dnes podíváme na takzvané špalky.
Jedná o řádně silné knihy, ale přesný počet stran, od kterých je kniha
již špalkem se spíše řídí sečtělostí
čtenáře. Obecně se ale dá říct, že
to začíná při 500 stranách. Někteří
vtipálci dokonce hovoří o tom, že by
se z takovýchto knih daly regulérně
dělat stavební příčky. Následující tři
knihy, které jsem samozřejmě přečetl, mohu vřele doporučit.
První
kniha, o které si
něco řekneme, je Zapadákov od Jeffery Deavera.
Má 588 číslovaných stran
a váží 708
gramů. Knihy
tohoto mistra
napětí
jsou
populární a čtivé. V naší knihovně
jich je k výběru opravdu hodně (momentálně 24 titulů). Jakousi „povinnou“ četbou od něj je Ďáblova slza,
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která vyšla již v roce 2010. Ale zpět
k recenzované knize. Jako mnoho jiných autorů má i Deaver několik řad.
V této je vyšetřovatelkou Kathryn
Danceová, která je odborníkem na
kineziologii (věda o mechanických
zákonitostech pohybového ústrojí),
což přeloženo do „lidštiny“ v této
souvislosti znamená, že dotyčná
pozná, kdy lžete, kdy jste ve stresu
atd. Zapadákov je klub a koná se
v něm koncert. Díky panice, která
vznikla při podezření, že zde hoří,
zemře šest lidí. Vrah tentokrát pouze uzamknul východy. Tento modus
operandi se s malými obměnami několikrát opakuje...
V minulosti jsem si poměrně důsledně vypisoval z knih různé citáty, myšlenky nebo hlášky (každý ať
si tomu říká, jak chce). Takže na to
navážu a několik si jich z této knihy
uvedeme:

Druhou doporučenou
knihou je první díl ze série
Přemyslovská
epopej – Velký král Přemysl I. Otakar.
Napsal ji v
současnosti u
nás nejčtenější autor Vlastimil Vondruška. Kniha
má 622 číslovaných stran a váží 908
gramů. Někteří čtenáři mají možná
z této knihy trochu obavy, neboť
se domnívají, že je to naučná až
vědecká kniha o historii. Jde však
o román, který je stejně čtivý, jako
většina jeho historických detektivek.
Věřím, že i „historický laik“ si poradí
s poměrně velkým množstvím postav.
Dvě citace z knihy:

1. ...seděla osamělá Carol Allertová a vymačkávala život ze sáčku
heřmánkového čaje.

1. „Moudrá rada není kaše v misce. Nevystydne, nezkazí se a není
třeba ji sníst ihned.“

2. ...opravdu se nějakou dobu živil poctivě, než přesedlal na změnu
lidí v kostry.

2. „Jenže věděl, že v lásce je to
ještě těžší než pochopit záměry
spojenců či nepřátel.“

3. ...zájem o milostný vztah se po
Billově smrti vypařil jako mlha na
slunci.

Pokud se vám tato kniha zalíbí,
tak máme v naší knihovně 3 další
pokračování – Jednooký král Václav
I., Král rytíř Přemysl Otakar II. a Král
básník Václav II.

4. ...Jeho hlas studil jako fialová linie blížících se bouřkových mračen.
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Třetí kniha se jmenuje Pod kupolí
a jejím autorem je světoznámý spisovatel moderních hororů a thrillerů
Stephen King. Celkem 942 číslovaných stran a váha 1 269 gramů vám
přinesou zábavu na mnoho hodin.
Představte si, že by se nad Sloupem najednou udělala neviditelná
a neproniknutelná kupole a ti, co
jsou uvnitř, se nemohli dostat ven.
A to se stalo v malém městečku
Chesterʼs Mill. U některých knih se
musíte začátkem „prokousat“, než
se začne něco zajímavého dít. Zde
se na nic nečeká. Již na straně 18
čtete: „Dnes je sakra fantasticky
nádherně!“ zvolala Claudie. Chuck
se zasmál. Do konce života jim zbývalo čtyřicet vteřin… A pak se začne odehrávat jakási reality show,
ve které se plně rozvinou ty nejhorší
vlastnosti lidí, majících moc. Jistě
vás také bude pronásledovat myšlenka, jak se vlastně ta kupole na
městečko dostala? No, rozuzlení
mohlo být asi trošku lepší.
je

Hezké chvíle s dobrou knihou přeMiloslav Kuběna
knihovník
ANDĚLIKA PLNÁ KŘÍDEL

A máme tady babí léto naplněné
hojností. Požehnaný letní čas, s dostatkem vláhy a tepla vykouzlil obsy32

pané stromy ovocem, šťavnatou zeleninu a lahodné brambory. Nastává
čas sklizně a uspávání zahrad.

