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SLOVO ÚVODEM
Prázdniny byly sotva v polovině a v obchodních centrech už
nás velkými písmeny upozorňovali, že „Škola volá!“ Do září je
daleko, shodovali se vzácně všichni, kdo mají se školou co do
činění. Nebylo.
Druhý zářijový den to zase vypuklo, školy ožily veselými hlasy. Do lavic si poprvé sedli ještě trochu vykulení prvňáčci, před
tabuli se mnohde poprvé postavili čerství absolventi pedagogických fakult.
I když se v médiích opakovaně zmiňuje nedostatek pedagogů a stále vyšší věkový průměr učitelů v českých školách, naší
sloupské školy se tento problém zatím naštěstí netýká. Z bývalých žáků se stávají noví kolegové, oslovení „paní učitelko“
žáci několikrát denně změní na „pane učiteli“, případně „pane
řediteli“. Nejen pedagogický kolektiv je víceméně stabilní, i provozní zaměstnanci pracují ve stejných týmech řadu let a důvodem odchodu bývá nejčastěji odchod do zasloužené penze.
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Často se v médiích i mezi rodiči žáků a studentů řeší otázka,
jak se pozná dobrá škola? Podle čeho ji pro své dítě vybrat?

Zajímavosti..............14

Odpověď není jednoduchá a hlavně je pokaždé jiná – stejně
jako je jiné každé dítě. Někdo chce známky, jiný je odmítá,
někdo by rád domácí úkoly, jiný to považuje za zásah do života
rodiny, někdo chce rozvíjet hlavně jazykové schopnosti, jiný
jako nejdůležitější vnímá počítačovou gramotnost, další klade
důraz na množství poznatků - sto lidí, sto názorů. Na jednom
bychom se snad shodli všichni – že dobrá škola je ta, kde
se žáci cítí dobře, kde je příjemná pracovní a hlavně lidská
atmosféra.
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Bez ohledu na všechny koncepce a nekoncepční změny,
vymýšlené ministerstvem, pořád je to především ředitel školy
a učitelé, kteří mají školu a její pověst ve svých rukou. Mají-li při
své práci ještě podporu zřizovatele a rodičů, těžit z toho budou
vždycky ti nejdůležitější – žáci a studenti.
Všem dětem bych přála velkorysé a trpělivé učitele, všem
učitelům zvídavé žáky. Ať je ten nový školný rok příznivý pro
všechny!
Mgr. Michaela Matějková
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AKTUALITY Z RADNICE
Pes, přítel člověka
Podle novely zákona č.166/1999
Sb. o veterinární péči, v platném znění, bude s účinností od 1. ledna 2020
na každého nenačipovaného psa nahlíženo jako na psa nenaočkovaného
proti vzteklině, a to i v případě, když
má tento pes v očkovacím průkaze
záznam o provedeném očkování proti vzteklině. Jinými slovy, od tohoto
data nebude očkování proti vzteklině
u neočipovaných psů úředně platné, což může činit chovatelům zvířat
problémy hlavně v případě poranění člověka jejich psem. Výjimku mají
pouze psi, kteří jsou označeni tetováním provedeným před 3. červencem 2011. Sankce za nedodržení se
mohou pohybovat v rozmezí 20 – 100
tisíc Kč v závislosti na druhu provinění. Není se ale čeho obávat. Úkon je
to jednorázový, s minimálním rizikem
poškození zdraví psa. Čip velikosti
rýžového zrna je umístěn v aplikační
jehle. Ta se vbodne psovi pod kůži a
čip se z jehly vytlačí do podkožního
prostoru. Tam čip setrvá po celý život
psa. Čip lze přečíst pomocí čtečky,
kterou dnes disponuje téměř každý
veterinární lékař či útulek. V zákoně
sice není uvedena povinnost čip poté
i zaregistrovat v registru, je to však
velmi doporučené hlavně z hlediska
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dohledatelnosti daného čipu.
Výhody zaregistrovaného čipu:
možnost vycestování se psem do zahraničí (nutnost vystavit psovi i cestovní pas), dohledatelnost majitele
u zaběhnutého psa, průkaz vlastnictví
psa při odcizení či soudních sporech,
identifikace psa (pojištění), snadnější
monitoring chovu psů, lepší dohledatelnost majitele v případě nutnosti
postihu za týrání zvířat, kontrola psů
při prodeji.
Vzhledem k této nové povinnosti jsem oslovil veterinární ordinaci
v Blansku – MVDr. Bártu a byla by
možnost provést čipování přímo ve
Sloupě. Cena za čip je 400 Kč - je
v tom aplikace, registrace v registru
čipů a přívěšek s QR kódem na obojek (slouží při zaběhnutí nebo ztrátě
zvířete, dá se načíst chytrým telefonem i bez čtečky čipů). Pokud byste
měli o tuto službu zájem, prosím o objednání na Úřadě městyse Sloup, tel:
516435237 nebo emailem sloup@
sloup.info. V průběhu podzimu bychom zajistili nějaký vhodný termín.
Výměna oken a dveří na budově
Úřadu městyse
Do koce října proběhne kompletní

