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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
s ukončeným létem pomalu končí mandát současného
Zastupitelstva městyse Sloup, které pracovalo pro městys
a občany Sloupu poslední čtyři roky. Z pohledu plánování
a následné realizace je to docela krátký časový úsek.
Zastupitelstvo nicméně odvedlo spoustu práce. Období
to bylo celkem rušné, plné změn. Během tohoto volebního
období se sešlo celkem na 27 zasedáních zastupitelstva
městyse Sloup, kterých se průběžně zúčastnilo více jak
444 občanů. Celkově bylo přijato 411 usnesení, což představuje mimo jiné obrovské úsilí při zajištění co nejvíce informací, při přípravě podkladů pro jednání a při samotném
projednávání. Co se konkrétně podařilo, uvádím podrobněji v dalším článku - Souhrn 2014 - 2018. Samozřejmě
ne vše se daří realizovat dle plánu, natož ku spokojenosti
všech. Pro obyvatele Sloupu je však velmi důležitá skutečnost, že chod úřadu, tedy veškerá administrativa, činnosti
a služby byly zajištěny bezproblémově a na výborné úrovni.
Dovolte mi, abych poděkoval všem zaměstnancům Úřadu městyse Sloup a všem zastupitelům, kteří pracovali dle
svých možností. Obrovské poděkování patří však všem
občanům, kterým není osud Sloupu lhostejný a v rámci
svého volného času, většinou bez finančních požadavků,
odvedli spoustu práce pro nás pro všechny. Bez vzájemné
podpory a pomoci by městys jako celek nemohl fungovat.
Vážení občané, přeji vám pohodové poslední čtvrtletí
letošního roku, hlavně pevné zdraví a přeji vám, ať je zvoleno nové zastupitelstvo, které bude pracovat spravedlivě
a soudržně, aby Sloup nadále zůstal jedinečným místem
pro příjemný život.
Ing. Martin Mikulášek
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AKTUALITY Z RADNICE
Komunální volby 2018
Volby do zastupitelstva obce Sloup
se uskuteční v pátek 5. 10. 2018 od
14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00 hodin do 14:00
hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku Sloup je obřadní síň v
budově Úřadu městyse (Sloup 1, 679
13), pro voliče přihlášené k trvalému
pobytu ve Sloupě.
Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svou totožnost a
státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož
občané jsou oprávněni volit na území
České republiky. Totožnost a státní
občanství prokáže volič občanským
průkazem nebo cestovním pasem
České republiky. Jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu – jedná
se o občany členských států EU, kteří
jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu a požádali o zápis do dodatku
seznamu voličů vedeného obcí. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní
občanství České republiky, popřípadě občanství státu, jehož občané jsou
oprávněni volit na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Každému voliči budou
čeny nejpozději tři dny
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dorupřede

dnem konání voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet
hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Zpevněné plochy za základní školou a I. etapa Soukopova
V minulém čísle Hřebenáče jsem
zmiňoval plánovanou stavbu zpevněných ploch za základní školou a
I. etapu Soukopova. Zastupitelstvo
nakonec schválilo zredukovanou variantu. Zpevněné plochy za školou
budou realizovány po pěší odbočku k
základní škole a I. etapa Soukopova
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bude realizována v plánovaném rozsahu. Celkové náklady budou činit
cca 1,079 milionu korun českých. Na
stavbě se čile pracuje a dílo by mělo
být dokončeno do konce října 2018.
Kolumbárium
Byla zahájena plánovaná stavba
kolumbária na místním hřbitově. Bude
realizována první etapa stavby, kdy
vznikne 48 urnových schránek s možností uložení dvou uren.
Součástí stavby bude i obnovená
pamětní deska obětem první světové
války. Slavnostní odhalení pamětní
desky, včetně žehnání nového kolumbária proběhne dne 28. 10. 2018 po
druhé nedělní bohoslužbě - od 12:00.
Náklady na uvedenou stavbu se pohybují ve výši cca 660 tisíc korun českých. Zájemci o pronájem „urnových
boxů“ již mohou podávat žádosti na
Úřadu městyse Sloup.

práce na zajištění aktivace zkušebního vrtu (SL-2-18) jako trubní vrtané
studny. Realizace zkušebního vrtu
byla podrobena závěrečné kontrole
ze strany Státního fondu životního prostředí ČR a nebyly zjištěny žádné závady. V dohledné době očekáváme
vydání stavebního povolení na připojení nového vrtu do stávajícího vodojemu. Důležitý pro nás bude konečný
rozpočet stavby, kdy musíme vhodně
zvážit čerpání dotace buď ze Státního
fondu životního prostředí, nebo z Ministerstva zemědělství. Velmi účelné
by bylo spojit tuto stavbu s opravou
akumulační nádoby stávajícího vodojemu, která vykazuje známky zatékání a narušený povrch vnitřní stěny
(ale to již bude na rozhodnutí nového
zastupitelstva). Aktuální zprávou je,
že Lesy ČR, s. p. nám umožní umístit
uvedenou stavbu na jejich pozemcích
bez zbytečných komplikací. Nejdůležitější je, že vrt vykazuje výborné parametry s ohledem na množství pitné
vody (stabilní zdroj, který nezakolísal ani v letošním suchém létě a má
vlastnosti artézské studny) a taktéž s
ohledem na kvalitu, kdy již samotná
surová voda plní zákonné limity a to
bez jakékoliv úpravy.
Dětské hřiště

Nový zdroj vody pro Sloup
Pokračují zejména administrativní

V minulém čísle byla uvedena informace k plánovanému dětskému hřišti.
Ještě v letošním roce by měly být do5
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plněny herní prvky u kulturního domu,
kdy stav pískoviště a houpačky je žalostný a zbudovány nové prvky v areálu koupaliště. Předpokládaný termín
dokončení je do 31. 11. 2018.
Provoz koupaliště a Campu
RELAXA
Letošní provoz byl pozitivně ovlivněn velmi teplým a stálým počasím,
zejména v druhé polovině prázdnin. S
tím však souvisí zvýšené požadavky
na zajištění všech služeb a zejména
udržení kvality vody v koupališti. Prvním velkým oříškem bylo napuštění
koupaliště samotného, což se nakonec zdárně podařilo. Potěšitelný byl
nárůst návštěvníků a celkových tržeb
na koupališti i v kempu ve srovnání s
loňským rokem. Koupaliště navštívilo
téměř 7 tisíc návštěvníků (v loňském
roce cca 4 tisíce) a tržba ze vstupného
přesáhla částku 215 tis. Kč. Současně pronajímáme restauraci na koupališti. Návštěvnost v Campu RELAXA
měla taktéž stoupající tendenci a patří
k rekordním za dobu jeho provozu. V
kempu bylo v průběhu léta ubytováno
3199 hostů (v loňském roce 2806) z
25 zemí, kteří zde strávili 6212 nocí (v
loňském roce 5 791) a tržba za ubytování přesáhla částku 600 tis. Kč. K
exotickým návštěvníkům určitě patří
např. občané Kuvajtu a Australané.
Je třeba zmínit, že v kempu dosluhuje
sociální zařízení a na příští rok si za6

slouží významnější opravu.
Informační centrum
V letošním roce byl zajištěn provoz
informačního centra, který byl spojen s výstavní expozicí ke 100. výročí
vzniku Československa. Infocentrum
navštívilo celkem 1020 návštěvníků (z
toho 940 občanů České republiky) a
tržba přesáhla 6 tis. Kč.
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 3/2018 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup ze dne
26. června 2018
U1/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
Ing. Jiřího Hoška a PharmDr. Jitku Havelkovou, zapisovatelku Ing. Blanku
Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U1/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U2/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U3/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření za období leden až květen 2018.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U4/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku Základní školy Sloup
za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U5/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Sloup
za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U6/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.
7700070489_1/VB s GasNet, s.r.o.,
v zastoupení Grid Services, s.r.o. pro
plynárenské zařízení „Reko MS Sloup
– U koupaliště“ a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U7/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a
Smlouvu o dotaci z rozpočtu JMK, č.
050446/18/ORR – „Podpora činnosti
včelařského kroužku“, ve výši 20 000