V tomto větrném období můžeme
při procházkách potkat vznešenou
rostlinu anděliku lékařskou (Angelica
archangelica), která nám prostřednictvím svých kořenů předá sílu. Působí
antisepticky, podporuje chuť k jídlu,
tonizuje žaludek, působí proti křečím,
zánětům, podporuje menstruaci a posiluje imunitu.
Schopnost rostliny posilovat vlastní
obranné mechanismy těla je známa
nejpozději od doby strašlivých morových epidemií. Nemůžeme se tedy
divit, že se na anděliku pohlíželo jako
na ztělesnění anděla-léčitele.
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To, že andělika posiluje vlastní obranyschopnost těla a dokáže zastavit
nákazu, věděl také švýcarský bylinkář
a farář Johann Kunzle. Při celosvětové epidemii chřipky, která si v zimě
1918, po hrůzách první světové války, vyžádala téměř stejný počet obětí jako válka sama, ošetřil farář svou
obec profylaktickou andělikou. Žádný
z lidí, kteří jím byli takto ošetřeni, na
nákazu nezemřel.
Vousatý farář byl přesvědčen, že
andělika nejen dokáže zabránit nákaze, ale že pomáhá při otravách, při
bronchitidě doporučoval anděliku s
mateřídouškou, při žlučníkových potížích anděliku s pupavou. Všude, kde
roste, je důležitou léčivou rostlinou.
Autoři starých bylinkářských knih
říkají, že andělika posiluje srdce. Srdcem nebyl v dřívějších dobách míněn
anatomický orgán - krevní pumpa,
ale životní odvaha, kuráž, dobrota a
velkorysost, a také radost ze života,
která umožňuje od srdce se smát, žít
i jíst.
Na podzim se vykopou kořeny,
umyjí a usuší, krátce se povaří a popíjí
se z nich čaj, mohou se naložit do slivovice a denně užívat pár kapek.
Přeji nám všem krásné podzimní
dny ochucené andělským čajem.
Jane z chaloupky u vlčího máku

SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
Rok utekl opět jako voda a my
máme za sebou další ročník medového jarmarku. Tentokrát bylo největší neznámou právě počasí. To je pro
úspěch celého medového jarmarku
zcela zásadní a nakonec mi určitě
dáte za pravdu, že nebylo zase tak
špatné.
Přípravy a hlavní program proběhly
díky organizátorům a dobrovolníkům
bez jakýchkoli problémů a všichni,
kdo přišli, tak mohou vzpomínat na
krásné odpoledne strávené ve společnosti dobrého jídla, pití, zábavy a
svých přátel.
Musím se přiznat, že sám jsem program příliš nesledoval (ty dvě kýty si
opravdu žádaly svoje...), ale věřím, že
se vám všem líbil a vydrželi jste alespoň do ohňostroje. Ten jsem si nenechal ujít ani já a musím říct, že byl
opět parádní. A ani potom nebyl žádný důvod odcházet domů! Senzačně
hrála až do půlnoci kapela Třetí zuby,
se kterou si užíval každý, kdo ještě
vydržel.
Poděkování patří všem organizátorům, účinkujícím i hostům, kteří 8.
ročník medového jarmarku připravili.
Věřím, že i vy se již nyní těšíte na další díl tohoto seriálu a opět se přijdete
příjemně pobavit.
Ing. Petr Bouda
33

34

TEL. : 721 074 890

OKNO
NEMOVITOSTÍ

Inzerce

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS

OCENĚNÍ OBČANÉ

Jaroslav Grim

4. 7.

Vladimír Kullaš

8. 9.

Zdenka Štrajtová

17. 9.