Aktuality z radnice

výměna oken a dveří na budově Úřadu městyse Sloup. Původní kastlová
okna, která jsou ve špatném technickém stavu, budou nahrazena novými
dřevěnými okny s trojsklem. Vyměněny budou i všechny vstupní dveře.
Celkové náklady dosáhnou cca 960
000 Kč, přičemž se nám podařilo zajistit spolufinancování formou dotace
z Jihomoravského kraje ve výši 225
000 Kč.
Plánované investice
Dalo by se říci, že přes prázdniny
byl ve Sloupě stavební klid, který bych
nazval „klidem před bouří“. V plném
proudu je však projektová příprava na
významnější akce. V prvé řadě bude
podána žádost o dotaci na SFDI na
výstavbu nového chodníku směrem k
jeskyním, pro který je vydáno stavební povolení. (Rozpočet cca 3,5 mil.
Kč). Další plánovanou akcí je odkanalizování budovy společnosti Zemspol, kdy bude současně vyměněno
vodovodní potrubí a provedeno zaokruhování vodovodu v této části obce
(rozpočet cca 2 mil. Kč). Ve spolupráci s VAS, a.s. řešíme stavební povolení pro připojení nového zdroje vody a
nezbytné, stavebně technické úpravy
na budově vodojemu (např. zateplení, nová filtrační technologie atd.).
Předpokládáme
spolufinancování
formou dotace (rozpočet cca 2,5 mil
Kč). Další akcí, kterou připravujeme

ve spolupráci se společností E.ON, je
výměna veřejného osvětlení v severozápadní části městyse. (rozpočet cca
1,5 mil. Kč). V rámci dotačních možnosti z OPŽP se pokoušíme o získání
prostředků na kompletní výměnu stávajícího bezdrátového rozhlasu, který
se blíží konci životnosti a narůstá poruchovost. (rozpočet 1,3 mil. Kč).
Provoz koupaliště a autokempu
RELAXA
Letošní provoz koupaliště byl poznamenán ne zcela ideálním koupacím
počasím. Koupaliště bylo nakonec
v průběhu července a srpna otevřeno pouhých 24 dnů. Samotný provoz
koupaliště přinesl i nejednu závadu
ať již v podobě prasklého přívodního
potrubí nebo nutnosti opravy robotického vysavače. Koupaliště navštívilo
cca 4 600 návštěvníků (v loňském
roce cca 7 tisíc návštěvníků) Návštěvnost v autokempu RELAXA byla poznamenána taktéž nepřízní počasí a
u celkových tržeb registrujeme drobný pokles oproti loňské sezóně. Stále
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otevřená je oprava sociálního zařízení
v autokempu pro příští sezónu, neboť
současný dosluhující stav je častou
výtkou návštěvníků kempu.
ZŠ Sloup
Vzhledem ke špatnému stavebně
technickému stavu byla v srpnu dokončena oprava zásobovací rampy u
školní kuchyně. Stále čekáme na vy-

hodnocení podané žádosti o dotaci v
rámci výzvy č. 9 „ Rozvoj a infrastruktury základních škol“. V rámci tohoto
projektu je řešena kompletní oprava a
zbudování přírodovědné učebny, laboratoř chemie, kabinet chemie, bezbariérové WC, přístupová rampa před
vchodem do ZŠ a schodolez.
KD Sloup
V kulturním domě se podařilo odstranit závadu na střešním plášti. Zejména při intenzivnějších srážkách do
objektu místy zatékalo. V této souvislosti bude ještě provedena výmalba
zasažených stěn. U vstupu do Pivárny dostalo nový kabát venkovní schodiště.

Informační centrum
Taktéž v letošním roce byl zajištěn
provoz informačního centra. Turisté
měli možnost současně navštívit expozici „Pivo a hospoda – všeobecná
pohoda“.
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Opravený kříž na hřbitově
V průběhu měsíce července 2019
byl na místní hřbitov zpět umístěn
opravený kříž. Městys Sloup uvedenou opravu podpořil částkou 80 000
Kč.
Zkrášlujeme městys
V průběhu letního období byla
v rámci možností zajištěna péče o
veřejné prostranství v obci. Na základě požadavků zejména starších
spoluobčanů byly po Sloupě doplněny lavičky a další mobiliář.

Dětské oddělení ve Sloupě
MUDr. Jaroslava Pořízková oznamuje, že k 31.12. 2019 bude končit
svoji lékařskou praxi na dětském oddělení ve Sloupě.
Jelikož se zatím nepodařilo zajistit
jiného lékaře pro tento obvod, měli
by si rodiče postupně zajistit pro své
děti nového dětského lékaře, bohužel
mimo Sloup.
Zdravotní karty bude paní doktorka
Pořízková vydávat do konce února
2020.
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USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 3/2019 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup ze
dne 10. července 2019
U1/10. 07. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
Oskara Nováka a Mgr. Petra Havelku,
zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 1 (Mgr. Petr Havelka).
Usnesení U1/10. 07. 2019 bylo schváleno.
U2/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje navržený
program dnešního zasedání. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U2/10. 07. 2019 bylo
schváleno.
U3/10. 07. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření za období leden až červen 2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/10. 07.
2019 bylo schváleno.
U4/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční dar
pro Junák – český skaut, z.s., Středisko Světla Blansko, Růžová 5, 678
01 Blansko, 14. skautský oddíl Úsvit
Sloup ve výši 18 000 Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U5/10. 07. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci akce „Výměna oken a dveří na
budově úřadu městyse Sloup“. Současně schvaluje výsledek výběrového
řízení na dodavatele za nabídnutou
cenu 963 418 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
firmou RI OKNA, Úkolky 1055, 696 81
Bzenec, IČO: 60724862.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U 6/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 4/2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U7/10. 07. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
rozšíření provozních hodin knihovny
ve Sloupě na 7 hod./týden.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U8/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s čerpáním
finančních prostředků z rezervního
fondu mateřské školy Sloup ve výši
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48 000 Kč z důvodu výměny stávajícího koberce v herně.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U9/10. 7. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu č.:
1030048154/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (umístění
kabelu NN), při akci „Sloup – úprava DS, Dvořák“, (jednorázová úplata
1200 Kč bez DPH) na pozemku parc.
č. 511/1, 510 a 1117 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu, s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/10. 07. 2019
bylo schváleno.
U10/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (umístění komunikačního vedení
a zařízení), jednorázová úplata 500
Kč bez DPH na části pozemku parc.
č. 575/1 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu s Českou telekomunikační infrastrukturou a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdržel se 1 (Bc. Marek Vymazal).
Usnesení U10/10. 07. 2019 bylo
schváleno.