Kč a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U8/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a
Smlouvu o dotaci z rozpočtu JMK č.:
052474/18/OKH -„Nákup věcných
prostředků PO“, ve výši 152 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/26. 06. 2018
bylo schváleno.
U9/26. 06. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje opravu cca 65
m2 chodníku u bytového domu č. 167
a 168, parcela č. 544/2 v k. ú. Sloup
v Moravském krasu. Městys uhradí
fakturu za provedené práce a materiál do výše 49 000 Kč včetně DPH.
Realizační firma poskytne záruku na
provedené práce 60 měsíců.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 2 (Kuběna a Ing. J. Mikulášek). Usnesení U9/26. 06. 2018 bylo
schváleno.
U10/26.06.2018
Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo investiční
akci „Výstavba zpevněných ploch za
školou a I. etapa ulice Soukopova“.
Objem této investice bude v této fázi
zredukován. Zastupitelstvo pověřuje starostu zajištěním administrativní
7
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úpravy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Kuběna). Usnesení
U10/26. 06. 2018 bylo schváleno.
U11/26.06.2018
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o dotaci v rámci Podpory rozvoje venkova v JMK 2018, č.:
051148/18/ORR – akce „Chodník za
školou a Soukopova I. etapa“, ve výši
250 000 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U12/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup neschvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U13/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace z MMR na „Dětské hřiště“ ve Sloupě, zastupitelstvo současně schvaluje
Výsledek výběrového řízení a pověřuje starostu k podpisu Smlouvy o dílo
s firmou hřiště.cz, s.r.o. za cenu 538
148 Kč včetně DPH.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 2 (Kuběna, Ing. J.Mikulášek). Usnesení U13/26. 06. 2018 bylo
schváleno.
U14/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje realizaci
stavby kolumbária za cenu 661 835
Kč, včetně DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy s realizační firmou Zednictví Martin Slezák, IČ:
75725614.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 1
(Ing. J. Mikulášek), zdrželi se 2 (Šebela, Hošek). Usnesení U14/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U15/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou, a.s.,
IČ 452 44 782 ve výši 1 181 250,00Kč
za účelem refinancování zůstatku
úvěrového účtu č. 0290780489/0800,
splatnost úvěru je 31.12.2019, úroková sazba úvěru je pohyblivá ve výši
3M PRIBOR + 1,70% p.a., úvěr je bez
zajištění. Úvěr bude čerpán nejpozději do 30. 9. 2018, splátky úvěru budou pravidelné čtvrtletní, vždy k poslednímu dni čtvrtletí ve výši 168 750
Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
městyse podpisem Smlouvy o úvěru
č. 0317943429.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/26. 06.
2018 bylo schváleno.
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U16/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek č.
3 se Štěpánem Strachoněm a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U17/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje SMLOUVU
o zpracování aktualizace
„Plánu financování obnovy vodovodu“ a jeho další průběžné aktualizaci. Zastupitelstvo současně pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U18/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek č.
1/2018 ke Smlouvě o nájmu, provozu,
správě a rozvoji vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu uzavřené
dne 17. 12. 2010 ve znění dodatku č.
1/2011 ze dne 17. 6. 2011 a ve znění dodatku č. 1/2014 ze dne 18. 12.
2014 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U19/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup neschvaluje pořízení
změny územního plánu Sloup na pozemcích parc. č. 1354 a 1382 v k. ú.

Sloup v Moravském krasu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U19/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U20/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup pověřuje starostu zahájením administrativních prací na
změně č. 1 Územního plánu Sloup.
Do změny budou zahrnuty k prověření parcely č. 1094 - plocha zemědělská, parcely č. 584 a 585 – lokalita
za základní školou a parcely č. 132 a
133 – lokalita před nemovitostí č. p.
111, vše v v k.ú. Sloup v Moravském
krasu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U20/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U21/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb s Městem Blanskem pro rok 2018 (na služby sociální
prevence částku ve výši 5 000 Kč a
na služby sociální péče částku ve výši
25 000 Kč) a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U21/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U 22/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční dar
spolku Junák – český skaut, z. s. ve
9
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výši 18 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U22/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U23/26. 06 .2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje individuální
dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve
výši 80 tis. Kč, včetně Veřejnoprávní
smlouvy č. 3/2018 a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U23/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U24/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo uvedenou informaci na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0, (Ing. J. Mikulášek se dočasně vzdálil) Usnesení U24/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U25/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí Rozpočtové opatření č. 3 a
schvaluje Rozpočtové opatření č. 4.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 1 (Ing. J. Mikulášek). Usnesení U25/26. 06. 2018 bylo schváleno.
U 26/26.06.2018
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Přílohu č. 1
Knihovního řádu – obecní knihovny ve
Sloupě.
10

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U26/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U27/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Stanovy
– Dobrovolný svazek obcí „Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace a pověřuje starostu a místostarostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U27/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U28/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek č.
1 ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí a pověřuje starostu a
místostarostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U28/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U 29/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace pro ZŠ Sloup na projekt: Zlepšení
podmínek výuky v ZŠ Sloup, v částce
1 222 955 Kč z Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U29/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U30/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí, že
v souladu s § 68 odst. 4, zákona č.
128/2000 Sb. bude v nadcházejících
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volbách volen stejný počet zastupitelů jako v končícím volebním období,
tedy 9 členů zastupitelstva.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 1 (Havelková). Usnesení
U30/26. 06. 2018 bylo schváleno.
U31/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace
Sloup za rok 2017 spolu se zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření
Svazku za rok 2017.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U31/26. 06.
2018 bylo schváleno.
U32/26. 06. 2018 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí závěrečný účet Spolku pro
rozvoj venkova Moravský kras za rok
2017 spolu se zprávou o výsledku
hospodaření Spolku za rok 2017 a
Návrh rozpočtu na rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U32/26. 06.
2018 bylo schváleno.
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 Je-

nišovou.
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 pověřuje 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 měs11
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tyse 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.
SOUHRN 2014 - 2018
Dovolte mi, abych krátce připomenul, co vše se událo za poslední čtyři
roky ve Sloupě z pohledu hospodaření.
Celkové investice za poslední 4 roky
dosáhly částky 17 milionů Kč, byl pořízen drobný majetek za 1 866 tis. Kč
a výdaje na opravy a údržbu dosáhly
částky 3 913 tis. Kč.
Pro připomenutí uvádím některé
konkrétní aktivity. Na rozpracovaný
projekt předchozího zastupitelstva
jsme navázali samotnou realizací zateplením KD v celkové částce 3 667
832 Kč (dotace 2 284 572,3 Kč).
V kulturním domě byly provedeny
další opravy a vylepšení v částce cca
12

