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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
vánoční doba začala první adventní nedělí, kdy
jsme se v hojném počtu sešli u symbolického rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Aniž si to příliš
uvědomujeme, Vánoce jsou pro věřící i nevěřící hlavně svátkem rodiny. Je to období, kdy si celá rodina
najde čas jeden pro druhého, čas na to udělat pro
sebe navzájem něco hezkého, zamyslet se a zavzpomínat.
Před Štědrým dnem v mnoha domácnostech rozsvěcujeme duchovní Betlémské světlo, jež by mělo
zazářit v každém z nás, abychom vnímali vánoční
svátky jako svátky lásky, přátelství, pohody, rozjímání
a porozumění mezi lidmi vůbec.
Vánoce jsou nejkouzelnější především pro naše
nejmladší. Tímto jim přeji hodně dárků, radosti z nich
a šťastných úsměvů. Těm starším chci popřát hlavně dobré přátele, partnery a spolupracovníky, na
které se můžou vždy spolehnout a důvěřovat jim.
Všem chci také připomenout, že u dárku nerozhoduje cena, ale hlavně láska, s jakou je předáván a
přijímán.
Ještě mi dovolte poděkovat především zastupitelům, zaměstnancům obce a všem, kdo se podílejí
na organizaci a zajištění společenských, kulturních
a sportovních akcí.
Milí spoluobčané, závěrem bych Vám rád popřál
především klidné a bezstarostné vánoční svátky a do
nového roku pevné zdraví, spoustu štěstí a spokojenosti nejen v kruhu rodinném.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
3

Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Rozpočtový rok 2016 téměř skončil
a proto bych rád stručně shrnul, co
se letos podařilo zrealizovat. V prvním čtvrtletí letošního roku proběhla
oprava vodojemu v částce cca 1,4
milionu Kč. Přes léto byla realizována
stavba „Sloup – rozšíření kanalizace,
SO 01 a SO 02“ v rozsahu 613 466 Kč
bez DPH, současně proběhla oprava střešního pláště, včetně drobných
oprav na mateřské škole, v částce
téměř 1,5 milionu Kč (200 tis. činila
dotace z Jihomoravského kraje a 1
milion Kč byl pokryt úvěrem).
V podzimních měsících byl dokončen asfaltobetonový povrch v části
Sloup-sever v částce 650 138 Kč. V
měsíci prosinci byl pořízen nový dopravní automobil FORD Transit kombi
pro místní jednotku sboru dobrovolných hasičů za 880 534 Kč (přibližně
440 000 Kč činí dotace z Ministerstva
vnitra - GŘ HZS ČR a 290 000 Kč dotace z Jihomoravského kraje) a nové
vybavení pro jednotku za cca 130 000
Kč (100 000 Kč činí dotace z Jihomoravského kraje).
Městys Sloup dále investoval do
areálu sloupského koupaliště, kde
odkoupil pozemky od společnosti RELAXA, s.r.o. za 831 550 Kč a budovu
bez č.p./č.e. se způsobem využití ob4

čanská vybavenost za cenu 881 000
Kč (800 000 Kč bylo pokryto úvěrem),
včetně veškerého zařízení a vybavení
za cenu 419 000 Kč (bude uhrazeno
v lednu 2017). V letních měsících byl
zajištěn provoz koupaliště a stánku
s občerstvením.
Dále jsme pořídili zametací kartáč
k obecnímu traktoru za 132 193 Kč.
Byly pořízeny nové regály do obecní
knihovny za 51 400 Kč (25 000 Kč
činí dotace z Jihomoravského kraje)
a nové autobusové přístřešky za cca
220 000 Kč. Průběžně udržujeme a
vylepšujeme www stránky městyse
Sloup (např. mobilní verze, aplikace
v obraze). Další úsilí bylo vloženo do
údržby a opravy obecního majetku
- po opravě nouzového osvětlení a
vadné části elektroinstalace v kulturním domě proběhla oprava části nevyhovující elektroinstalace a kompletní revize i v budově úřadu městyse.
Do opravy komunikací bylo investováno 91 040 Kč. Byla zahájena revitalizace před základní školou, v okolí
KD a dětského hřiště. Podpořili jsme
místní spolky a organizace, z nich nejvýznamnější částku 350 000 Kč obdržela Tělovýchovná jednota Sloup, z.s.
Podpořili jsme kulturní a společenské
akce.
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A co plánujeme v roce 2017?
V příštím roce je v plánu zásadní
oprava kuchyně v základní škole. Většinou původní vybavení je na hraně
své životnosti a udržení kvality stravování je prioritou městyse a vedení
školy. V plánu je i nové vybavení odborných učeben s využitím dotačních
možností.
Významnou částkou 600 000 Kč
podpoříme výstavbu tenisových kurtů
pod hlavičkou Tělovýchovné jednoty
Sloup, z.s., které současně městys
poskytl do výpůjčky část pozemku
v areálu koupaliště. V plánu je dokončení chodníků v sídlišti Sloup-sever a
rozšíření v dalších částech obce. Nového veřejného osvětlení by se měla
v souvislosti s přeložením nadzemního vedení dočkat „ulice Soukopova“,
„Skřép“ a část komunikace při výjezdu na Blansko. Průběžné opravy a
údržba jsou plánovány v rámci celé
obce, v kulturním domě a v areálu
koupaliště.

myšlení podpora rozvoje bydlení,
oprava akumulační nádrže vodojemu,
protipovodňové opatření na ČOV a
proti přívalům z Vavřinecka a Petrovicka.
USNESENÍ č. 7/2016 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 20. září 2016
U1/20. 09. 2016
Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli
zápisu Pharm.Dr Jitku Havelkovu a
Vladimíra Čípka, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovu.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U1/20. 09. 2016
bylo schváleno.
U2/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozšíření programu zasedání o jeden bod, a to projednání „Výstavby tenisových kurtů
v areálu koupaliště ve Sloupě“.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/20. 09. 2016
bylo schváleno.

Na spadnutí je přesun místní knihovny z nevyhovujících prostor v přízemí
budovy úřadu městyse do nových
prostor v budově základní školy. Nová
knihovna by měla mít rozšířenou provozní dobu a zároveň by měla sloužit i
jako komunitní centrum pro místní maminky s dětmi, seniory apod.

U3/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje upravený program zasedání.

V delším časovém horizontu je k za-

1. Zahájení, určení ověřovatelů zá-

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/20. 09. 2016
bylo schváleno.
Upravený program:

5

Aktuality z radnice

pisu a schválení programu
2. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
3. Zpráva o výsledku hospodaření městyse za měsíce leden – srpen
2016
4. Projednání odkupu pozemku
parc. č. 245/3 a prodeje části pozemku parc. č. 1095/1 v k.ú. Sloup v Mor.
krasu.
5. Projednání výsledku výběrového řízení na dopravní automobil pro
JSDH Sloup
6. Projednání přijetí dotace a
Smlouvy č. 040004/16/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč na
realizaci projektu „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH“
7. Projednání Smluv o právu provést
stavbu (LČR, s.p. a E.ON Česká republika, s.r.o.)
8. Projednání záměru úpravy prostoru vedle MŠ, koryta toku a nové
lávky.
9. Projednání souhlasu s podáním
žádosti o dotaci ve výši 50 000 Kč ve
prospěch organizace oblastního kola
soutěže Zlatá včela
10. Projednání finančních příspěvků
dle obdržených dotací
11. Příkaz k provedení inventarizace majetku městyse k 31. 12. 2016
12. Přijetí rozpočtového opatření č.
5/2016
13. Projednání „Výstavby kurtů ve
6

Sloupě“
14. Starosta informuje, došlá pošta
15. Diskuse a závěr
U4/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje
části pozemku par.č. 132 a 133 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 2. Usnesení U4/20. 09. 2016
bylo schváleno.
U5/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje nákup pozemku parc. č. 245/3 v k. ú.
Sloup v Moravském krasu o výměře
93 m2 za cenu 6 510 Kč a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/20. 09. 2016
bylo schváleno.
U6/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje prodej oddělené části pozemku parc. č. 1095/1 v k.
ú. Sloup v Moravském krasu o výměře
10 m2 za cenu 70 Kč/m2 vlastníkům
pozemku parc. č. 545/2 a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/20. 09. 2016
bylo schváleno.
U7/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele nového
dopravního automobilu pro JSDH
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Sloup a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy s firmou AUTO VINKLER, s.r.o., IČ: 28083831.

na pozemcích 452/2, 452/3, 487/7 a
567/2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o právu provést stavbu.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/20. 09. 2016
bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/20. 09.
2016 bylo schváleno.