U11/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí se záměrem
umístění 2 ks tlumičů hluku o rozměrech cca 1m3/ ks v části před sklepními okénky budovy ALUMINIUM
GROUP, a.s. a pověřuje starostu zajištěním technických podkladů.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/10. 07.
2019 bylo schváleno.
U12/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a souhlasí s instalací informačního panelu na
sloup veřejného osvětlení před prodejnou Jednota na náměstí ve Sloupě.
Max. rozměr do 0,6 m2. Návrh panelu
bude předložen na úřad městyse.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/10. 07.
2019 bylo schváleno.
U13/10. 07. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí postupné napojování nepřipojených nemovitostí na ČOV v rámci
intravilánu městyse dle jednotlivých
etap, které budou zohledněny při tvorbě obecního rozpočtu v každém příslušném roce. Prioritně bude zadáno
zpracování projektové dokumentace
a podle finančních možností budou
připojovány jednotlivé nemovitosti.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/10. 07.
2019 bylo schváleno.
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
V letošním školním roce má ZŠ
Sloup k 5. září 383 žáků a 18 tříd.
Počet žáků se ve srovnání s loňským
rokem navýšil o 8.
Pedagogický sbor posílili noví kolegové. Z rodičovské dovolené se
vrátila Mgr. Silvie Hejčová a dalším
pedagogickým pracovníkem se stala Aneta Němcová (asistence).
Co je ve škole nového?
•

Přes prázdniny jsme prováděli
regeneraci a vyčištění umělého povrchu školního hřiště.

•

Ve třídě I. B je nová interaktivní
tabule na pojezdu.

•

Vyměnili jsme nábytek ve čtyřech třídách na prvním stupni.

•

Na druhém stupni jsme začali
s výměnou osvětlení a elektrických rozvodů ve třídách.

•

Fasáda školy byla z celé severní strany porostlá řasami;
nyní je jako nová.

•

Vymalovali jsme část tříd a
spodní chodbu na druhém
stupni.

•
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Altán na školním hřišti, který

na konci školního roku poškodili vandalové, jsme nechali
opravit. Práce provedl zdarma
pan Buráň. Děkujeme!
•

Městys Sloup zajistil opravu
rampy u školní kuchyně.

•

Před zahájením provozu ještě
čeká rozsáhlejší údržba školní
bazén.

Důležité upozornění
Upozorňujeme, že na základě
svolení školské rady a souhlasu zřizovatele bude zkrácen školní rok
2019/2020 o dva dny. Vysvědčení
žáci dostanou v pátek 26. června
2020; v pondělí a úterý 29. a 30.
června 2020 budou mít žáci z provozních důvodů ředitelské volno.
Letem světem
V 9. výzvě MAS Moravský kras –
IROP jsme podali projektovou žádost s názvem Rekonstrukce odborných učeben v celkovém objemu 5,5
milionu Kč. Výsledky výzvy by měly
být známé do konce roku 2019.
Na podzim čekají naše žáky zajímavé akce. Šesťáci absolvují
adaptační kurz a deváťáci vyjedou

My všichni školou povinní

na vlastivědné putování za krásami
Prahy. Školu navštíví současní spisovatelé Klára Smolíková a Jiří Walker Procházka, kteří budou s dětmi
besedovat o knížkách. Pro žáky prvního stupně připravujeme výuku v
centrech ekologické výchovy.
Tradiční burza středních škol se
uskuteční 19. 11. v 15:00 v jídelně
školy.
V letošním školním roce se žákům
naší školy rozšíří možnosti procvičit
si komunikaci v cizích jazycích. Na

podzim vyjedeme na týdenní poznávací zájezd do Anglie a na jaře do
Vídně. Našim srbským partnerům,
kteří mluví skvěle anglicky, také
oplatíme jejich loňskou návštěvu.
Na říjen máme připravenu zajímavou preventivní akci proti zneužívání sociálních sítí a předsudkům; na
listopad pak oblíbenou projektovou
výuku. Všechny termíny akcí i s popisem najdete v dm Software.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

A je to tady! Školní rok 2019/2020 právě začíná.
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Z naší mateřské školky
Švestky se modrají, jablka sládnou,
podzim jde po kraji, rybníky chladnou…“
Po krásném slunečném létě přivítala sloupská mateřská škola opět děti
zpět. Všichni se radovali z přítomnosti
známých kamarádů i nově příchozích
nejmladších spolužáků. Starší sourozenci pěkně pomohli těm mladším
v začlenění se do velkého kolektivu třídy, slzičky se rychle osušily a
bylo veselo. Společně s učitelkami si
děti prošly celou hernu a ukázaly si
všechny hrací koutky s různorodými
hračkami a pomůckami. Místo skluzavky nám posloužila lavička, kouzlo
vytvořily barevné šátečky a rozverná

