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SLOVO ÚVODEM
Vážení sloupští sousedé,
v létě dovrším třináctý rok ve službě sloupského faráře. Velmi dobře si vzpomínám na léto 2005, kdy jsem na základě pověření svého biskupa do služby nastoupil. Do té doby jsem byl
ve Sloupu jen dvakrát. Coby dítě na školním výletě v jeskyních
a pak v létě 1999 na návštěvě u tehdejšího kaplana P. Křivého. Nevěděl jsem, co mě zde čeká. Úplně neznámí lidé, poutní
místo se svými zvláštnostmi… Byl jsem tehdy velmi vděčný za
každého, kdo mi nabídl pomocnou ruku. Přesto začátky byly
krušné. Možná o to víc si považuji toho, že zde mohu žít a pracovat. Že když se odněkud vracím, tak říkám: „Jedu domů.“
Máme před sebou Velikonoce. Pro někoho svátky utrpení,
smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Pro jiného svátky nadcházejícího jara. Pro některé obojí. Pokaždé ale jde o nový
začátek. Něco končí, jiné začíná. To začínající přitom často
vzniká na základech toho, co bylo. Proto je třeba to minulé
znát. A moudře zhodnotit, co je ještě k užitku a co je lepší
odložit a už se k tomu nevracet.
Nedávná inaugurace staronového prezidenta ČR nám dala
vzpomenout na vyhrocenou kampaň před 2. kolem volby.
Mluvilo se o příkopu, který vedl skrze mnohé rodiny, obce,
farnosti, skrze celý stát. Je běžné, že ve snaze o dobrou věc
dochází ke střetům. Je nešťastné, pokud nejde o dobrou věc,
ale především o střet samotný, který se za dobrou věcí maskuje.
Nechci moralizovat. Chci povzbudit ty, kteří mají zájem o
dobré věci, o to, aby se nám ve Sloupu žilo dobře - nebojte
se v podzimních volbách do obecních zastupitelstev přihlásit
o mandát zastupitele. Je to sice služba, kde nelze očekávat
trvalý vděk. Často spíš opak. Ale žádné dobro, které za sebou
zanecháme, se neztratí. A ti, co přijdou po nás, v něm mohou
pokračovat.
Přeji vám požehnané Velikonoce 2018.
Karel Chylík, farář ve Sloupu
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AKTUALITY Z RADNICE
Na posledním zasedání Zastupitelstva městyse Sloup v loňském roce,
které proběhlo dne 13. 12. 2017, byl
schválen rozpočet městyse Sloup na
rok 2018. Počítá se s celkovými příjmy
+ financování ve výši 16 593 300 Kč
a celkovými výdaji ve výši 16 593 300
Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty obvyklé
výdaje, jako je příspěvek do Svazku
obcí Sloup, Šošůvka ČOV a kanalizace (470 tis. Kč), splácíme úvěry - zateplení ZŠ (675 tis. Kč), opravu střechy
MŠ (215 tis. Kč), nákup budovy restaurace na koupališti (172 tis. Kč) a kotelnu v ZŠ (261,6 tis. Kč). Další plánované výdaje se týkají rozšíření chodníků
(1 000 tis. Kč), příspěvek MŠ (260 tis.
Kč), příspěvek ZŠ (3 000 tis. Kč), spoluúčast na rekonstrukci učeben v ZŠ
(740 tis. Kč), průzkumný vrt +projektová dokumentace (555 tis. Kč), doplnění dětského hřiště (200 tis. Kč), veřejné
osvětlení (650 tis. Kč), pohřebnictví
(268 tis. Kč), sběr a svoz komunálního
odpadu (420 tis. Kč), opravy a údržba majetku (690 tis. Kč), SPOZ (223
tis. Kč), požární ochrana (306 tis. Kč)
obecní zastupitelstvo (1 093 tis. Kč) a
činnost místní správy (2 490,5 tis. Kč).
Dále byla schválena individuální dotace pro TJ Sloup na provoz a údržbu
(350 tis.) a na další etapu výstavby
tenisových kurtů ve výši (160 tis. Kč).
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Částkou (80 tis. Kč) přispějeme na
opravu kříže na hřbitově.
Hospodaření máme opět v pořádku
Ve dnech 28. 2. a 1. 3. 2018 proběhl závěrečný přezkum hospodaření
městyse Sloup a Svazku obcí Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace za rok
2017. Konečné zápisy obsahují konstatování, že při přezkoumání nebyly
zjištěny chyby a nedostatky a závěrem
je uvedeno, že nebyla zjištěna žádná
závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření jednak
městyse a taktéž svazku obcí.
Odpadové hospodářství
V rámci DSO Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras jsme úspěšně dokončili projekt „Předcházení vzniku odpadu v Moravském krasu“. DSO podal
žádost o dotaci na projekt v celkové
výši 9 319 809, 62 Kč, kdy byla přidělena dotace ve výši 7 921 838, 17 Kč.
Pro městys Sloup byly pořízeny kompostéry za 180 230 Kč a štěpkovač za
258 940 Kč, kdy dotace činila 373 295
Kč a podíl městyse Sloup je 65 875 Kč.
Pro letošní rok zůstává poplatek
za komunální odpad v nezměněné
výši, tedy 500 Kč na poplatníka a rok
(splatnost do konce března). U toho-
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to poplatku je třeba počítat s tím, že
s blížícím se zákazem skládkování nebude tato cena v budoucnu udržitelná.
V měsících duben až listopad budou
opět umístěny nádoby na bioodpad na
obvyklých místech. Kdo má ve Sloupě
uhrazen poplatek, může taktéž využívat služeb sběrného dvora ve Veselici.
(http://www.vavrinec.cz/sberny-dvur
-odpadu/)
Hledání nového zdroje vody
Práce na novém zkušebním vrtu
SL-2-18 byly úspěšně dokončeny a
dílo bylo předáno. Současně byla
zpracována „Závěrečná zpráva hydrogeologického průzkumu – Průzkum
zdroje podzemních vod pro městys
Sloup“. Výsledky provedeného hydrogeologického průzkumu jsou pozitivní
(dostatečné množství a dobrá kvalita
vody) a vrt SL-2-18 je doporučen k aktivaci jako trubní vrtaná studna. V tomto roce bude zpracována Projektová
dokumentace na připojení vrtu do stávajícího vodojemu. Následovat budou
příslušná povolení a jednání s LČR a v
roce 2019 by mohla být zahájena realizace stavby samotné. Je třeba počítat
s investicí cca 2,5 mil. Kč (bude tedy
opět hledána možnost finanční podpory). Největším přínosem této akce
bude jistota zásoby vlastní pitné vody
pro Sloup na dlouhá léta dopředu. Na
tento zkušební vrt se podařilo získat
dotaci ve výši 296 211 Kč a podíl měs-

tyse Sloup činí 74 030 Kč.
Cena vody ve Sloupě pro rok 2018
Cena vody ve Sloupě je tvořena
součtem vodného a stočného.
1) O výši vodného na příslušný rok
rozhoduje Zastupitelstvo městyse
Sloup, které na svém zasedání dne
13. 12. 2017 schválilo Variantu s 0%
nárůstem ceny vodného v roce 2018,
tj. vodné stejné jako v loňském roce
29,90 Kč/m3 bez DPH.
2) Cena stočného je v kompetenci
Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV
a kanalizace. Svazek se musí držet
finanční analýzy, jenž určuje cenu na
každý rok + inflaci. Tato částka je daná
SFŽP a je důsledně sledována. Tudíž
ji ani vlastně Svazek nestanovuje, ale
je mu určena podmínkami poskytnutí
dotace v rámci udržitelnosti projektu.
Zmiňovaná udržitelnost projektu je 10
let, takže jsme zhruba v polovině. Pro
letošní rok je cena stočného dle finanční analýzy vyčíslena na částku 70,30
Kč/m3 bez DPH. Zde je povolena jistá
hranice, kterou je nejméně 90% dle finanční analýzy. V našem případě by to
činilo částku ve výši 63,27 Kč/m3 bez
DPH.
Státní fond životního prostředí jmenovanou finanční analýzou zjednodušeně řečeno sleduje zásadní cíl. A to
ten, aby příjemci dotací byli schopni
po ukončení životnosti vybudovaných
5
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čistíren odpadních vod a kanalizací
za peníze vybrané na stočném platit
nejen jejich údržbu, ale zároveň komplexně vystavět nové zařízení. Jistě,
bavíme se o situaci, která nastane za
několik desítek roků, ale i za těch několik desítek roků je třeba, aby na účtu
svazku byl dostatek finančních prostředků. Novou dotaci už nám nikdo
neposkytne.
Jednou z možností, jak cenu stočného snížit, je dosažení tzv. sociálně únosné ceny vody (SÚC). Zde se
sčítá vodné i stočné. SÚC se každoročně stanovuje pro jednotlivé kraje
ČR. Ovšem zatímco v roce 2017 byla
tato cena stanovena na částku 94,64
Kč/m3 (tudíž nebyl zásadní důvod ke
zdražování stočného), tak letos se
v SÚC odráží ekonomický růst, včetně
růstu mezd, valorizace atd. SÚC na
rok 2018 je stanovena ve výši 103,63
Kč/m3 bez DPH.
Svazek tedy podal žádost na Státní