U8/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a Smlouvu č. 040004/16/OKH
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 300 000 Kč
na realizaci projektu „Pořízení nového
dopravního automobilu pro JSDH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

U11/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje zadání
zpracování projektu na úpravu v části
obce za nákupním střediskem a vedle mateřské školy, včetně úpravy části
potoka.

Výsledek hlasování pro 8 proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/20. 09. 2016
bylo schváleno.
U9/20. 09. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje umístění dřevěného altánu a stojanu na kola ve tvaru
vykostěné ryby na pozemku parc. č.
589/1 a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o právu provést stavbu.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/20. 09. 2016
bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/20. 09.
2016 bylo schváleno.
U12/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup jako zřizovatel ZŠ
Sloup souhlasí s podáním žádosti o
dotaci ve výši 50 000 Kč ve prospěch
organizace oblastního kola soutěže
Zlatá včela - severní region Jihomoravského kraje.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/20. 09.
2016 bylo schváleno.

Druhá smlouva doplňuje minule
schválenou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro
stavbu Sloup – úprava DS, Hlaváč.

U13/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dary viz. tabulka, která je přílohou a
pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.

U10/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s umístěním stavby Sloup-úprava DS, Hlaváč

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/20. 09.
2016 bylo schváleno.
7
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Městys Sloup obdržel žádosti o finanční dary. Žádosti zaslaly spolky:
SHČMS – okrsek Sloup 1 000 Kč
Český svaz chovatelů,
ZO Sloup, z.s.
5 000 Kč
Sigma pumpa
10 000 Kč
U14/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje vyřazení
majetku dle návrhu ze dne 1. 9. 2016,
který je nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/20. 09.
2016 bylo schváleno.
U15/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
rozpočtové opatření č. 5/2016.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/20. 09.
2016 bylo schváleno.
U16/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a souhlasí s výstavbou tenisových kurtů na
pozemku parc. č. 922 v k. ú. Sloup
v Moravském krasu a pověřuje starostu podpisem Smlouvy o právu provést stavbu s TJ Sloup. Smlouva bude
v souladu se stavebním zákonem.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/20. 09.
2016 bylo schváleno.
U17/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schva8

luje finanční příspěvek TJ Sloup na
výstavbu tenisových kurtů ve výši 600
000 Kč. Částka bude zahrnuta do rozpočtu na rok 2017.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/20. 09.
2016 bylo schváleno.
U18/20. 09. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje záměr výpůjčky (případně nájmu)
části pozemku parc. č. 922, v k.ú.
Sloup v Moravském krasu pro realizaci stavby kurtů.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/20. 09.
2016 bylo schváleno.
NADROZMĚRNÝ NÁKLAD
Věřím, že většina z vás spoluobčanů
si už prohlédla, nebo alespoň slyšela o nadrozměrném nákladu, který je
odstaven v Soukopově ulici u čistírny
odpadních vod. Tento náklad k nám
do Sloupu přijel v pondělí 28. listopadu ve večerních hodinách. Kvůli jeho
cestě byl v části obce vypnut elektrický proud. Ohlášené přerušení dodávky el. energie se protáhlo o cca
6 hodin, což způsobilo komplikace
v mnoha domácnostech. Společnost
E.ON byla na vzniklou situaci důrazně upozorněna. Dvě soupravy, každá o délce 24 metrů, šířce 6,2 metru, výšce 7,35 metru a váze 137 tun
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vyjely z Přerova a směřují do přístavu
v Mělníku, kde budou přeloženy na
loď a poplují dále do přístavu v Hamburku. Cíl nákladu je v Dubaji. Tyto
dva přepravované válce jsou součástí mlýnu na bauxit v tamní hliníkárně.
Soupravy budou ve Sloupě odstaveny do 3. ledna, kdy by se měly po

vydání nového povolení vydat dále na
cestu. Za odstavení nákladu na místní
komunikaci bude přepravní společnosti naúčtován poplatek v souladu
s obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích.
Jak si mnozí z vás určitě pamatují,
hlavně v 80. letech minulého století
přes Sloup projíždělo velké množství nejrůznějších
nadměrných a nadrozměrných nákladů. Důvodů
bylo několik. Tehdejší Československo se specializovalo na těžké strojírenství,
budovaly se velké, převážně energetické projekty a
hlavně Sloup ležel na průchozí trase pro přepravu
těchto nákladů. V druhé
polovině 20. století byly vybrané trasy na pozemních
komunikacích uzpůsobeny
tak, aby vyhovovaly převozu vojenské techniky.
Tyto koridory z velké části
korespondovaly s trasami
pro převoz velkých nákladů. Dnes, kdy se stále více
přihlíží k bezpečnosti a
plynulosti dopravy a přibývají na silnicích nejrůznější
kruhové objezdy, ostrůvky,
nadjezdy a podjezdy (mýtné brány mají standardní
9
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výšku 5,5 metru, mosty na dálnicích
4,8 metru a na ostatních silnicích 4,5
metru), se síť průjezdních tras stále
zmenšuje a přeprava se tím komplikuje a prodražuje. Dopravci proto stále častěji využívají přejezd přes Drahanskou vrchovinu, kde nejsou žádné
tunely, brány ani mosty. Problémem
je jen elektrické vedení, které se musí
vypínat a zvedat.
Mnozí z vás si jistě vzpomenou na
převoz výletní lodě pro vodní nádrž
Zemplínská šírava na východním
Slovensku, která projížděla Sloupem
v roce 1984. Tato loď jménem Zemplín, dlouhá 39,5 metru a široká 5,1
10

metru byla vyrobena v loděnici v Berlíně. Na další fotografii je vidět přeprava nákladu přes náměstí, kdy souprava projíždí Rájeckou, dříve Panskou
ulicí. V té době ještě nebyla vybudována Soukopova ulice a přepravci
museli řešit náročný manévr kolem
dnešního obecního úřadu.
Vzhledem k uvažované úpravě křižovatky u sv. Pelegrinka pravděpodobně přibude další vráska na čele
přepravců těchto nákladů.
Hynek Štrajt
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CO NOVÉHO VZNIKÁ VE SLOUPĚ

Zastávka na náměstí

Altánek u kempu

Tenisový areál u koupaliště

Asfaltování v ulici Sloup - sever

Inzerce

KOUPÍM DŮM/CHALUPU.
SLOUP A OKOLÍ.

TEL.: 720 598 284
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Šťastné a spokojené svátky vánoční, mnoho štěstí a pevné
zdraví v novém roce přejí všem
rodičům, dětem i přátelům školy
zaměstnanci ZŠ Sloup.
Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2016 a do školy děti
nastupují v úterý 3. ledna 2017.
V neděli 18. prosince se od 14:30
hodin uskutečnila v KD Sloup Vánoční akademie, od 17:30 v Dřevěném kostelíku v Blansku společný
koncert Majeránu a Krápníčku.
Školní ples proběhne v pátek 20.
ledna 2017 od 20:00 hodin v KD
Sloup. Hraje Prorock2, vstupné činí
100 Kč, občerstvení a tombola budou zajištěny.
Dovolujeme si požádat o trpělivost
s přechodně zhoršenými podmínkami výuky. V šesti třídách na prvním
stupni bude postupně vyměňováno
linoleum, což sebou přinese komplikace z důvodu stěhování nábytku
a přesunů tříd. Žáci prvního stupně však kromě linolea získají nový
čtenářský a odpočinkový koutek a
v prvních třídách také nový nábytek.
Díky úspěchu projektu ve výzvě
12

