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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
blíží se kouzelný čas Vánoc, čas, kdy lidé
usedají ke společnému stolu, aby si projevili vzájemnou úctu a lásku. V dnešní uspěchané době
a čase, kdy žijeme stále rychleji, je potřebné se
i pozastavit. A právě Vánoce jsou takovým malým, ale krásným pozastavením, kdy jsme si bližší a snažíme se zapomenout na běžné problémy.
Vůně vánočního cukroví a vánočního stromku
jsou pro nás nezapomenutelné, asi i proto se na
Vánoce těšíme. Vánoce však nemohou být jen
o dobrém jídle a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými.
Ta neopakovatelná atmosféra, která patří k Vánocům, se nedá zapomenout. Bylo by krásné,
kdyby to tak mohlo být i v běžném a každodenním životě. Těšme se z maličkostí a z každého
upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Milí spoluobčané, závěrem bych Vám rád popřál především pohodové a bezstarostné vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Ještě mi dovolte upřímně poděkovat zastupitelům, zaměstnancům obce, členům místních
sdružení a organizací a všem, kdo se podílejí na
různé, na první pohled neviditelné činnosti, na
organizaci a zajištění společenských, kulturních
a sportovních akcí.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
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Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Nové zastupitelstvo
Ve dnech 5. 10. a 6. 10. 2018 proběhly komunální volby do Zastupitelstva
městyse Sloup. Nově bylo zvoleno zastupitelstvo ve složení: Vladimír Čípek,
počet hlasů 251, Oskar Novák, počet
hlasů 247, Hynek Štrajt, počet hlasů
242, Mgr. Michaela Matějková, počet
hlasů 227, Ing. Martin Mikulášek, počet
hlasů 376, MVDr. Vladimír Suchý, počet
hlasů 290, Karel Mikulášek, počet hlasů
216, Mgr. Petr Havelka, počet hlasů 214
a Bc. Marek Vymazal, počet hlasů 246.
Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva městyse Sloup dne 5. 11. 2018,
kterého se zúčastnilo 18 občanů, byl
zvolen uvolněným starostou Ing. Martin
Mikulášek a neuvolněným místostarostou Vladimír Čípek. Ještě jednou děkuji
předchozímu zastupitelstvu za odvedenou práci a novému přeji hodně elánu
a dobrých nápadů ve prospěch Sloupu. Veřejné funkce se obecně těší stále
menšímu zájmu a značný růst administrativy nepředstavuje růžové vyhlídky do
budoucna. Pevně věřím, že za další čtyři
roky posuneme Sloup zase o kousek
dále. Proto si po dohodě s novými zastupiteli dovoluji oslovit občany, aby se
přímo na radnici i prostřednictvím zastupitelů vyjádřili k tomu, co jim ve Sloupě
chybí, co by uvítali.
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Zpevněné plochy za základní
školou a I. etapa Soukopova
Stavba chodníku I. etapa Soukopova a zpevněné plochy za základní školou byla zdárně dokončena. Věřím, že
převažuje pozitivní ohlas nad zvýšenou
bezpečností pro pohybující se chodce.
V budoucnu bude doplněno ještě i veřejné osvětlení. Celkové náklady na tuto
část stavby činí 1,079 milionu korun
českých (250 tis. jsme obdrželi dotaci
z Jihomoravského kraje).
Dovolte mi však zmínit nezodpovědné chování řidičů. Dle platné legislativy
ČR je parkování na chodníku zakázáno.
Přesto se objevují stále dokola případy
bezohledného zatarasení chodníků odstavenými vozidly. Pro osoby s kočárky,
doprovázející malé děti a pro osoby se
sníženou pohyblivostí je to velmi nebezpečná bariéra, neboť musí vstoupit do
vozovky. Ohleduplnost by byla určitě na
místě.
Kolumbárium
Dokončena byla první etapa kolumbária na místním hřbitově a vznikla tak
možnost uložení urnových schránek do
48 boxů s možností uložení dvou uren.
Nové kolumbárium bylo dne 28. 10.
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Výsadba lip
Oslava 100. výročí vzniku Československa byla i ve Sloupě spojena s
výsadbou českého národního stromu
– lípy. U kulturního domu byla právě v
neděli 28. 10. 2018 zasazena jedna ze
sazenic. Již v říjnu zasadili svoji lípu i žáci
základní školy. Sazenice stromů byly pořízeny ve spolupráci s Českým svazem
včelařů a za podpory Jihomoravského
kraje. Děkujeme.
Dětské hřiště
2018 slavnostně požehnáno, za což patří poděkování panu otci Karlu Chylíkovi.
Současně byla odhalena obnovená pamětní deska obětem první světové války.
Celkové náklady na uvedenou stavbu
dosáhly 740 tis. Kč. Opětovně informuji,
že zájemci o pronájem urnových boxů již
mohou podávat žádosti na Úřadu městyse Sloup.