fond ŽP o snížení ceny vody na SÚC.
Ve hře byla ještě možnost přepočtu
skutečně potřebných nákladů, tzv.
čistých příjmů, ale vzhledem k určitým
nejasnostem a riziku byla tato varianta
prozatím odložena. (Tato varianta by
mohla vést k dalšímu snížení ceny).
Státní fond žádosti o snížení ceny vody
na SÚC vyhověl a cena pro stočné na
rok 2018 je dle metodiky OPŽP 20072016 stanovena na 61,76 Kč/m3 bez
DPH.
Celková částka vodné + stočné pro
rok 2018 ve Sloupě je tedy 105,41 Kč/
m3, včetně DPH, což představuje nárůst ceny o 8,91 Kč/m3, včetně DPH.
Průměrná spotřeba vody na osobu ve
Sloupě je cca 30 m3/rok, takže když to
přepočítáme na „reálné peníze“, nárůst ceny bude o 267,3 Kč včetně DPH
na osobu za kalendářní rok, cca 22 Kč
za měsíc.
Vlajka u kulturního domu
Možná jste zaznamenali,
že vedle kulturního domu
ve Sloupě se od 1. 1. 2018
objevila česká státní vlajka.
Tato vlajka je zde vyvěšena na počest 100. výročí
vzniku Československa.
Kolumbárium
K plánovanému kolumbáriu máme zpracovanou
projektovou dokumenta-
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ci, jejíž autorkou je Ing. arch. Monika
Sirná. Kolumbárium je rozvrženo do
tří realizačních etap. V letošním roce
bude vybudována 1. etapa, jejíž součástí bude pamětní deska, která bude
odhalena při výročí vzniku Československa. Projektová dokumentace je k
nahlédnutí na úřadu městyse.
Nová posilovna v budově ZŠ
V rámci dohody související s přesunem knihovny do ZŠ byla dokončena nová posilovna. Provoz nové školní posilovny pro veřejnost je pondělí
až pátek, vždy 16:00 – 20:00 hodin.
Vstupné je 50 Kč na hodinu. Vstup si
domluvte s paní Jitkou Svánovskou.
Důležité upozornění: uživatelé jsou po-

vinni užívat posilovnu vždy nejméně ve
dvojici.
Problém nedodržování rychlosti a
prašnost v městysi
Ožehavým tématem se stává pravidelně se opakující nedodržování
nejvyšší povolené rychlosti v obci.
Narostla i samotná intenzita dopravy.
Problém vnímáme a snažíme se najít
optimální řešení i s ohledem na finanční možnosti. Ideálním řešením, které
funguje s velkou úspěšností již i jinde,
je úsekové měření rychlosti v obou
směrech. Jedná se však o investici
cca 1,5 mil. Kč v jednom úseku a samotné vymáhání pokut je složitější legislativní oříšek. Zvažovány jsou i další
možnosti, které konzultujeme s PČR a
MěÚ v Blansku.
Velkou nepříjemností je i vzhledem
k průběhu letošní zimy zvýšená prašnost v okolí hlavních komunikací. Prašnost v městysi nemá jednoduché řešení. Jsme součástí Chráněné krajinné
oblasti Moravský kras, kde je striktně
dáno, že lze využívat pouze inertní
posypový materiál. Částečně jsme
schopni prašnost eliminovat vlastním
zametacím kartáčem, ale doslova vysvobozením je až závěrečný po zimní
úklid, který provádí SÚS Blansko. Částečně mohou přispět i občané úklidem
před svými domy. Nemalá část uklízí
každoročně a za to jim patří poděkování.
7
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S přicházejícím jarem Vám všem
přeji veselou mysl, zdravý nadhled
a spoustu elánu do dalších letošních
dnů.
starosta

1-11/2017 a zprávu z dílčího přezkoumání hospodaření na vědomí.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/13. 12. 2017
bylo schváleno.

Usnesení z konaných zasedání zastupitelstva městyse Sloup

U5/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Variantu 1 – 0%
nárůst ceny, tj. vodné 29,90 Kč/m3.
Nájemné 118,96 tis. Kč, nižší o 92,54
tis. Kč než plánované nájemné 2017.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/13. 12.2017
bylo schváleno.

USNESENÍ č. 6/2017 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne
13. prosince 2017
U1/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Vladimíra Čípka a Romana Kučeru,
zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U1/13. 12. 2017
bylo schváleno.
U2/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/13. 12. 2017
bylo schváleno.
U3/13. 12. 2017 Zastupitelstvo vzalo
na vědomí informace o plnění usnesení a informace ze zápisů kontrolního a
finančního výboru.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/13. 12. 2017
bylo schváleno.
U4/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo Zprávu o výsledku hospodaření městyse Sloup za
8

U6/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí informace
ohledně plánované ceny stočného pro
rok 2018.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/13. 122017
bylo schváleno.
U7/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dary občanům městyse Sloup v celkové výši
49 500 Kč. (viz tabulka, která je součástí zápisu).
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/13. 12. 2017
bylo schváleno.
U8/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 296 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu (část, kde je
umístěno vstupní schodiště do hotelu
Stará škola). Záměr bude zveřejněn v
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souladu s požadavky zákona.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/13. 12. 2017
bylo schváleno.

jmy + financování celkem ve výši 16
593 300 Kč, výdaje celkem 16 593 300
Kč. Schválený rozpočet tvoří přílohu
zápisu.

U9/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem pečovatelského bytu č. 259/1 panu Zdeňkovi Podanému.

Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/13. 12.
2017 bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/13. 12. 2017
bylo schváleno.
U10/13. 12. 2017 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 1. 1. 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 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/13. 12.
2017 bylo schváleno.
U11/13. 12. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje rozpočet
městyse Sloup na rok 2018 v příjmové
i ve výdajové části na paragrafy. Pří-

U12/13. 12. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Přílohu č. 1
– Ceník, ke Smlouvě o spolupráci obcí
při využití Sběrného dvoru odpadů ve
Veselici ze dne 17. 12. 2015.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/13. 12.
2017 bylo schváleno.
U13/13. 12. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
nájmu č.: 144/410/2017, mezi Lesy
České republiky, s. p. (pronajímatel) a
Městysem Sloup (nájemce) a pověřuje
starostu podpisem uvedené smlouvy.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/13. 12.
2017 bylo schváleno.
U14/13. 12. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a souhlasí
se sazbou poplatku na rok 2018 v nezměněné výši 500 Kč.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/13. 12.
2017 bylo schváleno.
U15/13. 12. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo na vědomí Rozpočto-
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vá opatření č. 11/2017, č. 12/2017, č.
13/2017 a současně schvaluje Rozpočtové opatření č. 14/2017. Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U15/13. 12. 2017 bylo
schváleno.
U16/13.
12.2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Darovací
smlouvu mezi Radimem Slováčkem
(dárce) a Městysem Sloup (obdarovaný). Předmětem smlouvy je stavba
vodovodu v délce 77,10 m, potrubí PE
100 RC 90 x 8,2 mm.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/13. 12.
2017 bylo schváleno.
U17/13.12.2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o nájmu a provozování zdroje tepla č. 24/2007 NP. Dodatkem se
mění doba platnosti smlouvy, která se
prodlužuje do 31. 12. 2018. Výsledek
hlasování pro 6, proti 1 (Roman Kučera), zdržel se 0. Usnesení U17/13. 12.
2017 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 1/2018 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup ze dne
6. března 2018
U1/06. 03. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
PharmDr. Jitku Havelkovu a Vladimíra
Čípka, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
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zdrželi se 0.
Usnesení U1/06. 03.
2018 bylo schváleno.
U2/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
zasedání.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U3/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo zprávu ze závěrečného přezkoumání hospodaření za rok
2017, stejně jako zápis KV – únor 2018
na vědomí.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U4/6.3.2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu 31.
12. 2017 včetně inventarizační zprávy
a dále schvaluje vyřazení a přeřazení
majetku dle návrhů, které jsou nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U5/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje individuální dotaci
z rozpočtu městyse Sloup, ve výši 350
tis. Kč, včetně Veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2018 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/6. 3. 2018
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bylo schváleno.

bylo schváleno.

U6/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje účelovou investiční
dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve
výši 160 tis. Kč, včetně Veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2018 a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/6. 32018
bylo schváleno.

U10/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1 001 C 18/57 s Českou republikou
– Státní pozemkový úřad (dotčené pozemky parc. č. 628, 654/5 a 654/6 v
k. ú. Sloup v Moravském krasu), jednorázová úplata 32 820 Kč a pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/6. 3. 2018
bylo schváleno.

U7/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dary ve výši
1000 Kč SHČM – okrsku Sloup, Vavřinec 54, 679 13 Sloup v Mor. Krasu,
3500 Kč MO STP z.s. Sloup, Šošůvka
a Vysočany a 5000 Kč Českému svazu
včelařů, z.s. a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U8/6. 3. 2018 Zastupitelstvo bere
hospodářský výsledek společnosti
RELAXA, s.r.o. na vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U9/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní
závěrku společnosti AKTIVITY SLOUP
s.r.o. za rok 2017.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/6. 3. 2018