„Šablony IV“ (dostali jsme 960 tisíc Kč na podporu výuky a inkluze) můžeme letos žákům nabídnout
tři čtenářské kluby pro žáky 1. – 3.
ročníku, dva kluby zábavné logiky
pro žáky 4. – 9. ročníku a pět doučovacích kroužků pro žáky 4. – 9.
ročníku.
Školní bazén je již v provozu.
Průměrná teplota vody se pohybuje okolo 27 stupňů, vzduch má 30
stupňů Celsia. Každý týden jsou z
něj odebírány vzorky k podrobné
chemické analýze. V letošním školním roce bychom jej chtěli provozovat asi o 3 týdny déle než obvykle
– do konce dubna 2017.
Plánujeme další kolo modernizací
a oprav. Nyní se zaměříme na přírodopisnou a chemickou učebnu a
také na počítačovou síť. Obě učebny by se svým vybavením již hodily
spíše do muzea. Proto se pokusíme
dosáhnout na dotaci z programu
IROP, který je určen na budování
kapacit škol. Na projektu pracujeme.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

My všichni školou povinní

Prvňáčci při hodině výtvarné výchovy

Ukázka dravců

Výsadba stromů v areálu školy

13

My všichni školou povinní

ROK U MALÝCH VČELAŘŮ
Už téměř šest let se setkávají zvídaví
chlapci a děvčata ze Sloupu a nedalekých obcí, aby poznávali tajemný
život včel a učili se staré včelařské
moudrosti, jak o včely a jejich dary
dobře pečovat. V dubnu 2017 navíc
čeká naše včelaříky veliká premiéra –
budou hostit účastníky soutěže Zlatá
včela. Pokud přípravu akce podpoříte
i drobnou částkou, budeme velmi rádi.
Každoročně v září již zkušenější včelaříky doplní či nahradí malí včelaříci-kadeti. V letošním školním roce se tak
potkává 8 dětí z 2. až 9. ročníku. Včelařský kroužek se pravidelně schází
týden co týden v Základní škole Sloup,
kde využívá k výuce i audiovizuální
projekci. Výjimkou jsou velké prázdniny, kdy jsou včelaříci zaneprázdněni
letním dováděním, nebo jsou rozlítaní
po naší vlasti i v zahraničí. V jarních a
letních měsících, kdy včeličky vylétají
mimo úl, včelaříky čeká praktická výuka na včelnici, kde s pomocí vedoucího kroužku odpovědně pečují o své
vlastní 4 úly.
Nové včely v Moravském krasu
Včelařský kroužek má během roku
řadu aktivit. Pravidelně se účastní
Medového jarmarku ve Sloupu a Vánočního posezení v Šošůvce. Loni si
přítomné děti i dospělí měli možnost
vyzkoušet své znalosti botaniky v kví14
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zu a zhotovit si např. voskové svíčky.
Na konci školního roku si včelaříci také
jako každý rok užívali spolu se sourozenci, rodiči i prarodiči vytáčení medu
při medobraní. A krásnou zprávou je,
že pro chov vlastních včel se letos
rozhodly další tři rodiny včelaříků. Po
místních loukách a lesích tak létají a o
přírodu pečují tisíce nových včel.
Soutěžíme a radujeme se z úspěchů
Na konci minulého školního roku
nejaktivnější včelaříci vyjeli na celostátní setkání včelařských kroužků
– ROJENÍ 2016. Letos navíc poprvé i
s vlastní vlajkou. Velkou a oblíbenou
událostí pro včelařské kroužky je soutěž Zlatá včela, která nejprve probíhá
na oblastní úrovni jednotlivých krajů, a
poté vítězové z oblastních kol pokračují v soutěži celostátní ve Včelařském
učilišti v Nasavrkách. Ti nejlepší z celostátního kola se účastní Mezinárodního
setkání včelařské mládeže IMYB. V letošní Zlaté včele naši milí včelaříci opět
zazářili – Jenda Štrajt a Honza Skoták
se umístili na 2. a 5. místě v kategorii mladších žáků do páté třídy, Vítek
Skoták se pak v kategorii starších žáků
umístil ve velké konkurenci na skvělém
3. místě a postoupil do celostátního
kola.
Oblastní soutěž Zlaté včely pro Jihomoravský kraj v severním regionu se
bude pro příští rok konat na naší ZŠ ve
Sloupu, a to v sobotu 13. května 2017.

Přijede k nám okolo stovky včelaříků
se svými vedoucími kroužků. V dopoledních hodinách proběhnou soutěžní
disciplíny v písemném testu obecných
znalostí chovu včel, v botanice v určování rodového a druhového jména,
pylodárnosti a nektarodárnosti vystavených rostlin, mikroskopování včely,
poznávání a vysvětlení funkce včelařských pomůcek a včelařské praxi. Po
vyhlášení výsledků bude následovat
odpoledne s doprovodnými programy.
Podpořte nás při přípravě Zlaté včely 2017
Organizace i financování celé akce
pro nás bude velkou výzvou, ale věříme, že s pomocí týmu pedagogů,
starších žáků školy, rodičů včelaříků a
dalších pomocníků vše hladce zvládneme. Chceme všem účastníkům Zlaté
včely připravit dobře připravenou soutěž, příjemné a motivující prostředí jak
ve vlastní soutěži, tak i v mimosoutěžních aktivitách. Budeme velmi vděční,
pokud nám pomůžete. Přispět můžete
jakoukoli symbolickou částkou na bankovní účet školy: 153771359/0300, v.
s. 201704. Pokud byste chtěli uplatnit
dar ve svém daňovém přiznání, nezapomeňte uvést i jméno a bydliště dárce.
Ing. Ivan Doležal
vedoucí včelařského kroužku
http://vcelarici-sloup.webnode.cz/
15
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Z naší mateřské školky
Od začátku školního roku je v naší
mateřské škole každý den rušno a
veselo. Docházka dětí byla do konce
listopadu téměř stoprocentní. Děti se
snaží dodržovat pravidla společného
soužití ve třídě, mladší děti se učí od
starších a stále si opakujeme, že jsme
všichni kamarádi, kteří si rádi pomáhají.
Připomeňme
si
naše podzimní akce
a aktivity. Viděli jsme
ukázky létání a lovení dravých ptáků
na prostranství před
školkou. Přijelo k
nám
Medouškovo
divadélko s pohádkou „Třikrát medvěd“, divadlo Úsměv
s pohádkou „Krakonošova mlha“. Obě
představení byla hraná herci, loutkami
i za spolupráce dětí.
Moc pěkný a zajímavý byl program
v Domě přírody na Skalním mlýně, kde
děti hravou formou získávaly poznatky
o přípravě zvířátek a stromů na zimu.
Vyráběli jsme ze šišek krmítka pro
ptáčky, nanosili jsme oříšky veverkám
do spižíren v lese a nakonec nás čekaly činnosti s barevnými listy. Krásné
podzimní listí byl materiál k tvoření a
hrám také ve školce.
16

Začali jsme docházet do bazénu
ZŠ Sloup na předplaveckou výchovu.
Pobyt ve vodě přináší dětem radost,
uvolňuje a otužuje celé tělo, posiluje
sebedůvěru a tělesnou zdatnost. Není-li pobyt ve vodě spojen s nějakým
nepříjemným zážitkem, pak se u dětí
vytváří kladný vztah k vodě.
Zaměřujeme se na přípravu předškoláků na zdárný vstup do školy,
a to nejen v rámci
činností během dne
v MŠ, ale také s rodiči a jejich dětmi
v tzv. edukativních
skupinkách.
Adventní čas jsme
zahájili vystoupením
při rozsvěcování vánočního stromu na
náměstí ve Sloupě. Děti přednášely a
zpívaly o zimě a Vánocích. Naši školku
jako každým rokem navštívili Mikuláš,
čert a anděl. Děti se těšily a současně bály, protože každý někdy trochu
zlobí. Mikuláš měl všechno zapsané
v nebeské knize, také děti chválil a
odměnil balíčkem. Nakonec rodiče
s dětmi vyráběli vánoční dekorace.
V předvánočním čase jsme také vyrazili do Vysočan na představení písničkových tetin s názvem „O zimě a Vánocích“. Děti si zazpívaly, zasmály se,
seznámily se se spoustou hudebních
nástrojů a aktivně se podílely na ce-
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lém pořadu. Posledním zážitkem byla
kouzelná pohádka s vánočními básničkami a koledami „Andílkův zvoneček“ v podání Madouškova divadélka.
Ve školce jsme si nazdobili vánoční stromeček, pod kterým nechyběly
pěkné dárky. Zpívali jsme koledy a

připomínali si vánoční tradice.
Chtěla bych všem popřát, aby pro
ně byly Vánoce opravdovými svátky
klidu a pohody a strávili je v kruhu
svých nejbližších a přátel.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ
17
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
VÝSTAVA MY A ČAS
Ve dnech 22. - 23. a 29. - 30. října
proběhla v našem kulturním domě
výstava My a čas. Na 562 fotografiích
jsme se mohli podívat, jak šel čas nejen s našimi spoluobčany, ale také na
to, jak se měnila tvář naší obce.