12

písnička. Zatančili a zahráli jsme si na
přivítanou po prázdninách a úsměvem zahájili nový školní rok.
I letos využíváme prostornou třídu
a sousedící rozlehlou školní zahradu
plnou zeleně a prostoru pro běhání.
V herně byl přes prázdniny položen
pěkný nový koberec. Už se těšíme,
že si zazpíváme u klavíru, který za pár
dní přijde naladit profesionální ladič.
I letos děti
čekají různorodé kulturní akce,
představení
a divadla.
V září se
chystáme
spolu
se
žáky ze ZŠ
Sloup
na
předvedení
zachráněných zvířat
ze záchranné stanice

My všichni školou povinní

se budeme snažit panence
pomoci zvládnout nástup
do mateřské školy, sami si
při tom zazpíváme a zatancujeme. Bubnovat i relaxovat budeme v pohádkové
muzikoterapeutické dílně s
„drumbeny“ muzikoterapeutky paní Evy Sadílkové.

přímo na trávníku před budovou MŠ.
Dále nás čeká hudebně taneční představení s názvem O Laurince anebo
poprvé ve školce. S panenkou Laurinkou projdeme příběhem, ve kterém

Děti i paní učitelky se s
Vámi těší na viděnou například u tradičního rozsvěcování sloupského vánočního stromu
nebo vítání občánků.
Bc. Marcela Houdková
ředitelka
13
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KNIHOVNA
Milí čtenáři,
prostřednictvím těchto řádků vás
zdravím v nadcházejícím podzimu.
Věřím, že letní odpočinek a hlavní
dobu dovolených jste strávili podle
svých představ a snad i s nějakou
tou knihou. K tomuto zamyšlení se
mi nabízí otázka, kterou jsem často
kladla při besedách zejména se staršími ročníky základní školy: čtete? A
srovnáváte potom knižní předlohu
s filmem – případně co dříve: film,
nebo kniha? Za mě rozhodně nejprve
kniha. Už mockrát jsem byla z dané
knihy nadšená a film mě velmi zklamal, případně spadl do „průměru“,
ale jsou i výjimky, kdy film byl opravdu
lepší. Alespoň pro mne. K těmto myšlenkám mě vede mimo jiné v současné době snad nejdiskutovanější film
českého režiséra Václava Marhoula
Nabarvené ptáče. Film je podle předlohy polského spisovatele Jerzyho
Kosińského z roku 1965, vypráví oosudu malého chlapce v období druhé
světové války. Četli jste? A chystáte
se na film? Je na vás, čím začnete .
Vážení čtenáři, jistě jste zaregistrovali poměrně zásadní změnu výpůjční
doby – od září tohoto roku je obecní
knihovna otevřená pouze v úterý, a to
v době od 13 do 17 hodin. Věřím, že
si i přesto do knihovny najdete ces14

tu a že si vyberete „tu pravou“ knihu.
V brzké době nás spolu se zřizovatelem knihovny čeká ještě obnova regálového systému a s tím bude spojená
další aktualizace knihovního fondu,
který je ale průběžně doplňován. Děti
z mateřské a základní školy se pak
mohou těšit na besedy se spisovateli,
což bude realizováno ve spolupráci
s MAS Moravský kras, v rámci projektu MAPII.
Na setkání s vámi se těší a krásné
babí léto vám přeje
Iveta Pernicová
knihovnice
SKAUTSKÝ TÁBOR
20. července to vypuklo – náš
skautský oddíl se vydal na tábor.
Tábor je vždy vyvrcholením našeho
skautského roku. V odpoledních hodinách jsme se jako tradičně sešli u
kaplanky, kde bylo pořízeno společné
foto. Hned po focení jsme naložili věci
a jeli jsme do Vranové Lhoty, která je
od Sloupu vzdálená přibližně 50 km.
Ve Vranové Lhotě jsme byli i minulý
rok, takže jsme tábořiště již dobře
znali. První den nás čekalo zabydlení
a večer zahajovací oheň.
Hned druhý den byla zahájena celotáborová hra, která nás provázela po
celou dobu tábora. Letošní téma nes-
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lo název mise Via Longa. Ve hře šlo o
to, že jsme měli zjistit, kde by bylo nejlepší žít, kdyby se u nás v Česku něco
přihodilo. Tak jsme začali cestovat po
různých zemích světa, kde jsme zjišťovali, co se v dané zemi děje a jestli
je taková země vhodná. Ale nejenom
celotáborovou hrou jsme trávili čas.
Dva z nás se rozhodli, že budou plnit
indiánské zkoušky, které se jmenují
Tři orlí pera. Tyto zkoušky zahrnují 24
hodin mlčení, 24 hodin hladovka, 24
hodin bdění, 24 hodin samotka, noční
bdění (o půlnoci je vedoucí vzbudili a
oni museli do 1 hodiny ležet, nemluvit,
nespat, nečíst …), tři rány holí přes
záda a deník, který si musí po dobu
zkoušek psát. Povedlo se. Můj bratr
Vojta a Stáňa v této zkoušce obstáli a
mohou na rukávu našeho kroje nosit
nášivku se znakem tří orlích per.
Dalším a asi nejdůležitější okamžikem každého skauta je slib. Na našem táboře slibovala jedna světluška
a tři vlčata (to jsou děti do 12 roků

a nosí žluté šátky) a několik nových
skautů a skautek – starší děti, které nosí šátek hnědý. Tento obřad se
odehrával u slavnostního slibového
ohně a potom tito účastníci přespali
mimo tábor. Sliby skautů a skautek se
odehrávaly přibližně ve 23:00 a bylo
to nádherné. V polovině tábora k nám
přijel sloupský pan farář Karel Chylík,
který na louce za táborem sloužil polní mši. Protože zde nebyly varhany,
nahradili jsme je kytarami a ukulele a
secvičili si několik písní. Myslím, že se
nám to moc povedlo a byl to krásný
zážitek.
Začátkem druhé půlky tábora jsme
vyrazili do Moravské Třebové, kde
byla zamluvená prohlídka zámecké mučírny. Po návštěvě mučírny
nás čekal rozchod po městě a poté
koupaliště, kde jsme si užili spoustu
srandy. Koupaliště byla poslední zastávka našeho výletu. Nezadržitelně
se blížil konec. Předposlední den tábora zakončil závěrečný oheň, který