U11/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje smlouvu o dílo s
firmou VAS, a.s. „Sloup – napojení vrtu
SL-2-08 do VDJ“ – PROJEKT, včetně
využití In-house zadávání a pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U12/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu č.
04361711 o poskytnutí podpory ze
Státního fondu životního prostředí České republiky a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U13/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Aktualizaci – Programu rozvoje venkova pro městys
11
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Sloup.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U14/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 2 k
nájemní smlouvě 1/2017 ze dne 27. 2.
2017 s panem Štěpánem Strachoněm
a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U15/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 296 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu o výměře 19 m2,
společnosti Hotel Stará škola s.r.o., IČ:
04520319 a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U16/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ Sloup za rok 2017 a
schvaluje převod částky 75.904,81 do
rezervního fondu MŠ.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/6. 3. 2018
bylo schváleno.
U17/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Veřejnoprávní
smlouvu o příspěvku - na předfinancování projektu Předcházení vzniku od12

padů v Moravském krasu s DSO Spolkem pro rozvoj venkova Moravský kras
a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/6. 3.2018
bylo schváleno.
U18/6. 3. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo na vědomí zprávu
zřizovatele, že nebudou vyhlašovány
konkurzy na místa ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Sloup a MŠ Sloup.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/6. 3. 2018
bylo schváleno.
Chodník není parkoviště
Každý občan se jistě setkal se situací, kdy mu při chůzi po chodníku cestu
přehradilo zaparkované vozidlo. Pokud je dostatek prostoru, tak chodec
může bez problémů vozidlo obejít. Ovšem v případě, že zde dostatek prostoru není, nezbývá chodci jiná možnost, než vstoupit do vozovky.
Řidič, který vozidlo na chodníku zaparkoval, si ani nemusí uvědomit, že
svým jednáním nejen znepříjemňuje
chodcům pohodlnou chůzi, ale zejména, že je vystavuje vysokému riziku
při vstupu z chodníku do vozovky. Riziko spočívá hlavně v možnosti střetu
chodce s projíždějícím vozidlem, které
se značně zvyšuje u specifických typů
osob. Představme si staršího člověka,
který s věkem ztrácí sluch, zrak a jeho
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schopnost rozpoznat rychlost jedoucího vozidla je snížena, jak vchází do
prostoru vozovky, rozhlíží se, sestupuje z chodníku a snaží se co nejrychleji
zaparkované vozidlo obejít. A co teprve maminka s kočárkem, která musí
překonat bariéru sněhu, aby se mohla vyhnout vozidlu, které řidič zaparkoval na chodníku před domem, aby
nemusel otevírat bránu na pozemek
domu, nebo nemusel udělat pár kroků z parkoviště. Obdobný problém se
týká i handicapovaných spoluobčanů,
kteří ke svému pohybu využívají různé
zdravotní pomůcky. Ovšem nejvíce
ohroženou skupinou jsou děti, které v
zápalu hry či rozhovoru bezmyšlenkovitě vstoupí do vozovky, kde současně
projíždí vozidlo a neštěstí je na světě.
Všichni držitelé řidičského oprávnění pro řízení motorového vozidla byli
seznámeni mimo jiné i se skutečností,
že jízda a parkování na chodnících je
zakázána. To se týká nejen samotných
automobilů, ale i motocyklů a přívěsů.
Porušení těchto zákazů pak může vést
nejen k uložení pokuty za spáchaný
přestupek, ale ze strany oprávněných
orgánů může být přikročeno k zabránění odjezdu vozidla technickými
prostředky, tzv. „botičkou“, nebo odtahem. Samozřejmě jsou stanoveny i
výjimky, kde je možné po chodníku jet,
či zde parkovat. Jedná se zejména o
příčné přejíždění chodníků na místa le-

žící mimo komunikaci, jako např. garáže, zahrady, dvory a další. Parkování,
a to jak částečné, tak i úplné pak může
být povoleno dopravními značkami.
Parkovat se nesmí ani na nájezdech
přes chodník, neboť tento nájezd je
součástí chodníku, ne vozovky a ani
objektu, ke kterému směruje.
Otázkou je, co vlastně lze za chodník
považovat. Pojem chodník je vymezen
v ČSN 736110, kde je uvedeno, že se
jedná o část přidruženého dopravního
prostoru určeného zejména pro chodce, přičemž je oddělen od hlavního
dopravního prostoru vertikálně nebo
horizontálně. Není rozhodující, jaký
povrch chodník má, jestli je zde položena dlažba, živice či jiný, třeba i nezpevněný materiál, rozhodující je zápis
v katastru nemovitostí.
Chtěl bych tedy apelovat na všechny
řidiče, kteří v naší obci žijí, nebo tudy
jen projíždí, aby se nad svým jednáním
zamysleli a byli alespoň trochu ohleduplní a svá vozidla parkovali na místech k tomu určených nebo na svých
pozemcích a ne na chodnících, které
jsou určeny hlavně pro chodce. Ne nadarmo se říká, že neštěstí nechodí po
horách, ale po lidech, a kvůli pár krokům navíc může dojít k ohrožení zdraví
a života i vašich blízkých či známých.
(zdroj: Zpravodaj obce Vysočany,
prosinec 2017)
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Nová posilovna – poděkování Sloupu
Nedávno se ukázalo, že bude co
nejdříve nutné přesunout obecní
knihovnu. Jediné vyhovující místo byl
prostor ve škole, ve kterém se původně nacházela dosluhující školní posilovna. Vybudování obecní knihovny
místo staré posilovny bylo schváleno s
tím, že zřizovatel po dohodě se školou
vybuduje novou posilovnu na jiném
místě.
Nyní můžeme ohlásit – je hotovo!
Nová školní posilovna je v provozu a
nedávno úspěšně absolvovala revizní
prohlídku.
Dovolte mi, abych Sloupu jménem
žáků i veřejnosti poděkoval za dobrou práci a splněný slib. Četl jsem, že
nás v nejbližším období čekají jedny
volby za druhými. To znamená, že o
nejrůznější sliby nebude nouze. Velmi
si vážím toho, že ve Sloupě se pracuje
také na jejich plnění.
Provoz nové školní posilovny pro
veřejnost
Pondělí až pátek, vždy 16:00 –
20:00 hodin. Vstupné je 50 Kč na hodinu. Vstup si domluvte s paní Jitkou
14

Svánovskou. Důležité upozornění:
uživatelé jsou povinni užívat posilovnu
vždy nejméně ve dvojici a dodržovat
provozní řád.
Zápis
Termín zápisu ke školní docházce
je úterý 3. dubna 2018 v 15:00 hodin.
Týká se dětí, které nejpozději 31. srpna 2018 dovrší věk 6 let. Další informace k zápisu najdete na www.zssloup.
net.
Změny v pedagogickém sboru školy
Pracovní smlouvy skončily Mgr.
Janě Mikuláškové a Mgr. Petru Sehnalovi. Náš pedagogický sbor posílily
Mgr. Iva Paděrová (1. stupeň) a Mgr.
Hana Veselá (matematika, informatika). Novým kolegyním přejeme mnoho pracovních úspěchů.
Jarní práce kolem školy
Tuhé únorové mrazy jsou pryč a
jaro je konečně v dohledu. Každý
dobrý hospodář využije tuto roční
dobu k tomu, aby napravil škody po
zimě. Dost práce je také kolem školy
– vyhrabat trávníky, prořezat okrasné
záhonky, zamést a uklidit. Jako kaž-
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doročně budou s těmito pracemi pomáhat žáci školy. Vztah k životnímu
prostředí a péče o majetek je totiž důležitá součást základního vzdělání. Z
toho důvodu jsme práce žáků v okolí
školy zařadili do školního vzdělávacího programu naší školy, takže jsou – s
přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu – pro děti povinné.
Jarní projektová výuka
Celoškolní projektová výuka zaměřená na krásy Moravského krasu čeká
žáky ke konci dubna. Děti z páté až
deváté třídy se rozdělí do smíšených
skupin, budou samostatně shromažďovat a třídit potřebné informace
a výsledky svojí práce prezentovat
ostatním skupinám. Tuto formu výuky
jsme v minulosti ověřovali již několikrát

a pokaždé měla velký úspěch. O podrobnostech budeme veřejnost informovat.
Ředitelská volna
Ve druhém pololetí žáky čekají dva
dny ředitelského volna. V pátek 23.
března bude tradiční volno na Květný
pátek. V pondělí 30. dubna se nám
naskytla příležitost navštívit úspěšnou
brněnskou školu ZŠ Sirotkova. Návštěvy se zúčastní celý pedagogický
kolektiv naší školy, takže v tento den
budou mít žáci volno. O týden později
na oplátku přivítáme učitele ZŠ Sirotkova ve Sloupě. Děkujeme za pochopení.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Olympiáda ve Sloupě. Světové sportovní zápolení si naši žáci užili také formou celoškolní projektové
výuky. Celá akce vyvrcholila celoškolním pátečním sledováním hokeje, při kterém děti fandily tak, až
se škola otřásala v základech.
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Z naší mateřské školky
MŠ Sloup obdržela certifikát Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný
svět
Bezpečnost dětí tady v naší školce
ve Sloupě pro nás vždy byla a samozřejmě stále je naprosto zásadní a prvořadá. Proto jsme uvítali příležitost
zapojit do nového programu zaměřeného právě na bezpečnost dětí ve
školkách i na bezpečné pracovní podmínky pro personál školek.
Program se nám zalíbil svým záměrem i obsahem. Po seznámení s tímto programem nás rychle podpořilo i
vedení obce, a tak jsme mohli neprodleně začít s realizací. Příprava byla
náročná a poměrně intenzivní, ale pro
nás a pro školku jako takovou zároveň značně přínosná. 154 systémových požadavků programu Bezpečná
školka, které jsme museli splnit, jde
totiž nejen napříč právními požadavky
BOZP, příslušných školských zákonů
a směrnicemi MŠMT, ale také zcela praktickými a konkrétními věcmi a
podmínkami přímo ve školce. Zabývají
se skutečným fungováním organizace
práce a správné každodenní praxe
nutné pro soustavné zajišťování vysoké úrovně bezpečnosti dětí a BOZP
jako celku. Velkou většinu požadavků
jsme samozřejmě již splňovali, přesto
16

řada požadavků programu byla pro
nás nová a přinesla nové pohledy na
možná významná rizika pro děti i personál.
V prosinci potom proběhl audit splnění podmínek programu Bezpečná
školka za přítomnosti vedoucího auditora Ing. Ivana Vychodila ze společnosti Safeage, která program Bezpečná školka zajišťuje, a za podpory
společnosti ENVIPO team, která nám
pomohla s realizací některých systémových požadavků programu. V
auditu jsme k naší velké radosti velmi
dobře obstáli a obdrželi jsme certifikát
Bezpečná školka – Ufíkův bezpečný
svět.
Co z toho máme? Další významné
snížení možného rizika úrazů dětí, což
je pro nás to zásadní. Jsme nyní důslednější, co se týká bezpečného designu a technického provedení vnitřního i vnějšího areálu, řízení vstupů do
budovy i venkovního areálu. Provedli
jsme řadu úprav. Dalším je snížení rizik při práci s látkami, které mají charakter chemikálií - barvičky, lepidla
apod. Větší bezpečnost při práci a
hraní si s drobnými předměty, u kterých hrozí nebezpečí vdechnutí nebo
polknutí, ale které jsou na druhé straně tak moc důležité pro rozvoj drobné
motoriky dětí. Bezpečnější organizace
vycházek, bezpečnější jízda na koloběžkách a odrážedlech – používání
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přileb. Zajištění bezpečnějších podmínek při práci nejrůznějších dodavatelů
v areálu MŠ. A takových drobných či
větších zlepšení by se našla celá řada.

ku „Vrána Cecilka, havran Cyril a bacil
Vasil“. Při pohádce se děti nejen zasmály, ale také si zazpívaly a procvičily celé tělo.