820 tis. Kč. (např. renovace parket,
nový nábytek, instalace LED žárovek,
výměna radiátorů, oprava Pivárny a
oprava kotlů). V rámci zajištění stálé
kvality pitné vody bylo investováno do
rekonstrukce technologie vodojemu
a připojení na dispečink 1 414 tis. Kč
(dotace 900 tis. Kč) a byl zajištěn nový
průzkumný vrt za 377,4 tis. Kč (dotace 296 tis. Kč). Jako zřizovatel jsme
provedli opravu střechy MŠ 1 470 tis.
Kč (dotace 200 tis. Kč) a další opravy
v MŠ za cca 100 tis. Kč. V základní
škole bylo investováno do rekonstrukce kuchyně celkem 2 228 tis. Kč (dotace 200 tis. Kč).Pro místní hasiče se
podařilo zajistit nový dopravní automobil za 880,5 tis. Kč (dotace 740 tis.
Kč), na hasičské zbrojnici byla instalována nová vrata 104,6 tis. (dotace
73 tis. Kč) a dále bylo pořízeno další
vybavení a provedeny opravy v souhrnné částce 500 tis. Kč (dotace 252
tis. Kč). V rámci volnočasového areálu koupaliště byl zakoupen pozemek
821 tis. a zpětně odkoupena budova
restaurace s vybavením za 1 251 tis.
Kč. V areálu byly provedeny opravy
za cca 210 tis. Kč, byl pořízen nový
vodní vysavač 90,7 tis. Kč, výpůjčkou
pozemku pro TJ Sloup a významnou
částkou 760 tis. Kč byla podpořena
výstavba tenisových kurtů, dále byla
provedena rekonstrukce hřiště na beach volejbal. V rámci sídliště Sloup
sever byla dokončena komunikace
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a doplněno veřejné osvětlení za 710
tis. Kč a dále byly opraveny silnice a
chodníky 341 tis. Kč. Dokončuje se
nový chodník za cca 1 100 tis. Kč (dotace 250 tis. Kč). Výdaje na veřejné
prostranství dosáhly částky cca 497
tis. Kč (např. dva nové zastávkové přístřešky, zametací kartáč, štěpkovač,
domácí kompostéry a další údržba).
Na vylepšení obecní knihovny a její
přesun bylo vydáno 102 tis. Kč (dotace 50 tis. Kč). Dokončuje se nové
kolumbárium na místním hřbitově za
660 tis. Kč. Místní organizace a spolky jsme podpořili celkovou částkou 2
809 tis. Kč. Současné zastupitelstvo
významně podporovalo kulturní a společenský život v městysi. Byly pořádány např. plesy, karnevaly, divadelní
představení, koncerty, dětské dny,
medové jarmarky, svatomartinské
husy, setkání seniorů a velmi zajímavé výstavy. Pro zajímavost na závěr
uvádím, že jsme oddali 63 snoubenců
(Martin Mikulášek oddal celkem 51 a
Vladimír Čípek 12).

budování infrastruktury pro rozvoj a
atraktivitu městyse.

A co nás čeká v budoucnu

Městys by měl nadále z pozice zřizovatele významně podporovat základní a mateřskou školu, zásahovou
jednotku SDH Sloup a zachovat finanční příspěvky i pro všechny zájmové organice a sdružení. Výzvou bude
udržení vysoké laťky v oblasti kulturního a společenského života v městysi.

Příležitosti jsou v pokračování realizace masivnějších investic a zejména
oprav. Vhodné jsou projekty zlepšující
dosavadní majetek, rozvíjející infrastrukturu a podmínky pro podnikání,
bydlení a vzdělávání. Zejména to jsou
projekty snižující provozní výdaje, obnovující pořízený majetek a zajišťující

Prioritně je třeba napojit nový vrt
jako zdroj pitné vody pro Sloup. Bude
nutné se vážně zamyslet i nad částečnou obnovou samotného vodovodního
řadu. Některé úseky, jež jsou tvořeny
původním litinovým potrubím, jsou ve
špatném stavu a budou zdrojem stále
četnějších problémů. Aktuálně řešený
Plán financovaní obnovy – vodovodu
Sloup chce zpracovat se vší odpovědnosti a jednotlivé etapy obnovy
opravdu realizovat.
V plánu by mělo být dokončení stavby chodníku ke vstupu do jeskyně a
rekonstrukce v dalších částech obce.
Je nadále třeba věnovat se údržbě majetku městyse. Jelikož městys
Sloup nevlastní pozemky pro možný
rozvoj bydlení v RD a zatím se nepodařila majetkově sjednotit ucelená
plocha, je výhledově v plánu i výstavba bytového domu se startovacími
(sociálními) byty.

Ing. Martin Mikulášek
starosta
13
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Počet žáků a tříd v roce 2018/2019
V letošním školním roce má ZŠ
Sloup k 3. září 375 žáků a 18 tříd. Počet žáků se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 3.
Noví kolegové v pedagogickém
sboru
Mgr. Martina Šamalíková – 1. stupeň
Mgr. Sabina Králová – anglický jazyk,
Bc. Nikola Sehnalová – asistent pedagoga.
K důležité organizační změně dochází ve vedení školy. S platností od
1. září 2018 se zástupcem ředitele
stává Mgr. Pavel Nečas. Dosavadní zástupkyně Mgr. Jana Janáková
bude ve funkci do konce ledna 2019.
Novému panu zástupci přejeme mnoho úspěchů a pevné nervy při řízení
školy.

Co je ve škole nového?
• Po kompletní obnově žákovských
lavic přichází na řadu nábytek v I. A a
I. B, takže celkově využívají děti nové
vybavení již v šesti třídách z osmnácti.
• Ve třídě I. A jsme nainstalovali nejmodernější typ interaktivní tabule. Začátkem října budeme kupovat asi 15
nových tabletů do výuky a pro práci
na prezentacích a školních projektech. Podle nejnovějších výzkumů je
využívání ICT techniky v českých školách dosud na nedostatečné úrovni.
• Malovaly se třídy, chodby a jídelna.
• Opravili jsme rozbité lavičky na
školním hřišti. Ještě nás čeká výměna
potrhaných sítí.
• Z důvodu převisu poptávek nad
kapacitami firem nás čeká hlavní akce
až v měsících lednu a únoru 2019. Fir-
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ma, která vyšla vítězně z výběrového
řízení, bude pracovat na kompletní rekonstrukci učebny fyziky, která je nyní
v havarijním stavu. Nákladem 1,6 milionu Kč zde vznikne moderní žákovská laboratoř, která splňuje všechny
požadavky současné výuky přírodovědných předmětů.
Letošní akce pro žáky
Na letošní školní rok jsme připravili
množství zajímavých akcí na doplnění
výuky.
Následující aktivity připravují pro
své třídy učitelé 1. – 4. ročníku:
• Projektový týden k výročí vzniku
České republiky
• Prvňáci v říši vědy (návštěvy science center zdarma)
• Výuka v centru ekologické výchovy Lipka
• Vánoční dílny
• Vánoční koncert v KD - sbor, žáci
1.+ 9 .roč.
• Vánoční jarmark v KD – prodej výrobků z vánočních dílen + občerstvení
• Pasování prvňáčků + předání vysvědčení
• Listování – scénické čtení k měsíci
knihy
• Školní akademie
• Sportovní miniolympiáda