JUBILANTI - říjen - prosinec 2016
Říjen
Petr Bouda		

60 let

Ing. Jaroslava Boudová 60 let
Josef Hejč		

70 let

Listopad
Zdeněk Alexa		

70 let

Jan Gross		

60 let

Miroslava Dvořáková

Prosinec
Josef Šebela		

60 let

Mgr. Jindřich Žilka

75 let

Marie Kratochvílová

90 let

Zdenka Šrámková

70 let

Luboš Rybář		

80 let

Božena Pokorná

70 let

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

Mgr. Jan Tůma
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VZPOMÍNKA
Žijí s námi sousedé, kteří svou
prací a činností pro obec vyčnívají
a všichni je za to uznáváme a máme
rádi. Jsou tu jiní, kteří žijí nenápadně, jakoby na okraji, a přesto je
všichni známe a rádi potkáváme.
Mezi takovéto nenápadné a přesto nepřehlédnutelné sousedy patřil i
náš kamarád Láďa „Hába“.
Láďa jako místní rodák znal nás
všechny. Mezi svými vrstevníky měl
řadu opravdu dobrých a upřímných
kamarádů. I přes svůj
handicap, se kterým
mu úřady příliš nepomohly, zůstával stále
stejný a nezatrpklý.
Kdykoli někdo z nás,
a myslím tím opravdu
nás všechny, potřeboval jakkoli manuálně
pomoci, nikdy jsme
neslyšeli: nemohu, nemám čas. Možná měl
mít vizitku, na které by
stálo: Pomocné práce
všeho druhu, s důvěrou se obraťte. Váš
Láďa Hába.
Tak, jak zraje víno,
krásně dozrával i náš
kamarád Láďa. Své
velké srdce prokázal
36

zejména v poslední době, kdy se
dokázal naprosto bezchybně postarat o nemocnou maminku. Smekám
klobouk!
Z malého podceňovaného kluka,
který to v životě určitě neměl lehké,
vyrostl a dozrál muž, který, ať chceme nebo ne, oslovil nás všechny. Ne
vždy je k nesmrtelnosti třeba velkých
činů, někdy stačí jen velké srdce.
Na shledanou, Pane Hábo.
Vladimír Čípek

Sport

SPORT
KOPANÁ
V neděli čtrnáctého srpna začal nový
ročník okresního přeboru 2016/2017.
V tom uplynulém obsadili naši fotbalisté ze 14 účastníků až 10. místo a to
bylo jak pro hráče, tak pro výbor a příznivce zklamáním. Ukázalo se, že tým
potřebuje nutně posílí a výbor v tomto
směru nezahálel. Nový přestupní řád
umožňuje získat hráče i bez souhlasu
mateřského oddílu po zaplacení částky, odpovídající postavení družstva, ze
kterého chce hráče přestoupit. Nám se
podařilo takto získat 5 hráčů se zkušenostmi z krajských soutěží. Z Rájce
k nám přišli Adam Kučera, Filip Navrátil, Michal Štrajt a náš odchovanec Petr
Žilka. Z Drnovic jsme získali ještě Petra
Crháka. Všichni v přípravných utkáních
dokazovali, že budou posilami a vybojují si místo v základní sestavě. Jenomže ve druhém soutěžním zápase doma
s Lipůvkou museli Navrátil a Štrajt střídat pro zranění, a jak se ukázalo, tak
si jejich zranění vyžádaní dlouhodobé
léčení. Pro podzimní část sezóny s nimi
již nemůžeme počítat. A tak bylo nutné
doplnit znovu tým o kvalitního hráče a
výbor získal na přestup dalšího hráče
s krajskými zkušenostmi. Byl jím Martin
Šmerda z Olomučan.
Náš tým byl po příchodu nových hrá-

