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SLOVO ÚVODEM
Čas prázdnin a dovolených, do kterého právě vstupujeme, bývá označován jako „okurková sezóna“. Lidé
odpočívají, většinou se nic moc neděje a noviny nemají
o čem psát.
Letos tomu tak nebude. Před měsícem se náš pan
premiér zřejmě pod tlakem blížících se voleb do sněmovny a stále se snižujících preferencí jeho strany
rozhodl zahájit agresivní volební kampaň rozbitím svojí
úspěšné vlády a uvedením politických poměrů země
do nevídaného zmatku. Co na tom, že v parlamentu
čekají stovky zákonů na schválení, pokus o obrácení
volebních preferencí je přece důležitější.
A tak svého prvního místopředsedu, lídra hnutí, kterému preference naopak rostou a s nímž před třemi a půl
roky vytvořil koalici jenom proto, aby se stal premiérem,
veřejně označil za lumpa, ale odvolat ho se neodvážil, aby prý z něj neudělal mučedníka. (To je argument!
Lump může zůstat ve vládě, jen aby mu preference náhodou ještě nevzrostly). A tak oznámil, že podá demisi
celé vlády. Jsme sice úspěšní, ale lumpa ze svého středu odvolat nemůžeme, tak půjdeme od válu všichni.
Na takovou nevídanou příležitost pomstít se za obecně dávno zapomenuté nezvolení prezidentem ale již
roky čekal současný hradní pán. A tak řekl, že demisi
chápe jen jako demisi premiéra, na Hradě zinscenoval
ostudné vystoupení, při němž se s premiérem rozloučil
slovy „Bůh s Vámi“, popřál mu štěstí v osobním životě, otočil se k němu zády a odešel. On si pan premiér
svým jednáním o výprask sám řekl, ale tak ostudným
způsobem před zraky celého světa, to je samé dno
současné české vrcholové politiky, předvedené samotným prezidentem.
...pokračování na str. 10
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Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Hledání vody, zkušební vrt HV – 1
V médiích je pravidelně opakováno,
jaký nedostatek podzemní vody hrozí
v mnoha oblastech České republiky.
Jižní Morava bohužel patří k těm nejohroženějším. A jak jsme na tom u nás
ve Sloupě? Odpověď není složitá - na
hraně - a lépe už nebude!
Městys Sloup je zásobován z gravitačního prameniště a z vrtu SL-1. Systém je též napojen na skupinový vodovod Němčice, ale tento systém nemá
dostatečnou kapacitu na trvalé posílení
vodovodu Sloup a představuje zvýšení
nákladů na vodné. V minulosti byl vodovod Sloup doplňován vrtem HV-3
v údolí toku Luha, ale mísením vod
docházelo ke značným zákalům vody
v síti. Posudkem z ledna 2007 bylo doporučeno vodní zdroj v údolí toku Luha
opustit a vybudovat nový posilující vrt
SL-1 v prostoru původního gravitačního prameniště.
Ve Sloupě se nejedná tolik o nedostatek, ale o značně kolísající kvalitu
jímané podzemní vody, zejména mělkým gravitačním prameništěm v závislosti na klimatických podmínkách (tání,
přívalové deště apod.) Do budoucna je
reálný předpoklad, že tato gravitační
prameniště budou muset být opuštěna.
4

Vzhledem k této situaci a s ohledem
na potenciální rozvoj Sloupu bylo zahájeno „Vyhledání a průzkum posilujícího
zdroje podzemních vod pro zásobování městyse“. V první fázi byly provedeny průzkumné práce (geofyzikální
průzkum), na jejichž základě byla navržena vhodná pozice pro hydrogeologický průzkumný vrt, který bude sloužit v případě pozitivních výsledků jako
posilující zdroj podzemní vody. Po odvrtání průzkumného HG-vrtu bude provedena poloprovozní čerpací zkouška,
kterou bude ověřena vydatnost a kvalita podzemní vody.
Zásadním předpokladem je však
souhlas vlastníka pozemků, Lesů České republiky, které jsou navíc zatíženy
restitučními nároky. Souhlas k provedení průzkumného vrtu se podařilo získat, tak můžeme současně podat žádost o dotaci z Operačního programu
životního prostředí, což by pokrylo cca
70 - 80% nákladů z plánovaných cca
300 000 Kč.
Provoz koupaliště a restaurace
Na letní období je v plánu nejen zajištění provozu koupaliště ve Sloupě, ale
již kompletního areálu. V loňském roce
se opět projevila provázanost s míst-
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ním autokempem, kdy provoz koupaliště má podíl téměř na jedné třetině celkových tržeb v kempu. V rámci příprav
na letní sezónu byl proveden kompletní
nátěr bazénu, nátěr pískového filtru a
časově náročná údržba celého areálu.
V plánu je dále pořízení nového automatického robotu na čištění bazénového dna, již byla podána žádost o dotaci
z rozpočtu Jihomoravského kraje. Pro
napouštění bazénu jsme nově získali povolení k nakládání s povrchovými
vodami z vodního toku Žďárná.

pronájmu stálo obrovské úsilí. Proběhly opravy, revize, inventury, stěhování
atd. Více jak po 20 letech byla konečně
zkolaudována přístavba kuchyně, která je však na místní poměry velmi dobře vybavena. Byly vykáceny i některé
stromy, což vzbudilo rozdílné reakce.
Již ve spolupráci s novým nájemcem
bylo zhotoveno nové oplocení kolem
venkovního posezení, provedeny částečné vnitřní úpravy, zřízen nový kiosek
s občerstvením. K celkovému dojmu
krásného volnočasového areálu určitě přispějí i nové tenisové kurty. Tyto
kurty nebudou sloužit, jak slýchám, jen
„místním VIP“, ale prostor dostane široká tenisová veřejnost. V plánovaném
programu na prázdniny jsou hudební
večery, sportovní turnaje a další. Proto
se společně těšme na krásné léto ve
Sloupě a věřme, že i počasí bude na
Vaší straně, tedy na straně spokojených návštěvníků.
Autokemp RELAXA

Současně se nám podařilo najít vhodného nájemce restaurace na koupališti,
který zajistí odpovídající kvalitu stravovacích služeb a určitě přispěje ke zvýšení návštěvnosti. Připravit restauraci k

Obchodní společnost RELAXA s.
r. o. se v letošním roce rozhodla pro
zlepšení podmínek ubytovacích služeb v místním autokempu. Byla provedena kompletní oprava plochy pro
posezení, včetně zbudování dvou
nových ohnišť a laviček pro posezení. Dále byla vyměněna okna a dveře
v kuchyňce, zhotovena nová vstupní
brána, provedeny nátěry a základní
údržba. V souvislosti s povinností elek5
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tronické evidence tržeb na ubytovací
služby byl pořízen zcela nový recepční
systém, který zajistí splnění zákonných
požadavků a ulehčí práci při výběru
ubytovacích poplatků. Předpokládaný
objem celkových nákladů je cca 280
000 Kč včetně DPH. Provozovatelem
občerstvení bude jako v loňském roce
František Baláž, který zachová standardní nabídku.

Kuchyně v ZŠ
Na začátku letních prázdnin započne
po 35 letech zásadní rekonstrukce kuchyně v Základní škole Sloup. Proběhne výměna rozvodů vody a kanalizace,
kompletní oprava podlahy a nahrazení původního plechového obložení.
Bude doplněna nová vzduchotechnika, opravena elektroinstalace včetně
pořízení nového osvětlení. Nejvýznamnější položkou je obměna varné techniky a kuchyňského vybavení. Pro vaši
představu se jedná o 4 varné kotle o
objemu 100 – 150l, elektrickou smažicí pánev o objemu 120l, dva elektrické
sporáky s troubou a pracovní stoly a
6

regály. Na uvedenou akci se podařilo
získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč. Celkový
objem nákladů bude cca 2,1 milionu
Kč včetně DPH.
Hasičská zbrojnice
I místní hasičská zbrojnice vyžaduje
péči a údržbu. V první polovině roku
proběhla oprava životu nebezpečné
elektroinstalace. Byl doplněn nátěr fasády kolem novějších vrat. V průběhu
měsíce srpna bude dále provedena
výměna dvou kusů původních plechových vrat. Nově budou osazena
zateplená sekční garážová vrata. Na
výměnu vrat se podařilo získat dotaci z
rozpočtu Jihomoravského kraje ve výši
70 000 Kč. Celkové náklady budou
cca 104 000 Kč včetně DPH.
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Nová knihovna
Od 4. dubna 2017 je v provozu obecní knihovna v nových prostorách v základní škole. Po úvodní revizi knižního
fondu sloupské obecní knihovny, kterou provedl knihovník Miloslav Kuběna, probíhá běžný provoz. Potěšující je
zájem dětí ze základní školy. Postupně
jsou prováděna různá vylepšení. V plánu jsou knižní besedy a poutavá vyprávění z různých oblastí lidské činnosti.
Na rozvoj obecní knihovny se podařilo
získat dotaci z Jihomoravského kraje
ve výši 25 000 Kč. Knihovna je otevřena v úterý od 11:30 do 13:30 a v pátek
od 17:00 do 19:00 hodin.
Péče o vzhled obce
V rámci údržby veřejného prostranství se snažíme o základní údržbu zejména travnatých ploch. Snažíme se
však doplňovat i nové prvky, které působí pěkně. Úřad městyse bude opět
vyzdoben květinovými truhlíky, nově
byla osazena část náměstí, kde bychom rádi pokračovali v centrální části
a probíhají úpravy kolem ZŠ. Nově nám
za podpory úřadu práce a EU pomáhají dva zaměstnanci.
Odpadové hospodářství
Jistě jste zaznamenali, že ve sběrných hnízdech často dochází k nahromadění zejména plastových obalů. Ve
spolupráci se společností EKO-KOM
a. s. hledáme vhodné řešení, neboť