V minulém čísle byla uvedena informace k plánovanému doplnění dětského
hřiště u kulturního domu a vybudování
nového prvku v areálu koupaliště. Realizace stavby nabrala zpoždění, ale v jarních měsících bude hřiště připraveno ke
svému účelu.
Knihovna
V příštím roce dojde
ke změně na pozici
knihovníka. Současný
knihovník pan Kuběna
v prosinci ve své funkci
končí, a tak jsme byli
postaveni před problém zajistit kvalifikovanou náhradu, což
se během podzimu
podařilo.
Novou knihovnicí ve
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Sloupě bude od 1. 1. 2019 bude Mgr.
Bc. Iveta Pernicová, Dis.
Panu Kuběnovi děkujeme za odvedenou práci a paní Pernicové přejeme
hodně elánu a samé spokojené čtenáře.
Výhled na rok 2019
Zastupitelstvo projednalo na svém
předvánočním zasedání rozpočet na
rok 2019. Plánované příjmy v roce 2019
budou doplněny přebytky hospodaření
z minulých let a plánované výdaje tak
dosahují částky téměř 22 milionů korun
českých. S ohledem na financování jsou
ve hře taktéž dotační možnosti, ale ty
jsou zatím s otazníkem.
V oblasti veřejné správy bude důležitým úkolem zajištění běžného a administrativně náročného chodu úřadu, všech
služeb pro občany v plném rozsahu.
V oblasti hospodaření s pitnou vodou
bude intenzivně řešeno napojení nového
vrtu do stávajícího vodojemu. Tato akce
bude spojena s opravou akumulační
nádrže a stavební části vodojemu. Jelikož se bude jednat o významnou částku, je tento záměr aktuálně zapracován
do Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Jihomoravského kraje, tak, abychom
mohli využít spolufinancování prostřednictvím dotací.
Z pohledu čištění odpadních vod
projednáváme možnost rozšíření kanalizace pro budovu společnosti Zemspol
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a. s. Sloup. Projektově bude započato
s řešením připojení na kanalizaci, které spojíme s opravou a zaokruhováním
vodovodu v této části obce, který je ve
velmi špatném stavu. Podmínkou bude
i dořešení a vyrovnání majetkoprávních
vztahů.
V souvislosti s akcí společnosti E.ON
- Obnova vedení NN a uložením kabelu
do země v části Soukopova, Skřép a výjezd na Blansko musíme počítat s náhradou stávajícího veřejného osvětlení (stávající sloupy distributora pro VN budou
odstraněny).
Silnice a chodníky jsou důležitou součástí infrastruktury městyse. Počítáno je
tedy s doplňováním a částečnou rekonstrukcí chodníků v dalších částech obce
a s opravami komunikací.
Neopomenutelnou oblastí je údržba a
rozvoj majetku městyse Sloup. V příštím
roce je v plánu odložená částečná rekonstrukce úřadu městyse (oprava střechy a výměna oken, včetně dveří). Průběžně je třeba počítat s dalšími opravami
v kulturním domě a v areálu koupaliště a
s obnovou komunální techniky.
Prostředí a veřejný prostor, ve kterém
žijeme si zaslouží taktéž náležitou pozornost, která bude věnována revitalizaci
zeleně ve vybraných částech obce a
celkovému úklidu a údržbě obce.
Z hlediska strategického plánování je
třeba aktualizovat územní plán, a proto je
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v plánu projednání změny č. 1 územního
plánu městyse Sloup.
Nutné je též připravit projekty pro další rozvoj a zlepšení podmínek nejen pro
obyvatele Sloupu a to v různých oblastech. Bude zadáno projektové řešení
části ulice Soukopova - II. etapa (doplnění další části chodníku a řešení rychlosti na uvedené komunikaci), pěšiny a
lávky přes potok za mateřskou školou,
narovnání úseku cesty u fotbalového hřiště, doplnění osvětlení školního hřiště, III.
etapu – Domu s byty zvláštního určení,
zadání studie bytového domu za základní školou. Podpořeny budou i místní
spolky a občanská sdružení.
V rámci DSO Spolek pro obnovu venkova Moravský kras bude řešen projekt,
jehož předmětem bude vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle členů Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras
dle jejich potřeb a preferencí, či budou
napomáhat k účelnému a efektivnímu
naplnění cílů. Pro Sloup budou vytvořeny Strategie udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, Strategie rozvoje
turistického ruchu, Koncepce krizového
řízení, Koncepce veřejného osvětlení,
Koncepce rozvoje sportu a Strategie
rozvoje veřejné zeleně.
Ing. Martin Mikulášek
starosta

USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 4/2018 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 31. července 2018
U1/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
MVDr. Vladimíra Suchého a Vladimíra
Čípka, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0,
zdrželi se 1 ( MVDr. Suchý). Usnesení
U1/31. 07. 2018 bylo schváleno.
U2/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje doplnění programu
o bod – Projednání rozpočtového opatření č. 5/2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U2/31. 07. 2018
bylo schváleno.
U3/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje doplněný program
zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/31. 07. 2018
bylo schváleno.
U4/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci „Zpevněných ploch za školou - od staničení 96,00 - po KÚ1 a Soukopova – 1.
etapa“. Současně schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby za
nabídnutou cenu 1 078 452 Kč a pově7

řuje starostu podpisem smlouvy o dílo s
vítěznou firmou MOYSES s.r.o., Dvorská
1, 678 01 Blansko, IČ: 27728722.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/31. 07. 2018
bylo schváleno.
U5/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a souhlasí s rekonstrukcí „Učebny fyziky“ a schvaluje mimořádný příspěvek Základní škole Sloup ve
výši 897 tis. Kč
Výsledek hlasování: pro 5, proti 0, zdržel se 2 (Ing. Mikulášek Josef, Ing. Hošek). Usnesení U5/31. 07. 2018 bylo
schváleno.
U6/31. 07. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření číslo 5/2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/31. 07. 2018
bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne 26.
září 2018
U1/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
PharmDr. Jitku Havelkovu a Radovana
Šebelu, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U1/26. 09. 2018 bylo
schváleno.
U2/26. 09. 2018 Zastupitelstvo měs8

tyse Sloup schvaluje navržený program
zasedání. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U2/26. 09.
2018 bylo schváleno.
U3/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření za období leden až srpen
2018. Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/26. 09. 2018
bylo schváleno.
U4/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U4/26. 09. 2018 bylo
schváleno.
U5/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Darovací smlouvu mezi Radimem Slováčkem (dárce) a
Městysem Sloup (obdarovaný). Předmětem smlouvy je stavba „Veřejně přístupná komunikace v parametrech místní
komunikace“. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/26. 09.
2018 bylo schváleno.
U6/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar SDH
Sloup ve výši 25 000 Kč, Sigmě Pumpě
10 000 Kč a dary občanům v celkové
výši 54 000 Kč (jmenný seznam je přílohou zápisu). Výsledek hlasování pro
6, proti 0, zdržel se 0. U6/26. 09. 2018
bylo schváleno.
U7/26. 09. 2018 Zastupitelstvo měs-

tyse Sloup schvaluje prodej movité věci
PIZZA pece (RM GASTRO CZ, příkon
4,8 kW) za cenu 5 000 Kč a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U7/26. 09. 2018 bylo
schváleno.
U8/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje pozemku parc. č. 36/4 o výměře 148 m²
v k.ú. Sloup v Moravském krasu. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U8/26. 09. 2018 bylo schváleno.
U9/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup bere informaci ke schodišti
hotelu Stará škola na vědomí. Výsledek
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U9/26. 09. 2018 bylo schváleno.
U10/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje Rozpočtové opatření č. 6/2018. Výsledek
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U10/26. 09. 2018 bylo schváleno.
U11/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo s firmou
MOYSES s.r.o., Dvorská 1, 678 01 Blansko, IČ: 27728722 a pověřuje starostu k
podpisu Dodatku č. 1. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U11/26. 09. 2018 bylo schváleno.