15

Zajímavosti

se jako každý slavnostní oheň zapaloval loučí ze čtyř světových stran. Poslední den tábora nám pršelo, takže
se slavnostní nástup konal v jídelně,
ale i přes nepříznivé počasí jsme si ho
moc užili. Po nás měl tábořiště zamluvené jiný oddíl, tak jsme naložili věci
a namířili si to směrem Sloup. Tento
tábor bychom si neužili, kdyby ho nezařídili Kuba Vymyslický (vůdce oddílu), Anežka Lusková (hospodářka
oddílu), Vítek Forbelský (rádce), paní
Anna (paní kuchařka) a všichni ostatní
rádci. Těm všem sám za sebe a myslím si, že i za ostatní účastníky tábora
moc děkuji a těším se na tábor 2020.
Jenda Štrajt
CENA JUDr. JÍRY
Od roku 1993 uděluje Českomoravský fotbalový svaz osobnostem, které
se významně zasloužily o rozvoj českého fotbalu Cenu JUDr. Václava Jíry.
Toto vyznamenání dostávají vynikající hráči či dlouholetí obětaví trenéři a
funkcionáři. V letošním roce převzal z
rukou Ing. Martina Malíka, předsedy
Fotbalové asociace České republiky,
v Tereziánském sále Břevnovského
kláštera toto ocenění i náš spoluobčan, nestor sloupského sportu pan
Zdeněk Kučera.
Představovat Zdeňka Kučeru je asi
zbytečné, protože nechybí u žádné
sportovní události konané nejen u nás
16

ve Sloupě, ale i v okolí. Výborný fotbalista, ale i hokejista a kuželkář, který se
sportu věnuje od dětských let.
Pane Kučero, ještě jednou velké gratulace. Neznám nikoho, kdo by si toto
ocenění zasloužil více.
Hynek Štrajt

Zajímavosti

AED
Jednotka požární ochrany Městyse
Sloup je v současné době po všech
stránkách vybavena na takové úrovni,
o níž si mohly celé předchozí generace hasičů jen nechat zdát. Nejedná
se přitom pouze o vozidlovou techniku, jež je na očích občanů nejvíce,
ale i o ostatní, k zásahům nezbytné
vybavení. Jedním ze zásahových prostředků, i když ne tím, který je určen
pro zdolávání požárů, je automatický
externí defibrilátor, který mnohý z nás
zná pod zkratkou AED. V naší výbavě
je již třetím rokem a v kombinaci se
záchranářským batohem, trvale instalovanými v dopravním vozidle FORD,
se stal jedním ze stěžejních prostředků hasičských zásahů poslední doby.
Naše jednotka je pravidelně využívána dispečinkem Záchranné zdravotnické služby Jihomoravského kraje, který ji vysílá do Sloupu a okolních
obcí jako předvoj záchranářských posádek rychlé lékařské pomoci k akutním případům pacientů se srdeční zástavou či závažnou poruchou
srdečního rytmu. V těchto situacích
vždy hraje stěžejní roli čas. Od bezprostředního poskytnutí laické první
pomoci zachránci na místě, přes neprodlené zkontaktování tísňové linky,
rychlou reakci hasičů naší jednotky
s kvalitně poskytnutou resuscitací a
předlékařskou péčí, až konečně po