• Divadelní představení – divadlo
Radost
• Preventivní aktivity – spolupráce
s PČR
• Atletická olympiáda 1. stupně (6
škol), sportovní turnaje
• Školní výlety
• Patronát – společné aktivity žáků
1. a 9. ročníku
Pestrý program čeká také žáky 5. –
9. ročníku. Mnohé další aktivity jsou
dosud zatím v jednání:
• Projektová výuka – dva až tři dny v
průběhu každého pololetí
• Cyklistická show BESIP
• Výchovný koncert
• Besedy žáků se sportovci a odborníky z praxe
• Lyžařský kurz (sedmáci)
• Adaptační kurz (šesťáci)
• Vlastivědné putování – Praha (deváťáci)
• Rafty na Vltavě (deváťáci)
• Sportovní turnaje
• Účast žáků ve vědomostních olympiádách
• Školní výlety
• Patronát – společné aktivity žáků
1. a 9. ročníku (v průběhu celého
roku).
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
15
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Z naší mateřské školky
. Prázdniny jsou sice pryč, ale i teď
se mají děti ve školce na co těšit.
Čeká je spousta her, zajímavých
činností a zábavného učení v kolektivu svých vrstevníků a kamarádů.
Na tento školní rok máme zapsaných
27 dětí, 14 chlapců a 13 děvčat.
Pro zpestření běžných dnů ve školce plánujeme mnoho dalších akcí
pro děti, např. divadelní představení, hudební pořady, výukové programy s herními aktivitami dětí v rámci
dopoledne ve školce a dále potom
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společné akce s rodiči a rodinnými
příslušníky, jako např. drakiádu, besídky s vystoupením dětí, zahradní
slavnost.
Přihlásili jsme se do projektu pro
předškolní děti s názvem „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“,
který připravila Česká obec sokolská
a je realizován pod záštitou MŠMT a
Svazu měst a obcí ČR. Projekt si klade
za cíl vzbudit v dětech zájem o aktivní
sportování, vede je k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak
u jednotlivce, tak ve skupině. Plnění
jednotlivých úkolů by mělo přinášet
dětem radost a potěšení z pohybu,
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pomáhat jim naučit se překonávat
překážky, rozvíjet jejich samostatnost
při dalším zdokonalování pohybových
dovedností a tím jim umožnit vstup do
velkého světa při překonání hranice
šesti let. Projekt bude probíhat v naší
školce, nemusíme nikam docházet
ani dojíždět. Doufám, že se nám podaří plnit a zvládat úkoly tohoto projektu a že se bude dětem cvičení líbit.
Přáli bychom si, aby v naší školce
panovala vždy dobrá nálada a děti se
cítily bezpečně a spokojeně.
Hana Hebelková
ředitelka
17
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TŘI OTÁZKY PRO...
Tři otázky nám tentokrát zodpověděl vedoucí sloupského skautského oddílu Ing. Jakub Vymyslický.
1. Jak dlouho se věnujete skautingu a jak jste se k němu dostal?
Se skautem jsem začal, když přišla
myšlenka založit skautský oddíl tady
u nás ve Sloupu. Odmala jsem jezdil
na tábory a chodil do různých tábornických kroužků, ale ke skautingu
jsem se v té době bohužel nedostal.
Před pár lety, když se začalo mluvit
o založení oddílu, přišel dotaz, jestli
se nechci přidat. Kývl jsem. Sešla se
parta skvělých a nadšených lidí a se
vznikem oddílu pro mě začalo objevování skautingu.
2. Můžete čtenářům Hřebenáče
představit sloupský skautský oddíl?
14. oddíl Úsvit je mladý oddíl založený před necelými 4 roky. Dnes
má asi 50 registrovaných členů, kterými jsou hlavně děti a také dospělí
ze Sloupu, Šošůvky, Vavřince, Veselice, Suchdola, Petrovic, Karolína,
Žďáru a také Stínavy a Rychtářova.
Naše činnost sestává z pravidelných
schůzek a spousty dalších akcí, jako
jsou víkendové výpravy, soutěže,
poutě, tábory a další. Schůzky bývají
vyplněny různými sportovními aktivi18

tami, rukodělnými činnostmi, hrami
s různým zaměřením nebo také aktivitami jako je trénink zdravovědných
dovedností. Snažíme se, aby se při
nich děti učily týmové spolupráci, samostatnosti a odpovědnosti.
3. Stalo se pěknou tradicí, že
v předvánočním čase přinášejí
skauti do našich domácností Betlémské světlo. Jak tato tradice
vznikla?
Betlémské světlo je úžasná akce,
která byla založena v roce 1986.
Tehdy byl poprvé dovezen plamínek
z Betléma do Rakouska do Lince v
rámci sbírky pro zrakově postižené
děti, která se jmenovala Světlo ve
tmě.
Dnes je plamínek předáván ve
Vídni zástupcům dalších zemí, mezi
nimi i českým skautům, kteří jej vlakem dopraví do vlasti a do všech jejich koutů. Tak se přes Blansko dostává až k nám do Sloupu. My jsme
byli pobídnuti skauty z Blanska, jestli
nechceme Betlémské světlo nějakou
hezkou formou předat lidem u nás ve
Sloupu. Nejhezčí se nám tehdy zdála
varianta, kdy se rozdělíme do malých
skupin a světlo roznášíme od domu k
domu. První roznášení se nám takto
velmi zalíbilo, tak jsme se rozhodli ve
stejném stylu pokračovat i nadále.
Mgr. Michaela Matějková

Zajímavosti

SKAUTSKÝ TÁBOR
Skautský tábor Vranová Lhota
2018
Tento rok se již počtvrté vydal náš
sloupský skautský 14. oddíl na tábor,
který se stal vyvrcholením celoroční
aktivity. Letos jsme se vydali do krásné krajiny v okolí hradu Bouzov, přesněji k vesnici Vranová Lhota.
V sobotu 21. července jsme se
všichni s kufry a batohy setkali u
kaplanky, kde jsme se rozloučili,
udělali několik fotek a připravili se k
odjezdu. Po nasednutí do autobusu
jsme se vydali po silnici plné zatáček
až k vesnici Vranová Lhota, odkud
jsme couvali po polní cestě až k tábořišti. Z autobusu jsme vystoupili na
cestu, odnesli kufry a šli se vybalit a
zabydlet. Po zabydlení na nás čekal
fantastický guláš od paní Luskové a
po něm zahajovací oheň.
Druhý den jsme se zúčastnili hry,
která nás měla scénkou přivést do
děje a tématu tábora. Téma bylo „Trosečníci budoucnosti“ a v ději se stalo to, že jsme po jaderné katastrofě
opustili Zemi a osídlili novou planetu,
které ale schází energie, proto byl vyslán speciální tým, který měl za úkol
doletět ke slunci a nabrat sluneční
energii. Po cestě ale nastal zvrat a
naši raketu vtáhlo gravitační pole některé planety, na které jsme při nára-

zu ztroskotali.
Našim úkolem bylo najít černou
skříňku. Problém byl ten, že nás po
cestě chytaly příšery, které nás ale
neviděly, pokud jsme se nehýbali.
Černá skříňka byla nalezena. Obsahovala záznamy rozhovorů mezi velitelem lodi a pilotem.
Následující den jsme prováděli průzkum okolí, při kterém bylo zjištěno to,
že nás vtáhlo gravitační pole Země.
Další dny jsme hráli hry, kdy jsme
poznávali památky, hrady a zámky
celého světa, vařili čaj z bylin, prozkoumávali okolní rostliny a zvěř, učili
jsme se dovednosti k přežití v přírodě,
základy zdravovědy, práci s mapou
a mnoho jiných dobrodružných her a
aktivit.
V polovině proběhl slavnostní oheň,
při kterém složili slib všichni nováčci z
řad skautů, skautek, vlčat a světlušek.
Také jsme šli na výlet na hrad Bouzov,
který byl vidět snad z každého kopce
kolem tábora. Cestou zpět jsme se
brodili potokem a šli po zarostlé louce, což bylo pro mnoho dětí obrovské
dobrodružství.
Předposlední den nás čekala závěrečná hra – hledali jsme součástky,
které vypadly z naší rakety a ze kterých bychom mohli sestavit nouzový
vysílač.
19