U12/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje Dodatek č. 1, ke smlouvě o dílo s firmou
ZEDNICTVÍ Martin Slezák, Ostrov u Macochy 127, 679 14, IČ:75725614 a pověřuje starostu k podpisu Dodatku č. 1.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U12/26. 09. 2018 bylo
schváleno.
U13/26. 09. 2018 Zastupitelstvo městyse neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 307 v k.ú. Sloup v Moravském krasu. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U13/26.
09. 2018 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 6/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne 5.
listopadu 2018
U1/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu Mgr.
Petra Havelku a Hynka Štrajta, zapisovatelku Anetu Suchou. Výsledek hlasování
pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Petr Havelka). Usnesení U1/05. 11. 2018 bylo
schváleno.
U2/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
zasedání. Výsledek hlasování pro 9,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U2/05. 11.
2018 bylo schváleno.
U3/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup v souladu s § 84 odst. 2 písm.
k) zákona o obcích určuje, že pro výkon
funkce starosty obce bude člen zastupi9

telstva uvolněn. Výsledek hlasování pro
9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/05.
11. 2018 bylo schváleno.
U4/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schválilo zvolení jednoho
místostarosty. Výsledek hlasování pro 9,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/05. 11.
2018 bylo schváleno.
U5/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí starostou Ing. Martina Mikuláška. Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 1 (Ing. Martin Mikulášek). Usnesení U5/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U6/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí místostarostou Vladimíra
Čípka. Výsledek hlasování pro 8, proti
0, zdržel se 1 (Vladimír Čípek). Usnesení
U6/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U7/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba vý¬bory budou tříčlenné.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U7/05. 11. 2018 bylo
schváleno.
U8/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup zřizuje výbor pro kulturu a výbor
pro občanské záležitosti. Oba vý¬bory
budou tříčlenné. Výsledek hlasování pro
9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U8/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U9/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí předsedou finančního
10

výboru MVDr. Vladimíra Suchého. Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 1 (MVDr. Vladimír Suchý). Usnesení
U9/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U10/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí předsedou kontrolního výboru Mgr. Petra Havelku. Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Petr
Havelka). Usnesení U10/05. 11. 2018
bylo schváleno.
U11/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí předsedou výboru pro
kulturu Hynka Štrajta. Výsledek hlasování
pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Hynek Štrajt).
Usnesení U11/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U12/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí předsedou výboru pro
občanské záležitosti Bc. Marka Vymazala. Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Bc. Marek Vymazal). Usnesení
U12/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U13/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí členy finančního výboru
Karla Mikuláška a Milana Nováka. Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1
(Karel Mikulášek). Usnesení U13/05. 11.
2018 bylo schváleno.
U14/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí členy kontrolního výboru
Oskara Nováka a Mgr. Michaelu Matějkovou. Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 2 (Oskar Novák, Mgr. Michaela
Matějková). Usnesení U14/05. 11. 2018

bylo schváleno.
U15/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup odkládá volbu členů výboru
pro kulturu a výboru pro občanské záležitosti z důvodu nedostatku kandidátů na
členství ve výborech na nejbližší zasedání zastupitelstva. Výsledek hlasování pro
9, proti 0, zdržel se. Usnesení U15/05.
11. 2018 bylo schváleno.
U16/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny
za měsíc v následujících částkách: místostarosta 7 960 Kč, předseda výboru 1
520 Kč, člen výboru 1 210 Kč, zastupitel bez dalších funkcí 460 Kč. Odměna
bude poskytována s platností od 5. 11.
2018. V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce. Výsledek hlasování pro
9, proti 0, zdržel se. Usnesení U16/05.
11. 2018 bylo schváleno.
U17/05. 11. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup v souladu s § 77 odst.
3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že
při souběhu výkonu několika funkcí se
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon
funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna. Výsledek

hlasování pro 9, proti 0, zdržel se. Usnesení U17/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U18/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje jako zástupce městyse Sloup ve Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras, ve Svazku obcí Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace starostu
Ing. Martina Mikuláška a místostarostu
Vladimíra Čípka. Výsledek hlasování pro
8, proti 0, zdržel se 1 (Vladimír Čípek).
Usnesení U18/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U19/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje, že zástupcem (jednatelem) ve společnosti RELAXA, s.r.o.
zůstává Ing. Martin Mikulášek a jednateli
ve společnosti AKTIVITY SLOUP s.r.o.
zůstávají Ing. Martin Mikulášek a Vladimír
Čípek. Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 1 (Vladimír Čípek). Usnesení
U19/05. 11. 2018 bylo schváleno.
U20/05. 11. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí informaci o provedení inventarizace majetku k
31.12.2018. Výsledek hlasování pro 9,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U20/05.
11. 2018 bylo schváleno.
U21/05. 11. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2018. Výsledek hlasování pro 9,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U21/05.
11. 2018 bylo schváleno.
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Příjemné prožití Vánoc,
mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v roce 2019 přejí
všem dětem, rodičům a přátelům školy zaměstnanci ZŠ
Sloup.
Vánoční prázdniny jsou v termínu 22.
prosince až 2. ledna. Do školy žáci nastupují ve čtvrtek 3. ledna.
Zveme všechny občany na tradiční školní ples, který se koná v pátek
18. ledna 2019 od 20:00 hodin v KD
Sloup. Hraje kapela Prorock2. Předprodej lístků zahájíme na začátku ledna
2019. Upozorňujeme návštěvníky, že
ples bude letos přístupný POUZE PRO
OSOBY STARŠÍ 18 LET.
Máte rádi koledy? Pokud ano, přijďte
si je společně s námi zazpívat v pátek
21. prosince v 11:00 hodin do školy ke
stromku ve vestibulu u jídelny.
Zveme rodiče a přátele školy na Vánoční akademii a koncert Krápníčku
a Majeránu. Akce se konají v neděli
23. prosince. Akademie v 14:30 v KD
Sloup a koncert v Dřevěném kostelíku
v 17:30.
Před Vánoci čekalo naše žáky mno12

ho velmi zajímavých akcí – Mikulášská
nadílka, technická olympiáda, soutěž
v aerobiku, florbalový turnaj, ukázka
slavnostního stolování, přednáška o jaderné energetice a vzdělávací aktivita
s názvem poselství Vánoc.
Proč máme na sedmou? Proč máme
tolik hodin? Proč je odpolední vyučování? A proč ročníkové práce? Na zvídavé otázky odpovídal deváťákům přímo
ředitel školy. Většinu z toho, k čemu
dotazy směřovaly, však škola nemůže
nijak ovlivnit, protože zmíněné podmínky organizace výuky nastavují zákony,
nikoliv ředitel. Týká se to například celkového počtu odučených hodin i odpoledního vyučování.
ZŠ Sloup se zapojila do internetového systému „Nenech to být“ bojujícího
proti šikaně a vylučování z kolektivu na
školách po celé ČR. Díky aplikaci je
možno anonymně nahlásit šikanu přímo škole na stránkách www.nntb.cz.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
Projektové dny ve škole
25. – 26. října probíhaly v naší škole
projektové dny. Je to jiný, interaktivní

My všichni školou povinní

Víte, kdo ve Sloupě postavil prvního sněhuláka? Turistický kroužek pod vedením Radky Nejezchlebové.

způsob výuky. Žáci se neučí ve svých
třídách, ale rozdělí se do skupin, ve
kterých zpracovávají zadané téma a
dozvídají se nové informace.
Po úspěšných loňských projektových
dnech na téma Moravský kras se letos
opakovaly – tentokrát jsme se zaměřili
na 100 let od založení Československa.
Na prvním stupni pracovaly děti se
svými třídními učiteli v tvořivých dílnách.
Žáci druhého stupně si vylosovali svoji
skupinu, téma a učitele, který je vedl.
Každá ze skupin zpracovala jedno
desetiletí z historie našeho samostatného státu a vytvořila sadu otázek a
odpovědí do celoškolní hry. V průběhu
dvou dnů se všichni vystřídali ve čty-