Jak dokazuje počet
vystavovaných fotografií, příprava byla
velice časově náročná. Odměnou za
vynaložené úsilí a čas, který organizátoři přípravě výstavy věnovali, byla
vysoká návštěvnost. Vystavované fotografie zhlédlo 317 návštěvníků, kteří jako milou pozornost mohli ochutnat
i pravé domácí koláče s mlékem.
Dle ohlasů byla tato akce mimořádná. Děkujeme všem, kteří se na její
přípravě podíleli a na jejichž další nápady se už nyní těšíme.
Hana Sedláková
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Další vydařenou akcí, na kterou se
mnozí již dopředu těšíme, byla oslava svátku sv. Martina. Nepřijel sice na
bílém koni, ale to hlavní – společné
posezení nad vynikající husí pečínkou
– to ani letos nechybělo.
Naše setkání jsme z technických
důvodů nemohli uskutečnit v plánovaném termínu, ale až o týden později. Velký počet návštěvníků nám potvrdil, že není důležité dodržet termín
za každou cenu, že hlavní je chuť se
společně pobavit.
Letos se v kulturním domě sešly

18
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celé rodiny a při dobrém jídle, lahodném pití a poslechu příjemné muziky
v podání cimbálové hudby Veronica
vydržely v družné atmosféře až do večerních hodin.

náladu nezkazilo ani typické uplakané dušičkové počasí.
Mgr. Jana Matušková

Za skvěle připravenou akci se sluší
poděkovat všem organizátorům, zejména týmu kuchařů, kteří se postarali
o tradičně vynikající jídlo.
Vladimír Čípek
VÝŠLAP S LAMPIONY
V podvečer státního svátku 28. října 2016 se pod taktovkou místních
dobrovolných hasičů konal tradiční
výšlap s lampiony pro děti a jejich dospělácký doprovod. Děti byly skvěle
vybaveny, obdivovat jsme mohli jak

lampiony kupované, tak podomácku vlastnoručně vyráběné originální
kousky. Dlouhý zástup světlušek pak
tanečním krokem zamířil k rybníčkům
na Lukách, kde na všechny čekal horký čaj, lahodné svařené víno a táboráky, na kterých jsme si mohli opéct
buřty. Kouzelnou atmosféru a dobrou
19
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PROGRAM KULTURNÍCH AKCÍ

Plesová sezóna:

Sloupy kultury

20. ledna 2017
Školní ples
4. února 2017
Farní bál
17. února 2017
Sousedský
maškarní ples
Krásenští ochotníci KD Sloup

Dětský karneval KD Sloup

13. ledna 2017 od 19:30 hod

26. února 2017 šáša Viktor

Divadelní představení KD Sloup
24. března 2017 - Don Quijote de
la Ancha
20
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ROZHOVOR S ...
Rozhovor v tomto Hřebenáči bude
s člověkem, který sice nemá sloupské
občanství, ale ke Sloupu určitě patří.
Narodil se zde, má tady domek, kam
pravidelně jezdí, potkáváme ho, má
zde kamarády, ale moc o něm asi nevíme. Tím dotyčným je RNDr. Karel
Lepka Ph.D. Dali jsme si spolu nedělní dostaveníčko v hotelu Broušek
a můžu hned prozradit, že to bylo setkání velmi milé a zajímavé.
Pane Lepko, hned na úvod bych
se chtěl zeptat, co profesně děláte?
Do základní školy jsem začal chodit
zde ve Sloupě a dokončil jsem ji ve
Svitávce, kam jsme se s rodiči přestěhovali. Ale na Sloup jsem nezanevřel
a velmi rád jsem zde trávil letní prázd-

niny. Potom jsem šel do Boskovic na
Středně vzdělávací všeobecnou školu – dnešní gymnázium. Po maturitě
jsem odešel studovat na Univerzitu
Jana Evangelisty Purkyně v Brně obor
matematika - fyzika - učitelský obor.
Po základní vojenské službě jsem začal učit a učím dodnes. Letos to bude
43. sezóna. Nyní přednáším na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kde učím matematickou analýzu a
mám přednášky z historie matematiky.
Historie matematiky?
Historie mě vždy velmi bavila a
dokonce jsem uvažoval, že ji budu
studovat. Ale nakonec zvítězila matematika a fyzika. Na historii jsem ale
nezapomněl a ve volných chvílích se
jí věnuji. Vydal jsem několik článků o
matematikovi, učiteli a
knězi Václavu Šimerkovi, matematikovi a
fyzikovi Matyáši Lechovi a také o historii C. a
K. finanční matematiky.
Myslím, že pro budoucí
učitele je důležité vědět, jak se tento obor
vyvíjel.
Jste také místopředsedou Jednoty českých matematiků a
fyziků. Čím se tato
instituce zabývá?
21
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Tato organizace byla založena ve
stejné době jako Sokol. Založili ji studenti, kterým se nelíbily přednášky
starých profesorů, kteří podle jejich
názoru přednášeli moc zkostnatěle. Později se tento spolek určitou
formou přetransformoval a dlouhou
dobu fungoval jako komora učitelů a
vědců. Jednota také vydávala velmi
kvalitní učebnice. Dnes se věnujeme
organizací různých olympiád a soutěží a vymýšlíme pro tyto účely všemožné příklady a testy.
A co říkáte na dnešní přístup k
matematice? Často je slyšet, jak
je u žáků neoblíbená, stále se řeší
povinná maturita z tohoto předmětu.
Matematika je velmi důležitá věc. Je
to věda, která má nadhled nad těmi
ostatními. Technické obory se bez ní
prostě neobejdou. Ona dnes proniká i
do jazykovědy a ostatních oborů. Kupříkladu Pierre de Fermat, autor jedné
z nejslavnějších vět v historii matematiky, byl právník. Dříve právníci a
lidé, kteří zákony tvořili, ovládali dobře matematiku, a proto tenkrát právo
k něčemu vypadalo. Mělo to jakousi
formu. Dnes se udělá zákon a druhý
ho popírá. U nás se něco schválí, a
pak se přijde na to, že to nefunguje.
Kdyby měli matematické myšlení, asi
by to vypadalo jinak. Matematika je ve
své podstatě jednoduchá. Říká se to22