Zajímavosti

Popadli jsme měkčené meče na
obranu před příšerami a šli jsme součástky hledat. Součástky jsme našli,
ale po příšerách ani stopa, což některé z nás vyděsilo, tak jsme se vrátili do
tábora, kde jsme zjistili to, čehož jsme
se obávali. Příšery obsadily tábor a
vzaly nám naše luky a meče.
Pokračoval dlouhý boj, který jsme
vyhráli. Získali jsme součástky, sestavili vysílač, odvysílali signál a šli jsme
ukončit tábor hostinou a závěrečným
táborákem.
Následující den, který byl zároveň
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poslední, na nás čekal poslední nástup, po kterém jsme se sbalili, rozestavěli stany a nasedli na autobus,
který nás vezl směr Sloup.
Na závěr bych chtěl poděkovat
všem, kteří se na přípravě tábora podíleli – vůdcům, rádcům, paní Luskové, Vymyslické a Forbelské, že nám
fantasticky vařily a všem dětem, které
na táboře byly a tvořily spolu perfektní
táborovou atmosféru. Bylo to úžasné
a už teď se těším na příští rok.
Vojtěch Štrajt
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
Mezi tradičními sloupskými akcemi
má své pevné místo podzimní Medový jarmark. Včelařství má v našem
regionu dlouhou tradici a při zpětném
pohledu se ukázal jako nepochybně
šťastný nápad uspořádat něco, co by
přiblížilo a svým způsobem podpořilo tuto bohulibou činnost. A tak tu ve
spojení s hudbou i sportovními výkony
máme akci, která je výbornou příležitostí potkat se s přáteli a známými, na
kterou se vždy těšíme.
Příjemná sobotní pohoda podpořená slunečným počasím panovala
také při letošním již desátém ročníku
Medového jarmarku. Prostranství před
kulturním domem zaplnily stánky, na
nichž bylo možné zakoupit med a nejrůznější výrobky z této sladké dobroty.
Po medových perníčcích se tradičně zaprášilo během krátké doby, na
odbyt šla i medovina. Na jiném místě
zase pro změnu lákavě voněly klobásy
a domácí salámy. Další prodejci nabízeli ručně vyrobené šperky, textilní
hračky, výrobky ze dřeva.
Svou zručnost a míru trpělivosti
si mohl každý zájemce ověřit v sále
kulturního domu. Vykouzlit cukrovou
polevou na malém perníčku něžnou

krajku opravdu není
tak jednoduché, jak se
může na první pohled
zdát. Chce to jistou ruku a notnou dávku zkušenosti.
Nedílnou součástí Medového jarmarku je kulturní program. O pohodu
a příjemnou atmosféru se postarali
všichni účinkující. Pobavilo vystoupení
komika, kouzelníka a baviče Richarda
Nedvěda, finalisty 1. ročníku televizní
show Česko a Slovensko má talent.
Místní obveselovací hudebně dramatické těleso Sigma Pumpa tentokrát
sáhlo po tvorbě autorské dvojice Jan
Vodňanský a Petr Skoumal. Jednotlivé písničky propojil hlavní dramaturg
souboru a kytarista v jedné osobě Jiří
Žák básněmi Ivana Wernische.
Sportovní část akce – Běh Moravským krasem – měla zázemí na hřišti
u školy. Nejmladší běžci měřili síly na
oválu. Na trať hlavního závodu dlouhou 12,2 kilometru na Macochu a zpět
pak vyrazilo 50 běžců.
Milou tradicí Medového jarmarku se
stalo ocenění místních občanů, kteří se svým životem a prací zasloužili
o rozvoj obce v nejrůznějších oblastech. Letošní ocenění byla udělena in
memoriam, a to paní Vlastě Jermola21
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jevové, někdejší předsedkyni místního
národního výboru (dnes starosta), a
panu Josefu Svobodovi, který byl výraznou osobností sloupského sportu.
Desátý Medový jarmark se vydařil.
Děkujeme pořadatelům a těšíme se na
příští ročník!

převažují zásahy technického charakteru.
Počet jednotlivých typů událostí
v posledních čtyřech letech
2015

2016

10

3

6

4

Tech. pomoc8

6

7

11

Záchr. osob 0

1

1

1

NAŠI HASIČI

Záchr. osob -

-

1

6

V posledních letech lze sledovat nárůst počtu výjezdů dobrovolných jednotek požární ochrany, což je i případ
jednotky ve Sloupě. Souvisí to zejména
s rostoucími požadavky společnosti na
služby systému (a to nejen záchranného) a dále se zvýšenou extremitou
počasí a jiných hrozeb okolního prostředí. To se dále odráží ve zvyšování
kvality i množství vybavení a techniky u
jednotek požární ochrany (nejen dobrovolných). Díky k tomu, že je území
naší země relativně hustě pokryto jednotkami hasičů, jsou hasiči využíváni
více k technickým zásahům, k záchraně osob a zvířat a některé dobrovolné jednotky jsou dokonce vysílány i k
dopravním nehodám (v našem okolí
např. Jedovnice a Protivanov). V minulých desetiletích se u nás vyjíždělo
převážně několikrát do roka k požárům
lesů, polí a budov. V současné době
se počet výjezdů sloupské jednotky
pohybuje mezi deseti a dvaceti, přičemž počet požárů klesá a pozvolna

Taktické cv. 0

2

1

0

Jana Pokladníková
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Požár

2017

2018

(AED)