Jsme také moc rády, že se o to vše
nyní můžeme podělit i s Vámi, s rodiči
našich dětí, a že můžeme zcela nezávisle říci – naše mateřská škola ve
Sloupě je bezpečná.

V březnu jsme v naší školce vítali jaro
společně s divadlem Úsměv pohádkou „Jaro s čápem“.

V lednu jsme zavítali do sousední
základní školy na již tradiční Den otevřených dveří. Na celé dopoledne byl
pro nás připravený program v 1. třídě,
družině, počítačové učebně, cvičném
bytě, jídelně, jazykové učebně a tělocvičně.

Zápis do Mateřské školy Sloup na
školní rok 2018-2019 se bude konat ve
středu 2. května 2018 v době od 8:00
do 12:00 hodin v kanceláři MŠ. K zápisu je třeba přijít s dítětem a přinést
občanský průkaz zákonného zástupce
dítěte, rodný list dítěte a žádost, kterou
si rodiče předem vyzvednou v mateřské škole.

V únoru nám ve školce hrálo Medouškovo divadélko poučnou pohád-

Hana Hebelková
ředitelka MŠ
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Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
My, tři králové jdeme k vám, štěstí,
zdraví vinšujem vám...
Toto tříkrálové přání znělo přede
dveřmi našich domácností již tradičně hned na počátku nového roku,
tentokrát 6. ledna 2018. Sloupští koledníci nám přišli nejen popřát, ale
také požádat o přispění do Tříkrálové sbírky. Již po osmnácté ji v naší
republice pořádá Charita České republiky, na Blanensku a Boskovicku
ji organizuje Oblastní charita Blansko.
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Výsledek letošní sbírky v naší obci
ukázal, že víme o lidech, kteří nemají
tolik zdraví a štěstí, že na ně myslíme
a že mohou počítat s naší přátelskou
pomocí. Do letošní Tříkrálové sbírky
jsme ze Sloupu společně přispěli
částkou 30.682 korun.
Poděkování patří především vám,
dárcům, kteří jste podle svých možností přispěli do pokladniček koledníků nebo formou dárcovské DMS.
Svůj podíl na úspěchu této charitativní akce mají také samotní koledníci,
kteří rádi, ochotně a zodpovědně ve
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svém volném čase obešli s tříkrálovými pokladničkami všechny domácnosti ve Sloupě. Poděkování si jistě
zaslouží Dominika Skoupá, Martina
Lusková, Martin Luska mladší, Eva
Zatloukalová, Jiří Marek, Radek Odehnal, Karolína Šindelková a Hynek,
Vojtěch, Jan a Šimon Štrajtovi.
Občané všech měst a obcí blanenského okresu letos přispěli do
Tříkrálové sbírky dohromady částkou
2.106.080 korun, což je o 148.484
koruny více než v loňském roce. Tyto
finanční prostředky chce Oblastní
charita Blansko využít především na
bezbariérovou úpravu budovy komu-

nitního centra v Doubravici, na nákup
postelí do azylových domů pro matky
s dětmi a do noclehárny pro muže.
Dále jako záchranná síť pro nejpotřebnější podpoří charita humanitární
služby na území okresu Blansko.
Milí spoluobčané, přeji vám i vašim rodinám, abyste rok, který jste
s dobrým úmyslem začali, prožili ve
zdraví a spokojenosti, vzájemné pospolitosti a se stálým zájmem o lidi
kolem sebe.
Božena Krátká
organizátorka Tříkrálové sbírky ve
Sloupě
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
Z ČINNOSTI SPOZ
Divadlo KDO
Jako každým rokem, tak i letos nás
navštívili divadelní ochotníci z Krásenska. Uvedli situační komedii s názvem
Teď ne! aneb Na tohle teď není ta
pravá chvíle. Autorem této komedie
je francouzský scénárista a dramatik
Jean-Claude Islert, jehož hra slaví
úspěchy téměř v celé Evropě. U nás
se hrála v Divadle Bolka Polívky a letos ji má v repertoáru Švandovo divadlo v Praze. Motto hry se dá vyjádřit
takhle: „Když si myslíte, že máte vše
pod kontrolou, život a nástrahy vás
přesvědčí o opaku.“ Věřím , že se hra
líbila a budeme se těšit na příští rok.
Dětský karneval
V kulturním domě jsme pro naše
nejmenší připravili karnevalové odpoledne. Děti se za doprovodu rodičů,babiček a dědečků vydováděly
pod taktovkou tanečního školitele
Šáši Viktora. Obdivovali jsme krásné
masky našich dětí, které si odnesly
sladkou odměnu a foliový balónek
v podobě Šmoulů, Mimoňů, Ledového království a hezkých zvířátek.
Sousedský bál
V pátek jsme uspořádali Soused20

ský bál a třetím rokem
v maškarním stylu.
Věnovat čas přípravě masky je někdy těžší než vyjít ve
společenské róbě. O to větší je ale
veselí a uvolněnější zábava. I když
o klasickou atmosféru nebyla nouze,
protože přestávky nám zpestřili manželé Pernicovi, taneční mistři ve společenských a latinskoamerických tancích. A jako ušité na míru bylo vtipné
vystoupení Sigma Pumpy, za což jim
děkujeme.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem členům Výboru pro občanskou záležitost, kteří se na těchto akcích podíleli.
Nadcházející akce
30. 4.		

Pálení čarodějnic

11. – 13. 5.

Výstava 100 let s osmičkou na konci

2. 6.		

Nežij vteřinou

9. 6.		

Dětský den

Obracíme se s prosbou na ty, kteří
mají doma předměty z 50. – 80. let,
a byli by ochotni zapůjčit je na výstavu, aby se obrátili na pana Vladimíra
Čípka.
Děkujeme!
PharmDr. Jitka Havelková
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PIVÁRENSKÁ ŠIPKA
Šipkařský sport získává v České
republice stále víc na popularitě. Základna šipkařů se neustále rozrůstá.
Tomu určitě napomohlo i to, že 23. 2.
2018 se podařilo v Praze uspořádat
exhibici nejlepších světových šipkařů,
kterou navštívilo i několik sloupských
příznivců této hry.
Proto jsem se rozhodl uspořádat 3.
března ve Sloupě v Pivárně větší turnaj. (Menší turnaje se u nás pořádají každou středu a jsou samozřejmě
přístupné komukoli). Začátkem února
jsem oslovil svého kamaráda, skvělého šipkaře z oddílu DC Orli Ráječko
Pavla Slezáčka, který má s pořádáním podobných akcí zkušenosti.
Společně jsme zapracovali na propagaci a přípravě. Pak nás čekalo
obstarat ceny pro prvních15 účastníků
a zajistit občerstvení pro 30-40 osob.
Odhad byl vcelku povedený, protože bojovat o prestiž a hodnotné ceny
přišlo a přijelo 34 sportovců. Přichystat tolik cen nebylo úplně jednoduché
a chtěl bych zde poděkovat všem,
kteří nám nezjištně pomohli. V první
řadě to byl opět Pavel Slezáček, další
díky patří Josefu Šindelkovi, Leopoldu
Skoupému, Romanu Štolpovi a Úřadu
městyse Sloup. S přípravou občerstvení nám pomohla osvědčená dvojka
- mamka Jiřinka a Jirka Mazel Marek.