tiž, že geniální věci jsou jednoduché.
Také jsem vás viděl na našem
sloupském hřišti jako pomezního
rozhodčího.
Mám velice rád sport, hlavně fotbal
a hokej. Pravidelně chodím na zápasy
Komety. Nemám ovšem na sport talent, i když otec byl náčelník Sokola.
To jsem poznal už v mládí. Ale shodou okolností jsem se dostal k tomu
pískání. To bylo v době, kdy jsem zde
byl na prázdninách a rozhodčí nechodili na zápasy dorostu. A tak jsem se
toho postupně ujal, zalíbilo se mi to,
udělal si zkoušky a nakonec jsem se
tomu věnoval třicet roků, z toho dvacet let jsem pískal krajské soutěže.
Někdy, když je potřeba, ještě vypomůžu. V dnešní době zasedám ve fotbalové disciplinární komisi pro Brno
– venkov.
Vím, že jste také úspěšný soutěžící ve hře Chcete být milionářem.
Dlouho a rád jsem se na tuto soutěž
díval a postupně jsem se začal zaobírat myšlenkou, proč to nezkusit také.
A tak jsem se přihlásil. Mohu říct, že
to byla velice zajímavá zkušenost.
Pořad se natáčel v Praze na Barrandově. Nejprve jsem dostal ze studia
mnoho instrukcí, jak mám být připravený a oblečený (dvoje oblečení pro
případ rozložení do dvou pořadů,
žádná bílá košile, oblečení v lehkých
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pastelových barvách bez potisku
a reklam atd.) Ve studiu se nejprve
zkouší rozstřely. Po několika cvičných
pokusech jsme šli na ostro. Správnou
odpověď jsme měli jen tři. Já jsem byl
nejrychlejší a kolega, který seděl vedle mě, byl o jednu desetinu sekundy
pomalejší. Potom mě prohlédli, jestli
nemám nějakou skrytou nápovědu,
třeba tahák. Spojili se s mými pěti
přáteli na telefonu, aby byli připraveni, a pak jsem přešel k panu Čechovi. Vše bylo velmi uvolněné, až domácí. Pan Čech byl opravdu profesionál.
Nakonec jsem získal částku 160 000
Kč. Otázku za 320 000 Kč jsem uhádl
již mimo soutěž. Ale byl jsem rád i za
to. Jak jsem řekl, byla to pro mě další
velká zkušenost.
A jaký je váš vztah ke Sloupu?
I když bydlím v Brně, do Sloupu jezdím velmi rád a stále častěji. Je tu moc
krásně. Nejen, že zde mám chalupu,
ale mám tu spoustu dobrých přátel a
kamarádů, za což jsem moc rád.
Pane Lepko, děkuji vám za rozhovor a příjemně strávený čas
s vámi.
Jsem rád, že jsem vám mohl prostřednictvím Hřebenáče představit
tohoto velmi zajímavého a milého souseda.
Hynek Štrajt

Z HISTORIE
Venkovský listonoš a krkolomná
cesta dopisů
Turistická sezóna je již za námi a
někteří z vás jsou možná spokojeni
se svou chodeckou formou. Pokud
patříte mezi takové, zamyslete se
nad následujícími řádky a uvažte,
zdali byste byli schopni přihlásit se
do služby coby sloupský venkovský
listonoš.
V listopadu roku 1892 vyhlásil tehdejší c. k. vrchní poštovní ředitel pro
Moravu a Slezsko Slaný takzvané
návěstí. Šlo vlastně o výzvu k přihlášení se na post místního listonoše.
Hlavním předpokladem bylo, jak je
patrno z následujícího popisu, mít
výdrž jako Martina Sáblíková. Posuďte sami. Listonoš vyjde do svého
rajónu v 8:00 ráno ze Sloupu a do
Vavřince přijde v 8:30. Zde se zdrží
15 minut. Pak jde do Ostrova, kde
má být v 10:15 a zdrží se 30 minut.
Další zastávkou je v 11:45 Holštýn,
ze kterého odchází v pravé poledne
do Molenburka, kde bude za hodinu.
Ve 13:15 zamíří do Houska a odtud
ve 13:45 do Šošůvky. Zde má být
ve 14:30 a po čtvrthodině odchází
na základnu do Sloupu, kde padne
v 15:00. Ještě je třeba si uvědomit,
že po cestě sbírá poštovní zásilky.
Pokud by to měla být vaše každo23
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denní trasa, tak nevím, nevím.
Poštovní trasy zásilek se v průběhu
času mění. My si uvedeme příklad z
roku 1907, kdy z nedalekého Molenburku odešle chlapec do Drahan,
vzdálených 6 km, své milé láskyplný dopis. Toto psaní putovalo nejprve do Sloupu a dále pak do Rájce,
Blanska, Brna, Nezamyslic, Prostějova, Plumlova a pak teprve do Drahan. Za tu dobu se už možná o její
roztoužené srdce stará někdo úplně
jiný. Podobná cesta poštovní zásilky vedla i z Otinovsi do Molenburku
nebo z Krásenska do Jedovnic.
110 let od dokončení prvního vodovodu
Voda je pro sloupské obyvatele
„věčné“ téma, a to jak z hlediska jejího náhlého přebytku při povodních,
tak zejména z hlediska zabezpečení
jejího množství a kvality pro denní
spotřebu. V letošním roce je tomu již
110 let, kdy byl zcela dokončen první sloupský vodovod, takže si tuto
událost připomeneme.
Koncem roku 1902 požádalo tehdejší vedení obce Moravský zemský
zemědělský úřad o pomoc při řešení
složité situace s vodou. V té době
měl Sloup 460 obyvatel a spotřeba
vody se kryla hlavně z potoků, které
ale často vysychaly, takže bylo třeba vodu dovážet. Roku 1876 vydal
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Josef L. Kořenský vlastním nákladem spisek, který nesl název Z jeskyní Moravských. Na straně 5 píše:
„Příchozímu ze Sloupa, poutnického
místečka v romantickém údolí, nabízí se přirozený vůdce do jeskyně
„Sloupské“ - malý potůček, který
za jarního času a po bouřkách tolik
vody mívá, že mu těsná brána do
podzemních sklepů nestačuje a on
tudíž nejednou do blízkého úžlabí se
uchýliti musí. V létě začasté vysýchá
docela, že ani ptáčka nenapojí; to
bývá v údolí nemalá nouze o vodu,
kterou k pití z míst na hodinu vzdálených dovážeti musí.“
Něco málo se také vykrylo ze studánek (hlavně z Luk) a studní, které
ale nebyly obecní. Poněkud lépe na
tom byla fara a hotel pana Brouška. Ty byly zásobeny vodou pomocí dřevěného potrubí z kapličky na
Příhoně. Na faru vedlo potrubí do
takzvané „černé kuchyně“ s přepadem do potoka.
Začátkem roku 1903 byla vypracována Technická průvodní zpráva,
ze které se mimo jiné dovídáme, že
obyvatelé jsou většinou zaměstnáni
rolnictvím a jen menší část se věnuje
řemeslu. Spotřeba užitkové a pitné
vody byla v té době dle zjištění 30 litrů na osobu a den. Mimo toho pak 50
litrů na velký dobytek a 10 na malý.
Z uvedeného vyplynula maximální
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spotřeba 300 hl vody na den pro
celou obec. Samozřejmě bylo nutné
počítat i s nárůstem počtu obyvatel,
takže návrh řešení měl vystačit pro
550 lidí a jejich hospodářství.
K pokrytí tohoto množství byly vybrány dva prameny ze severní strany obce, tedy směrem na Němčice, které od sebe dělilo 150 metrů.
Z technických parametrů projektu
si uvedeme alespoň to, že nádržka
na vodu o celkovém objemu 500 hl
měla dvě komory a přepad, kameninové potrubí mělo průměr 100 mm
a vše muselo odpovídat tehdejším
německým normám. Celkové náklady byly vypočítány na 24 000 K.
Rájecký velkostatek prakticky zdarma věnoval obci pozemky o celkové
délce 600 metrů. Další jednání probíhala po celý rok 1904 a dne 20.
března roku 1905 vydal c. k. Okresní
hejtman Dr. Nevyjel výnos, kterým
se schvalovalo provedení výstavby
vodovodu.
Realizaci získala firma A. Kunz
z Hranic. Největší podíl prací byl realizován v průběhu roku 1905. Dne
11. února 1906 vyšel v Moravské
orlici článek tehdejšího starosty Ferdinanda Veselého, ze kterého cituji:
„Máme na všech vhodných místech
velice důmyslně zařízené stojany výtokové, z nichž voda při nepatrném
pohnutí pákou – bez všeho čerpání