Ve velmi suchém roce 2015 jsme
měli vyšší množství výjezdů k požárům
v lese, v dalších letech se na počtu
výjezdů nejvíce podílely vichřice a aktivita vos a sršní, a v roce 2018 také
zařazení jednotky do systému „First respodner“ - výjezdy s automatizovaným
externím defibrilátorem (AED), s nímž
je jednotka vysílána k srdečním zástavám a k závažným poruchám srdečního rytmu tzv. fibrilace komor, které
často samotnou zástavu předcházejí.
Mezi požáry převažují požáry v přírodním prostředí (lesy vč. požárů po
pálení klestu, hrabanka v lese, polní
a travní porosty) nebo požáry automobilů či budov - zejména závady na
instalacích (např. elektroinstalace v
kůlnách, pergolách), požáry komínových těles a půd, nedbalost lidí nebo
technické závady. Technické pomoci
zahrnují zejména úklid nebo čerpání
vody při povodních, odstraňování stro-
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mů přes komunikace po vichřicích a
dále likvidace nebezpečného hmyzu z
veřejných budov (školy, školky, úřady,
obchody) nebo z domácností s alergickými osobami či při akutním ohrožení
malých dětí. Výjezdy k záchraně osob
byly například ke zraněným jeskyňářům a horolezcům. K takovým událostem jsme vysíláni pro provedení první
pomoci před příjezdem Zdravotnické
záchranné služby (ZZS) a k transportu
pacienta k sanitce či vrtulníku z těžce
přístupného místa.
Sloupská jednotka má podle legislativy (vyhláška 247/2001 Sb.) na výjezd k zásahu 10 minut od vyhlášení
poplachu, ale v současné době se reálné časy výjezdu pohybují mezi 3 a
6 minutami (vzhledem k denní době).
V prvním voze vyjíždí zpravidla družstvo čtyř až šesti hasičů, k událostem
typu „Záchrana osob - AED“ minimálně
tři hasiči. Oproti posádce Zdravotnické
záchranné služby máme většinou náskok 5 až 7 minut. V tomto čase přebíráme, nebo zahajujeme nepřímou srdeční masáž za použití AED a kyslíkové
terapie. Velmi důležité je však poskytnutí první pomoci ještě před příjezdem
složek záchranného systému - například podle instrukcí operátora tísňové
linky 155 nebo 112 (např. telefonicky
asistovaná neodkladná resuscitace
„TANR“). V některých případech však
bohužel ani rychlý výjezd ani moderní

technika k oživení člověka nestačí.
Závěrem chci věnovat vzpomínku na
našeho kamaráda a člena sloupské
zásahové jednotky Reného Mühra,
který nás náhle a nečekaně opustil v
červnu letošního roku.
Ing. Rostislav Fiala
MLADÍ HASIČI
Výchova mládeže v požární ochraně
je jedním z úkolů našeho sboru. Velice
dobře si uvědomujeme, jak je nezbytné vychovat další generace hasičů,
kteří se po našem odchodu budou nadále ochotni starat o ochranu a bezpečí nás všech, naší obce i celého okolí.
Proto se snažíme děti pokud možno
co nejvíce zaujmout a naši činnost
jim přiblížit formou hry a zábavy. Pro
nás to znamená velikou zodpovědnost
a obětování spousty volného času.
Jsme pyšní na to, že je o náš spolek
stále zájem a doufáme, že i v budoucnu budeme mít komu naše zkušenosti
předávat.
Co se týče našich nejmladších.
Tradičně se scházíme takřka po celý
rok vždy v úterý odpoledne 1x, někdy
i 2x týdně, tedy až na výjimky jako
jsou prázdniny a svátky, kdy si většina
z nás užívá volného času. Trénujeme
na Lukách. Zde máme možnost mimo
požárního útoku trénovat jak štafety,
tak i základy požárnické všestrannosti.
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Vlastními silami jsme vyrobili překážky
- 4 metrovou kladinu na přebíhání a
bariéru na přeskok. V zimních měsících máme k dispozici tělocvičnu ZŠ
Sloup.
V průběhu roku se s dětmi účastníme okresního kola hry Plamen. Soutěží se v různých věkových kategoriích
v těchto disciplínách: štafeta 4x60m s
překážkami, štafeta požárních dvojic
a požární útok. Na podzim absolvujeme závody v požárnické všestrannosti
nebo uzlovou štafetu.
Děti máme rozděleny podle pravidel
do třech věkových kategorií. Přípravka, což jsou předškoláci - tuto kategorii jsme zařadili nově letos v září.
Zatím proběhla jedna schůzka a sešlo
se nám 12 dětí. Další kategorií jsou
mladší žáci v rozmezí 6 - 11 let. Aktivně chodí 15 dětí. A tou poslední u nás
vedenou kategorií jsou starší žáci (1115 roků). Bohužel v této kategorii se
nám dlouhodobě nedaří sestavit kompletní a zároveň stabilní družstvo. Udržet zájem dětí je v tomto věku obecně
velmi těžké.
V průběhu roku se snažíme dětem
naše schůzky zpestřit. V létě výlety,
opékáním párků nebo třeba spaním
na hasičce, na lukách a nočních soutěžích. V zimě se občas sejdeme v klubovně na hasičce, kde s dětmi vyrábíme lampiony, ozdoby na Vánoce a
ostatní drobnosti.
24

Stejně jako ostatní, tak i tahle činnost
je zcela dobrovolná a bez nároku na
odměnu. Proto ani od dětí resp. od rodičů není vyžadován žádný poplatek.
Kdyby se kdykoliv Vaše dítě rozhodlo
přijít se za námi podívat, tak rozhodně
neváhejte. Jsme tu pro Vás.
Hasiči
ROZHOVOR S ...
Jeden z největších géniů, Jára Cimrman, prohlásil: „Zuby, pohroma
huby“. Vím, že mnoho z vás čtenářů s tímto výrokem bude souhlasit.
Když pak nastane taková pohroma,
vyhledáme zubaře, aby nám od
ní pomohl. Jedním z takových je i
MUDr. Danuše Semrádová, která má
ordinaci u nás ve Sloupu. A protože
i já jsem často v její odborné péči,
rozhodl jsem se, že s ní udělám rozhovor do tohoto čísla Hřebenáče.
Kdy a jak jste se, paní doktorko, rozhodla pro povolání zubní lékařky?
U mě to bylo, Hynku, trochu zajímavé a komplikované, protože za mě rozhodli tak trochu jiní. Hned vysvětlím.
Když jsem byla na základní škole, chtěla jsem jít na knihovnici, ale paní učitelka řekla, že půjdu studovat na gymnázium. A to je hotová věc. Poslechla
jsem a byla za to ráda. Když jsem byla
na gymnáziu, jedna paní profesorka
mě stále ujišťovala, že bych měla jít
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Když se podíváte nazpět. Jak se
změnilo vybavení ordinace, technologie a léčebné postupy?

studovat medicínu a to obor zubař. Já
jsem chtěla jít na pedagogickou fakultu. Paní profesorka to ovšem nevzdávala a přemlouvala i moji maminku. I
tentokrát jsem poslechla a šla na přijímačky, s tím vědomím, že mě asi stejně nevezmou. A ono to opravdu vyšlo
a já začala studovat v Brně. Asi to tak
opravdu mělo být.
No a po škole?
Dříve byla tzv. umístěnka, kdy vám
po škole dali pracovní místo mnohdy i
někde daleko od domova. Proto jsem
pracovala v Černé Hoře, chtěli mě poslat i do Jihlavy, Svitav, Poličky. Pracovala jsem i v Blansku, ale od 1. 12.
1982 jsem ve Sloupu. Měla jsem jedno
přerušení, když jsem byla na mateřské
dovolené.
A Vaše pravá ruka, sestřička Jarka
Hebelková?
Tak ta nastoupila na sloupské zubní
oddělení 6. 6. 1982. Tak jsme tady už
bezmála 36 roků.