počet nádob na plast je pro Sloup již
nedostačující. V první fázi budou posílena sběrná hnízda o další kontejner na
plast a nové sběrné místo vznikne za
garážemi směrem na Němčice. Občany tímto nabádáme, že do kontejnerů
na plast patří jen plasty (případně polystyren) předem sešlapané. Do kontejnerů nevhazujte novodurové trubky
a podlahové krytiny, plastové obaly se
zbytky chemikálií, nebezpečných látek
a zbytky potravin.
Doslova nezodpovědné chování je
předváděno u kontejnerů, které patří k chatám na Bukovinách. V těchto
místech již bylo odloženo téměř vše
z katalogu odpadů! Prosím využívejte
bezplatnou možnost sběrného dvora
ve Veselici.
Informace ze Svazku obcí Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace
Dne 2. 5. 2017 proběhl přezkum
hospodaření za rok 2016. Závěr je
pro nás potěšující, neboť nebyly zjištěny chyby a nedostatky. S ohledem
na hospodaření jsou dlouhodobé závazky svazku tvořeny splátkou ve výši
815 532 Kč/rok, splatnou k 31. 12.
2022 (na základě podpory ze SFŽP)
a splátkou úvěru ve výši 741 756 Kč/
rok, splatnou ke dni 1. 6. 2030. Závazky jsou hrazeny z ročních příspěvků
členských obcí. Úspěšní jsme byli
s žádostí o dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, kdy jsme obdrželi
7
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dotaci 100 000 Kč na výdaje na úroky
ze zmiňovaného úvěru.

městyse Sloup schvaluje navržený
program zasedání.

Domácí kompostéry

Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U2/22. 03.
2017 bylo schváleno.

V tomto projektu v rámci Spolku pro
rozvoj venkova Moravský kras došlo
k časovému zpoždění, které se týká
všech obcí, které se zapojily. Jedná se
o velký balík cca 1764 kusů kompostérů do členských obcí. Jak již bylo
zmíněno dříve, v rámci projektu jsme
uspěli s žádostí o dotaci na pořízení
kompostérů a štěpkovače (dotace ve
výši 85%). S kompostéry reálně počítejte až na příští sezónu.
Informační centrum
Na základě údajů o návštěvnosti
z minulých let rozhodlo zastupitelstvo
o uzavření infocentra v letošním roce.
USNESENÍ Z KONANÝH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 2/2017 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 22. března 2017
U1/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu Radovana Šebelu a MVDr. Vladimíra Suchého, zapisovatelku Anetu
Suchou.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdrželi se 2. Usnesení U1/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U2/22.
8

03.

2017

Zastupitelstvo

U3/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere zápisy finančního výboru a kontrolního výboru
na vědomí.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U3/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U4/22. 03. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem
pečovatelského bytu č. 279/6 paní
Janě Neudertové a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U4/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U5/22. 03. 2017 Zastupitelstvo bere
hospodářský výsledek společnosti
RELAXA s. r. o.na vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U5/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U6/22. 03. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku společnosti AKTIVITY SLOUP s. r. o. za rok 2016 s
tím, že zisk po zdanění ve výši 18
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tis. Kč (zaokrouhleno na celé tisíce) bude převeden na účet - nerozdělený zisk z minulých let.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U6/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U7/22. 03. 2017
Zastupitelstvo
městyse Sloup stanovuje měsíční
odměny neuvolněným členům zastupitelstva v nezměněné výši.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U7/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U8/22. 03. 2017
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje pronájem nebytových prostor sloužící
k podnikání v areálu koupaliště –
RESTAURACE, budovy bez č. p.,
na pozemcích parcelní číslo 921
a 922, v k.ú. Sloup v Moravském
krasu, včetně movitých věcí umístěných v restauraci společnosti
AKTIVITY SLOUP s. r. o. (městys
Sloup je jediným společníkem se
100% podílem). Nájemné za užívání restaurace bude 100 Kč a
nájemné za užívání movitých věcí
100 Kč za každý započatý kalendářní rok. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem dodatku k nájemní smlouvě (rozšíření předmětu
nájmu).
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 1 (Miloslav Kuběna). Usne-

sení U8/22. 03. 2017 bylo schváleno.
U9/22. 03. 2017
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje pořízení
územní studie (Lokalita Z11-u koupaliště), a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo se společností URBANISTICKÉ STŘEDISKO
BRNO, spol. s. r. o.
Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U9/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U10/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje pořízení
územní studie (Lokalita Z1B- za bytovkami). Výběr zpracovatele zajistí starosta.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U11/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dohodu
o vytvoření společného školského obvodu spádové základní školy, jejíž činnost vykonává Základní
škola Sloup, okres Blansko, Sloup
200, PSČ 679 13 Sloup v Moravském krasu s obcemi Žďár, Petrovice, Němčice a Šošůvka a pověřuje starostu podpisem dohod s
jednotlivými obcemi.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/22. 03.
2017 bylo schváleno.
9
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U12/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje vydání
Obecně závazné vyhlášky městyse
Sloup č. 1/2017, kterou se stanoví
část společného školského obvodu Základní školy Sloup.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U13/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar ve výši 1000 Kč SHČM – okrsku
Sloup, Vavřinec 54, 679 13 Sloup
v Mor. krasu.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U14/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar ve výši 5000 Kč Mysliveckému
spolku Hřebenáč, z. s., Sloup 1,
679 13
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/22. 03.
2017 bylo schváleno.
U15/22. 03. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje knihovní
řád obecní knihovny ve Sloupě.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 1 (Miloslav Kuběna). Usnesení U15/22. 03. 2017 bylo schváleno.
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...dokončení ze strany 3

Ono to všechno zase nějak dopadne,
dnes už se říká, že krize je zažehnána,
i když zůstala pachuť a pokračují spory,
kdo ji způsobil. Zaslouží si oba zmínění
pánové i nadále zastávat svoje posty, o
něž budou v nastávajících volbách usilovat? Stejně jako ten „lump“, který se
dostal k moci také především špiněním
všech ostatních? Jsem opravdu zvědav,
jak český národ s těmito nynějšími zkušenostmi v nastávajících volbách naloží.
A nakonec jednu poznámku k naší
malé politice, do níž se nám ony neblahé příklady shora již také vkrádají. Již za
rok budou další komunální volby. Přejme
si, abychom se nedočkali pokračování něčeho, co zavítalo do naší obce ve
volbách minulých, abychom vytvářeli koalice vždy jen ku prospěchu obce, a ne
především proti něčemu a někomu, aby
dostali příležitost starat se a rozhodovat
všichni, které si voliči vybrali, zvláště ti,
kteří dostali nejvíce hlasů. Aby skončily
účelové pomluvy, lži, zášť a nenávist a
jednání zastupitelstva přestala být arénou k vyřizování všemožných osobních
nevraživostí.
Ing. Josef Mikulášek
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Nové přijímačky jsou úspěšně za
námi.
Deváťáky čekal letos první ročník
povinných státních přijímacích zkoušek. Přestože byly obavy z novinky
na žácích i učitelích dobře patrné již
od Vánoc, vše dopadlo nad očekávání dobře. Stoprocentní úspěšnost
– všichni deváťáci se dostali na vybranou střední školu! Z celkového
počtu 45 žáků bude studovat 36 žáků
maturitní a 9 žáků učňovský obor. Na
gymnázia se dostalo 10 žáků. Těší nás
především fakt, že naši absolventi budou studovat tu střední školu, kterou si
vybrali, a nikdo z nich nemusí hledat
nějaké náhradní řešení.
Čas od času se ve škole setkáváme
s připomínkami veřejnosti, které se
týkají množství učiva, domácích úkolů atd. Je pravda, že bychom mohli
výuku rozmělnit a „zpestřit“ častými
projektovými dny, výlety a podobnými
aktivitami. Ve škole – stejně jako v životě – však stále platí Suvorovovo heslo: Těžko na cvičišti – lehko na bojišti.
Cílem školství by mělo být vychovat
uznávané a úspěšné odborníky a zde
má své místo i základní škola. Jsem
velmi rád, že se nám toto společně s