řech společných dílnách, kde nacvičili
kousek spartakiádní skladby Poupata,
poslechli a zazpívali si písně z minulých
let, zúčastnili se módní přehlídky minulého století a vyrobili si placku s vlastnoručně vybarveným logem našich
projektových dnů.
V pátek 26. října před polednem se
všechny týmy sešly na hřišti vedle školy
a společně si zacvičily kousek spartakiádní skladby. Na závěr projektu byla
vedle školy vysazena lípa – národní
symbol – k jejímž kořenům jsme uložili tubus s informacemi o škole v roce
2018.
Lucie Sedláková
Vojtěch Štrajt
Mgr. Michaela Matějková
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Z naší mateřské školky
Rok má dvanáct měsíců,
poslední je prosinec,
ten nám s sebou přináší,
to nejlepší nakonec.
Tím nejlepším v roce se samozřejmě
rozumí vánoční svátky, kterých se děti
už nemohou dočkat.
Přiblížíme si, co jsme ve školce zažili od začátku školního roku do Vánoc.
Kromě běžných činností během dne
ve školce prožily děti mnoho zážitků
z dalších akcí.

14

V polovině září k nám do školky zavítalo Medouškovo divadélko s představením „O pejskovi a kočičce“. Děti
zhlédly tři klasické pohádky oblíbených
postaviček. Loutky zaujaly i ty nejmladší děti, které úplně zapomněly, že je jim
ještě trošku smutno po mamince.
Podzim jsme přivítali drakiádou. Společně s rodiči jsme vyrazili na Vavřinecko pouštět draky a potom jsme na
školní zahradě opékali párky, děti si
pohrály a celé odpoledne se nám pěkně vydařilo.
V říjnu se v naší školce uskutečnil

My všichni školou povinní
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výukový program s drumbeny, s kterými se děti setkaly poprvé. Drumben
je multifunkční didaktická pomůcka,
herní prvek, sedák a hudební nástroj
v jednom. Dává velký prostor pro
rozvoj uměleckých, pohybových, environmentálních i sociálních znalostí
a dovedností. Program Barevný les
s tematikou přírody děti zavedl do lesa
mezi zvířátka. Každé dítě mělo svůj
barevný drumben a bylo aktivní po
celou dobu programu. Obsažené herní aktivity rozvíjely u dětí prostorovou
orientaci, pozornost, jemnou i hrubou
motoriku a také fantazii. Z velké části
se v aktivitách věnovalo rytmizaci a dynamice zvuku.
V období dušiček k nám přijelo divadlo Netratrdlo s programem Čáry,
máry, legrace. Děti se dostaly do čarodějné pohádky prostřednictvím čarodějky Agáty a čaroděje Velebína s kouzelnickým vystoupením a nakonec si
s nimi vyrobily kouzelnické hůlky.
V listopadu jsme zahájili předplaveckou výchovu v bazénu základní školy.
Kupodivu se nikdo nebál ponořit do
bazénu a všechny děti ve vodě radostně skotačily. Podle dovedností dětí je
vidět, že rodiče s nimi k vodě chodí,
k čemuž snad také přispělo pěkné
koupaliště ve Sloupě, kterého si letošního léta mohli všichni nadmíru užívat.

Na adventní neděli předškoláci přednášeli a zpívali u rozsvícení vánočního
stromu na náměstí.
Jako každým rokem i letos zavítal
do naší školky na besídku Mikuláš
s čertem a andělem. Děti předvedly
čertovské vystoupení, Mikuláš odhalil
chování dětí čtením z „nebeské knihy“
a odměnil je balíčkem. Čert také několikrát vztekle zabrblal, když uslyšel prohřešky u dětí. Po nadílce následovala
předvánoční dílna, kde rodiče s dětmi
vyráběli vánoční dekorace a zdobili
perníčky.
Před Vánoci nás opět navštívilo divadlo Netratrdlo s představením O neposedné hvězdičce. Jednalo se o veršovaný příběh jedné zvědavé hvězdičky
a milého oslíka, který nás dovedl cestou vánoční až do Betléma.
K Vánocům patří stromeček, který si
děti ve školce nazdobily a pod kterým
nechyběly ani pěkné dárky. U stromečku jsme poslouchali a zpívaly koledy, vyráběli přáníčka, malovali vánoční
obrázky a připomínali si vánoční zvyky
a tradice.
Na závěr chci všem popřát příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho zdraví, štěstí, lásky
a úspěchů.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ
17
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SVATOMARTINSKÁ HUSA
Už poosmé to letos kolem sloupského
kulturního domu vonělo husí pečínkou.
Letošní tradiční setkání milovníků dobrého jídla a mladého vína vyšlo na sváteční
sobotu 17. listopadu.
Co k této vynikající akci napsat? Kdo
tam byl, ten jistě vzpomíná na luxusní
porci martinské husičky s výborným zelím, knedlíčky a nádivkou, která sama by
uspokojila chuťové pohárky nejednoho
gurmána. Naši milí kuchaři a jejich pomocníci si zaslouží jen samou chválu,
protože tohle jen tak někde neochutná-
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te! A že je to kus práce,
připravit a vydat přes
200 poctivých porcí, k
tomu stejný počet krabiček husího sádla
a domácí paštiky… Jen si to spočítejte
za osm let zpátky.
K dobrému jídlu patří dobré pití a hudba. I když máte pocit, že už se do vás
nic nevejde, na skleničku mladého vína
a malý koláček se místo vždycky najde.
Tak jsme sousedsky poseděli a popovídali, cimbálovou muziku Veronica vystřídali hudebníci ze skupiny Styl - a jak
se blížil večer, přišel čas i na tanec.