K rozhodcovskému stolu se posadili
Pavel Slezáček s Jitkou Svánovskou a
bezchybně se postarali o celý turnaj.
První místo obsadil dle očekávání extraligový hráč David ,,Gibon“
Bašný, druhý byl Josef,,Lopo“ Přikryl
(oba hrají za tým Dc Mustang Brno
B-Němčice), třetí příčku obsadil hráč,
který k nám přijel až ze Šumperku,
Jarda Sedláček. Ze sloupských šipkařů se nejlépe umístil ZdeněkTrefil
na devátém místě.
Díky všem a budeme se těšit na
příště!
Štépán Strachoň
ROZHOVOR S ...
Ve všední den to u nás doma vypadá stále stejně. Přijdu z práce domů
a ptám se svých tří školou povinných
synů. Tak co bylo dnes ve škole nového? Byla nějaká známka? Máte domácí úkoly? Nebyl náhodou ve škole
nějaký průšvih? A copak jste měli
dobrého na oběd? Po výčtu různých
odpovědí se mnohokrát dovím, že:
„Taťko, ten oběd byl tak dobrý, že
jsme si byli přidat.“ O školních jídelnách se dnes píše hlavně negativně a
to v tom smyslu, že kvalita stravy tam
není moc dobrá. A proto moje kroky
zamířily za paní Jiřinkou Markovou,
hlavní kuchařkou naší základní školy,
abych se jí zeptal, jak to ve sloupské
školní kuchyni chodí.
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Tak jakpak se, Jiřinko, vaří v nové
kuchyni?
Děkuji za optání. Skvěle. Když zapneme kotel, tak on za chvíli hřeje a
neteče. Varné plotýnky krásně reagují na nastavenou teplotu, smažička
smaží a když jí snížíme teplotu, tak
se i stane, a mohla bych pokračovat
dále. Původní vybavení bylo opravdu
za hranicí životnosti. Teď, když vše
funguje jak má, si to uvědomujeme
o to víc. Oproti původnímu vybavení
máme v kuchyni nainstalovánu velikou digestoř, která mnohonásobně
zlepšila prostředí, ve kterém pracujeme.
Kolik obědů denně vaříte?
Teď je to tak 480 až 490 obědů každý den. Vaříme pro naši základní školu, mateřské školy ve Sloupě, Vavřinci
a Petrovicích a ještě asi dalších šedesát obědů pro ostatní strávníky, jako

jsou důchodci nebo maminky na mateřské dovolené. Vaříme jednu polévku a dvě hlavní jídla. Jedniček je tak
sedmdesát procent, protože ty dostávají automaticky děti v mateřských
školách. Zde je kladen velký důraz na
to, aby byla dodržena nutriční hodnota, byly tu zastoupeny ryby, luštěniny,
zelenina atd. To je takzvaný spotřební koš, který se musí plnit. Na dvojku
vymýšlíme trochu méně tradiční jídla
nebo jídla vhodnější pro starší děti.
V kolik hodin začínáte?
Pracovní doba nám začíná v 6:00
hodin. Ale pokud máme v plánu nějaké složitější jídlo, začínáme o něco
dříve. To se stává někdy i třikrát do
týdne. Vzhledem k tomu, že jsme čtyři kuchařky a první jídla vydáváme už
v deset hodin (to jsou ta, která se vozí
do Petrovic a Vavřince), tak to ani jinak nejde. Na výdej jídla máme od
září ještě jednu
výpomoc. Když
se do jídelny přiřítí naráz sto dvacet dětí, tak to je
potom cvrkot.
Specializuje se
každá z vás na
něco
jiného?
Třeba, že jedna vaří polévku a další zase
omáčky?
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To ne. To my tak vůbec nemáme.
My to rády děláme všechno společně. Ráno přijdeme do práce a společně začneme krájet třeba maso. Potom
jdou dvě z nás nachystat brambory
a zbytek dochystá zeleninu a další věci. Postupně se tak vystřídáme,
aby to bylo spravedlivé. Když pečeme buchty, také je společně vyvalujeme, plníme a balíme. Pro kolektiv je
to myslím velmi důležité. Jednou jsem
byla v jiné školní jídelně, kde každá
z kuchařek pracovala ve svém pomyslném koutku a cítila jsem, že to není
to nejlepší řešení. Ona je u společné
práce i větší legrace, která by v každém zaměstnání neměla chybět.
Dnes je trend vařit z polotovarů,
kterých je na našem trhu velká
spousta. Používáte je také?
Na polotovary se díváme velmi negativně. Jediný polotovar, který používáme, jsou rybí prsty, které mají děti
opravdu moc rády a přiznám se, pro
nás je to poměrně jednoduché na přípravu. Základem dobrého jídla jsou
kvalitní vstupní suroviny. Do polévek,
omáček a dalších jídel patří čerstvá
kořenová zelenina a ostatní čerstvé
suroviny, ne žádná zmrazená nebo
dehydratovaná směs. To platí třeba
i pro bramborovou kaši, kterou také
děláme z brambor a ne z prášku. Nedovedu si dost dobře představit, že
nasypeme do kotle s vodou omáčku v

granulích, zamícháme, zahustíme ji a
dáme dětem. Když k nám začal jezdit
nový dodavatel, tak se moc podivoval, na co bereme tolik kořenové zeleniny, když v jiných školách jí berou
minimum. I když mraženou zeleninu
také někdy používáme, například po
orestování na másle jako přílohu. To
mají děti také rády.
Další z trendů dnešní doby je
zdravá výživa. Jak se s tím vypořádáte?
Jak už jsem řekla, v jídelníčku máme
zařazeno dostatečné množství ryb,
luštěnin a dalších zdravých potravin.
To podléhá přísným pravidlům. Používáme velmi kvalitní vstupní suroviny,
ale přesto někteří rodiče vyžadují vařit jídla, která jsou „zdravá“, ale která
děti moc neznají a ani nemusí. Jsou
to například jáhly, kuskus, pohanka
a další. My je do jídel také přidáváme, ale v opatrném množství, například do polévek. Ono by to dopadlo
takhle: uvaříme pohankovou kaší,
děti nám ji všechnu vrátí a jdou si do
obchodu koupit chipsy a energetický nápoj. Opravdu. Takhle to prostě
funguje. Rodiče jsou spokojeni, jaké
zdravé jídlo jsme dětem připravili, ale
ve finále je to úplně jinak. Mnoha rodičům také vadí používání uzenin.
Dáváme uzeninu, ale také velmi opatrně, například jednou až dvakrát do
měsíce. Dám další příklad. Uvaříme
23
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čočku na kyselo s párkem a děti to
všechno snědí. Když čočku uvaříme
s vajíčkem, tak ji vracejí zpět, protože
tam není ten „páreček“. To platí i pro
francouzské brambory. Pokud použijeme uzené maso, děti si chodí přidat. Použijeme-li náhražku v podobě
sojového masa, nebo tzv. Robi masa,
děti to prostě nechtějí a vrací nám to
nazpět. Důležité je to, aby dané jídlo
bylo zdravé, chutné a děti ho jedly.
Můžeme trochu experimentovat u jídel číslo dvě. To se totiž nedostane
do mateřských škol, kde je pouze tzv.
jednička. Pro nás je největší pochvalou a odměnou naší práce, když děti
přijdou k okénku zpět, že chtějí přidat,
protože jim to chutná.
Určitě máte vypozorováno, co
mají děti nejraději.
Na prvním místě to jsou špagety,
kolínka, prostě těstoviny. Dále pak
svíčková, řízek, buchtičky s krémem
a vepřové po italsku.
Ano, vepřové po italsku bylo i
moje nejoblíbenější jídlo ve zdejší
školní jídelně. A to už je 35 roků.
Navázali jste tedy na recepty vašich předchůdkyň?
Naše předchůdkyně byly vynikající
kuchařky a je nám ctí na jejich skvělou práci navázat. Mohu říci, že většinu dnes vařených jídel jsme převzali
právě od nich. To jsou osvědčené re26

cepty, u kterých máme jistotu, že jsou
dobré, děti ta jídla znají a hlavně, že
je budou jíst. Máme samozřejmě i jídla nová, která přišla s dnešní dobou.
Je to například pizza a hamburger. Ty
vaříme jako oběd číslo dvě, protože
do mateřské školy je to nevhodné.
Stane se, že některá z nás přijde s
novým receptem, my podle něho dětem uvaříme a pokud se setkáme s
kladným přijetím, zařadíme ho do naší
kuchařky.
Děkuji, Jiřinko, za zajímavý rozhovor a přeji vašemu kolektivu
spoustu spokojených strávníků.
Hynek Štrajt
TŘI OTÁZKY PRO...
Na naše otázky tentokrát odpovídal
pan Milan Novák, revírník
Nelze si nevšimnout, že v poslední době probíhá v lesích okolo
Sloupu poměrně intenzivní těžba.
Jaké jsou důvody pro tuto činnost?
Okolní lesy v historii patřily šlechtickému rodu Salmů, kteří se vyznačovali velmi kvalitním lesnickým hospodařením. Jako téměř v celé České
republice došlo ke změně druhové
skladby dřevin. V přírodě blízkém zastoupení by zde měly převládat bukové porosty s příměsí jedle, javoru, lípy
a dubu. Tyto byly postupně vymýceny
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a nahrazeny smrkovými monokulturami. Kladem smrčin je vysoká užitkovost a ekonomický výnos, ale záporem je labilita smrkových porostů vůči
suchu, větru, námraze, čímž dochází
k oslabení porostů a následnému
přemnožování hmyzích škůdců. V porostech se hospodaří dle schváleného Lesního hospodářského plánu.
V současnosti je zde spousta porostů v mýtném věku, ve stáří kolem sto
roků. Toto je doba, kdy je třeba začít
s obnovou smrčin, protože by docházelo k postupnému zvyšování hnilob a
tím rozpadu těchto nepůvodních smrčin. Lesníci se snaží hospodařit citlivě
a maloplošně, kdy maximální velikost
holé seče nepřesahuje 1 ha. Následné zalesnění se provádí ve zvýšené
míře původními dřevinami vhodnými
pro tato stanoviště (např. buk, jedle).
Občané se často ptají, jak je to
s užíváním cesty na Lukách, kterou si oblíbili cyklisté a bruslaři
ze širokého okolí?
Tato cesta byla vystavěna v rámci
komplexních pozemkových úprav a
primárně je určena k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.
Je konstruována na provoz dopravy o hmotnosti do 50 tun. Chápeme
rozhořčení některých občanů a sportovců, ale jiná cesta k zemědělské a
lesnické činnosti neexistuje.
Jaká byla letošní zima pro zvěř a