žáky a rodiči dobře daří. Děkuji proto
žákům devátého ročníku, vyučujícím i
rodičům za kus dobré práce, která se
v budoucnosti vrátí nám všem.
První třídy 2017 / 2018.
Třídní učitelkou I. A bude ve školním
roce 2017/2018 Mgr. Eva Turčanová
(žáci ze Sloupu, Němčic, Ludíkova). I.
B bude učit Mgr. Pavel Borek (žáci z
Vavřince, Veselice, Petrovic, Žďáru a
Šošůvky). V I. A bude 25 dětí, v I. B
23 dětí.
Školní kuchyně skončí letos dříve
Kuchyně je s původním vybavením v
provozu nepřetržitě již 35 let a potýká
se čím dál častěji s poruchami a haváriemi. V posledním roce se situace
stala neúnosnou, protože náklady na
opravy vybavení dosáhly značné částky. Z těchto důvodů obě zúčastněné
strany – zřizovatel školy městys Sloup
a ZŠ Sloup – rozhodly, že v průběhu
letní odstávky školní kuchyně dojde ke
kompletní rekonstrukci. Tato investiční
akce se bude týkat kompletní dodávky
nového vybavení, ale také elektroinstalace, vzduchotechniky a stavebních
úprav. Odhad nákladů této investice je
2,1 mil. Kč včetně DPH.
11
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Protože se jedná o finančně i organizačně náročnou akci, bude školní kuchyně ZŠ Sloup vařit pouze do pátku
23. června 2017. Jsem si vědom toho,
že opatření způsobí přechodné komplikace, a předem se za ně omlouvám.
Jsem však přesvědčen, že situaci pochopíte a oceníte zvýšení kvality poskytovaných služeb.
Provoz základní školy i školní družiny
bude v posledním týdnu školního roku
probíhat bez omezení.
Úspěšní matematici
Naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů v okresním kole matematické
olympiády, která se konala v Blansku.
V kategorii Z6 obsadil Vilém Pořízka
sedmé místo; v kategorii Z7 byla Kateřina Ševčíková druhá a Jakub Hloušek
třetí.
Letem světem
O prázdninách budeme pokračovat
v postupné výměně nábytku ve třídách. Původní nábytek – skříňky z roku
1982 – nahradíme novým v budoucích
prvních třídách.
Školní hřiště projde profesionální
údržbou. Pokud by nebyla pravidelně
prováděna, hrozilo by brzy nevratné
poškození umělé plochy prorůstáním
mechu a znečištěním. Na údržbu hřiště jsou třeba speciální postupy, proto
není možné ji provádět svépomocí.
12

Mnoho tříd a prostor školy čeká výmalba, dojde také na kompletní pečlivou prohlídku bazénu a strojovny.
V prvním oddělení školní družiny bude
kompletně vyměněno linoleum.
V září bychom také chtěli otevřít školní kantýnu v nových prostorech a s rozšířenou nabídkou.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
Do základní školy se slétla poměřit
své síly stovka včelaříků
Dne 13. května 2017 se v Základní
škole ve Sloupu v Moravském krasu
konalo oblastní kolo soutěže Zlatá včela pro severní region Jihomoravského
kraje. V tomto již tradičním soutěžním
klání se setkali začínající malí včelaři
společně se svými vedoucími včelařských kroužků, aby v přátelské atmosféře poměřili své znalosti a dovednosti při práci se včelami, navázali nová
přátelství, představili své úspěchy a
inspirovali se vzájemně v další včelařské práci.
Soutěž Zlatá včela Sloup 2017 podpořila u mladých včelařů v severním
regionu Jihomoravského kraji chuť
dále poznávat přírodu a aktivně se zasazovat o její dobrý současný i budoucí stav. A to prostřednictvím včelařství,
které je zdrojem hlubokého poznání
přírody. Soutěž všechny účastníky,
tedy malé včelaříky i jejich zkušené
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vedoucí kroužků, motivovala k další
společné práci, sdílení a učení se – pro
přírodu a tedy i pro člověka – tak životně důležitému včelařskému „řemeslu“.
Soutěže se zúčastnilo celkem 92
soutěžících, a to 35 soutěžících v kategorii starších žáků od 6. do 9. třídy a 57
soutěžících v kategorii mladších žáků
od 1. do 5. třídy. Děti řešily písemné
testy z všeobecných včelařských znalostí a z mikroskopie včely, z poznávání
rostlin i včelařských pomůcek. Znalosti
praxe včelaření byly zkoušeny ústně.
Nejlepších osm dětí v kategorii mladších i starších žáků si odneslo řadu
hodnotných včelařských pomůcek
a knih. Mimo jiné refraktometry, mini
úlky, elektrické zatavovače mezistěn
apod. Mladí včelaři ze včelařského
kroužku ZŠ Sloup se umístili velmi dobře v obou kategoriích mladších i starších žáků.
Po skončení soutěže byly všem soutěžícím předány diplomy o účasti a
vítězům i diplomy s umístěním v soutěži. Všichni soutěžící a vedoucí včelařských kroužků si odnesli kromě drobné
včelařské literatury také žluté čepice s
logem soutěže Zlatá včela Sloup 2017
a plátěné žluté tašky s logem a nápisem „Slyšíš, jak to bzučí?“, které všem
udělaly velkou radost. Rovněž z návštěvy Sloupsko – šošůvských jeskyní
v Moravském krasu si mladí včelaři
společně s dalšími účastníci soutěže

odnesli pěkné zážitky.
Organizace oblastní soutěže Zlatá
včela Sloup 2017 proběhla na výbornou také díky úsilí organizačního výboru v dlouhodobé přípravě soutěže
a díky velkému zapojení vybraných
nadšených učitelů ze ZŠ Sloup, kteří
pomáhali na místě s organizací, doprovodným programem pro děti, zpracováním výsledků z testů a ústních
zkoušek. Organizace soutěže se jako
dobrovolníci zúčastnilo také několik
žáků z 9. ročníku.
Oblastní soutěž Zlatá včela Sloup
2017 byla vedle finančního příspěvku
od Českého svazu včelařů, z. s. podpořena také individuální dotací od Jihomoravského kraje, příspěvkem od základní organizace sloupských včelařů
a dary městyse Sloup, obce Šošůvka
a obce Němčice. Firma Agrostis Trávníky, s.r.o. z Rousínova do soutěže darovala vedoucím včelařských kroužků
semínka pro květnatou louku.
Ing. Ivan Doležal
organizátor soutěže
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BESEDA SE SPISOVATELEM
Žáci devátého ročníku naší školy
měli nedávno jedinečnou příležitost
setkat se se současným spisovatelem, scénáristou a vydavatelem,
předním autorem české detektivky,
sci-fi a fantasy, panem Jiřím Walkerem Procházkou.

Rozhodně to nebyla žádná nudná
beseda s autorem. Nekonformní spisovatel zaujal všechny svou bezprostředností, schopností vtipně a poutavě představit posluchačům knihy své,
svých přátel i svých literárních vzorů.
Zaujmout čtyřicet puberťáků dvouhodinovým povídáním o knížkách je výkon, který zaslouží uznání. Zaujmout
je natolik, že se pokusí napsat vlastní povídku, to už je spíš z kategorie
sci-fi. Panu Procházkovi se povedlo
obojí.
V příštím roce nás podobné setkání čeká znovu, naše pozvání přijala
i Walkerova manželka, spisovatelka
Klára Smolíková. A protože Sloup a
14

okolí oba autory nadchlo, je možné,
že děj jejich příští společné knihy se
bude odehrávat právě tady.
Mgr. Michaela Matějková

Z naší mateřské školky
Školní rok 2016-2017 je u konce a
děti si zaslouženě začnou užívat sluníčka a letních prázdninových dnů.
I děti z naší školky si doma odpočinou
celé prázdniny, jelikož školní kuchyni
v ZŠ čeká velká rekonstrukce a vařit
nám v červenci nemohou.
Připomeneme si, co jsme v naší
mateřské škole poslední měsíce zažili. V dubnu jsme se pobavili u divadelního představení šestičlenného
souboru divadla D5 Praha „Čtyřlístek
v pohádce“, které se hrálo v kině v
Blansku. Čtveřice nerozlučných kamarádů se vypravila do pohádky a
zažila tam spolu s dětmi velké dobrodružství. V květnu jsme uspořádali
besídku u příležitosti Dne matek. Děti
vyjádřily lásku svým maminkám recitací, zpěvem, pohybem a pěkným
dárečkem. Dále jsme si na školní zahradě zazpívali v pořadu „Zpívánky“.
Kytarista Kamil Čapčuch vyprávěl
a zpíval dětem za pomocí obrázků
o rodině, zvířátkách, řemeslech a hudebních nástrojích. Děti se na pořadu aktivně podílely, hlavně zpěvem a
znázorňováním textu písní pohybem.
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Začátkem května proběhl zápis dětí
do mateřské školy. K zápisu se dostavilo čtrnáct dětí s rodiči, bylo přijato
dvanáct dětí na místa těch, kteří odchází do školy. Třída naší mateřské
školy bude opět naplněna dvaceti
osmi dětmi, což je výjimka v počtu
dětí pro MŠ na jednu třídu. Naplňovat
máme dvaceti čtyřmi dětmi, zřizovatel může povolit výjimku až na dvacet
osm dětí - a to je náš případ už několik let.