Kultura

čerti budou mít příští rok daleko méně
práce.
Hynek Štrajt

Chceme poděkovat všem, kteří se na
této akci jakkoli podíleli – celému kuchařskému týmu, rodině pana Petra Vymazala
za vynikající koláčky a všem, kteří v průběhu akce pomáhali v kulturním domě.
Za rok se těšíme na shledanou.
Mgr. Michaela Matějková
MIKULÁŠSKÁ STEZKA
Tak jako každý rok i letos k nám do
Sloupu přijel svatý Mikuláš s anděly
a početnou skupinou čertů. Jako vždy
se začalo vážením hříchů na speciální
váze, na které byla vážena i známá hříšnice Dorota Máchalová. Bylo potěšující,
že některé děti se raději ke svým nepravostem samy přiznaly. Ovšem až na
pár výjimek, kdy jeden místní nezbeda
chtěl čertovi u váhy utrhnout ocas. Dále
se děti seznámily s čertovým kopytem,
poznaly, jaké je to v pekelném kotli, ale
i v andělských peřinách.
Na konci jejich putování už čekal svatý Mikuláš, aby je odměnil sladkostmi.
Doufejme, že všechny sliby o polepšení
a další předsevzetí budou dodrženy a že
19
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VÝŠLAP S LAMPIONY
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ROZSVÍCENÍ STROMU

Kultura

TŘI OTÁZKY PRO...
Tři otázky jsme tentokrát položili Mgr. Pavlu Nečasovi. Sloupskou
základní školu navštěvoval nejprve
jako žák, po několika letech se vrátil
jako učitel a od září působí ve funkci
zástupce ředitele.
Pavle, pokolikáté jsi letos v září
vstoupil do budovy naší školy?
Ono už se počítá trošku hůře, protože
je to pěkná řádka let. Jako učitel to bylo
poprvé v minulém století v září roku, kdy se
ve Sloupě konala 1. okresní olympiáda dětí
okresu Blansko - to aby to neměli čtenáři
tak jednoduché - a už se asi řadím ve škole k těm služebně nejstarším.
Jako žák to bylo poprvé v roce otevření
nové školy, kdy jsme nastupovali do 4. třídy. Jen tak pro zajímavost, naše třída byla
poslední, která zažila ještě kouzlo „školy
staré“, kde dnes najdeme hotel Stará škola.
Sloupskou školu znáš velmi dobře.
Čím se podle tebe může chlubit?

vztahy mezi žáky a učiteli. A to je podle mě
to nejdůležitější.
V září jsi byl jmenován zástupcem
ředitele, ve své nové funkci se zatím pořád ještě rozkoukáváš. Můžeš
nám říct, co je pro tebe v nové funkci
nejtěžší nebo co tě překvapilo?
Zásadní změnou je menší učitelský
úvazek, který zástupce ředitele má. S tím
je spojena spousta administrativy, kterou zástupce ředitele musí zpracovávat
a která souvisí s celkovým chodem školy. Je tam v průběhu roku mnoho hlášení o naší škole na ministerstvo, na krajský
úřad, práce se školní matrikou a podobně.
Jak už bylo řečeno, stále se rozkoukávám.
Chtěl bych poděkovat hlavně paní zástupkyni Janě Janákové, která se mi snaží
všechny, pro mě nové věci, trpělivě vysvětlovat. Budu se snažit, aby škola i nadále
fungovala jako doposud. Věřím, že všichni kolegové mi budou nápomocni v této
„nové“ práci.
Mgr. Michaela Matějková

Myslím, že každá škola, tedy i naše,
se může pochlubit spoustou věcí.
Máme tu nadšené učitele, kteří stále
vymýšlejí, jak by žákům výuku zpříjemnili, nabízíme velké množství zájmových kroužků, snažíme se postupně
vylepšovat a modernizovat prostředí,
máme bazén... Od lidí, kteří naši školu navštívili, jsem už mnohokrát slyšel,
že je u nás příjemná atmosféra, pěkné
21
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ROZHOVOR S ...
Máme novou knihovnici
Živě si vzpomínám na pocit, když jsem
byla poprvé ve sloupské obecní knihovně. Bylo mi tak osm, knihovna byla tenkrát na hasičce. Ještě dnes úplně cítím
tu zvláštní vůni knih zabalených ve voskovaném papíře. V tašce jsem si nesla svou
úplně první půjčenou knížku Neználek ve
Slunečním městě a cítila jsem se býti čtenářem.
Knihovna od té doby několikrát změnila
místo, vystřídali se knihovníci. Nyní sídlí v
budově základní školy a pokud si přijdete
vypůjčit knížku, obslouží vás nová knihov-
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nice, paní Iveta Pernicová. Seznamte se,
prosím.
Nejprve povězte něco o sobě, o
své rodině, studiích, zaměstnání…
Vdaná, brzy osmiletá dvojčata, tříletý
pes. Pocházím z Holštejna, manžela mám
z Šošůvky, několik let jsme bydleli v Petrovicích, nyní budeme slavit třetí Vánoce ve
Sloupě. Tak trochu cestujeme okresem a
podobně jsem to měla i se studiem.
Na vyšší odbornou školu knihovnickou
jsem se přihlásila po maturitě, v podstatě
až jsem věděla, že jsem se nedostala na
vysokou. Trochu mě do toho „dotlačila“
maminka, protože se (pro moje dobro,
pochopitelně) odmítla smířit s
tím, že bych měla jenom střední
vzdělání. Přestože moje studijní
začátky nebyly úplně růžové a
několikrát jsem zvažovala ukončení studia, školu jsem nakonec
zdárně absolvovala. Možná mi
pomohlo i to, že jsem už během
studia převzala Obecní knihovnu v Šošůvce, kde jsem začala
převádět teoretické poznatky do
praxe a protože jsem prakticky a
pragmaticky založená, tak mě to
posunovalo stále více tím správným směrem. K Šošůvce jsem
si časem přibrala ještě knihovnu v rodném Holštejně, takže
praxe jsem měla až až. Studium
na vysoké škole jsem ale chtěla

Kultura

zkusit i po absolvování VOŠ, bavila mě
práce s dětmi, takže jsem se přihlásila na
Pedagogickou fakultu MU v Brně, obor
učitelství pro 1. stupeň. A jak jsem říkala, že jsem prakticky založená, studovala
jsem tzv. dálkově a během toho učila na
málotřídní škole. Bohužel se až příliš lišila
právě ta praxe a univerzitní teorie, ukončila jsem tedy po roce studium a tím pádem i práci ve školství.
V roce 2010 jsem dostala nabídku zaměstnání v Městské knihovně Blansko,
kterou jsem přijala a kde pracuji doteď.
Putovala jsem po různých odděleních
knihovny, během práce tady jsem porodila a vystudovala dva různé obory na VŠ
(to je právě to, jak jsem hledala to vhodné
– abych zjistila, že knihovnictví je prostě
super).
Kladný vztah ke knihám máte od
dětství?
A zase ta maminka. Ona jako vášnivá
čtenářka se mě snažila také navést na
cestu čtení, což se jí asi kromě puberty
dařilo myslím celkem úspěšně. Dopo
ručovala mi knihy, které se líbily jí – především dívčí romány od Stanislava Rudolfa, Lenkou Lanczovou si moje generace
prošla asi také komplet, ale brzy jsem si
hledala žánry, které se mi líbily více a četla
jsem je raději.
Máte nějakou oblíbenou knížku z
dětství, knížku, ke které se ráda vracíte? Jaký žánr čtete nejraději nyní?