odbornou zdravotnickou pomoc profesionálních záchranářů. V jeden srpnový podvečer se tak díky bravurní
kombinaci uvedeného podařilo jednu
z takových srdečních zástav úspěšně
zvrátit a vrátit lidský život do normálních kolejí.
Sloupští hasiči vyjeli díky své přítomnosti na hasičce 18 (!) vteřin od
vyhlášení poplachu a po 80 vteřinách
byli na místě, kde již mladí zachránci
poskytovali postiženému resuscitaci.
Po přiložení AED s aplikací výboje a
podání kyslíkové terapie si zraněnou
osobu převzala po cca 5 minutách
do své péče posádka záchranářské
sanitky, která spolu s našimi hasiči
úspěšně dokončila, o co všichni usilovali. Díky uvědomělé laické první pomoci a vypilovanému záchrannému
řetězci tak byl zachráněn lidský život.
Jak už bylo napsáno, čas mnohdy
hraje při úspěšnosti zásahu naší jednotky dobrovolných hasičů stěžejní
roli. Díky jejich časté přítomnosti ve
zbrojnici, ať už při péči o techniku a
vybavení, při práci s mládeží, školení
členů jednotky, společenských akcích, nebo prostě „jen tak“, se nezřídka přihodí, že první zásahové vozidlo
vyjíždí (i plně obsazené šesti hasiči)
dříve, než dozní siréna. A to naše jednotka má požárními předpisy stanoveno vyjíždět do 10 minut od vyhlášení
poplachu! Není však důležitý jen čas,
17
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nýbrž také kvalitní technické vybavení
jednotky a profesionální odborná příprava dobrovolných hasičů, zejména
při výjezdech k záchraně života. To
první zajišťuje zřizovatel – městys
Sloup spolu s velitelem jednotky, o to
druhé, opravdu kvalitní záchranářské
školení, se stará člen jednotky a profesionální záchranář Zdeněk Krška,
který nám dává při svých pravidelných čtvrtletních školeních zdravovědy mnohdy pěkně zabrat. Oběma
patří poděkování.
Bc. Marek Vymazal
VODA 2019
Každý kámen tu má svůj příběh
aneb vodácké okénko
Vodáci jsou skupina lidí, kterým
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není na stránkách Hřebenáče věnována velká pozornost, o to možná víc
mnohé překvapí, kolik sloupských
spoluobčanů se tomuto sportu, spojenému se zábavou, věnuje.
Nejinak tomu bylo i poslední červencový týden, kdy se na padesát sloupských občanů a pár našich kamarádů
z Libereckého kraje vydalo za dobrodružstvím a krásami řeky Vltavy. Jednalo se o historicky třetí plavbu pod
společnou vlajkou „Sloupští žraloci“.
Celé výpravě předcházelo poctivé
plánování a porady v Pivárně, přípravu zakončila esemeska „…v úterý v
9 na Rájecké“ To už všichni věděli,
že mají svá auta polepit přidělenými
nálepkami, obléct vodácká trička a
být ve stanovený čas na stanoveném
místě. S úderem deváté na věži na-
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šeho kostela cvakl i fotoaparát první
společnou fotku, pak už následoval
odjezd, každý po své ose, cíl jasný město rekordů a kuriozit, Pelhřimov.
Byla to skvělá zastávka na dlouhé
cestě, muzeum rekordů a kuriozit,
muzeum strašidel, peklo i výstup na
radniční věž s kozou, mezitím oběd, a
pak už jen zbytek dlouhé cesty. Druhý cíl toho dne bylo místo, které se na
několik dalších dní stalo naším novým
domovem, Kemp Viking, skvělý, léty
prověřený vodácký kemp pár kilometrů za Českým Krumlovem. Tady
nás čekalo ubytování, převzetí lodí a
dalšího vybavení. skvělé jídlo a první koupel v řece. Vltava nás přivítala
a hostila opravdu velkoryse, vedro,
nebe bez mráčku a více než dvojnásobný průtok, než bývá v tomto obdo-

bí obvyklé, vše, co si jen vodák může
přát. Ve středu ráno, startoval náš autobus, obsazený do posledního místa
sloupskými žraloky, do Vyššího Brodu. Skvělou atmosféru autobusové
diskotéky jen občas narušila nervozita vodáckých nováčků, ale neměli se
čeho bát, byli v dobrých rukou.
Za první den jsme zdolali 27 ř. km,
největší porci z celé plavby. Schopnosti posádek hned ze startu prověřily dva jezy, nezbytným rituálem
byla zastávka u Veverek a děti byly
jako každý rok očarovány kouzelným
zámkem v Rožmberku. Plni dojmů a
zážitků jsme v podvečer dojížděli do
kempu, někteří dříve, jiní později, to
podle zvolené náročnosti trati. Asi ani
nemusím psát, že voda nebyla jediné, co teklo proudem. V kempu jsme
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si dopřáli teplou sprchu, skvělé jídlo,
grilovačku a noční zpívánky u táboráku. Ráno jsme po zdravotním panáčku pokračovali tam, kde jsme večer
vystoupili z vody, po trochu nudném
oleji u papíren Větřní nás přivítala Barevná skála se svým řvoucím jezem.
Pak už jsme si užívali vodáckou pohodu, koupání a četné krumlovské jezy.
Záměrně plánovaná kratší trasa nám
umožnila návštěvu jednoho z nejhezčích českých měst - Českého Krumlova. Po prohlídce města nás autobus
dovezl zpět do kempu, aby nás následující den vysadil opět u „Barevky“
a my jsme si znovu užili dobrodružství
na všech jezech. Po „krátkém“ obědě
u pivovaru jsme si dopřáli další z krás
vodáctví, a to plavbu krásnou přírodou a vltavskými meandry mezi Krumlovem a Zlatou Korunou. Naši plavbu
ukončil jez ve Zlaté Koruně, kde jsme
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už s vědomím, že vše to hezké končí,
naložili autobus a vrátili se k Vikingovi. Poslední večer už bylo na náladě
znát, že se blíží konec. V sobotu ráno
nás už čekal odjezd domů. Jako ryze
dobrovolný výlet jsme zvolili návštěvu
historického města Tábor. Jsem přesvědčen, že ti, co se s námi jeli do Tábora podívat, rozhodně nelitovali.
Výlet nám skončil, ale vzpomínky
a zážitky zůstaly. Věřím, že si dlouho budeme pamatovat divoké jezy,
nevyzpytatelné vrbičky, kamarádské
vodáky, všeobecnou pohodu a třeba
i hlášku „to vynde“. Stejně tak myslím, že nám bude ještě dlouho v uších
znít hudba našich skvělých kytaristů
a písničky z autobusových diskoték.
Všem zúčastněným bych chtěl touto
cestou poděkovat za skvělou dovolenou a třeba zase někdy na řece Ahoj.
Žraločí Náča Petr Ondroušek