silným proudem podstavenou nádobu plní. Máme též zařízen přítok
vody do domů vlastními odbočkami,
jichž jest asi 24. Máme též požární
hydranty, postavené ve skupinách
více domů. Jsou tak jednoduché,
že jediný člověk může zhoubnému
požáru čeliti s lepším úspěchem,
než sebe lepší stříkačkou. Hydranty
mají význam veliký hlavně na Příhoně, kde jest mnoho domů v místech
dosti nepřístupných, kde jen s velkými obtížemi lze stříkačku dopraviti. Mimo to byla na Příhoně o vodu
velká nouze. Nyní jest zpomoženo!
Nasazením hadice do hydrantu
vede se voda velice daleko způsobem nejsnadnějším a nejlehčím. Poněvadž stavba vodovodu jest úplně
ukončena – a vodovod nám velkých
výhod poskytuje, považuji za milou povinnost vysloviti ctěné firmě
A. Kunz v Hranicích nejupřímnější
díky.“
Ve stejný den (11. 2. 1906) se na
výborové schůzi usneslo, aby pan
hejtman Dr. Nevyjel byl za zásluhy,
kterých si získal jako podporovatel
při budování vodovodu, jmenován
sloupským čestným občanem.
Klidné svátky a hodně zdraví
v roce 2017 přeje
Miloslav Kuběna
kronikář
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PÁR ŘÁDKŮ OD MYSLIVCŮ
Tak opět po roce píšeme pár řádků z myslivecké činnosti.
V sobotu 5. listopadu 2016 proběhl
hon našeho mysliveckého spolku Hřebenáč. Začátek byl stanoven na půl
devátou u vodárny ve Žďáře. První
myslivci a honci přijížděli kolem osmé
hodiny a všichni byli přivítáni výbornou zvěřinovou polévkou. V devět
hodin byl slavnostní fanfárou, kterou
zatroubili Vít Broušek ze Sloupu a Karel Janoušek z Jindřichova, zahájen
hon. Po zatroubení stálo na nástupu
18 střelců a 12 honců.
Po krátkém uvítání předsedy Jaromíra Hujíčka myslivecký hospodář
Petr Nezval oznámil střelcům, která
zvěř se bude lovit, v které lokalitě se
bude lovit a kolik bude lečí. Minutou ticha se uctila památka čestného
člena Ladislava Vlacha z Boskovic a
našeho dlouholetého honce Vladimíra Kullaše (Háby), kteří nás v tomto
roce opustili. A vzpomeňme také na
nedávno zesnulého našeho čestného
člena Vlastimila Brantalíka.
V první leči, která proběhla v Kněží
hoře, se nic neulovilo, ale přišla nás
zkontrolovat Policie ČR. Náhodně
prověřili několik střelců, zda nepožili
alkoholické nápoje, a také technický
stav jejich zbraní. Kontrola proběhla
bez závad.
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Po celodenním lovu se nám podařilo „uhnat“ jednoho zajíčka. Zajíci v
leči byli vidět, ale někteří „neslyšeli“,
že na ně lovec střílí, a utekli. Další se
honcům nepodařilo na střelce vytlačit.
Šťastným lovcem a tím pádem i
králem honu se stal náš kolega Jiří
Kakáč starší z Petrovic.
Králem honu se stal poprvé ve
svých 73 letech, což byl důvod k veliké oslavě. Nejen, že si zajíčka ulovil,
ale štěstěna mu přála a nakonec si ho
na vylosované číslo svého štítku také
odnesl domů. Blahopřejeme.
Výřad byl před hotelem Broušek,
kde předseda a hospodář poděkovali za bezproblémový průběh honu
a všechny zúčastněné pozvali na poslední leč do hotelu Broušek, kde byli
všichni pohoštěni pečeným kancem
se zelím (ne se šípkovou!).
Na poslední leči byl vyhlášen nejen
král honu, ale i nejlepší honec. Letos
to byli dva honci. Jedním z nich byl
Drahoš Kučera ze Žďáru, který s námi
chodí i přes svůj „vyšší“ věk (70 roků).
Druhý byl mladík ze Sloupu Zdena
Helebrand (65 roků). Patří jim náš velký dík a obdiv.
O vynikající muziku se postaralo
sloupské hudební těleso pod vedením Jirky Pekárka. Na kytaru hráli Hynek Štrajt, Jiří Žák, Marek a Hana Pernicovi a na banjo Aleš Sedlák. Výdrž
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měli velikou, hráli do brzkých ranních
hodin.
V průběhu večera se losovala bohatá nejen zvěřinová tombola, ze které
si hlavní výhru – sele prasete divokého – odnesli manželé Jana a Zdeněk
Vymazalovi ze Sloupu. Toliko k honu.
K další důležité činnosti mysliveckého spolku patří zimní přikrmování
zvěře. To by mělo začít již v září, když
zmizí z polí krytina, aby zvěř mohla
nabrat tukové zásoby na zimu.
Občas máme dotazy od lidí, co se
sušenými kaštany, chlebem nebo
jablky. Kam s nimi? Můžete je zanést
ke krmelci na Vavřinecko nebo do krmelce k hotelu Broušek. Menší část
lze nasypat přímo ke zkrmení a větší
ponechte v krmelci. Myslivec pověřený údržbou krmelce se o to postará.
V mrazivých zimních dnech si také
vzpomeňte na naše pěvce a nasypte
jim do krmítek něco dobrého.
Bohatého Ježíška a šťastný nový
rok přejí myslivci ze Sloupu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS
Božena Pejchalová

8. 10.

Počet odhlášených

26

Sňatky uzavřené v našem
matričním obvodu

22

Vlastimil Brantalík

18. 11.

obřadní síň 		

Ludmila Štěpaníková

30. 11.

kostel Panny Marie

JUBILANTI - leden - březen 2017
Únor
Jarmila Jelínková

70 let

Anežka Kotláňová

80 let
70 let

Ing. Ivanka Žáková

80 let

Alena Alexová

70 let

Bolestné ve Sloupě 4
kaple v Šošůvce

2

u kaple v Šošůvce

1

louka u Hřebenáče 4
Eliščina jeskyně

7

Kateřinská jeskyně 2

Březen
Jaroslav Sokol

1

Punkevní jeskyně

1

Nejstarší občanka
Miroslava Dvořáková 93 let
Nejstarší občan

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

7

Počet zemřelých
spoluobčanů

13

Počet přihlášených
k trvalému pobytu

27

28

87 let

K 30. 11. 2016 měl městys Sloup
944 obyvatel.
Pracoviště Czech POINT

Z OBECNÍ MATRIKY 2016
Počet narozených dětí

Jan Vymazal 		

Navštivte Czech POINT na Úřadu
městyse Sloup v úřední hodiny:
pondělí: 8:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00
středa: 8:00 - 11:30 a 13:00 - 17:00

Sport

SPORT
KOPANÁ
Muži
Ač se to zdá nelogické, tak v neděli
6. listopadu zakončili naši fotbalisté
předehrávkou prvního jarního kola
podzimní část okresního přeboru.
Loučení to moc radostné nebylo. Na
domácím hřišti jsme prohráli 2:3 s týmem Kunštátu „B“ posíleným o hráče z „A“ týmu. Nastoupilo jich pět a
Skoček byl autorem všech tří branek v
naší síti. Porážka mrzí o to víc, že byla
jediná na domácím hřišti v podzimní
části. Jinak si ale naši hráči vedli nad
očekávání dobře. Po polovině soutěže
přezimují na 4. místě s desetibodovou
ztrátou na vedoucí Vysočany (dle losu
náš soupeř v úvodním zápase jara).
Ve 14 soutěžních kolech jsme získali
24 bodů za 7 výher, 3 remízy a 4 prohry při skóre 32:26 (doma 16:10, venku 16:16) a pyšníme se třetí nejlepší
obranou soutěže. Umístění mohlo být
ještě lepší, ale tým pronásledovala zranění klíčových hráčů. V ideální
sestavě jsme odehráli jen jeden a půl
zápasu. Jednou chybělo trenérovi
dokonce 7 hráčů základní sestavy, a
tak nám museli vypomoci i ti, kteří již
ukončili aktivní činnost (Bouda, Zouhar). V době vydání minulého Hřebenáče měli naši fotbalisté odehráno 7

kol, na kontě
9 bodů, skóre
14:14 a rozdýchávali tvrdou porážku 6:3 v Šošůvce. Ještě v následujícím zápase odloženého 1. kola jsme
prohráli 3:2 v Kunštátě, kde náš silně
slátaný tým vedl po poločase 2:1, a
nebýt posil v řadách domácího týmu,
odvezli bychom si určitě nějaké body.
Od tohoto okamžiku však následovala
šňůra pěti výher v řadě za sebou. Vyhráli jsme 3x doma a 2x dovezli body
z hřišť soupeřů. Hodně nám pomohl
návrat jednoho z klíčových hráčů defenzivy, stopera Filipa Navrátila, který
sice po zranění ještě jednou chyběl,
ale jinak byl na hřišti při všech zbývajících zápasech.