Myslím, že vyloženě oblíbenou knížku nebo snad nejoblíbenější knihu jsem
v dětství neměla a vydrželo mi to doteď.
Ráda jsem četla napínavé příběhy od
Enid Blytonové, záhady, tajemno a dobrodružství… Postupem času jsem stále
více sahala po psychologických thrillerech, hororech nebo napínavých záhadách. Ke knížkám se nevracím, ale to
zřejmě bude ovlivněno i tím mým oblíbeným žánrem – přece jenom když už víte,
kdo je unesený, zavražděný a proč, tak to
není ono. Pokud bych si tedy měla vybrat
mezi ženským románem a znetvořenou
mrtvolou, mám celkem jasno. Jinak jsem
ale normální. A samozřejmě – mám dvě
děti, takže čteme pohádky, mám moc
ráda ty staré, klasické, u moderních jsem
opatrná… Minimálně jeden syn toto zdědil po mně – Neználka a Malého Bobše
jsme četli nesčetněkrát, ten druhý zatím
vypadá, že bude přes to napětí.
Jak obstojí knížka v době smsek a
tweetů? Je vůbec potřeba kultivovat slovní zásobu a vyjadřování?
Knížka to v dnešní době nemá vůbec
lehké. Jsem hrozně ráda, že lidé ještě
pořád čtou, že mají co číst, protože knihy
se vydávají, ale vnímám právě to nastupující a rozšiřující se moderno. Tím spíš je
potřeba klást důraz na čtení, vychovávat
si malé čtenáře a vést děti už od útlého
věku ke knihám. Má to obrovský vliv na
jejich slovní zásobu, schopnost vyjadřování a mluvení jako takové. Je hrozně
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moc poznat, kdo čte, bohužel spousta
mladých bere knihu do ruky jenom proto, že „učitelka to chce“. Slovní zásoba se
potom vejde do zkratek a mladí si nemají
co říct. Nebo možná mají, ale vystačí si
s „jj, tvl, nj, omg a ok“. A to je podle mě
hrozně málo.
Čtou se dnes víc klasikové nebo
současní autoři?
Určitě současní. Ale to je zase ten moderní trend, kdy na internetu, sociálních
sítích, v médiích a vlastně všude vidíte
nálepky „bestseller“. To potom táhne čtenáře do knihkupectví a knihoven, platí
nemalé částky za nákup, či rezervování
knihy, ale ne vždy to za to stojí.
Co raději: knížka nebo elektronická
čtečka?
Rozhodně papírová kniha. Prakticky
každý večer se kvůli tomu s manželem
dohadujeme, protože on jako ajťák je
zase zastáncem elektroniky a vadí mu
moje lampička nad rozevřenou knihou.
Odkdy a kdy budete půjčovat ve
Sloupě? V jaké kondici je místní
knižní fond?
Výpůjční dobu zatím měnit nehodlám,
vyhovuje mi, jak je zavedená. Musím se
seznámit s chodem místní knihovny, poznat čtenáře a stejně tak fond. Potom teprve můžu – bude-li k tomu pádný důvod
– dělat změny. Fond budu pochopitelně
doplňovat a aktualizovat, ráda bych jej
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rozšířila o deskové hry, se kterými mám
další plány.
Plánujete nějaké akce nad rámec
půjčování knížek? Besedy, autorské
čtení, výstavy, cokoliv...
Rozhodně ano. V první řadě chci navázat spolupráci se základní a mateřskou
školou, chci dělat knihovnické lekce pro
děti a akce pro školní družinu. Samozřejmě plánuji také spoustu aktivit pro veřejnost, dílničky a besedy pro děti, přednášky pro dospělé. Výstavy mě lákají, nějaké
mám už namyšlené, takže budu zjišťovat
možnosti jejich umístění. Uvažuji například i nad donáškovou službou pro nemohoucí čtenáře. Teď jenom doufám, že
čtenáři budou pozitivně naladěni a přijdou
do knihovny nejen ze zvědavosti, kdo je
ta nová paní, ale hlavně pro knihy…
Nosí u vás doma Ježíšek knížky?
Ano. Chodí u nás Ježíšek a nosí také
knihy. Vánoce bez knihy jako by nebyly.
Ivetě Pernicové děkuji za povídání
a přeji hodně spokojených čtenářů.
Jana Pokladníková

Velké uznání a dík patří Miloslavu Kuběnovi, který má velkou zásluhu na znovuvzkříšení
místní knihovny a po mnoha
letech knihovnickou funkci
opouští. Miloši, děkujeme!

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2018

Kristýna Kratochvílová
Matyáš Čípek

JUBILANTI
V prvních měsících roku 2019
oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
Eva Štrajtová

Tereza Fejtová

Jitka Sedláková

Rostislav Štolpa

Filip Čuma
Marie Kratochvílová
Otakar Ševčík
Božena Nečasová
Jarmila Ševčíková

OPUSTILI NÁS V ROCE 2018

Anna Skoupá
Zdenka Musilová

Alois Kala
Josef Novotný

Marie Vymazalová
Pavel Vybíhal

Jaroslav Sedlařík
René Mühr
Mgr. Daniela Kalová
Zdeňka Pospíchalová

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
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SPORT
KOPANÁ
Muži
Podzimní část OP lze hodnotit z pohledu mužů jako velmi špatnou. Po odehrání
14 kol jsou naši muži ze 14 účastníků na
posledním místě a pokud nedojde v jarní
části k razantnímu zlepšení, budou patřit k
nejvážnějším kandidátům na sestup.
Ovšem do konce sezóny zbývá odehrát
ještě 12 jarních zápasů a výbor oddílu ještě společně s hráči udělají všechno pro to,
aby se OP hrál ve Sloupě i v následujících
letech. Hlavně hráči musí jít do sebe. Tréninková morálka v závěru podzimu poněkud upadala.
Určitě se budeme snažit sehnat přes
zimní přestávku alespoň nějakou posilu.
V hledáčku je i nový trenér a jak se říká,
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tak zajíci se počítají až po honu. A
tak by bylo ještě předčasné házet flintu do
žita. Co se z plánovaných změn podaří realizovat, bude zřejmé později a je to námět
až pro příští číslo Hřebenáče.
Teď už se ale poohlédněme po uplynulé části soutěže. Získali jsme pouhých 8
bodů při skóre 21:43 (2 výhry a 2 remízy). Poprvé jsme brali bod za remízu 0:0
v Olešnici (4. kolo). První výhra přišla až
v 8. kole doma proti Adamovu (4:1). Na
další jsme pak čekali dlouhých 6 kol, kdy
jsme v předehrávce prvního jarního kola
porazili Drnovice (4:1). Mezi tím jsme získali bod v Doubravici (1:1). Prohráli jsme
celkově 10x, z toho 6x jen o gól.
Hrajeme hlavně špatně v obraně. V průměru dostáváme 3 góly na zápas. Konto
soupeřů zatěžujeme jen 1,5 gólem na zá-
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pas. Mezi střelce se zapsalo 11 hráčů. Pavel Pernica a Dominik Dinga skórovali 4x,
Dixie Svoboda 3x, Pavel Nečas a Zdena
Trefil 2x.
Celý podzim nás pronásledovala častá
zranění klíčových hráčů. Posila Radim Farník hrál jen 4x, Jakub a Pavel Zavadilovi
chyběli 6x a špílmachr Petr Žilka po zranění
na konci jarní sezóny se do hry nezapojil
vůbec.
Víc jak polovina základního kádru má
přes 40 let, a přestože Polák, Crhák,
Šmerda, Pernica a další patří k oporám
týmu, tak bude nutné v jarní části tým
omladit. V jednom zápase se na hřišti objevilo 7 hráčů starších 40 let.
Pro pořádek uvádím přehled výsledků:
Sloup : Letovice 2:3, Sloup : Ráječko B
0:4, Sloup : Skalice 2:3, Sloup : Olešnice
0:0, Sloup : Olomučany 0:1, Sloup : Jedovnice 2:3, Sloup : Adamov 4:1, Sloup :
Vysočany/Šošůvka 2:5, Sloup : Boskovi-