V červnu se zaměřujeme na poznávání našeho kraje, vycházky směřujeme ke skalám, jeskyním, vyprávíme
dětem pověsti o jednotlivých skalách
ve Sloupě, o propasti Macocha, učíme děti chovat se v přírodě a vytvářet
vztah k přírodě živé i neživé. Poznávání Moravského krasu jsme zahájili
Dnem dětí, který jsme oslavili vycházkou ke skalám. Ukázali jsme dětem
známé skály a pokračovali jsme kolem Propástky ke Kůlně. Cestou zpět
si děti pochutnaly
na točené zmrzlině. Velkým zážitkem byl výlet
do
Punkevních
jeskyní. Jeli jsme
vláčkem,
prošli
část Punkevních
jeskyní, ocitli jsme
se na dně propasti
Macocha, nasedli
do lodiček a prožili dobrodružnou
plavbu jeskyní.
15
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denkrát v životě a určitě pro
ně bude nazapomenutelným
zážitkem.
Poslední akcí v tomto školním roce bude zahradní
slavnost spojená s loučením s našimi dvanácti předškoláky. Při této příležitosti
k nám přijede se zábavným
programem dětmi oblíbené
divadlo Úsměv, které bude
naše předškoláčky pasovat
na prvňáčky. Po slavnostním
pasování ve třídě MŠ se přesuneme na školní zahradu,
kde budeme opékat párky,
hrát hry, soutěžit, sportovat
a užívat si společné zábavy.

Také k nám do školky zavítalo divadlo Úsměv, které nám zpestřilo
ekologické téma „Plastožroutskou
pohádkou“. Děti se v pohádce dozvěděly, jak je důležité třídit odpad.
Předškoláky čeká nocování ve
školce. Na tuto akci máme připravené zajímavé činnosti, jako cestu
za pokladem, pohoštění, pohádky,
hry, tanec, stezku odvahy, večerní
sprchování a usínání se svými kamarády a učitelkami pod střechou naší
školičky. Takovou noc děti zažijí je16

Na prázdniny plánujeme
v mateřské škole drobné
opravy, malování několika
míst ve třídě a venkovní fasády, které se před rokem nestihly po rekonstrukci střechy.
Všem dětem a rodičům přejeme
prázdniny plné sluníčka, radosti,
krásných prázdninových zážitků a
budeme se opět těšit na nový školní
rok, který zahájíme v pondělí 4. září
2017.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Zajímavosti

MARCELA ČACHOTSKÁ
Představovat našim čtenářům Marcelu Čachotskou je asi zbytečné,
ale jen tak pro pořádek. Bydlí s námi
tady ve Sloupě, studuje na gymnáziu
v Boskovicích a všichni ji známe jako
vynikající bubenici. Hru na tento nástroj studuje na ZUŠ Blansko u pana
učitele Boreše. Mohli jsme ji několikrát
slyšet na Medovém jarmarku nebo
na jiných akcích v okolí. Je členkou
skupiny Infernet a příležitostně hraje
i s jinými kapelami nebo hudebními
tělesy, jako například Sigma Pumpa.
Na jaře tohoto roku se Marcela
účastnila soutěže Hit Like A Girl, což
je soutěž amatérských bubenic z celého světa. Marcela byla v kategorii

do 18 roků. Probojovala se jako jediná z České republiky až do finále,
kdy odborná porota vybrala 24 nejlepších. Ve veřejném hlasování, které
probíhalo na internetu a kde se každá
soutěžící prezentovala videem své
skladby, se umístnila na krásném druhém místě.
Je úžasné, že tato naše milá a
skromná kamarádka a sousedka dosáhla takového úspěchu, kterým ve
světě reprezentuje nejen sama sebe
a Českou republiku, ale i Sloup.
Marcelo, ještě jednou velká gratulace a přejeme ti spoustu dalších, nejen
hudebních úspěchů. Jsme na tebe
hrdi.
Hynek Štrajt
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AUTORSKÉ ČTENÍ
V naší nové obecní knihovně se
v pátek 19. května uskutečnilo veřejné představení dvou knih sloupských
rodáků - doc. PhDr. Ladislava Soldána CSc., píšicího pod pseudonymem
L. Jurkovič, který představil svoji nejnovější knihu básní s názvem Krajiny
a zvyklosti spíše místní. Druhým autorem je MUDr. Alexander W. Siňavský,
žijící v USA. Jeho kniha básní nese
název Ballsonnets.
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Z obou knih nám přítomným L. Soldán některé básně přednesl a ve velmi přátelském duchu pohovořil, jak
takové básně vznikají, a také zavzpomínal na dobu, kdy zde bydlel a pracoval. Tento velmi příjemný podvečer
byl jasným důkazem toho, že i v dnešní uspěchané, přetechnizované době
plné komerce nám může poezie, která je někdy odsunuta na pomyslný
okraj uměleckého zájmu, stále co říci.
Hynek Štrajt

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
DĚTSKÝ DEN
V sobotu 27. května odpoledne připravil SPOZ městyse Sloup v rámci mezinárodního svátku dětí dětský
den
Akce začala vystoupením mladého talentovaného kouzelníka Lukyho,
který pobavil jak děti, tak rodiče. Po
svém vystoupení tvaroval dětem balonky dle jejich přání, největší zájem
byl o kočičky, pejsky a hlavně o velkou chobotnici. A když nějaký balonek
praskl, děti si mohly přijít pro nový.
Všichni měli možnost navštívit stánek
policie ČR Jihomoravského
kraje, prohlédnou si krátké a dlouhé
zbraně a kompletní vybavení policejní zásahové jednotky, sednout si do
čtyřkolky, nechat si sejmout otisky
prstů (to umí jen speciální policistaforezní technik).
Pro děti byl připraven skákací hrad
se skluzavkou, zdobení perníčků,
zmrzlina, limonáda a spousta dovednostních soutěží se sladkou odměnou. Na děti čekali i koně, takže si
vyzkoušely, jaké je to v koňském sedle. V průběhu odpoledne se děti i dospělí shromáždili u adrenalinové akce
našich hasičů. Při hašení hořícího objektu se předvedli v helmách a unifor-

mách naši nejmenší
hasiči a potvrdili, že o
budoucnost sloupské
hasičské jednotky se nemusíme obávat. V závěru dne byl zorganizován
závod kol a odrážedel.
Počasí nám přálo, největší odměnou pro organizátory byla šťastná
očka našich dětí a spokojení rodiče.
PharmDr. Jitka Havelková
NAŠI HASIČI
Počátkem tohoto roku došlo ve
vybavení zásahové jednotky hasičů městyse Sloup k výrazné změně.
Dopravní automobil Avia z roku 1981
byl z technických důvodů v roce 2016
vyřazen z výjezdu, a tak se naše jednotka ocitla bez druhého vozidla.
Možností na pořízení jiného vozu bylo
několik a po několika diskuzích ve
zbrojnici a konzultaci s p. starostou
bylo rozhodnuto o koupi nového vozidla z dotačního titulu ministerstva
vnitra na reprodukci požární techniky.
Výběrové řízení vyhrála firma Auto Vinkler z Písku s vozidlem tovární značky
Ford Transit a cenou 880 534 Kč. Na
pořízení vozidla se finančně podílelo
Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR částkou 440 267
Kč, Jihomoravský kraj částkou 293
19
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512 Kč a městys Sloup pokryl spoluúčast částkou 146 755 Kč. Dotace
byla primárně zaměřena na jednotky
kategorie 5 na zakoupení vozidla pro
plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva – evakuaci osob a převoz
materiálu. Z tohoto důvodu je vozidlo
pro 9 osob, pouze se základním vybavením (2 hasicí přístroje, lékárnička, ruční univerzální vyprošťovací nástroj, svítilny) a s prázdným úložným
prostorem pro uložení zavazadel evakuovaných osob a materiálu. Vozidlo
bylo dodáno 21. prosince 2016 a od
počátku roku 2017 bylo zařazeno do
výjezdu. V rámci oslav svátku patrona
hasičů sv. Floriána bylo vozidlo dne 7.
20