čů určitě kvalitnější než loni, a
tak si vedení společně s hráči stanovili
za cíl umístit se v konečné tabulce nejhůře do 7. místa. Jenomže člověk míní
a život mění… V neděli 18. září v Bořitově se další dva hráči zranili dlouhodobě. Kuba Matušů odstoupil se
silně zhmožděným kotníkem a Adam
Kučera si obnovil zranění kolena. A
tak z nově získaných hráčů má trenér
Klimeš k dispozici jen 3. Do přípravy
se tak musel zapojit i Martin Mikulášek, který se objevil už 4x na hřišti a
v Adamově se prosadil i střelecky. Se
zraněním laboruje po Bořitově i Laďa
Kovář, a protože Zdena Trefil s Martinem Filoušem musí někdy do práce i
v neděli, jsou obavy, zda bude vůbec
k dispozici dostatečný počet hráčů. Až
do zápasu s Bořitovem jsme měli společně s Lipůvkou ve statistikách nula
porážek. To se ale během posledních
dvou kol změnilo… Prohráli jsme jak
v Bořitově, tak také derby v Šošůvce.
Výsledky: Sloup - Vysočany 2:0 (Petržel 2), Sloup - Lipůvka 1:1 (Crhák),
Sloup - Boskovice B 1:1 (Crhák), Sloup
- Adamov 3:1 (Mikulášek 2, Lesovský),
Sloup - Kořenec 2:2 (Crhák 2), Sloup
: Bořitov 2:3 (Crhák, vlastní), Sloup :
Šošůvka 3:6 (Petržel 2, Crhák). V utkání
se Šošůvkou byl navíc vyloučený Mar37
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tin Šmerda, což znamená další oslabení pro náš tým.
Do okresních soutěží jsme přihlásili i dvě žákovská družstva. Starší žáci
mají společný tým s Ráječkem a zatím
si vedou velmi dobře. Vyhráli 3x venku (Boskovice 4:2, Knínice 3:2, Kunštát 8:1) a doma porazili Jedovnice 6:2.
S plným počtem bodů tak vedou tabulku OP. Potěšující je fakt, že naši hráči
tvoří kostru týmu a patří k jeho oporám.
Střelecky se daří našim Odehnalovi (7
gólů) a Petru Skoupému (3 góly).
Bohužel mladší žáky jsme byli nuceni před zahájením soutěže odhlásit
pod pokutou 3.000 Kč. Po počátečním
zájmu řada dětí ztratila motivaci a vzkázala, že nebudou hrát. Nepodařilo se
ani zajistit vedoucího k týmu, a tak ti,
kteří měli zájem chodit, začali trénovat
v Šošůvce, Rájci nebo Ostrově. Našim
cílem pro příští sezónu je, aby se žákovská mužstva a případně i dorostenecká kopaná opět na Žďárné objevila.
Zdeněk Kučera
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jinými aktivitami.
S příchodem září se však blíží začátek sezóny týmových soutěží a tím i
potřeba uvést se opět do plné šachové provozuschopnosti. Proto již zahajujeme pravidelné sloupské páteční
tréninky a budeme se opět snažit pořádat schůzky v čajovně Utopia s tou
částí našeho týmu, která je situována
v Brně.

ŠACHY
Letní měsíce bývají u sloupských
šachistů spojeny s útlumem šachových aktivit. Nejinak je tomu i letos –
kromě občasných tréninkových relací
v pohodovém prostředí sloupského
kempu jsme se do žádných větších
akcí nepouštěli. Během posledních
tří měsíců se sice konala řada zajímavých turnajů, účast v nich však
s sebou nese určitá úskalí. Hlavním
problémem bývá skutečnost, že tyto
akce bývají často vícedenní (navíc se
mnohdy konají v poměrně vzdálených
částech naší země) a není jednoduché je skloubit s pracovním životem či

Sloup budeme letos opět reprezentovat v krajském a okresním přeboru
šachových družstev. Velký význam
pro průběh sezóny bude mít úvodní
sestavení naší soupisky – hráči totiž
musí celý rok nastupovat k zápasům
na jednotlivé šachovnice ve stále
stejném pořadí. V posledních letech
zůstávaly naše sestavy téměř stejné, letos v tom však chceme provést
výraznější změny – hráči, kterým se
v uplynulé sezóně dařilo, se přesouvají na přední (tedy nejsilněji obsazované) desky a bereme také více ohledů na to, jak často bude kdo moci do
zápasů nastoupit. Rozlosování zápasů zatím není určeno; pořadí, ve kterém se budeme s okresními a krajskými týmy v soutěžích setkávat, se tedy
teprve dozvíme.
Kromě účasti v týmových přeborech očekáváme, že se opět budeme
účastnit obvyklých okresních turnajů.
Je třeba připomenout také jednu dal39
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ší, pro nás důležitou, událost – v sobotu 15. října uspořádáme ve sloupském kulturním domě Memoriál Karla
Němce na počest našeho loni zesnulého bosse. Bude se jednat o okresní
turnaj v rapid šachu na 9 kol a srdečně k němu zveme příznivce naší hry
i všechny, kdo by si s námi chtěli na
Karla zavzpomínat.
Martin Pokladník
TENIS
V pátek 24. 6. 2016 se na fotbalovém hřišti na Žďárné jako každoročně sešli sloupští tenisté se svými
rodiči a trenéry a ukončili jarní část
sezóny. V krásném letním podvečeru
se potkaly děti ze všech skupinek, se
svými sourozenci všichni utvořili jeden tým a hravou formou absolvovali
netradiční zábavný trénink. Jejich rodiče mezitím postavili stany na přespání, připravili posezení a dřevo na
oheň.
Přes letní prázdniny trénovaly 2x
týdně pouze obě závodní skupinky.
Hráči první z nich absolvovali několik
turnajů v Letovicích, České Třebové,
Svitavách, Tišnově a Prostějově. Nejpilnější byli Valinka Boudová, Tánička Balcarová a Kryštof Sychra. Obě
děvčata spolu s Natálkou Jedličkovou absolvovala i týdenní tenisový
kemp v Rudici s tréninkovými dávka40