les?
Letošní zima byla mírná, ale myslivci přesto pečlivě přikrmovali. Možná
netušíte, ale zvěř seno téměř nebere a
v krmelcích tvoří spíše dekoraci, preferuje spíše jadrná krmiva. Zajímavostí letošní zimy je výskyt rysa, který se
pohybuje v širším okolí Moravského
krasu. Letos nás však potrápily větrné
poryvy, které způsobily četné polomy tisíců stromů a tímto jsme nuceni
řešit vzniklou kalamitní situaci. Dále
nás trápí již třetí rok trvající kalamitní
přemnožení kůrovce, který decimuje
smrkové porosty, a odumírání jasanu,
který napadá patogenní houba – Chalara fraxinea, která k nám doputovala
v rámci globálního obchodu z Korey.
Návštěvníci lesa v Pustém žlebu by
měli dbát zvýšené opatrnosti, protože
jasany podél cesty odumírají a hrozí
pády suchých větví. Tyto mohutné
jasany budou muset být bohužel postupně odstraněny.
za odpovědi děkuje
Ing. Martin Mikulášek
Z HISTORIE
100 let Československa
V letošním roce s osmičkou na konci si připomínáme kulatá výročí hned
několika historických milníků, které
byly v průběhu času pro život v naší
zemi klíčové, ať už v pozitivním, tak i
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v negativním smyslu.
S jednou z těchto osudových osmiček je spojen vznik Československa, které bylo jako samostatný stát
vyhlášeno 28. října 1918. Coby státní
útvar už Československo neexistuje,
ale sto let od jeho vzniku stále slavíme 28. říjen jako státní svátek.
Co se stalo před sto lety
Rozpad Rakouska-Uherska nezastavil ani ústupek v podobě císařem
Karlem I. nabízené federalizace v říjnu 1918. Čeští a slovenští politici v té
době již vyjednali u vítězných mocností Francie, Velké Británie a USA
uznání Československé národní rady
jako budoucí vlády samostatného
státu.
Prozatímní exilová vláda v čele
s Tomášem Garrigue Masarykem,
ministrem zahraničí Edvardem Benešem a ministrem vojenství Milanem Rastislavem Štefánikem byla
ustavena 26. září 1918 a 18. října v
Paříži publikovala takzvanou Washingtonskou deklaraci, která v podstatě
znamenala vyhlášení samostatnosti.
V textu adresovaném USA odmítla
autonomii českého a slovenského
národa ve federalizovaném Rakousko-Uhersku. Ústředním orgánem
domácího odboje byl Národní výbor
československý, jehož předsedou
byl Karel Kramář. Výbor připravoval
28

převzetí moci a vytvářel strukturu budoucího státu.
Když 27. října 1918 vídeňská vláda
vyjádřila ochotu jednat o mírových
podmínkách amerického prezidenta Woodrowa Wilsona, Pražané to
pochopili jako kapitulaci monarchie.
Vypukly živelné demonstrace, které
28. října 1918 vyvrcholily vyhlášením
samostatnosti a v zemi převzal moc
Národní výbor, reprezentovaný pěticí „mužů 28. října“ - Čechy Aloisem
Rašínem, Františkem Soukupem, Jiřím Stříbrným, Antonínem Švehlou a
Slovákem Vavrem Šrobárem.
V ranních hodinách 28. října 1918
převzali Antonín Švehla a František
Soukup jménem Národního výboru
Obilní ústav, aby zabránili odvozu
obilí na frontu. Následně se rozšířila
zpráva o uznání podmínek míru Rakousko-Uherskem. Na večer vydal
Národní výbor první zákon o zřízení
samostatného státu. Mezitím v Ženevě jednala česká delegace vedená
Kramářem s představiteli zahraničního odboje v čele s Benešem. Jednání
skončila 31. října a bylo na nich rozhodnuto, že Československo bude
republikou a Masaryk prezidentem.
Intenzivně se jednalo i na Slovensku - 30. října byla přijata Martinská
deklarace, která vyhlásila právo na
nezávislost slovenského národa a
zároveň vyjádřila vůli Slováků žít ve
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společném státě s Čechy. V listopadu pak Národní rada uherských Rusínů souhlasila s plánem na připojení
Podkarpatské Rusi k ČSR (definitivně
se tak stalo až 10. září 1919).
Vyhlášení republiky bylo programem první schůze revolučního Národního shromáždění v pražském
Thunovském paláci 14. listopadu
1918. Na téže schůzi byl Masaryk
zvolen prezidentem a byla ustavena i
vláda vedená Karlem Kramářem.
Historické souvislosti
V průběhu roku 1916 sestavili T.
G. Masaryk, Edvard Beneš a M. R.
Štefánik pozdější Československou
národní radu, která se stala hlavním
orgánem protirakouského odboje.
Silnou podporu nalezli v československých zahraničních legiích, které
se nejvýrazněji uplatnily na ruské jihozápadní frontě v létě 1917 při bitvě u Zborova. České veřejné mínění
se radikalizovalo až na počátku roku
1917. Velký vliv na tuto situaci měl
tzv. Manifest českých spisovatelů,
který koncipoval básník, dramaturg
Národního divadla a člen Mafie Jaroslav Kvapil. Domácí politici se objevili na scéně až při Tříkrálové deklaraci
na počátku ledna 1918. Deklarací byl
zahájen společný postup za osamostatnění doma i v zahraničí.
Dva týdny před koncem I. světové

války tak vznikla tzv. „první republika“, což je dodnes označení pro
Československo v období od roku
1918 až do vzniku mnichovské dohody v roce 1938. První republika
zahrnovala území Čech, Moravy,
Českého Slezska (jižní část Slezska),
Slovenska a Podkarpatské Rusi.
Rozpad Československa
Samostatný československý stát
vydržel s tragickou přestávkou způsobenou II. světovou válkou až do
roku 1992, kdy se rozpadl na Českou
a Slovenskou republiku. Přežili jsme
společně únorový převrat v roce
1948 i okupaci sovětskými vojsky
v roce 1968. Po pádu komunistického režimu v roce 1989 se ale stále
více začaly projevovat odstředivé
tendence zejména na Slovensku a
tehdejší politická reprezentace rozehrála hru, která skončila definitivním
rozpadem Československa na dva
samostatné státy. Navzdory velkým
emocím na obou stranách se politici
nakonec dokázali dohodnout a nekrvavý rozchod ocenil celý civilizovaný
svět.
Slovensko ale, na rozdíl od České
republiky, 28. říjen jako státní svátek
neslaví.
Jana Pokladníková, s využitím
zdroje www.ceskatelevize.cz
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS
Alois Kala 8. 3. 2018
NARODILI SE
Kristýna Kratochvílová
JUBILANTI - duben - červen 2018
Duben
Josef Sedlák		

70 let

Irena Helebrandová

60 let

Květen
Jana Horbalová

85 let

Jaromír Hujíček

70 let

Anna Kullašová

85 let

Zdeňka Pospíchalová 91 let
Červen
Miroslava Dvořáková 95 let
MUDr. Jindřiška Dvořáková
			

70 let

Mgr. Marie Vybíhalová 80 let
Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
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VZPOMENUTÍ
Ve Velké Británii zemřel 15. března
příslušník 68. noční stíhací perutě britské RAF Zbyšek Nečas - Pemberton.
Čestným občanem Sloupu byl od
roku 1990.
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SPORT
KOPANÁ
Muži
Po nepříliš povedené podzimní části ročníku 2017/2018 mají muži naší TJ
před sebou nelehký úkol, a to zachránit se v okresním přeboru.
Před jarními boji jsou až na 12. místě ze 14 účastníků a pohybují se tak
v sestupových vodách. Získali doposud jen 13 bodů (4V-1R-9P) při skóre
24:41 a od sestupových pozic je dělí
2, respektive 4 body.
Příprava na jaro začala v polovině
února. Trénuje se 2x týdně, ve středu
na umělé trávě v Blansku, v pátek ve
Sloupě v tělocvičně ZŠ s kondičním
během v okolí Sloupu. Od týmu odešel trenér Martin Klimeš (Vysočany)
a nahradil ho zkušený Ivoš Konečný,
který na podzim ještě nastupoval do
sestavy. Tým zatím získal dvě posily.
Z Vysočan zkušeného Pavla Pernicu
a z Blanska se vrátil Martin Šmerda.
Výbor oddílu má v hledáčku ještě další posily, ale zda se podaří dotáhnout
jejich přestup do začátku jarní části,
je nejisté.
Boje o jarní body začínají 1. 4. v Černé Hoře (vedoucí tým OP), pak hrajeme 2x po sobě doma. 8. 4. s Bořitovem a 14. nebo 15. 4. s Boskovicemi