Radim Polák
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Zdena Trefil

Dixie Svoboda

Naše vítězná šňůra začala doma
s Letovicemi 3:2 (Petržel 2, Mikulášek), v Doubravici 3:1 (Crhák, Lesovský, Šmerda), doma s Olomučanami
4:2 (Trefil, Šmerda, Petržel, Zouhar),
v Olešnici 1:0 (Crhák) a doma s vedoucím Ráječkem „B“ (Konečný, Žilka, Klimeš). O 32 gólů se podělilo 10
hráčů, jeden byl vlastní (Bořitov). Nejvíc zásahů do černého zaznamenal
Petr Crhák (9), dále pak Aleš Petržel
(8), Zdena Trefil a Martin Mikulášek
(3), Lukáš Lesovský a Martin Šmerda
(2) a po jednom gólu vstřelili Ivoš Konečný, Petr Žilka, Libor Zouhar a Martin Klimeš.
30

Muži mají před sebou „pohodové“
jaro. Současných 24 bodů nás zbavuje strachu z boje o záchranu. O to
více si budou moci naši fotbalisté vychutnávat v jarní části radost ze hry a
udělají vše pro to, aby konečné umístění bylo lepší než 7. místo, které jsme
si stanovili jako cíl před startem sezóny 2016/2017.
Starší žáci
Před závěrem loňského ročníku mládežnických soutěží jsme řešili otázku,
jak s naší mládeží dál. V žákovských
kategoriích nebyl dostatečný počet
hráčů. Po nelehkých jednáních na-
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konec vedení sloupské kopané kývlo
na nabídku ráječkovských funkcionářů a vytvořil se společný tým starších
žáků. Mladší žáky jsme nechali jen
sloupské, ale nakonec jsme byli nuceni tým z rozehrané soutěže odhlásit. Důvodem byl nedostatek hráčů.
Přestože zaznívaly hlasy, že spojení poměrně vzdálených obcí a dětí,
které se neznají, nemůže dobře fungovat, pohled na průběžnou tabulku
po podzimní části ale dokazuje pravý
opak. Nejvíce potěšující skutečností
je fakt, že sloupští členové jsou základními stavebními kameny týmu a
Sloup tedy tvoří jeho kostru.
Již od samého začátku obě party
vytvořily jednolité mužstvo se společným cílem podávat na hřišti co nejlepší výkony. Že se to podaří a že budeme po polovině soutěže vést tabulku
se ziskem 30 bodů a skóre 65:12, nečekal asi nikdo. Máme na kontě 10 výher, žádnou remízu a jen jednu prohru
1:2 s druhým týmem tabulky - Dolními
Loučkami, které na nás ztrácí 5 bodů.
V tomto zápase nám chybělo několik
klíčových hráčů, ale nelze to brát jako
výmluvu. Ve všech ostatních zápasech jsme dominovali a často jsme v
nich soupeři téměř nedovolili ohrozit
naši branku. V každém zápase jsme
vstřelili průměrně 6 gólů a dostali 1.
Stálicí a jistotou v naší brance je Pa-

vel Bedáň. Obrana spolehlivě funguje
ve složení David Čech, Marek Ševčík
(R), Miroslav Mikulášek (R) a střídající
Matěj Svoboda. Střed hřiště se opírá
o tvůrčí a střelecké schopnosti Jana
Součka (R) a rychlost krajních záložníků, dvojčat Michala a Petra Skoupých. V útoku pak soupeřovu obranu
zaměstnává Radek Odehnal a Patrik
Palacký (R). Do hry dále zasahovali
Jan Matal (R), Dominik Nečas (R) a
dvě slečny Denisa Dingová a Natálie
Richtrová. Za svůj dosavadní přístup
zaslouží všichni velkou pochvalu, a to
včetně obou trenérů z Ráječka (Mirka
Palackého a Františka Nejezchleba).
Poděkování patří také rodičům za
přepravu žáků k utkáním a na tréninky
do Ráječka.
Jsme si vědomi toho, že nás čeká
nelehké jaro v podobě 11 zápasů,
ve kterých uděláme všechno pro to,
abychom dokázali udržet současnou
pozici v tabulce.
Na úplný závěr děkují starší žáci TJ
Sloup/Ráječko vedení sloupské kopané a panu Jaroslavu Zemanovi ml. za
uspořádání závěrečného rozloučení
s úspěšnou podzimní částí sezóny
2016/2017 v prostorách bowlingu hotelu Stará škola.
A co říci závěrem? Podzimní část
lze hodnotit jako nad očekávání
úspěšnou u obou mužstev. Všem,
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kteří mají co do činění se sloupským
fotbalem, hráčům, funkcionářům, úřadu městyse, sponzorům, bufetářům,
trávníkářům, fanouškům i těm dalším
bezejmenným děkuje výbor oddílu
kopané za odvedenou práci, přeje
jim do nového roku hodně zdraví a se
všemi se těší na shledanou při zahájení jarních bojů o body.
Zdeněk Kučera
ŠACHY
Pro sloupský šachový tým začala
zápasová sezóna 2016/2017 prvním
kolem krajského přeboru a cestou
do Brna proti týmu Moravské Slavie,
který v době vzniku tohoto článku (po
čtyřech odehraných kolech) celou
skupinu vede. Již na začátku utkání
jsme se trochu nezvyklým způsobem
dostali do vedení, protože nejsilnější
hráč domácích zápas zaspal a prohrál tedy kontumačně. I potom se hra
nějakou dobu vyvíjela příznivě, ale
v závěru zcela zkolabovali naši hráči
na předních šachovnicích a hrubými
chybami změnili své vyhrané pozice
v prohrané. Nadějně rozehrané utkání
jsme tedy prohráli nejtěsnějším poměrem 3,5:4,5.
Lépe se nám dařilo ve druhém
kole proti mladému (ale už teď nebezpečnému!) celku ŠK Lokomotivy
Brno. Lokomotiva k nám také přijela
jen v sedmi a v zápasu se přece jen
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projevila určitá nezkušenost jejich
mladých hráčů. Po relativně hladkém
průběhu jsme zvítězili 5,5:2,5.
Dobře pro nás dopadlo i následující
utkání s našimi milými šachovými přáteli z Lipovce. Lipovec má na okresní
poměry velkou hráčskou základnu a
může si dovolit udržovat v naší soutěži dvě družstva. Zápas s jejich papírově silnějším celkem nás čeká v osmém kole a půjde jistě o ještě tužší
boj, než byl tento mač, který skončil
naším vítězstvím 5:3.
Tým ASK Blansko, který do soutěže
vstoupil dost špatně (třemi porážkami
v řadě), nás ve čtvrtém kole zle potrápil. Na každou vyhranou partii na naší
straně dokázali hosté rychle odpovědět a nakonec nás dostali až do kritické situace, kdy nás mohl zachránit
jedině poslední dohrávající Jindra Veselý, který se dostal do velmi nejasné
pozice. Soupeř naštěstí vzniklou situaci podcenil a umožnil našemu hráči
zakončit partii efektním vítězným úderem. Po celkové remíze 4:4 jsme si tak
mohli oddechnout… Zdá se, že doby,
kdy jsme si při zápasech s Blanskem
mohli téměř s jistotou brousit zuby
na plný bodový zisk, jsou pryč – velmi těsné výsledky těchto utkání jsou
v posledních letech spíše pravidlem
než výjimkou.
Krajský přebor je zhruba v polovině
– zbývá nám odehrát zápasy s Tišno-
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vem, Rudicí, Boskovicemi, již zmíněným silnějším družstvem Lipovce a
Vyškovem. Naše družstvo se v této
chvíli drží v pohodlném středu výsledkové tabulky.
Remízami 4:4 pro nás zatím skončila i první dvě utkání v okresním
přeboru proti Rudici a Adamovu. Na
rozdíl od mače s Blanskem v krajském přeboru jde však v obou těchto
případech o úspěch, tato dvě družstva totiž v okrese patří k nejsilnějším. Za zmínku stojí i skutečnost, že
jsme s oběma týmy po nezdařeném
začátku prohrávali 1:4, ale zuby nehty
jsme po úporném boji stav nakonec
srovnali. V Adamově dokonce došlo
k velmi vzácnému šachovému úkazu
– Zdeněk Helebrand se po napínavém průběhu partie s několika promarněnými šancemi na rychlejší zakončení dostal do koncovky s králem,
střelcem a jezdcem proti samotnému
králi. Ta je sice teoreticky vyhraná, ale
při přesné obraně slabší strany tak
náročná a zdlouhavá, že ji nedokážou úspěšně zakončit ani někteří velmistři. Protože se vyskytuje tak řídce,
málokdo se obtěžuje se ji naučit. Aby
nepravděpodobných událostí nebylo
málo, Zdeňkovi se nakonec povedlo
dát mat přesně ve chvíli, kdy mu vypršel čas. Rozhodčí musel podle pravidel uznat, že mat má před pádem
praporku přednost, a připsat nám