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
Všichni, kdož v sobotu 21. září odpoledne zavítali na sloupský Medový
jarmark a alespoň na chvíli pobyli, mi
jistě dají za pravdu, že se jedenáctý
ročník této akce vydařil k všeobecné spokojenosti. Program Medového jarmarku se i letos odehrál podle
léty osvědčeného schématu: nabídka medu a medových výrobků, včelí
produkty i výrobky všeho druhu od
regionálních výrobců na stáncích,
bohaté občerstvení, atrakce pro děti,
kulturní program z domácích zdrojů i
z dovozu a tradiční Běh Moravským
krasem, který obstaral sportovní
složku celé akce.
V okamžiku, kdy šest desítek běžců postupně dobíhalo do cíle dvanáct kilometrů dlouhé trati na Macochu a zpět, se na pódiu představil
Aleš Cibulka, kterého známe hlavně
jako moderátora různých televizních
a rozhlasových pořadů, ale také jako

autora několika knih o
životě prvorepublikových hvězd stříbrného plátna. Ve své
“one man show” dokázal celou hodinu bavit diváky klípky z malého českého šoubyznysového rybníčku. Inu,
profesionál. Vystoupení proložil několika známými hity zpěvák Roberto
“příjmenísibohuželnepamatuji”, který
přijel s panem Cibulkou z Prahy. Musím se přiznat, že o existenci tohoto blonďatého italského pěvce jsem
dosud neměla tušení. Člověk se pořád učí ...
Díky členům místního obveselovacího tělesa Sigma Pumpa jsme se
tentokrát symbolicky přenesli do sedmdesátých let minulého století. Hudební dramaturgie Jiřího Žáka vytáhla z hlubin dávnověku skutečné perly
roztomile bezkonfliktní tvorby z té
doby, a také několik angažovaných
songů s texty poplatnými ideologii
tehdejšího režimu.
Ve stylu “retro” se neslo i hudební vystoupení skupiny Velvet, kdy
se zpěváci Martin a Martin na pódiu
v rychlém sledu stávali různými jinými zpěváky i zpěvačkami republikového i světového věhlasu, takže jsme
vlastně byli účastni takové malé travesti show za bílého dne.
21
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Sledovat dění na pódiu bylo možné
s klobásou z udírny, případně grilovanou makrelou na tácku. O plynulý
přísun těchto pochutin včetně alko i
nealko nápojů se po celou dobu neúnavně starali místní hasiči i personál
Pivárny. Vzhledem k sice slunečnému, ale přece jen trochu chladnějšímu počasí, přišla vhod také ohřátá
medovina od stánkařů. V improvizované Medové kavárně v sále kulturního domu bylo možné posedět u kávy
nebo čaje.
Pro děti byl po celou jarmarku
v provozu skákací hrad a kdo chtěl,
mohl si nechat na svůj obličej namalovat jiný obličej.
Pominout nelze ani poměrně novou
tradici, kdy v rámci programu Medo-

vého jarmarku přebírají ocenění za
svou dlouhodobou práci pro obec
vždy dva naši spoluobčané, muž a
žena. Tentokrát jsme si připomněli
obětavou práci paní Marie Sedlákové, která dlouhá léta působí ve sboru pro občanské záležitosti. Druhým
oceněným občanem byl pan Zdeněk Kučera, a to za zásluhy o místní
sport. Pro ocenění si stylově odskočil
z pořadatelského stanoviště Běhu
Moravským krasem.
Poděkování na závěr patří všem
pořadatelům Medového jarmarku i
všem účinkujícím, kteří se návštěvníkům postarali o příjemně strávené
odpoledne. Za rok v září opět na
shledanou!
Jana Pokladníková
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OPUSTILI NÁS

Vladimíra Bezděková
Božena Pařízková
NARODILI SE

V letních měsících
se ve Sloupě žádné miminko
nenarodilo.
JUBILANTI

V následujících měsících roku 2019
oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
Alois Luska

Hana Hebelková

Zdeněk Sedlák

Pavel Heger

Marta Dobiášková

Libuše Grimová

Hana Staňková

Marie Novotná

Ludmila Pásková

Milan Šrom

Marie Kuběnová

Ludmila Hasoňová

Ilona Matušková

Rudolf Krátký

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!
24
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SPORT
KOPANÁ
Podzimní část ročníku 2019/2020
jsme začali ve III. třídě, kam jsme
sestoupili po 13 letech působení v
okresním přeboru. Odešla od nás
sice řada hráčů, kteří byli v základním kádru ve vyšší soutěži, ale že
naše postavení v tabulce po odehrání 6 kol bude doslova katastrofální, očekával jen málokdo. Ze 13
účastníků se krčíme na 11. místě,
když jsme dokázali jen jednou vyhrát, a to doma se Svitávkou 4:3.
Dále jsme si připsali 5 porážek. Celkem jsme získali jen 3 body, stejně
jako Svitávka a na posledním místě
je se ziskem 1 bodu Benešov.
Hrajeme hodně mizerně v obraně. Neobsazujeme na těsno hráče
soupeře, a tak hrozivé skóre 11:22
nikoho nepřekvapuje. Našim nejlepším hráčem je brankář Radim Polák,
jehož zásluhou není počet obdržených branek dvojnásobný. Průměr
skoro 4 obdržené góly na zápas by
měl naše hráče přinutit k zamyšlení nad obrannou činností týmu. Se
vstřelenými góly na tom nejsme o
mnoho lépe. Ve dvou posledních
kolech jsme nevstřelili dokonce ani
jeden, což jen dokresluje fakt, jak
moc nám chybí koncový hráč typu
26