„B“. Pak až do
konce soutěže
pravidelně venku a doma v týdenních
intervalech.
V plánu bylo sehrání dvou přípravných utkání. Bohužel kvůli zvýšeným
marodkám se ani jeden zápas neodehrál. A tak naši hráči vstoupí do ostrého startu bez jediného přípravného
utkání.
Dorost
Ve druhé polovině dubna začíná
svoji soutěž i společný dorostenecký
tým Sloup-Lipovec, který je po podzimu ze 6 účastníků na 5. místě se ziskem 7 bodů z 10 utkání (2V-1R-7P) a
skóre 18:28. Výbor fotbalového oddílu
stál před závažným rozhodnutím, zda
vůbec přihlásit dorostence do jarní
části. Po zkušenostech se závěrem
podzimu, kdy přestávali hráči chodit
na zápasy a hrálo se často jen v 9 či
10 lidech. Nakonec po zvážení všech
pro a proti jsme tým přihlásili, a to i s
tím rizikem, že v případě odstoupení
ze soutěže nám hrozí pokuta 10 tis.
Kč. Podařilo se zajistit nového trenéra
a záleží jen na samotných hráčích, co
fotbalu obětují a jakým dalším směrem se bude fotbal ve Sloupě ubírat.
Talentovaní hráči mezi nimi určitě jsou
a tým mužů, byť už značně přestárlý,
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by se z jejich řad dal určitě doplnit.
Starší žáci
Před koncem loňského ročníku fotbalových soutěží jsme řešili problém,
jak dál se sloupskými žákovskými
mužstvy. Po nelehkých jednáních nakonec vedení sloupské kopané kývlo
na nabídku ráječkovských funkcionářů vytvořit společný tým starších žáků.
Přestože zaznívaly hlasy, že toto spojení poměrně vzdálených obcí a dětí,
které se vůbec neznají, nemůže fungovat, pohled na průběžnou tabulku
po podzimní části dokazuje pravý
opak. Nejvíc potěšitelnou skutečností
je, že kluci ze Sloupu tvoří kostru týmu
a jsou jeho základními stavebními kameny.
Již od samého začátku obě party
vytvořily jednolité mužstvo se společným cílem – podávat na hřišti co
nejlepší výkony. Že se to takto podaří,
a že budeme po polovině soutěže na
prvním místě tabulky, nečekal asi nikdo. Až na domácí zápas s Dolními
Loučkami jsme byli ve všech ostatních zápasech lepším týmem. V několika utkáních jsme naprosto dominovali a soupeři téměř nedovolili ohrozit
naši branku.
Stálicí a jistotou v naší brance byl
Pavel Bedáň (S). Obrana spolehlivě fungovala ve složení David Čech
(S), Marek Ševčík, Miroslav Mikulášek
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a střídající Matěj Svoboda (S). Střed
hřiště se opíral o tvůrčí a střelecké
schopnosti Jana Součka a rychlost
Michala a Petra Skoupých (S). V útoku pak soupeřovu obranu zaměstnávali Radek Odehnal (S) a Patrik Palacký. Do hry se dále zapojili Jan Matal,
Dominik Nečas a dvě slečny – Denisa
Dingová (S) a Natálie Richtrová (S).
Za svůj dosavadní přístup zaslouží
všichni velkou pochvalu. Poděkování
patří také oběma trenérům z Ráječka
Víme, že nás nečeká lehké jaro.
Naši bezprostřední pronásledovatelé nás budou chtít z vedoucího místa
určitě sesadit a některé týmy se jistě
nesmíří se svým dosavadním umístěním. Spousta týmů se na nás bude
chtít alespoň vytáhnout a znepříjemnit nám tak pobyt na čele tabulky. Je
před námi ještě jedenáct těžkých zápasů. Uvidíme, jak v nich obstojíme a
zda dokážeme potvrdit naši současnou pozici.
Zdena Kučera
ŠACHY
Březnová zpráva o výsledcích
sloupského šachového týmu se časově obvykle zhruba kryje s koncem
zápasové sezóny – platí to i letos.
Družstvu „A“ se v krajském přeboru vydařila i druhá polovina, porazit
nás dokázal jen nejsilnější tým Bos-
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kovic (a to s výsledkem 4,5 : 3,5 ve
velmi vyrovnaném zápase), který i
díky tomu dosáhl na celkové prvenství v tabulce a historický postup do
vyšší soutěže. Remizovali jsme 4 : 4
s Vyškovem, který proti nám postavil
velmi silnou sestavu, a porazili jsme
nováčka v soutěži – Lipůvku. Posledně jmenovaný zápas byl zároveň
premiérovým nástupem v krajské
soutěži pro našeho nejlepšího juniora Jirku Vašíčka, který svou rychlou
výhrou předznamenal naše celkové
vítězství 5 : 3. Závěr sezóny jsme si
osladili rozdrcením družstva Tišnova
7 : 1, kdy jsme soupeřům v našem
oblíbeném domácím prostředí Hotelu Broušek povolili pouze dvě remízy.
Soutěž jsme tak zakončili na pěkném
čtvrtém místě za družstvy již zmíněných Boskovic, Kuřimi a Rudice. Kromě zápasu s Tišnovem měly všechny
naše mače charakter velmi tuhých
bojů – pět z celkových devíti kol bylo
rozhodnuto nejtěsnějším rozhodným
poměrem 4,5 : 3,5, z toho třikrát v náš
neprospěch s mírnými favority. Žádné
jiné porážky jsme však neutrpěli a s
výjimkou zmíněné remízy s Vyškovem
jsme ve všech zbylých zápasech slavili vítězství.
K základním opěrným bodům našich dobrých výsledků patřila opět
vzorná docházka, za kterou patří
všem členům týmu velký dík. Letos

jsme se museli obejít bez jakýchkoli
externích posil, s kmenovými hráči
jsme si však vystačili skvěle. Pokud
jde o individuální výkony, maximum
pozornosti si letos zaslouží náš snad
nejsolidnější hráč Ivo Sedlák, který
prošel celou sezónou bez jediné porážky (a to v krajském i okresním přeboru). V krajské soutěži pětkrát vyhrál
a jednou remizoval, v té okresní má
na kontě tři vítězství a dvě remízy –
v součtu to činí 9,5 bodu z 11 partií
(86 %). Podobně obdivuhodný je i
výkon Jindry Veselého, který zapsal
pouze jednu nulu (neboli „knedlu“,
jak tomu sám říká) a jednu remízu a
všech sedm zbylých partií vyhrál (83
%). Tyto dvě skvělé opory našich
„zadních“ šachovnic doplnili vpředu
vcelku obstojně Petr Špičák (4,5 z 8)
na 4. šachovnici a Martin Pokladník
na 1. desce s tradičně nevyrovnaným, ale číselně vcelku slušným výkonem (5,5 z 9). Františku Balážovi a
Zdeňku Helebrandovi se výsledkově
dařilo méně než v minulé sezóně, to
však bylo do značné míry způsobeno
tím, že oba byli letos v návaznosti na
své výkony z minulé sezóny přesunuti
na „vyšší“ posty (2. a 3. desku), a čelili
tak výrazně silnějším soupeřům. Oba
přitom sehráli řadu hezkých partií a
v dosažení vyšších bodových zisků
jim zabránily hlavně nevyužité šance.
Ostatní hráči podávali během sezóny
vesměs průměrné výkony.
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Okresní přebor a základní okresní
soutěž jsme letos pojali především
jako příležitost pro naše nové a mladé
hráče ke sběru zkušeností s týmovými
zápasy a „dlouhými“ partiemi obecně. Výkony a umístění našich týmů
ve druhé polovině tabulky tomu odpovídají. Jak bylo patrno z pozápasových rozborů, řada našich hráčů zde
sehrála zajímavé partie, o výsledcích
velké části z nich však rozhodovaly
velmi hrubé chyby. To samo o sobě
není žádná tragédie, naopak, právě z
takových se hráč nejlépe poučí. Rozhodující vliv bude mít to, zda si nováčci udrží zájem o hru a o další sebezdokonalování, což zde ostatně platí
stejně jako u jakékoli jiné činnosti. Byli
bychom za to velmi vděční. Zejména talent našich již zaregistrovaných
a hrajících juniorů Ondry Doležala,
Dana Opustila a Jirky Vašíčka si rozhodně zaslouží další rozvoj a byla by
velká škoda, kdyby zůstal nevyužit.
Záleží na nich samých a na jejich nejbližším okolí, jak s potenciálem naloží
– samotná účast v týmových soutěžích nestačí, rozhodující je individuální trénink.
Martin Pokladník
TENIS
Zimní příprava tenistů se chýlí ke
konci a děti se připravují na start jarní
části sezóny, která bude pro většinu
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z nich premiérovou. Hned 27 dětí totiž bude reprezentovat sloupský tenis
pod hlavičkou TK Blansko v celkem
šesti družstvech. Zápasy v kategoriích minitenisu, babytenisu a mladší
žácích + žákyních se budou odehrávat v rámci Jihomoravského kraje a
většina domácích utkání se bude hrát
na nových kurtech u koupaliště. O
květnových a červnových víkendech
tedy bude možné většinu sloupských
dětí na našich kurtech vidět a přijít
podpořit.
Součástí příprav je i absolvování tenisových halových turnajů. Dva z nich
v Brně dopadly na výbornou, když
v tom prvním obsadili naši nejmenší
hned 1. - 3. místo (Barunka, Adélka a
Filip) a v tom dalším znovu ve stejném
pořadí, kategorii babytenisu a mladších žáků dokonce dokázali vyhrát
(Beátka a Kryštof), ostatní se umístili
vesměs do 6. místa. Pro některé byly
tyto turnaje úplně první zápasovou
zkušeností, a tak byly jejich výkony
doprovázeny radostí i slzičkami.
Hned, jak počasí umožní pracovat
na kurtech, budou položeny umělé
lajny, natažena nová antuka, dostavěna odrazová stěna a malý umělohmotný kurt pro nejmenší a tréninky
se přesunou z tělocvičny a haly ven.
Jarní sezóna může začít!
Karel Balcar
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VOLEJBAL
Málokterý z našich spoluobčanů ví,
že volejbal má v naší obci dlouhou
tradici. Družstvo dospělých hraje více
než 20 roků. Téměř po celou dobu se
zúčastňuje Turnaje obcí Moravského
krasu, který každou sezonu od listopadu do března pořádají obce Sloup,
Šošůvka, Jedovnice, Lipovec a Ostrov u Macochy.
Předloni nás oslovil místostarosta
obce pan Vladimír Čípek s myšlenkou
založení volejbalového týmu dětí. Prostřednictvím vedení školy jsme nabídli kroužek volejbalu žákům 3. – 6. tříd
a v říjnu 2016 netrpělivě čekali před
školou, jestli se někdo dostaví.
A byli jsme mile překvapeni. Na
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první trénink přišlo 19 děvčat. Během
prvních měsíců se počet několikrát
změnil, až se ustálil na čísle 14 malých volejbalistek, se kterými každý
čtvrtek od 17.30 do 19.00 pravidelně
trénujeme. Přestože je volejbal velice složitá hra jak na postřeh, tak na
rychlost a koordinaci pohybu, udělala děvčata za poměrně krátkou dobu
veliký pokrok. 1. března tohoto roku
jsme již podruhé předvedli otevřený
trénink rodičům, zástupcům obce,
školy a tělovýchovné jednoty.
Touto cestou bych chtěla volejbalistky moc pochválit za vzornou docházku, píli a nadšení, s jakým ke tréninku
přistupují. V neposlední ředě děkuji
svým kolegům – hlavnímu trenéru
Martinu Divišovi, pomocným trenérům
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Kláře Skotákové, Ing. Ivoši Skotákovi
a Karlu Balcarovi za ochotu a čas,
který volejbalu věnují.
Složení dívčího volejbalové týmu:
Beata a Táňa Balcarovy, Eliška a
Karolína Šindelkovy, Monika a Veronika Skotákovy, Eliška Grmelová, Jolana Ondroušková, Simona Kieselová,
Veronika Mikulášková (Sloup), Veronika Mikulášková (Šošůvka), Iveta
Kiršnerová, Běla Janečková, Natálie
Jedličková
Barbora Grošková
ZIMNÍ DĚNÍ POD SKALAMI
Příprava na zimní sezónu začala již
v letních měsících, kdy se za pomoci
brigádníků podařilo natřít střídačky a
zlepšit tím prostředí pro přezouvání
bruslařů.
Loňská sezóna byla velmi dobrá.
Bruslilo se od 22. 12. 2016 do 16. 2.
2017. Doufali jsme, že i ta letošní se
vydaří, ale opak byl pravdou. Měsíc
leden 2018 byl podle meteorologů
jedním z nejteplejších v historii. První pokus o výrobu ledu začal 18. 12.
Předpověď počasí byla příznivá a
slibovala bílé Vánoce. Stříkali jsme tři
dny, ale potom se vše změnilo a na
Vánoce bylo bláto bez sněhu. Oteplilo se a další vidina mrazů přišla až v
půlce ledna.