května 2017 po nedělní mši věnované
hasičům panem farářem posvěceno
a panem starostou předáno do užívání zásahové jednotce. Po slavnostní
ceremonii jsme nedělní odpoledne
strávili na hasičské zbrojnici a v parku společenským setkáním s přáteli
z okolních sborů a ze slovenského
Soblahova, kteří za námi na tuto slavnost přijeli. Pro naše spoluobčany a
kolemjdoucí měla hasičská zbrojnice
dveře otevřené, kromě občerstvení
byla připravena expozice současné a
historické techniky.
Ve středu 1. března byl v hasičské
zbrojnici předán do užívání automa-
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tizovaný externí defibrilátor (AED) a
proběhlo také školení jeho použití při
poskytování první pomoci. Přístroj je
používán k obnově srdečního rytmu a
správné činnosti srdce při jeho poruše (fibrilaci komor). Tímto krokem byla
naše jednotka zařazena do projektu
pro zrychlení poskytnutí první pomoci lidem se zástavou srdce. Jedná se
o systém, ve kterém je s posádkou
zdravotnické záchranné služby (tísňová linka 155) povolána k pacientovi
také nejbližší jednotka požární ochrany (nebo policie), která je vybavena
přístrojem AED. Úkolem této jednotky je rychlejší dojezd k pacientovi a
zahájení resuscitace s použitím AED
před posádkou záchranné služby.
Systém má přinést rychlejší poskyt-

nutí zdravotnické péče v oblastech s
dlouhým dojezdovým časem zdravotnické služby, v našem případě v obci
Holštejn, Petrovice, Sloup, Šošůvka,
Vavřinec, Veselice, Vysočany a Žďár.
Tímto přístrojem disponují v našem
nejbližším okolí také jednotky Policie
ČR a Hasičského záchranného sboru
v Blansku a Boskovicích a jednotky
dobrovolných hasičů v Jedovnicích a
Rájci. „Oživovací přístroj“ je umístěn
v novém dopravním automobilu, který
dostal jméno „Bohoušek“, a tento automobil je tak prvovýjezdovým vozem
pro typ události „Záchrana osob –
AED“, ke kterým bude naše jednotka
od letošního roku vysílána.
V sobotu 20. května se čtyřčlenné družstvo naší jednotky zúčastnilo
výcviku plnění Bambi vaku na letišti
v Bořitově. Výcviku s vrtulníkem se
zúčastnily i ostatní jednotky kategorie 2 a 3 z Blanenska, stejné cvičení se konalo i před dvěma lety.
Oranžový vak o objemu 1000 litrů je
umístěn v podvěsu vrtulníku a lze ho
plnit přímo nabráním z vodní plochy
nebo dvěma hadicemi průměru 75
mm z cisternových automobilů. Naše
skupina si akci pod vrtulí vyzkoušela
třikrát a pokaždé to byl dobrý adrenalinový zážitek. Při požáru jsme se
setkali s hašením pomocí vrtulníku naposledy v lese mezi Suchým žlebem
a propastí Macochou 1. dubna. Pou21
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Sloupě u Boskovic na Moravě. Od
těchto dnů až do nedávna rodina
Langrů a později Siňavských zajišťovala u nás ve Sloupě a okolí lékařskou péči. Vypravil jsem se proto za
naší spoluobčankou MUDr. Ludmilou
Gajovou, vnučkou doktora Langera a
zároveň dcerou manželů Siňavských,
která jako třetí generace sloupských
lékařů pečovala o naše zdraví.
Nejprve bych Vám, paní doktorko,
chtěl popřát k vašemu životnímu jubileu, které jste v dubnu oslavila, hlavně
pevné zdraví a životní elán.

žití vrtulníku s Bambi vakem je vhodné při hašení rychle se šířících lesních
porostů v těžko přístupném terénu. Plnění vaku je rychlé a lze ho provádět
téměř na jakémkoli otevřeném místě.
Závěrem chci poděkovat našim rodinám a vedení městyse za podporu
při naší činnosti, popřát spoluobčanům ve Sloupě hezké léto a aby se s
naší technikou setkávali jen při společenských událostech.
Rostislav Fiala
ROZHOVOR S ...
Je 14. ledna 1897 a v Národních
listech vychází článek, že v těchto
dnech zahajuje samostatnou lékařskou praxi MUDr. Herman Langer ve
22

Na začátku našeho rozhovoru bych
se chtěl zeptat, jak vzpomínáte na
své dětství v lékařské rodině?
Že žiji v lékařské rodině, to jsem
poznala velmi brzy. Každé ráno po
snídani moje maminka odcházela do
své zubní ordinace, kam já jsem chodit nesměla. Ostatní děti, které jsem
znala, trávily s maminkami času daleko víc, což jsem jim záviděla. Ta moje
se mi mohla věnovat až po ordinaci.
Tatínka jsem vídala ještě méně. Nejdříve mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou, kdy si zaskočil na oběd. Jinak
byl stále ve své ordinaci, na návštěvách u pacientů nebo u domácích porodů, a to mnohdy i v noci. Proto měl
také svou oddělenou ložnici, do které
byl zavedený zvonek, kterým ho pacienti budili, když ho potřebovali. Žádná pohotovost tehdy nebyla, a tak lidé
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byla součástí jeho bytu,
účastnila jsem se toho
všeho i já, malý dětský
zvědavec. Dědeček ve
volných chvílích také
spravoval moje rozbité
hračky a dovedl opravit
i hodinky.

chodili k nám stále, i v neděli dopoledne. Jen nedělní odpoledne jsme trávili
společně, většinou na procházce na
Lukách. Rodiče k nám byli velice laskaví. Nikdy nás děti fyzicky netrestali,
ani zbytečně nekárali.
Také jsem trávila spoustu času
u dědečka a babičky, nebo na naší
zahrádce. Dědeček po odchodu do
důchodu nezahálel. Již při studiu
všeobecného lékařství (promoval na
Karlově univerzitě roku 1896) se naučil spravovat zuby. V důchodu až do
své smrti v roce 1950 dělal pro zubní ordinaci mé maminky (jeho dcery)
všechny zubolékařské technické práce – protézy, korunky, můstky. Také
některým svým známým spravoval
zuby šlapací vrtačkou a trhal zuby
v narkóze „rajským plynem“. Protože
jeho pracovna a zároveň ordinace

Do ordinace maminky
a tatínka jsem nesměla.
I moje dětské zoubky
spravoval dědeček, ale
jak jsem rostla, stala se
mojí zubařkou maminka. Že byli v domě pořád nějací pacienti, bylo samozřejmé.
Když došlo ve Sloupě nebo okolí k nějakému těžkému úrazu nebo nemoci,
dovezli postiženého k nám. S ním samozřejmě přišel celý houf zvědavců.
Já jsem vše bedlivě sledovala z povzdálí, abych nerušila.
Kdy jste se rozhodla pro dráhu lékařky? Byla to pro vás od dětství
jasná volba?
Zdálo se, že moje volba pro lékařské povolání bude zcela jasná. Ale
nebyla. Často jsem na jedenáctiletce uvažovala, že půjdu studovat cizí
jazyky – filologii. Teprve v posledním
roce jsem se definitivně rozhodla. Medicína bude užitečnější pro moje okolí
i pro mne. Tradice nebyla důležitá. Od
dětství jsem věděla, že povolání lékaře je těžké. Přesto jsem tohoto svého
23
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rozhodnutí nikdy nelitovala.
Jaká byla Vaše lékařská praxe? Kde
všude jste pracovala?
Po promoci na LF MU jsem dostala
umístěnku do OÚNZ Znojmo, specializace interní medicína. Raději bych
se ale věnovala patologické anatomii
a později patologické histologii. Přestože mé výsledky při zkoušce z tohoto
předmětu byly výborné, bylo mi řečeno, že takové povolání je pro ženu nevhodné. A tak jsem pracovala v okresní nemocnici ve Znojmě, postupně na
interním, infekčním, gynekologickém
a chirurgickém oddělení celkem tři
roky, mimo třech měsíců, kdy jsem
vážně onemocněla. Opakovaně jsem
žádala, abych byla přeložena blíž k
rodičům. Na jaře 1964 mi bylo přislíbeno přeložení do OÚNZ Blansko. Ale
před tím jsem ještě musela jít na pět
měsíců na pohraniční venkovský obvod do Hrušovan nad Jevišovkou. I to
byla zajímavá zkušenost.
Od září 1964 mě přidělilo OÚNZ
Blansko do závodní ambulance závodu Metra. Po půl roce jsem přešla
na interní oddělení nemocnice v Boskovicích, abych si doplnila potřebné
měsíce praxe pro interní atestací a na
podzim 1965 jsem složila atestační
zkoušku z interny. Potom mě vedení
OÚNZ překládalo dle své potřeby na
různá místa. Byla jsem dva měsíce
v LDN v Letovicích, tři měsíce na inter24