mi 5 hodin denně. Na jejich turnajových výsledcích byla tréninková píle
velmi znát.
I druhá skupinka, která by měla
hrát závodně již na jaře, se ve složení Verunka a Monička Skotákovy,
Karolínka Šindelková, Beátka Balcarová a David Mikulášek poctivě připravovala.
Stojíme na prahu podzimní a zimní
části sezóny, přibylo nám 7 nových
dětí (je nás již 26) + 1 trenérka a společně se těšíme na tréninky venku a
brzy už i v tělocvičně ZŠ.

Na základě aktuálního dění bych
ještě rád informoval veřejnost o záměru realizace nového zázemí pro
náš tenisový oddíl. Protože nám již z
kapacitních důvodů absolutně nestačí kurt u Ladě Čípka, kterému bych
tímto rád poděkoval jménem všech
rodičů za bezplatné zapůjčení kurtu,
byli jsme nuceni začít tuto situaci řešit. V této chvíli je řešení již na světě
a můžeme se těšit na to, že v jarních
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měsících už budeme trénovat na nových kurtech na koupališti.
Díky snaze a neodbytnosti Petra
Boudy, Honzy a Pavla Štěpánových
se podařilo pro tuto akci získat 400
000 Kč z Nadačního fondu ČEZ. Tyto
prostředky tvoří 40 % plánované investice do výstavby dvou antukových kurtů v areálu koupaliště. Zbylá
částka ve výši 600 000 Kč bude díky
ochotě a náklonnosti celého zastupitelstva dofinancována z rozpočtu
obce na rok 2017. Tímto bych chtěl
všem poděkovat a ujistit je, že vložili finanční prostředky na smysluplný projekt, který ocení spousta dětí
i rodičů. Na podzim bychom chtěli

stihnout alespoň vyčištění plochy
(prořezávka křovin) a udělat základní
drenážní vrstvu. Podle počasí budeme dále postupovat v harmonogramu prací v jarních měsících. Do 30.
6. 2017 bychom chtěli mít oba kurty
hotové a oplocené. Součástí výstavby bude i realizace minitenisového
kurtu a tenisové zdi. V návrhu projektu máme zapracovány i šatny a sociální zázemí, které budeme realizovat
v další etapě. Věříme, že se nám náš
záměr podaří a budeme moci nabídnout tento areál k dispozici i široké
veřejnosti a dalším zájemcům o tenis
ve Sloupě.
Karel Balcar, Ing. Petr Bouda
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AEROBIK
Po prázdninách opět pokračujeme
ve cvičení žen ve Sloupu. Začaly jsme
již 20. září a dále se budeme pravidelně setkávat každé úterý od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Sloup.
Na co se můžete těšit?
V hodinách využíváme rozmanité
cvičební pomůcky, každá cvičitelka
má svůj vlastní originální styl. Jdeme
s dobou, cvičíme v souladu s dnešními trendy. Na jednotlivých lekcích
si s námi můžete vyzkoušet například
aerobní, posilovací, harmonizační formy cvičení, pilates, chi-toning, power
jogu, deep work, step aerobik aj.
Rozpis nejbližších hodin:
4. 10. Jitka
11. 10. Jarka
Bližší informace naleznete na: www.
aesloup.wgz.cz a FB.
Ing. Hana Horáková
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
v tomto čísle Hřebenáče vám přinášíme další díl naší oblíbené rubriky. Opět je pro vás připravena jedna
křížovka a jedna osmisměrka. Ti, kterým se podaří vyluštit obě tajenky, je
mohou odeslat emailem na adresu
hrebenacsloup@seznam.cz
nebo
donést napsané společně se jménem, příjmením a číslem popisným
na lístku do kanceláře městyse. Termín je do 31. 10. 2016. Pokud budou
obě tajenky správně, pak budete
zařazeni do slosování o ceny.
Blahopřejeme úspěšným řešitelům
křížovky a osmisměrky z minulého
čísla. Jsou to: Zdeněk Helebrand,
Jaroslav Krátký a Jaroslava Plisková. A správné řešení? Křížovka:
byl přejatý podle jihoslovanského,
osmisměrka: Bibli kralické.
Všem luštitelům
štěstí a zábavy.