I tak ale kluziště neosiřelo. Na Silvestra poskytly kabiny zázemí pro 42.
ročník Silvestrovského běhu, který
tradičně startuje u vjezdu na kluziště.
Na startu se sešlo 29 běžců, z toho
11 ze Sloupu. Tento poslední den v
roce přichystal pro závodníky slabý
déšť a teplotu +2°C. Účastníci měli
na výběr tři trasy. V hlavním závodu na 2 kola – 2,6 km vyhrál Roman
Chlup z Boskovic. V závodu na 1 kolo
– 1,3 km vyhrál Lukáš Svoboda ze
Šošůvky a v lidovém běhu – 1 km vyhrála Veronika Skotáková ze Sloupu.
V první polovině ledna využila fa
Novák teplého počasí, provedla generální opravu trestné lavice a tím se
vylepšila další část kluziště. Druhý
pokus o výrobu ledu nastal 14. ledna
a trval do 22. ledna. V tomto období
2x napadl sníh, který byl pomocí aut
zhutněn a prolit vodou. Následným
zmrznutím této vrstvy vzniknul velmi
dobrý základ pro další výrobu ledu.
Přišlo ale další oteplení a vše nám
roztálo.
Od roku 1995 si vedeme záznamy o počasí, které ovlivňuje dění na
kluzišti. To znamená začátek výroby
ledu, první bruslení a jeho konec.
Tyto údaje si občané mohou každý
rok prostudovat pod názvem „Z ledařova deníku“ ve vývěsce Tělovýchovné jednoty Sloup. Z této statistiky vyplývá, že v posledních letech
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zima končí mezi 5. - 25. únorem.
Proto jsme se již smiřovali s tím, že
tento rok bude podobný jako sezóna
2006/2007, kdy mrzlo pouze 3 dny a
na kluzišti se vůbec nebruslilo. Naše
obavy se naštěstí nenaplnily. Přišel 3.
pokus výroby ledu, a to v neděli 18.
února. Tím jsme na kluzišti ve Sloupě
přepisovali historii od roku 1995 do
dneška. Ještě nikdy jsme nezačínali
s výrobou ledu tak pozdě. Z našich
záznamů vyčteme, že nejzazší termín
byl v roce 2014, a to 23. ledna. Opětovným zhutněním sněhu auty a prolitím vodou opět vznikl dobrý základ
pro další led. V dalších dnech nám
teplota kolem -10°C umožňovala
stříkat vodu na plochu dvakrát denně – ráno a večer. Led nám rychle
přibýval a ledová plocha se dostala do stavu umožňující bruslení. Ve
čtvrtek 22. února od ranních hodin již
mohli kluziště využívat pro bruslení
žáci naší základní školy, i když ne na
úplně kvalitním ledě. Protože teplota
v noci klesala k -14°C, kvalita ledu se
rychle zlepšovala a o víkendu už byla
taková, jak má být.
Pro časové zaneprázdnění ledařů
jsme se rozhodli věnovat provozu
kluziště tak, aby bylo v maximální
míře v provozu pro širokou veřejnost
a dětí ze základní školy. Přátelské
utkání sloupských hokejistů s jiným
týmem našeho okresu jsme neusku38

tečnili.
V neděli 4. března od 14:00 hodin
proběhl oblíbený karneval na ledě
pro děti a rodiče. Ranní teplota na
kluzišti byla -14°C, ale protože bylo
jasno a svítilo sluníčko, teplota rychle
stoupala a odpoledne se přehoupla
do plusových hodnot. Přípravy a průběhu karnevalu se opět ujala tradiční
skupina pořadatelů. Odpoledne se
ledová plocha zaplnila dětmi v maskách, rodinnými příslušníky a dalšími
diváky. Účast byla srovnatelná s loňským, velice úspěšným karnevalem,
na kterém se sešlo kolem 100 masek.
Pro účastníky byly opět připraveny
různé soutěže a na závěr se losovala
bohatá tombola. „Jedová chýše“ za
potokem byla v provozu, takže žádný účastník nemusel trpět hladem ani
žízní.
V neděli provedli ledaři poslední
nástřik ledové plochy v této sezóně.
V pondělí 5. 3. a v úterý 6. 3. se ještě
bruslilo celý den. Mrazy pomalu končily, proto ve středu a čtvrtek se mohlo na led jen dopoledne. Odpoledne
slunce ledovou plochu rozpouštělo.
Těmito dny skončila letošní sezóna
na sloupském kluzišti.
Nechme se překvapit, jaké překvapení nám nachystá počasí na příští
zimu.
Pavel Svoboda

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Blahopřejeme úspěšným řešitelům
křížovky z minulého vydání Hřebenáče, ze kterých jsme vylosovali tři výherce. Byli jimi – Marcela Sychrová,
Emilie Svobodová a Bedřich Pliska.
Vyluštěnou tajenku a osmisměrku
z tohoto čísla můžete opět posílat na
adresu redakce hrebenacsloup@
seznam.cz, nebo přinést na lístečku
do kanceláře městyse – a to do 30.
4. 2018.
Luštění křížovek je široce rozšířenou zálibou, která přináší nejen procvičení mozku, ale i pocit „vítězství“
nad anonymním autorem a sebou
samým. Tím se také trochu přibližuje
ke sportu. Křížovkáři, kteří se dostali

přes jednoduché křížovky v novinách
a časopisech k obtížnějšímu luštění,
mají svou organizaci - ..... (tajenka
křížovky), přebory, soutěže, ligu i výkonnostní (kvalifikační) stupně. Dokonce i mezinárodní soutěže – ty se
ale odehrávají vesměs v řešení logických úloh, protože křížovky a hádanky jsou příliš omezeny ...... (tajenka
osmisměrky). Oblibě luštění křížovek
ovšem zdaleka neodpovídají počty
organizovaných luštitelů a autorů, kterých je jen několik set. Mnohem více
se o světě křížovek, hádanek, logických úloh, ale i scrabble nebo sudoku
dovíte v časopise Křížovka a hádanka
nebo na internetu.

Něco pro děti - najdete všechny rozdíly...?
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ABORDÁŽ, AEROB, ANOLI, AROSE, BANJUL, BARČA, BIRET, BORBA, BUNKR,
DEFILÉ, DRÁPAT, FRKAT, GINKO, HÁDÉS, HAJKR, JESTLI, KABIA, KAZIMÍR, KLEJMO, KŠEFT, KVALT, LEJLA, LNICE, LOKAJ, LYZOLY, MÍSTA, MNOUT, NAKAPAT,
NECHÁB, NEONY, ODNÍT, OPTIK, PIONEER, PLACHÝ, PNOUT, PRCHAVÁ, PRŮCHA, PYTLE, REZOL, RMOUTIT, RODEO, ROTNÁ, RYZÁK, SILBA, SKUČET, SNÍTI,
ŠMIRGL, TENNO, TENOR, TICHOTA, TMAVÁ, TONER, TOYEN, TREFLE, VARIA,
VETCHÝ, VLAST, VLNKA, VNUCI, VRÁNA, ZLÍSKAT
41

Mobilní sběr nebezpečného odpadu
se uskuteční v sobotu

28. 04. 2018 od 9:30-11:00 hodin
Bude pouze jedno stanoviště - za kulturním
domem ve Stoupě.
Nebezpečný odpad navážejte v uvedeném čase a
předávejte přímo pracovníkům svozové služby.

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. března 2087 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. června 2018.
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FOTOGALERIE - dětské karnevaly

foto: Jana a Robert Matuškovi