ním oddělení nemocnice ve Svitavách
a nakonec jsem skončila na interní
ambulanci nemocnice v Boskovicích,
kde jsem zůstala až do začátku mateřské dovolené. V srpnu 1967 se mi
narodil syn. Mateřskou dovolenou
jsem moc prodlužovat nemohla. Otce
vedení tlačilo do důchodu. Já jsem po
bratrově odchodu chtěla být rodičům
co nejblíže, a tak jsem 15. 2. 1968
nastoupila na otcovo místo. Obvod
Sloup byl tehdy rozsahem i počtem
obyvatel nadprůměrný. Byla však již
zavedena pohotovostní služba, nebyly žádné domácí porody a od začátku
sedmdesátých let byla ve Sloupě každodenní dětská ordinace. Moje postavení bylo mnohem lehčí, než bylo za
mého otce. Po návštěvách mě vozila
sanita a nemusela jsem jako kdysi můj
otec jezdit na kole, na motorce JAWA
a posléze vlastním vozem. Co bylo
zatěžující, byla detašovaná pracoviště ve Vysočanech a později v Petrovicích, kam jsem musela pravidelně dojíždět ordinovat. V roce 1984 odpadly
z mého obvodu Vysočany a Housko.
Místo toho jsem se stala závodní lékařkou JZD Družba Sloup. To znamenalo, mimo práci na obvodě, provádět
pravidelné hygienické kontroly všech
okolních kravínů a odchoven dobytka
a starat se o všechny nemocné pracovníky JZD Družba i o ty, kteří bydleli mimo můj obvod. Nesmím také
zapomenou na činnost ČSČK, kterou
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jsem měla řídit jako předsedkyně obvodního výboru a provádět pravidelné
kurzy první pomoci ve všech místních
skupinách.
Práce bylo nad hlavu. Návštěvy
u pacientů trvaly často do pozdního
odpoledne. Měla jsem velké štěstí
a jsem za to velmi ráda, že o mého
malého syna mohla do jeho jedenácti let pečovat moje maminka. Pak to
šlo hůře, protože byla nemocná. Po
její smrti to bylo těžké, ale i tak jsme
to spolu se synem zvládli. V srpnu
1996 jsem odešla do důchodu. Tím
skončila moje 28 roků dlouhá práce
na sloupském obvodě a téměř stoletá
zdravotnická činnost naší rodiny zde
ve Sloupě.
Rád bych se zeptal na vašeho bratra MUDr. Alexandra Siňavského,
žijícího v USA. Co byste nám o něm
řekla?
Můj bratr Alexander se narodil v roce
1942. Promoval na LF MU Brno v roce
1964. Od dětství měl dobrodružnou
povahu a byl velmi společenský. Během studia se zajímal o patologickou
anatomii a psychiatrii. Po studiu dostal umístěnku do Českých Budějovic.
Krátce po promoci odjel s CKM do
Moskvy, Leningradu a Stockholmu.
Ve Stockholmu se od české skupiny
odpojil a zůstal tam ještě se dvěma
dalšími Čechy. Ve Švédsku prošel
několika zaměstnáními. Pracoval jako

zřízenec v pitevně, laborant, během
dovolených zastupoval lékaře na psychiatrii a nakonec balil zboží v továrně
na hračky. Koncem roku 1965 odplul
lodí do Kanady. V Torontu se obrátil na
sloupského rodáka, emigranta z roku
1948, pana Josefa Brouška, který mu
pomohl sehnat zaměstnání v lékařské
laboratoři a ubytoval ho. Během roku
se Aleš (jak jsme mu všichni zkráceně
říkali) naučil plynně anglicky a složil
nostrifikační zkoušku. Dále pracoval
jako lékař v nemocnici v Torontu, kde
prošel všechna základní oddělení.
Pak si našel místo na psychiatrickém
oddělení nemocnice v New Yorku.
Po ukončení potřebné praxe složil v
Londýně specializační zkoušku pro
všechny anglicky mluvící země. Poté
pracoval rok na interním oddělení v
New Yorku, kde se seznámil se svou
manželkou Violetou – filipínskou lékařkou. V roce 1972 se jim narodila první
dcera. Pak se odstěhovali do městečka Rockford ve státě Illinois. Zde se
jim narodily další dvě dcery. Koncem
osmdesátých let švagrová vážně onemocněla a musela podstoupit náročnou operaci. Protože to vyžadoval
její zdravotní stav, přestěhovali se do
subtropického pásma, do Kalifornie
do Los Angeles. Zde bratr pracoval
jako psychiatr ve věznici, chodil sloužit pohotovostní služby a měl menší
soukromou praxi. Švagrová po svém
uzdravení pracovala v interní ambu25
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lanci. Bratr si během doby udělal ještě
specializační zkoušky z ARO a soudního lékařství. Nyní jsou oba v důchodu a bratr je vážně nemocný, ale
přesto chodí ještě jednou nebo dvakrát týdně do ambulance, ordinovat
zadarmo pro nemajetné lidi. Nejstarší
dcera vystudovala ekonomii a pracuje
v televizi v New Yorku, prostřední je lékařkou – anestezioložkou v San Francisku a nejmladší je právničkou a žije
ještě u rodičů. Můj bratr projevoval
občas i umělecké sklony. V důchodu
vydal dvě knížky básní. Píše v angličtině. Po čtyřiapadesátiletém pobytu v
anglicky mluvícím prostředí nemá pro
češtinu dostatečnou slovní zásobu.
Vím, že Vaše rodová linie lékařů má
další pokračování. Váš syn je také
lékař. Kde působí?
Můj syn Sáša promoval LF MU Brno
v roce 1991. V roce 1990 se oženil se
svou kolegyní Hanou. Po promoci oba
odešli na dětské oddělení do Krnova.
Sáša tam udělal atestaci z dětského
lékařství. V roce 1992 se jim narodila dcera. V roce 1994 odešli do Brna,
kde Sáša dostal místo hematologii
nemocnice v Bohunicích. Po složení
nadstavbové atestace z hematologie
nastoupil na hematologické oddělení Masarykova onkologického ústavu
Brno – Žlutý kopec. Během práce na
onkologii splnil podmínky pro získání
titulu PhD. Nyní má hematologickou
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ordinaci na poliklinice Brno – Viniční. Hanka pracovala krátký čas jako
asistentka na katedře patologické
fyziologie, pak přešla na oční oddělení fakultní dětské nemocnice, kde
postupně udělala první i druhou atestaci z tohoto oboru. Nyní má oční dětskou ambulanci na dětské poliklinice
v Brně – za Červeným kostelem, tzv.
Bílý dům.
Vztah Sáši ke Sloupu je velmi pěkný.
Pravidelně s rodinou přijíždí na Medový jarmark, pálení čarodějnic a na
další akce, nebo jen tak za mnou a za
krásnou sloupskou přírodou. Za Sloup
hrával závodně šachy. Dnes mu na to
ale nezbývá čas.
Co byste ještě chtěla říct našim čtenářům Hřebenáče?
Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří mně kdy v životě pomohli ve
všech mých těžkostech a strastech a
chtěla bych popřát všem bez rozdílu
pevné zdraví, aby co nejméně potřebovali lékaře a hlavně aby žili v míru,
pokoji a svornosti. Aby se nehádali
o věci nepodstatné a aby jednali vždy
čestně.
Děkuji Vám, pani doktorko, za tento rozhovor a věřím, že pro čtenáře
Hřebenáče byl stejně zajímavý jako
pro mě. Ještě jednou velké díky.
Hynek Štrajt
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Z HISTORIE
Přijeli, zazpívali, zvítězili
Historickým okénkem tentokrát nahlédneme do let padesátých minulého
století, přesněji do roku 1957. Nebojte
se, politiku necháme stranou. Připomeneme si úspěch sloupských zpěváků,
kteří dokázali, že i na malé vesnici se
občas zrodí velké hlasy, které, pokud
se spojí a přidá se trocha nadšení pro
věc, dovedou „přezpívat“ i mnohem
zkušenější a trénovanější zpěvácká tělesa.