přejeme

hodně

Křížovka
Dnešní křížovka ukrývá dva starší
názvy pro krápník.
Osmisměrka
Jednou ze základních potravin našich předků byl hrách. Měl tu výhodu, že rostl běžně a bylo ho možné

lehce a dlouho skladovat. Z roku
1898 je návod, kdy a jak jej sklízet:
„Nejlépe pochodíme, když luštěninu
sečeme, jakmile nejspodnější lusky
jsou úplně zralé a sice nemá býti tato
luštěnina sečena, nýbrž trhána. Tím
docílíme znenáhlého dozrání plných
zrn, jež k účelům kuchyňským se
velice dobře hodí. Kosou neb strojem sekat se nemají, protože se tím
nejtěžší zrní vymlátí na poli. Jakmile
luštěnina dobře zavadla, uloží se na
rohatiny či do
ostrv a nechá
se netknuta
až zcela doschla.
Pak
se sváží na
vozích,
jejichž žebřiny
jsou plachtami vyloženy“. Poněkud
kontroverzně se o něm prý vyjádřil filosof, matematik a astronom
Pythagoras ze Samu (přezdívaný
Otec čísel). Pronesl, že hrách – viz
osmisměrka. V roce 1491 k tomu
posměšně dodal jistý humanista
Konrád Celtes: „Česká země nerodí
než hrách veleslavný se slaninou –
pozdě dbáti na Pythagoru“.
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Nápověda: RÁN, RIAS, ŠKOTI
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LOKTY, POHANĚT, VÝVRH, ZNEHODNOTIT, AUREOLY, HAJNÍ, OBILÍ,
HORNICTVÍ, WEEKEND, JESETER, OLEÁT, PERLY, PROUD, EXOTI, OMAMY,
SVETR, VÝSEK, KOROPTEV, START, PRVKY, ALABAMA, ROSTLINOPIS,
KOCOVINA, PROHLÁŠENÍ, PODNOŽ, VÝŽEH, IRSKO, INDEX, ZÁTYLEK,
DOJIT, NAJMOUT, ZIRKONIUM, UCPAT, KVÍTÍ, BRONZ, ATLETIKA
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Přišlo do redakce...

Poděkování
Chtěla bych požádat o zveřejnění poděkování oběma plavčíkům
za příjemné chování a vzornou péči o čistotu koupaliště a hlavně
o kvalitu a čistotu vody v době prázdninových měsíců.
V době, kdy jsou všechny okolní přehrady a řeky tak znečištěné,
se jim do posledních prázdninových dnů podařilo udržet křišťálově
čistou vodu a umožnit tak mnoha lidem a hlavně dětem bezpečné
koupání a možnost si zaplavat v horkých letních dnech. Chtěla
bych poděkovat i panu Čípkovi, který oběma plavčíkům ve svém
volném čase s údržbou pomáhal.
Michaela Grígerová
Děkujeme paní Grígerové za její ocenění naší práce. Velký podíl na zdárném
provozu koupaliště měl zejména Mgr. Petr Havelka, kterému tímto děkujeme a
těšíme se na příští sezónu.
AKTIVITY SLOUP s. r. o.
Zpravodaj Městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
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 29. září 2016 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. prosince 2016.
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FOTOGALERIE Z LETNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ

Běh Moravským krasem

Běh Moravským krasem

Běh Moravským krasem

Oprava průčelí kostela

Gentleman‘s Cup

Soutěž mladých hasičů

Soutěž mladých hasičů

Den sloupského piva

Den sloupského piva
foto: Jana a Robert Matuškovi,
Miloslav Kuběna