ce B 1:9, Sloup : Doubravice 1:1, Sloup
: Rudice 1:2, Sloup : Bořitov 1:2, Sloup :
Drnovice 2:3, Sloup : Drnovice 4:1.
Dorost
Zatímco výkony mužů byly zklamáním,
o to větší byla radost z výkonů společného družstva dorostu Sloup/Lipovec,
které startuje ve společné soutěži okresů
Brno-město, Brno-venkov, Vyškov a Blansko. Naše družstvo je jediným zástupcem
okresu Blansko. Naši dorostenci si v této
konkurenci vedli nad očekávání dobře.
Po podzimní části jsou z 15 účastníků na
krásném 5. místě se ziskem 25 bodů (8
výher, 1 remíza, 5 porážek). A to začátek
sezóny nevypadal vůbec optimisticky. Po
odehraných 8 kolech až 11. místo se 7
body. Zato závěr předčil všechna očekávání. Přišla šňůra 6 výher v řadě za sebou.
Zisk 18 bodů znamenal posun na 5. místo
se ztrátou 5 bodů na medailové pozice.
Dorostenci budou do jarní části vstupovat
s odhodláním tuto ztrátu
smazat a posunout se
v tabulce ještě výš. Je to
rozhodně v jejich silách.
Ale raději nepředbíhejme.
Před hráči je zimní příprava a jaro může být úplně
odlišné o závěru podzimu. Je potěšitelné, že
většina hráčů ze základu
je ze Sloupu a je mezi
nimi řada talentovaných
fotbalistů. Záleží tedy jen
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na nich, zda se brzy uplatní i mezi muži
a pomohou tak vyřešit generační problém.
Jen musí u fotbalu vydržet. Že to jde, je vidět na Dominiku Dingovi, které se už mezi
muži prosadil a se 4 góly patří k nejlepším
střelcům. V dorostu se trefil 18x.
Velkou zásluhu na tom, že se dorostenecký fotbal posunul dopředu má trenér
Zdenek Dinga, který dokázal kluky doslova
zbláznit. Bohužel je na to docela sám, a
tak mu touto cestou hledáme někoho, kdo
by mu byl ochoten vypomoci. Vedoucím
družstva je Vojtěch Zouhar z Lipovce.

Ostatní využívají haly ve Žďárné a nově
otevřené krásné nafukovací haly v Blansku, která nabízí hru na dvou antukových
kurtech. Sem dojíždí většina závodních
hráčů a hráček, hrajících za Blansko, protože možnost trénovat celoročně na stejném povrchu je pro tenisty ideální.

Dorostenecký tým také touto cestou
velmi děkuji panu Jaroslavu Zemanovi ml.,
DiS za poskytnutí sponzorského daru.
Na závěr mi dovolte poděkovat všem,
kterým není osud sloupské kopané lhostejný a podílejí se na jeho chodu, ať už
jsou to sponzoři nebo dobrovolníci zajišťující utkání.
Fotbalisté přejí všem občanům v novém
roce pevné zdraví, sportovního ducha a
těší se na fanoušky na Žďárné při zahájení
jarní části.
Zdeněk Kučera
TENIS
Na začátku listopadu byly tenisové kurty
zazimovány a vše podstatné se nyní odehrává v halách a tělocvičně Základní školy
ve Sloupu, kam i nadále chodí trénovat
především ti menší.
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S prvním prosincem se také rozběhl kolotoč zimních turnajů, ale ještě před nimi
jsme zavítali na přípravný turnaj do Brna,
kde měli všichni zájemci možnost zjistit
svou výkonnost a ti nejmenší zahrát si na
celém dvorci, což pro ně byla zkušenost
zcela nová. Ačkoli o výsledky úplně nešlo, diplomy a ceny se nakonec přeci jen
rozdávaly a děti ze Sloupu k naší radosti
obsadily první místa hned ve dvou ze třech
kategorií.
Na tradiční vánoční besídce jsme zhodnotili uplynulou sezónu, zhlédli několik filmů, absolvovali tenisový kvíz, přivítali mezi
sebou nové děti a v krásné předvánoční
atmosféře si užili celý večer.
Rád bych nakonec za všechny, co se
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o tenis starají a podporují ho, popřál nejen
tenistům krásné vánoční svátky a bohatého ježíška.
Karel Balcar
ŠACHY
Sezóna soutěží šachových družstev
2018/2019 začala pro sloupské šachisty
skvěle. Přiznejme, že k prvnímu zápasu v
krajském přeboru s tradičními soupeři z
ASK Blansko, kteří už léta hrají v téměř nezměněné sestavě, se nejlépe hodí označení „zahřívací kolo“. V posledních letech s
námi tento tým hraje mimořádně vyrovnané zápasy, které většinou končívají těsným
sloupským vítězstvím, ale například v roce
2016 jsme jen s obtížemi a velkou dávkou štěstí zachránili remízu. I tentokrát měl
mač podobný průběh. Domácí dokonce
nastoupili jen v sedmi hráčích (měli jsme
tedy od začátku jednobodový náskok),
ale po velmi nejistých a nepřesvědčivých