Pamětníci si jistě vzpomenou na celostátní Soutěž tvořivosti mládeže (STM),
kterou v 50. letech vyhlásil tehdejší
Československý svaz mládeže (ČSM).
Sloupská omladina, která se scházela
na lavičkách v parku ke společnému
zpívání, se právě onoho roku 1957
rozhodla, že se této soutěže zúčastní.
Pod vedením tehdejšího ředitele školy Ševčíka se dal nejprve dohromady
smíšený sbor. Protože však ženská
část souboru brala společný nácvik

písní tak trochu na lehkou váhu, přišli
členové místního svazáckého výboru s
nápadem založit ryze mužský soubor.
Jeho dirigentem se stal učitel Jaroslav
Zeman.
Právě tento soubor se téhož roku přihlásil do přehlídky STM a začal slavit
úspěchy. Po vítězství v okresním kole
uspěl i v kole krajském, kde měl velkého
soupeře – vojáky brněnského učiliště.
Porota tehdy ocenila nejen vystoupení
celého souboru, ale i sólová vystoupení
Josefa Jirůška a „nejstaršího svazáka
okresu“ Inocence Kuchaře. Oba zaujali porotu také v duetu. Krajská komise
nakonec rozhodla, že do celostátního
kola přehlídky, která se má konat 2. – 7.
července 1957 v Ostravě – Vítkovicích,
pošle jak vojenský soubor z Brna, tak i
sloupské pěvecké těleso.
Přípravě na ostravské vystoupení věnoval soubor hodně času a nenechal
nic náhodě. Účinnou pomoc poskytla odbornice na zpěv paní Velecká z
Brna, která zpěváky například učila
správně dýchat.
Musela se překonat také různá úskalí.
Podle instrukcí ústředního výboru ČSM
v Praze mělo jet původně do Ostravy
18 členů souboru, sloupských však
bylo 25. Proběhla nějaká korespondence a Praha dala nakonec souhlas.
Dalším problémem bylo, kde sehnat
peníze. Podařilo se vyjednat půjčku závratných 2000 Kčs od Okresního domu
27
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osvěty v Blansku: ... „pod podmínkou,
že uvedený obnos bude splacen místní
skupinou ČSM ve Sloupě do 1. listopadu 1957 ve splátkách. Půjčka se poskytuje místní skupině ČSM ve Sloupě
k umožnění účasti pěveckého souboru
ČSM ve Sloupě v ústředním kole STM
konaném ve dnech 2. – 7. července t.r.
v Ostravě“ (ze zápisu o půjčce sepsaném dne 20. června 1957).
Problém číslo tři nastal po příjezdu do
Ostravy. Přechod z čistého ovzduší do
ostravského smogu naše zpěváky zdrtil
a druhý den po příjezdu skoro všichni
sípali. Nezbylo než
vyhledat pomoc lékaře, který poradil kloktat a vypít vincentku
se svařeným mlékem.
Jenže sehnat vincentku byl docela
problém, protože v té
době nebyla k mání jako teď v každém
obchodě, ale jen v lékárně. A lékárny
tehdy také nebyly na každém rohu. Nakonec ale všechno dobře dopadlo.
Vystoupení se sloupskému souboru
podařilo a zpěváci očekávali verdikt
hodnotící komise, která po skončení
programu zpovídala dirigenty jednotlivých souborů. K řadě souborů byla
porota velmi kritická, ale o sloupských
stále ani zmínka.
Rudolf Krátký, který program našeho
souboru v Ostravě uváděl, vzpomíná:
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„Jako by to bylo dnes – předseda komise řekl: ,A máme tady poslední soubor. Je nejmenší, ale pro nás naopak.´
Pochválil dirigenta i výběr písniček. Stále jsme ale čekali na konečný verdikt.
K naší radosti zněl: ,Vítězem kategorie
starších se stává mužský pěvecký soubor ČSM Sloup.´ Když jsme výsledek
oznámili klukům, radost byla veliká.“
Sloupští ukázali záda čtyřicetičlennému
vojenskému souboru z Brna a dalším
kvalitním pěveckým tělesům.
Následovala nabídka Československého rozhlasu Praha natočit vítězný
program sloupského sboru. Natáčení
proběhlo a rozhlas
vystoupení skutečně
odvysílal.
Úspěch
souboru nakonec ocenil i
Okresní dům osvěty
v Blansku. Půjčka 2000 Kčs byla smazána.
Pěvecký sbor ČSM Sloup zazářil jako
kometa. Brzy se ale rozpadl. Několik
jedinců (Josef Jirůšek, Josef Dobiášek,
František Hlaváček a bratři Jan a Antonín Krátcí) odešli později zpívat do sboru Rastislav v Blansku.
Z účastníků tehdejšího úspěšného tažení malého, ale kvalitního pěveckého
sboru, dnes žijí už jen tři.
Jana Pokladníková, Rudolf Krátký

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS

Josef Souček		

70 let

Ing. Tomáš Rak

Jiří Jelínek		

70 let

Marie Kratochvílová
Pavel Štěpán
NARODILI SE
Karolína Kobzová
JUBILANTI - červenec - září 2017
Červenec
Jitka Kuncová		

60 let

Anna Kouřilová

70 let

Mgr. Daniela Kalová

75 let

Drahomíra Hlavatá

60 let

Anna Sedlaříková

75 let

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. června 2017 přivítal
starosta obce Ing. Martin Mikulášek
a předsedkyně Sboru pro občanské
záležitosti PharmDr. Jitka Havelková
čtyři nové občánky... o kulturní vložku, při níž bylo obtížné neuronit slzu,
se postaraly děti z MŠ Sloup pod vedením Hany Hebelkové a sestry Vymazalovy...

Srpen
Jan Svoboda		

60 let

Vladimíra Bezděková 90 let
Září
Petr Vymazal		

60 let

Aloisie Podaná

80 let

Milan Pivoda		

60 let
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Sport

SPORT
KOPANÁ
Do jarní části soutěže, která začala
2. dubna, jsme vstupovali jako 4. tým
tabulky a úvodní zápas se našim mužům vůbec nepovedl. Na hřišti podzimního lídra – Vysočan – prohráli vysoko 5:0, i když průběh hry byl daleko
vyrovnanější, než naznačuje konečné
skóre. Hraje se však na góly a my v
premiéře nedokázali dát ani jeden.
Byly obavy, zda tato „nakládačka“
nezanechá nějaké stopy na psychice
a sebevědomí hráčů. Naopak, prohra
naše družstvo zdravě nahodila a tým
dokázat 3x za sebou naplno bodovat. Doma jsme porazili Adamov 4:1
a Kořenec 2:0, v Lipůvce 2:0 – což
nás nečekaně vyneslo až na 2. místo
v tabulce.
Pak však přišly prohry v Boskovicích
1:3 a doma s Bořitovem 1:4 a rázem
jsme se propadli o několik míst dolů.
V prestižním derby jsme doma jasně
přehráli Šošůvku 4:1, to však byla bohužel naše poslední výhra v jarní části. Následovala šňůra pěti zápasů bez
výhry. Dokázali jsme sice remizovat
2:2 na horké půdě v Letovicích (když
nás o tři body doslova okradl rozhodčí odpískáním penalty ve prospěch
domácích pro faul, který viděl jen on).
Doma jsme remizovali s Doubravicí a
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Olešnicí shodně 1:1. Mrzí
hlavně dělba bodů s Olešnicí, byli
jsme daleko lepším týmem, za stavu
1:0 pro nás jsme neproměnili penaltu a hlavně zahodili celou řadu šancí. Dát gól i z těch nejvyloženějších
příležitostí je pro naše hráče největší
problém, na to jsme bohužel doplatili
téměř ve všech prohraných nebo remizovaných zápasech.
Venku jsme prohráli v Olomučanech
4:1 a v Ráječku 3:1. V Olomučanech
jsme sice nehráli v kompletním složení, ale hráči nebojovali. S takovým pří-

Sport

stupem bychom v následujícím ročník
OP sotva obstáli. Vítězem OP se staly
Vysočany, které postupují do krajských soutěží. Nám patří v konečném
účtování 5. místo, na vítězný tým jsme
ztratili 21 bodů. Získali jsme 39 bodů
s bilancí 11V - 6R - 9P z 26 utkání při
skóre 52:51. Nejlepším střelcem byl
Petr Crhák s 16 góly, Aleš
Petržel jich dal 12, Filip
Novák a Zdena Trefil zatížili konto brankářů shodně čtyřmi zásahy do černého. Do listiny střelců se
zapsalo celkem 13 hráčů,
jeden gól byl vlastní.

se do 7. místa. Nebýt zranění klíčových hráčů a hlavně zaváhání v závěrečných pěti kolech, mohlo být
naše umístění o mnoho lepší. Sezona
se dá hodnotit jako úspěšná, ale ta
nastávající bude daleko těžší. Řada
hráčů končí účinkování v našem dresu (Crhák, Šmerda, Navrátil), Kučera