Pokrok jde dopředu mílovými kroky.
A nevyhnul se ani našemu oboru i co
se týče vybavení. Třeba křeslo, které
se dříve muselo nohou našlapat, aby
se s pacientem zvedlo do správné
polohy. Vrtačka, která byla dříve poháněna řemínkovým převodem. Odsávačka slin. Skleničky na vypláchnutí
úst, které jsme museli umývat a dezinfikovat. Dnes jsou jednorázové. Co
se týče materiálů na zubní výplně, je
to velmi citelný krok kupředu. Dříve se
dělaly otisky zubů do sádry, což nebylo vždy úplně jednoduché a věřím, že
mnoho čtenářů si na to jistě vzpomene. Bílé plomby, zubní náhrady, můstky, to vše je někde úplně jinde, než
když jsem začínala.
A jak jsou na tom zuby dnešních
dětí?
Velmi špatné. V porovnání s dřívější
dobou se jejich stav výrazně zhoršil.
Tušíte, čím je to způsobeno ?
Tak těch faktorů je samozřejmě mnoho. Ale po pořádku. Zaprvé je to změna životního stylu. Dnes rodiče mají na
děti méně času. Je třeba na děti dohlédnout, aby si správně a také často
čistily zuby. Nejlépe je vždy zkontrolovat a popřípadě dočistit. Další věc jsou
stravovací návyky. Je tu spousta slad25
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kostí, které děti konzumují. Co je platné, že si dítě ráno vyčistí zuby, když o
pár minut později si koupí v obchodě
sladkou limonádu, nebo energetický
nápoj. Rodiče dají dítěti peníze, ať si
ráno koupí svačinu- a to si koupí většinou něco sladkého. Velkým problémem jsou sladkokyselé bonbóny, které velmi narušují sklovinu a dávají tak
vzniknout zubnímu kazu. Další velký
problém vidím v prevenci. Dříve, a ty
si to jistě také pamatuješ, byla zubní
ordinace ve škole. Zde jsme všechny
děti dvakrát do roka povinně prohlédli
a počínající problémy odstranili. Dnes
je toto zrušeno a záleží už jen na rodičích, jak se k tomu postaví. My se
snažíme zvát děti na preventivní prohlídky, ač to už není naše povinnost,
ale i tak některé děti přijdou, až když
je velký problém. Vzhledem k ochraně
osobních údajů my teď ani nevíme,
kdo nastoupil do první třídy a tak se
situace zase o něco zkomplikovala.
Proto bych ráda apelovala na rodiče,
aby se nejen starali o zuby svoje, ale
i o zuby svých dětí. Prevence je totiž
velmi důležitá.
A co zuby dospělých pacientů ?
Tady si myslím, že je to právě naopak. Dospělí mají zuby v lepším stavu, než generace jejich rodičů. Tady
se právě projevila, a o tom jsem přesvědčená, propracovaná preventivní
péče z jejich dětských let. Škoda, že
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si to tito lidé, mnohdy rodiče dětí, o
kterých jsem před chvílí mluvila, neuvědomují. Každý by chtěl mít krásné a
zdravé zuby, ale ono to samo tak nějak
nepřijde.
Pamatujete si ze své praxe na nějakou zajímavost?
Asi největší rarita byl pro mě tehdy
pacient ve věku něco málo přes čtyřicet roků, který trpěl vysokým stádiem paradentózy. Zuby mu držely na
svém místě jen díky propracovanému
provázání tenkou nití. Zuby byly zcela
volné a nemohl s nimi prakticky vůbec
kousat, ale díky provázkům mu držely
na svém místě. Na to se nedá zapomenout.
Kdybyste se mohla rozhodnout znovu, chtěla byste být znovu zubařkou?
Asi ano. Jsem ráda, že to tak dopadlo a stala se zubní lékařkou a pracovala zde ve Sloupu. Doufám, že na
mě moji pacienti vzpomínají v dobrém,
i když to bylo někdy s bolestí. Bylo to
ale pro jejich dobro. Nyní už moji praxi
postupně přebírá moje snacha, které
tímto přeji, aby zde prožila spoustu
krásných let, jako já.
Paní doktorko, děkuji Vám za rozhovor a zase za půl roku na preventivní
kontrole na shledanou.
Hynek Štrajt

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS
Mgr. Daniela Kalová
NARODILI SE
Tereza Fejtová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 22. září 2018 přivítal starosta obce Ing. Martin Mikulášek a
předsedkyně sboru pro občanské záležitosti PharmDr. Jitka Havelková pět
nových občánků. O kulturní vložku se
postaraly děti z místní mateřské školy
pod vedením Hany Hebelkové a Martin Hasoň s pěveckým doprovodem.

JUBILANTI
V následujících měsících roku
2018 oslaví životní jubileum tito
spoluobčané:

Jiří Hebelka
František Opatřil
Ing. František Dvořák
Anna Kuncová
Terezie Mynaříková
František Jedlička
Libuše Kršková
Rudolf Krátký

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

SPORT
KOPANÁ
Nový ročník OP začal 12. srpna druhým kolem. To první bylo odloženo na
7. 11. Výbor oddílu si byl vědom toho,
že po odchodu řady hráčů budeme
patřit, stejně jako loni, mezi týmy hrajícími o záchranu. Toto se také v plné
míře potvrdilo. Po osmi odehraných
kolech jsme v tabulce na posledním
místě se ziskem 4 bodů. Jediné výhry jsme se dočkali až v posledním
domácím zápase, kdy jsme porazili
Adamov 4:1. Z 6 porážek byly sice 4 o
jeden gól, ale náš herní projev je špatný. Chybí nám „špílmachr“ do středu
hřiště a útok je našim nejslabším článkem. Dát gól je pro nás velký problém
a děláme-li tradičně hrubé chyby
v obranné činnosti, tak se nemůžeme
divit, kde se v tabulce nacházíme. A
to máme v brance nejlepšího brankáře soutěže. Naštěstí bodová ztráta na
skupinu týmů před námi není velká a
do konce podzimní části zbývá odehrát ještě 6 kol.
Všichni věříme, že k těm dosavadním ještě nějaký ten bodík přidáme.
V minulé sezóně jsme přezimovali
v tabulce se 13 body. Před zahájením
sezóny se podařilo mužstvo ještě doplnit o některé hráče (Burgr, Farník,
Nečas). Dále jsme potřebovali posílit
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obranu, a tak v
průběhu soutěže ještě přišel Jakub Zavadil a jeho
přítomnost je na hře obrany znát. Do
zálohy jsme ještě získali z Vysočan
Pavla Zavadila a Richarda Němce. Po
odpykání trestu z minulé sezóny začal hrát od 3. kola Crhák, který už také
uvažoval o konci kariéry. V útoku si
vypomáháme zařazením talentovaného dorostence Dominika Dingy, který
po odehrání dorosteneckého zápasu
ještě odehraje část utkání i za muže.
Nejvíce ale postrádáme Petra Žilku,
který si na začátku června poranil koleno a po operaci stále rehabilituje. A
aby toho nebylo málo, tak na několik
týdnů bude mimo po zranění hlavy i
Honza Sychra.
Dosud jsme konto soupeřů zatížili
12 góly, o které se podělilo 10 hráčů. To také potvrzuje, že postrádáme
koncového hráče. Jen zásluhou vynikajícího Radima Poláka jsme doposud inkasovali „jen“ 20 gólů.
Pro jarní část bude nutné mužstvo
omladit. Trvale nastupuje 5 hráčů
starších 40 let. Budeme se snažit doplňovat mužstvo z vlastních odchovanců z dorostu, kde je několik talentovaných hráčů.