celý bod.
Kromě dalších kol krajského a
okresního přeboru nás čeká tradiční Vánoční šachový turnaj, jehož 37.
ročník se bude konat jako vždy 28.
prosince ve sloupském kulturním
domě. Všechny šachisty, fanoušky a
další příznivce naší hry k němu srdečně zveme a zároveň všem přejeme i
klidné a příjemné prožití letošních vánočních svátků.
Martin Pokladník
TENIS
Podzimní část sezóny jsme strávili
s dětmi na venkovním kurtu a od října
se přestěhovali do tělocvičny ZŠ, kde
trénujeme každé úterý a pátek. Celkový počet tenistů opět narostl a celkem
nás je již 30 v 6 skupinkách, na které dohlíží 7 trenérů. Naši nejmenší a
začátečníci trénují 1x týdně, závodní
skupinky mají navíc sobotní trénink na
velkém kurtu ve Žďárné plus kondiční
trénink s posilováním, rozvojem dynamiky a koordinačních dovedností.
U všech dětí se v této fázi tréninku
dbá na celkový motorický vývoj, techniku úderů a přípravě zápasové hry –
nedílnou součástí jsou tedy švihadla,
žíněnky, koordinační žebřík a hry, rozvíjející cit pro míč a orientaci v prostoru. Nejmenší hrají o zeď a přes nízkou
dětskou síť, ti větší na celém dvorci a
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osvojují si návyky zápasového režimu.
Ten okusí na halových turnajích, kterých se zúčastní již na začátku roku.
Již tradičně jsme se sešli na Vánoční besídce na bowlingu, kde jsme
zhodnotili uplynulou sezónu, společně strávený čas si zpestřili několika
překvapeními a rozdali zaslouženou
předvánoční nadílku. Děti si zahrály
bowling a společně s rodiči zatancovaly na dětské diskotéce.
Rok 2016 byl bohatý na události a
ten následující jich slibuje ještě mnohem víc. Poctivě se tedy připravujeme, abychom i nadále dětem přinášeli
radost ze sportu a na poli sportovním
reprezentovali TJ Sloup co nejlépe.
Karel Balcar
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
článků do našeho zpravodaje je
stále dost, a tak jsem se rozhodl do
rubriky Luštění pro každého dát další tipy knihovníka.
Správné řešení obou tajenek zašlete emailem na adresu hrebenacsloup@seznam.cz nebo přineste
napsané společně se jménem, příjmením a čp. na lístku do kanceláře
městyse. Termín je do 31. 1. 2017.
Vylosovaní luštitelé z minulého čísla jsou: Marie Kuběnová, Ing. Lenka Hošková a Pavel Hasoň st. (čp.
119).
Křížovka
Lars Kepler je pseudonym, za kterým se skrývá švédská manželská
dvojice Alexandra Coelho Ahndorilová a Alexander Ahndoril. V naší
knihovně si od nich můžete půjčit
5 detektivek
s komisařem
Joonem
Linnem. Jejich
poslední společné dílo se
jmenuje PLAYG R O U N D
(Hřiště), a jde
spíše o urban

fantasy a psychologický thriller. Co
se s námi stane, když nám přestane
bít srdce? Kontroverzní je nejen toto
téma, ale i jeho zpracování. Za sebe
ale mohu tuto knihu doporučit. Na
straně 326 si přečtete: - viz tajenka
křížovky.
Osmisměrka
Pokud jste
vášnivými
čtenáři detektivek
a
jejich hlavní
představitelé
jako Rambo
nebo detektivové
Lincoln Rhyme
či Aloysius X. L. Pendergast jsou
vaši staří známí, pak doporučuji knihu z výměnného fondu s názvem
PŘEHLÍDKA. Sestavil ji majitel knihkupectví Otto Perzler a dozvíte se
v ní mimo jiné i to, jak vznikají hlavní
hrdinové detektivních knih. Také je
zde ovšem citát od jednoho světově
známého politika (viz tajenka osmisměrky), který na adresu Ruska prohlásil, že je to: „Hádanka zahalená
tajemstvím skrytým v záhadě“.
Miloslav Kuběna
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Vodorovně: A. Sloven. polit. strana (zkr.), videosystém, rozkoš. - B. Část kamen (nářeč.), šlechtic, rackové - C.
Pták (zoolog.), soupeř, útok. - D. Tajenka (1. část), tahle. - E. Nástin, část Prahy. - F. Předložka, součásti aromatických olejů, část kostry. - G. Tajenka (2. část), jméno zpěvačky Sumac. - H. Název značky dusíku, obec u Komárna,
belg. malíř, Judův syn. - I. Ukazovací zájmeno, SPZ Kutné Hory, dovednost, neobut, zkr. šedomodré. - J. Tajenka
(3. část), moje. - K. Zkr. souhvězdí Rys (LYNX), záhrobí (zast.), čaroděj. - L. Belgický politik, el. nabitá částice, nahý
lidský model.
Svisle: 1. Tkalcovský stroj, vzdálit se autem, SPZ Saarlouis (Něm.). - 2. Nákl. plošinový automobil, fr. atol, druh.
- 3. Dívka, hodnota v naturáliích, zkratka nukleové kyseliny. - 4. Římsky 495, vzorec oxidu cínatého, blíže k zemi,
ženské jméno (15. 8.). - 5. Část Jihlavy, sloven.oje, pohodlné křeslo. - 6. Návrat do atmosféry, poplach, kočkovité
šelmy. - 7. Srknutí, temnoty, slepičí slabika, chem. zn. Bismutu, zn. molybdenu. - 8. Rakouské sídlo, sloven. se,
lovecký pes, indický film. - 9. Francouzsky dějství, hračky (angl.), druh literárního díla. - 10. Džezový zpěv, řadová
číslovka, šperk (zast.). - 11. Náš bývalý hokejista, arabský drnkací nástroj, plést. Pomůcka: Rops, oeno, vik, án
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ADRENALIN, AKTÉŘI, DOLAR, ALPINISTÉ, VZPOR, KOKŘI, ŠVÍCKO, BILIONY, ŠTĚRK, KOTÁR, NÝMAND, CUCHTA, BIVAKY, SMĚNA, VELIKÁNI, FILKY, OKOVY, EGOISTA, KLERIKA, TOTIŽ, NESLEPENÉ, KRMELEC, PLUIE,
ÚDĚLY, INŽENÝR, PADOL, ACETYLÉN, KONTO, VARIETÉ, EGOISTÉ, TISÍC,
KLOTY, VLÉCI, TROTL, DIETA, ŽIVOT, ŠEJKR
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Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů
v roce 2017 Vám přejí
zastupitelé městyse Sloup
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 22. prosince 2016 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. března 2017.
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FOTOGALERIE Z PODZIMNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ
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