výkonech sloupských
hráčů nakonec drama
vyvrcholilo za stavu
3,5 : 3,5 na 6. šachovnici, kde soupeř Jindry
Veselého udělal ve složitém, ale vyrovnaném
postavení katastrofální
chybu a během několika tahů se musel vzdát.
Odnesli jsme si tak se
značně odřenýma ušima nejtěsnější vítězství
4,5 : 3,5 – remíza by
bývala byla objektivně spravedlivější.
Výsledky následujících zápasů však byly
mnohem jednoznačnější. Ve 2. kole jsme
bez jediné prohry a při třech remízách přehráli Lipůvku poměrem 6,5 : 1,5. Zajímavé
je, že všichni naši hráči hrající černými figurami vyhráli, přitom obecně platí, že na
začátku partie má malou výhodu bílý.
První i druhý zápas jsme letos odehráli
„venku“, na třetí k nám do domácího prostředí Hotelu Broušek přijela Lokomotiva
Brno, tým složený z velké části z nadějných brněnských mládežníků. Družstva
Lokomotivy mívají problémy s docházkou
a ani k nám nepřijela nejsilnější možná
sestava; snad i to se hostům vymstilo a
zpět si odvezli porážku 2,5 : 5,5. Bodovaly hlavně naše přední čtyři šachovnice,
na kterých tři naši hráči vyhráli a jeden remizoval.
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Ke čtvrtému kolu jsme zajížděli do Adamova. Části našeho družstva cestu trochu zkomplikovala nebezpečná ledovka
(během jízdy jsme minuli několik nešťastníků čekajících na vysvobození z příkopů)
a do hrací místnosti v restauraci Hradní
jsme dorazili s mírným zpožděním. Soupeři projevili sportovního ducha a počkali
na nás, aniž by nám spustili kontrolní hodiny (což se přitom při pozdních příchodech
běžně dělá). Nedá se říct, že bychom jim
laskavost oplatili, protože zápas skončil
naším drtivým vítězstvím 7 : 1. Adamovští
nastoupili v silné a houževnaté sestavě,
ale uhráli pouze dvě remízy a všech šest
ostatních partií prohráli. Tento výsledek
nečekal asi nikdo a během zpáteční cesty
jsme se shodli, že takový debakl si soupeři ani nezasloužili. Letošní premiéru v krajském přeboru si v tomto kole odbyl náš
mladý talent Jirka Vašíček, který svého
bezmocného soupeře smetl ze šachovnice a po rychlém vítězství odjel věnovat se
víkendovým nákupům.
Po čtyřech vítězných kolech družstvo
TJ Sloup tabulku krajského přeboru s 12
body vede! Naši bodově nejbližší soupeři,
MKS Vyškov a ŠK Kuřim, na sebe totiž
narazili právě ve čtvrtém zápase a rozešli
se smírně (za zápasové vítězství se přičítají tři body, za remízu jeden, obě družstva
tedy mají 10 bodů). Přirozeně se budeme
snažit si toto umístění udržet, je však třeba
říci, že právě vstupujeme do těžší poloviny soutěže a nejsilnější soupeře máme
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teprve před sebou. V Kuřimi neobyčejně
dobře pracují s mládeží, družstva Vyškova a Rudice jsou plná ostřílených pevně
hrajících borců, boskovičtí a lipovečtí se
naopak nebojí zahrát i ostře a agresivně.
Nedá se říci, že bychom v některém ze
zbývajících zápasů byli vyloženými favority,
ale s naší letošní sestavou posílenou opět
o brněnského Josefa Dirgase a tentokrát
i Leoše Ševčíka (hrává za Adamov a Boskovice, k hostování ve Sloupu jsme ho
letos přesvědčili po dlouhých 12 letech)
se nemáme čeho bát. Držte nám palce!
Zprávu o průběhu okresního přeboru
a základní soutěže, které začaly o něco
později, si necháme na příště. Prozatím
postačí sdělení, že „B“ tým je v okresním
přeboru s jedním vítězstvím, jednou remízou a jednou porážkou zatím uprostřed
tabulky, zatímco „C“ družstvo je v základní
soutěži na prvním místě se třemi výhrami,
jednou remízou a dvěma porážkami (letos
se v této skupině hrají dvojzápasy).
Co opomenout nelze, je pozvání všech
přátel šachu na letošní 39. ročník Vánočního turnaje, který se jako vždy koná v odpoledních hodinách 28. prosince. Datum
není vybráno náhodou, v tento den se
totiž před 85 lety narodil člověk, který stál
u zrodu sloupského šachu a zasvětil do
tajů královské hry i autora tohoto článku
– pan Rudolf Krátký. Popřejme mu k narozeninám vše dobré!
Martin Pokladník

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
ani v letošním posledním čísle zpravodaje nechybí křížovka a osmisměrka.
Tajenku posílejte na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo doručte do
kanceláře Úřadu městyse Sloup do 1.
února 2019. Nezapomeňte uvést své
jméno a adresu.
Z úspěšných řešitelů zářijového čísla
byli tentokrát vylosováni: Jaroslava Plisková, Jiří Jelínek a Jaroslav Krátký. Gratulujeme!
Celý text tajenky najdete v křížovce (1.
a 2. díl) a v osmisměrce (3. díl).
Omluva a vysvětlení:

do něhož se doplňovaly tajenky, postaven na údajích komerčního systému na
sledování počasí ALA. Systém využívá
automatické meteorologické stanice,
které je nutné čas od času kontrolovat a
korigovat. To se děje tam, kde jsou data
využívána, např. ve vinařských oblastech
jižní Moravy. Ve Sloupě byla meteostanice instalována jako součást širšího, ale
časově omezeného projektu zaměřeného na sledování přírodních dějů a její
technická podpora skončila. Proto není
možné brát údaje ze sloupské meteostanice za důvěryhodné tak, jako je tomu
u jiných udržovaných a pravidelně kontrolovaných stanic.

V minulé křížovce byl průvodní text,

Pavel Matějka

Inzerce

Prodám zemědělský pozemek ve
Sloupě, rozloha 4 000 m².
Vhodný jako pastvina.
Kontakt: 774 267 050
i-h@seznam.cz
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Luštění pro každého
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Luštění pro každého

BRACH, EDÉM, EXOT, HERA, CHOLE, JARA, KEKS, KINO,

KLID, KÚRY, LŮNA, MOLL, OBĚD, OKÁČ, OKOŘ, OPAR, PÁSY,
SHOZ, SILO, SKUS, SVAL, SVOZ, TESK, TRUC, ÚTOK, ÚŽEH,

VÁHA, VETO, VLIV, ZDĚŘ, ZUBY, DUSOT, KRÁPĚ, KTERÁ,

MĚSTO, NÁZVY, NAŽKA, NYMFA, OCELE, OSTŘÍ, PODAT, RODEO, SNOBI, SPÍŽE, ŠVIHY, TALÍŘ, ZMARY, KLISMA, STON-

KY, TENTÝŽ, TETŘEV, TRIODA, UŠANKA, VENTIL, BOHATEC,
KOMPLIC, NÁSKOKY, PARAGON, POTÁPKA.
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Městys Sloup
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PF 2019

Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů
v roce 2019 vám přejeme z 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 21. prosince 2018 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. března 2019.
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POSEZENÍ SE SENIORY

foto: Jana a Robert Matuškovi

MIKULÁŠSKÁ STEZKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

foto: Jana a Robert Matuškovi,

foto: Jana a Robert Matuškovi
Jiří Marek