Sport

Dorost
Už druhým rokem máme společný dorost s Lipovcem. Z počátku se
rýsovala dobrá spolupráce, ale sliby
a závazky se strany Lipovce šly jaksi bokem, a tak téměř vše zůstává
na nás. Ještě že už máme u dorostu
pana Zdenka Dingu, který ve většině
případů zajišťuje životaschopnost
týmu. Bohužel je na většinu práce
sám, a tak není divu, že už s prací od
jara nechce pokračovat. V kádru bylo
původně 25-30 hráčů z obou oddílů. Skutečnost je ale zcela jiná. Kluci
často hledají výmluvy, proč se nemohou zápasů zúčastnit a ve většině
případů je to až v den konání utkání.
Tak je tedy k dispozici maximálně 13
hráčů a většinou ze Sloupu.
Skupinu tvoří 15 týmů. My jsme po
odehraných 8 kolech se ziskem 7
bodů na 10. místě.
Zdeněk Kučera
TENIS
Na konci června se tenisté rozloučili
s jarní sezónou společným tréninkem.
Netradiční odpolední program s nahrávacím strojem, limonádou pro děti
a večerem u ohně pro všechny se i
přes nepříznivé počasí povedl.
Od začátku prázdnin pak na závodní hráče čekala široká paleta tenisových turnajů, kde každý sám za
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z Blanska, část dětí je již částečně nebo plně integrována
do tréninků v Blansku, babytenisty trénuje i nadále Karel
Balcar a od podzimu přivítáme v naší tenisové rodině 12
nových tenistek a tenistů ve
věku 5-6 let.

sebe bojoval o turnajové vavříny a
body do hráčského hodnocení na
další sezónu. Tréninkový kolotoč se
o prázdninách zastavil, každý trénoval individuálně a zpestřením byly
dva pětidenní dětské tenisové kempy
v Rudici, kterých se zúčastnila velká
část sloupských dětí.
Na kurtech ve Sloupu se uskutečnil
další ročník populárního turnaje pánských čtyřher Gentleman´s cup, kde
o pohár bojovalo 8 dvojic a vítězství si
tentokrát vybojovala dvojice z Opatovic. Ani na dámskou část se nezapomnělo, a tak se na kurtu u Ladi Čípka
odehrál první ročník turnaje smíšených dvojic. Věříme, že i tato tradice
bude pokračovat.
Dětské tréninky se s novým školním
rokem opět na 10 měsíců rozbíhají,
přes léto byl nastaven nový tréninkový model, kdy 6 skupinek dětí budou nově trénovat paní a pan Kalovi
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Na kurtech je tedy po klidném letním období až do konce října opět živo a bude až do
prvních mrazíků, které nás na
půl roku zase pošlou do haly a tělocvičny.
Karel Balcar
AEROBIK
Po prázdninách opět pokračujeme
ve cvičení žen ve Sloupě.
Začaly jsme 18. září 2018 a dále
se budeme pravidelně setkávat každé úterý od 19 hodin v tělocvičně ZŠ
Sloup.
Čekají vás různorodé formy cvičení.
Využíváme rozmanité cvičební náčiní. Každou lekci si pečlivě připravujeme. Do hodin zařadíme nové styly
a zkušenosti získané z workshopů a
kongresů.
Základní informace o nás naleznete
na www.aesloup.wgz.cz, aktuální informace na FB. Těšíme se s vámi na
viděnou v tělocvičně.
sloupské instruktorky

Luštění pro každého

LUŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO
Po prázdninách pokračuje oblíbené
rubrika Luštění pro každého. Vyluštěnou tajenku posílejte na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste na lístečku s Vaším jménem a
adresou do kanceláře Úřadu městyse Sloup – do 1. listopadu 2018.Opět
vylosujeme tři úspěšné řešitele, které
odměníme.
Z úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky z červnového Hřebenáče
jsme vylosovali tři šťastné výherce,
kteří se mohou těšit na volnou vstupenku na Martinskou husu. Jsou to:
Miroslava Zachovalová, Bedřich Pliska a Bohuslav Eibl. Gratulujeme!
KŘÍŽOVKA
Když jsme vám v předprázdninovém čísle přáli hezkou dovolenou,

bylo za námi nezvykle teplé jaro. Posuďte na srovnání s předchozími třemi roky, jaké bylo léto ve Sloupě. Že
horké a suché? Asi už nic zvláštního,
ale do „vedení“ ve ...1. tajenka křížovky... se letošní léto nedostalo. V roce
2015 ...2. tajenka křížovky... napršelo
438 litrů vody na m2. V roce 2016 to
bylo 340 litrů na m2, v roce 2017 575
litrů na m2 a letos 367 litrů na m2. V
nejvyšší naměřené teplotě byl letošní rok také druhý – za rokem 2015,
kdy nejvyšší naměřená teplota byla
38,3°C, zatímco letos „jen“ 36,1°C.
Ale vedení získalo letošní léto ...tajenka osmisměrky... v červnu až srpnu
: 2015 - 19°C, 2016 – 17,5°C, 2017 –
18,3°C a letos - 19,2. Takže – horké a
suché. (Zdroj dat : systém ALA.)
Pavel Matějka

POZVÁNKA

28. 10. 2018 Slavnostní odhalení pamětní desky obětem
první světové války
17. 11. 2018 Svatomartinská husa
30. 11. 2018 Jirka Kolbaba
2. 12. 2018 Rozsvěcení vánočního stromu
5. 12. 2018 Mikulášská stezka
8. 12. 2018 Posezení pro seniory
22. 12. 2018 Živý betlém
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Legenda osmisměrka:

ÁMOS, ANTI, DEBL, DECI, DOZADU, DŘÍK, DYSPNOE, ETIK, FABULE, FILÉ, GARDERÓBA, GLEJ, HALTÝŘ, CHLÉV, INAK, JARO, KAPELY, KARMA, KILOWATT, KOČÍ, KOR-

ZA, KOUMEL, KRYCHTA, KUKA, LENTA, LOŽE, LYNČ, MARATON, MERA, MÍRA, MOTO,
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MRSKAT, MSTA, NEON, NYLON, OČKA, OHBÍ, OKOŘ, OPISOVAČ, OSOBÁK, PIANOVKA, PITOMA, PLEC, POČEST, POVRCH, PULEC, RYTÍŘ, SAKÉ, SALDO, SILÁK, SKE-

LETY, SKIN, SKON, SKUTEČNO, SMAŽIT, SPORÁKY, SPROPITNÉ, STADIA, STOLAŘ,
SVRCH, TEPY, TEXTIL, TRNÍ, TVRZ, URAN, UVAŽOVAT, VĚNO, VÍNO, ZÁTKY, ZETA
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V těchto dnech oslavil svoje životní jubileum básník našeho kraje
Ladislav Soldán – Jurkovič.
Přejeme mu do dalších let hodně zdraví a tvůrčího elánu.
Ladislav Jurkovič
Náměstí Pod Lipami
Snad to nebude hřích ani přečin
když navrhnu aby sloupská
sváteční Náves přezdívaná
právem městyse Náměstím
bylo poctěno jménem
Pod Lipami

Jména daná či rádoby přidaná
netvoří význam a proslulost
míst osob či měst
případně památných stromů
jimž byla určena
jednou jen náhodně jindy po zásluze

Vždyť všichni kdož přicházejí
v časném létě ať již jako poutníci
do chrámu Panny Marie Bolestné
anebo náhodní návštěvníci
s rozkoší vnímají
vůni nespočtu lipových květů
zdobících stromy po desítky roků
i po století rozprostřené po celém
prostoru

Ať již je či bylo tak nebo onak
mnohá pojmenování se nabízejí
sama
tak třeba to zmíněné výše
s upřímným zacílením
dát našemu náměstí
vskutku krásný a patřičný název...
(pro Hřebenáč zkrátil a upravil autor)

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
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