Splnili jsme cíl vytčený
před sezonou – umístit
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odchází pracovat na rok do zahraničí a kádr není kým doplnit z vlastních
zdrojů, mladí nejsou. Snahou výboru
bude doplnit tým o hráče z cizích oddílů, kteří by měli zájem u nás hrát.
Snad za několik et bude situace lepší, kluci u nás jsou, jak o tom svědčí
titul přeborníka okresu ve společném
družstvu s Ráječkem.
Po dvouleté pauze přihlašujeme do
soutěže dorost, společný tým s Lipovcem – a touto cestou hledáme někoho, kdo by měl zájem s mládeží u nás
pracovat – může se přihlásit u kohokoli ze členů výboru fotbalového oddílu.
Na úplný závěr tlumočím poděkování od fotbalistů všem, kteří se jakkoli podílejí na zdárném chodu oddílu,
sponzorům, organizátorům, všem,
kteří se starají o údržbu hrací plochy
či prodej občerstvení. Nelze zapomenout ani na podporu ze strany Úřadu
městyse Sloup. Bez jejich pomoci by
činnost oddílu nebyla vůbec možná.
Fotbalové jaro a celý ročník 2016/17
je minulostí, co nám přinesou zápasy
nové sezony je ve hvězdách, nechejme se překvapit. Těšíme se s vámi
na shledanou na Žďárné v sezoně
2017/18. Snad bude stejně úspěšná,
jako ta právě minulá.
Zdeněk Kučera
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Starší žáci
V minulém čísle Hřebenáče jsme
příspěvek o společném družstvu starších žáků Ráječko/Sloup zakončili
přáním, že bychom rádi obstáli v nadcházejících jedenácti jarních zápasech, a dotáhli tak výborně rozehranou soutěž do vítězného konce. Naše
přání se splnilo!
Jarní část soutěže jsme dokázali
projít bez jediné porážky a po zásluze vybojovali titul okresních přeborníků! Postupně jsme porazili Boskovice
(5:0), Knínice (4:2), Žijeme hrou (6:0),
Jedovnice /Kotvrdovice (6:1), Cetkovice/Velké Opatovice (5:1), Adamov/
Bílovice nad Svitavou (3:1), Svitávku/
Vísky (4:0), Letovice (4:1) a Šošůvku
(9:0) – toto derby utkání jsme odehráli na hřišti ve Sloupě za výborné
atmosféry před zraky téměř stovky
přihlížejících! Body jsme ztratili pouze
v zápase s Dolními Loučkami, ve kterém jsme na půdě našeho největšího
pronásledovatele remizovali 1:1.
V letošní sezoně jsme z 22 utkání
dvacetkrát zvítězili, jednou remizovali
a pouze jednou jsme odešli poraženi.
Vstřelili jsme 115 branek (jako jediný
tým jsme pokořili hranici 100 vstřelených gólů), obdrželi 21 branek a
získali 61 bodů. Celou soutěž jsme
zakončili desetibodovým náskokem
před Dolními Loučkami.

Sport

O naše góly se postarali – Jan
Souček (51 – nejlepší střelec celé
soutěže), Radek Odehnal (29), Patrik
Palacký (8), Petr Skoupý (8), David
Čech (5), Michal Skoupý (5), Denisa
Dingová (3), Pavel Bedáň (1), Jan Matal (1) a Matěj Svoboda (1). Jeden gól

byl rozhodčím označen jako vlastní.
V neděli 11. června tak mohla naše
část týmu slavnostně převzít z rukou
starosty městyse Martina Mikuláška
pohár pro přeborníka okresu věnovaný Okresním fotbalovým svazem
Blansko. Další ocenění předali před33
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seda tělovýchovné jednoty Oskar
Novák a prezident fotbalového oddílu
Karel Mikulášek, který mužstvu věnoval na památku „vítězná“ trička. Děkujeme!
Celý tým zaslouží velkou pochvalu
a poděkování za předváděné výkony a vzornou reprezentaci naší obce.
Sloupští kluci by se měli stát základními články nově se tvořícího dorosteneckého týmu (v nadcházející sezoně by měl působit jako sdružený tým
Sloup/Lipove), o slečny projevil zájem
dívčí tým působící v nedalekých Kotvrdovicích.
Všem přejeme spoustu dalších fotbalových úspěchů!
Zdeněk Dinga
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TENIS
Po náročném a díky počasí nevyzpytatelném dubnu, kdy nás počasí
dlouho drželo v hale a tělocvičně,
začaly tréninky všech dětí na kurtu
u Čípků. To tedy znamená, že jsme
zabrali všechna úterní a páteční odpoledne. Trenérský team kolem Karla
Balcara ve složení Martin Diviš, Tomáš Jedlička a Honza a Marcela Sychrovi se věnují dětem ve skupinkách
podle jejich zaměření, tzn. že trénink
závodních dětí je jiný než trénink začátečníků, anebo dokonce těch úplně nejmenších.
V květnu se pro děti ze závodních
skupinek rozběhl kolotoč zápasů. Pod

Sport

hlavičkou TK Blanska bylo přihlášeno
celkem 10 sloupských dětí ve třech
družstvech – 2 družstva babytenisu a
1 družstvo mladších žákyň.
Právě toto družstvo (děti ve věku
10-12 let) reprezentují Tánička a Natálka. Druhá jmenovaná si ale hned
po prvním, těžce vybojovaném vítězství proti Boskovicím, nešťastně
zlomila při pádu z kola zápěstí pravé
ruky a sezóna pro ni skončila. Družstvo už bez ní má v polovině sezóny
vyrovnanou bilanci 2 vítězství a 2 porážek, přičemž pokud by hrála, bylo
by skóre mnohem lepší.
Babytenisté ve dvou družstvech

hráli ve stejné skupině 5 zápasů, přičemž v červnu došlo i na první derby
sloupských tenistů, v němž družstvo
A s Valinkou a Kryštofem porazilo
družstvo B, sestavené z ryze sloupských dětí Karolínky, Veroniky, Ondry, Moniky, Davida a Beátky 4:2.
Celkově družstvo B dokázalo zvítězit
v jediném zápase a obsadilo pěkné
páté místo. Ještě větší radost ovšem
máme z družstva A, které celou skupinu dokázalo bez porážky vyhrát a
může se těšit na zářijové krajské finále, ve kterém bude s ostatními vítězi
skupin bojovat o postup na celorepublikové finále. Pro sloupský, ale i
blanenský tenis je to velký úspěch!

35

Sport

A zatímco děti a trenéři u Čípků trénují, na druhém konci obce se pilně
pracuje na novém tenisovém areálu.
O sobotních brigádách, ale i po odpoledních všedních dní se pracuje na
tom, aby na začátku prázdnin tenisové kurty začaly plnit svůj účel – tedy
otevřely se nejširší tenisové veřejnosti nejen naší obce, ale i všech přilehlých. Kurty, zasazené do krásného
kouta naší obce, budou doplňovat
již tak pěkné prostředí koupaliště a
nabídnou své služby dětem a jejich
rodičům, rekreačním i závodním hráčům, turistům i všem zájemcům o tuto
krásnou hru.
Karel Balcar
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Luštění pro každého

LUŠTĚNÍ V PIKTOGRAMECH
Milí spoluobčané,
blíží se léto, prázdniny, dovolená,
čas odpočinku, pohody a chvil, kdy
máme více času na rodinu i přátele.
Místo pravidelné soutěžní křížovky
a osmisměrky v tomto čísle najdete
novinku – nesoutěžní zábavné hlavolamy pro celou rodinu, které můžete
luštit sami, se svými dětmi, doma i u

vody. Správné odpovědi si můžete
zkontrolovat na poslední straně našeho zpravodaje.
Přejeme příjemnou zábavu !
Vylosovaní úspěšní luštitelé z předchozího čísla Hřebenáče jsou: Soňa
Horáková, Iva Žáková a Zdeněk Kučera. Gratulujeme.

37

Inzerce

Dne 5. 8. 2017 se koná již 17. ročník Dne sloupského piva. Zájemci se mohou hlásit osobně Radovanu
Šebelovi, emailem seba2@email.cz, nebo tel:
723 544 037. Přihlášky se přijímají do 30. 6. 2017.

KOUPÍM DŮM/CHALUPU.
SLOUP A OKOLÍ.
TEL.: 720 598 284
Řešení luštění v piktogramech:
A - Bez práce nejsou koláče. B - Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.C - Koho chleba jíš,
toho píseň zpívej., D - Kdo nic nedělá, nic nezkazí.E - Kam čert nemůže, tam nastrčí ženskou.
F - Pýcha předchází pád. G - Stokrát nic umořilo vola.H - Více hlav více ví.I - Čas jsou peníze.J
- Tichá voda břehy mele.K - Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.L - Po bitvě každý
generál.M - Kam slunce nechodí, tam chodí doktor.N - Když se kácí les, létají třísky.O - Plný
břich, rozum tich.P - Pro jedno kvítí slunce nesvítí.Q - Co Čech, to muzikant. R - Kdo se směje
naposled, ten se směje nejlépe.S - Co je šeptem, to je čertem.T - Nic se nejí tak horké, jak se
uvaří.U - Všude dobře, doma nejlépe.V - Nehas, co tě nepálí.W - Když se dva perou, třetí se
směje.

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. června 2017 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. září 2017.
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DĚTSKÝ DEN

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

foto: Jana a Robert Matuškovi