Novák
nebo
Petržel. Další
naší slabinou je mizerná kombinační hra. Vydařené akce v zápase by
se daly spočítat na jedné ruce. Nejvíc ale postrádáme v mužstvu hráče, který by se chopil dirigentské
taktovky a dokázal strhnout ostatní
spoluhráče k dobrému výkonu.
Ale abych jen nekritizoval, tak kladem je určitě doplnění týmu o hráče dorosteneckého věku, kteří byli
v dorostu oporou, ale přechod mezi
muže je pro ně velkou změnou. I tak
jsou jejich výkony příslibem pro budoucnost a jejich čas určitě přijde.
Jde především o bratry Františka
a Vojtu Fedrovi, Matěje Svobodu a
Davida Čecha. Všichni jsou hráči
základní sestavy našeho týmu. Na
svoji příležitost čeká náhradní brankář Pavel Bedáň.
Dosavadní výsledky: Cetkovice :
Sloup 4:3, Sloup : Svitávka 4:3, Knínice : Sloup 6:0, Sloup : Vavřinec
4:6, Sloup : Vranová 0:1, Kořenec :
Sloup 2:0. Domácí zápasy hrajeme
v sobotu. Ten nejbližší pak 12. 10.
s Benešovem.
V letošní sezóně máme společný
dorost s Rájcí-Jestřebí, který hraje
krajskou soutěž. Ovšem na naše

Sport

hráče se moc spolehnout nemůže.
Jejich účast je minimální a v sestavě
se objeví tak maximálně dva. Určitě
je to škoda a kluci mají přes zimu
o čem přemýšlet.
Výbor fotbalového oddílu stále
hledá dobrovolníky, kteří by se ujali
práce s mládeží. Jedná se o placenou činnost a podrobnější informace poskytnou členové výboru.
Zdeněk Kučera
TENIS
Letní měsíce sice načas pozastavily pravidelné tréninky dětí, ale
v areálu koupaliště bylo rušno i tak.
Hned první prodloužený červencový víkend konal se v areálu Sportovní kemp, kterého se zúčastnilo
36 dětí a 12 dospělých. Pro tenisové a volejbalové děti byly po dobu
2,5 dní připraveny sportovní aktivity

na obou antukových kurtech, umělém kurtu u zdi, travnatém hřišti pro
badminton, fotbal, petangue a beachovém pro volejbal. Nocování bylo
společné ve stanech v areálu fotbalového klubu, kde se páteční večer
sešli děti i rodiče u ohně a špekáčků a kde také byla ukončena další
úspěšná sezóna. Děti byly během
slavnostního vyhlášení odměněny
za svou celoroční snahu a naši nejmenší představeni jako přírůstek již
tak početné sportovní rodiny.
Ale ani dospělí nezaháleli. Ve druhé polovině července konal se další ročník turnaje pánských čtyřher
Gentleman´s cup, kde se sešlo 8
vyrovnaných dvojic ve dvou skupinách. Po dlouhém horkém dni a 6
zápasech pro každou z dvojic se vítězi stala dvojice Jan Sychra – Karel
Balcar.
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Milým zpestřením byla skutečnost,
že se tentýž den dopoledne dohrával již v červnu započatý, ale kvůli
nepřízni počasí nedohraný, turnaj
dámských čtyřher. V konkurenci
šesti dvojic vítězství z loňského roku
obhájila favorizovaná dvojice Lucie
Boudová – Marcela Sychrová.

byli všichni včetně četných příchozích turnajem nadšeni. Pořadatel
Martin Diviš vyhlásil na konci dne
za vítěze Milušku a Karla Balcarovy,
kteří taktéž obhájili titul z loňského
roku.

Posledním tradiční turnajem na

Letní měsíce byly sice krátké, zato
ale plné krásných akcí. Je velmi
pěkné pozorovat, jak se nám spor-

konci srpna se stal turnaj smíšených
dvojic, kde se při již druhém ročníku sešlo krásných 8 párů. Sportovní
zápolení i přátelské posezení u občerstvení se neslo ve velmi milém
duchu, pánská část turnaje hrála
proti dámské velmi ohleduplně a tak

tovní část obce pomalu rozrůstá a
stále více lidí již nejen ze Sloupu,
ale i blízkého okolí, chodí sportovat
do krásného areálu u koupaliště,
kde si na své přijdou jak volejbalisté, tak tenisté.
Karel Balcar
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ŠIPKY
Skončily prázdniny a to znamená,
že se nám rozjíždí šipková sezóna
2019/2020. Pojďme se ve stručnosti podívat, co se v minulé sezóně událo. Loňská sezóna byla pro
sloupské šipky velice úspěšná. A
team družstva Bikers postoupil do
druhé ligy jižní Moravy a B team bez
problémů obhájil účast ve třetí lize.
I našemu teamu DC Pivárna Sloup
ve složení: Roman Štolpa, Petr
Štrof, Jiří Hasoň, Jitka Svánovská,
František Baláž, Štěpán Strachoň,
Ivan Strachoň a Vojtěch Miller se
podařilo postoupit do druhé ligy.
Pro všechny, kdo chtějí šipky
zkusit nebo se jen podívat, je zde
možnost zúčastnit se pravidelných
turnajů (i pro veřejnost) s názvem
Strmeň Cup, a to hned 2x. Každé pondělí od 19:00 v hospůdce
U Kola a každé úterý od 19:00 v Pivárně. Kromě těchto pravidelných
týdenních turnajů nás čeká i několik větších.
První z nich s názvem Bikers Cup
proběhl 14. 9. v KD Sloup. Zde se
ze sloupských hráčů nejlépe umístil Leopold Skoupý na třetím místě,
první skončil Pavel Slezáček hrající
za tým DC Orli Ráječko a druhé místo obsadil Lukáš Parolek z Úsobrna. Turnaje se zúčastnilo celkem 24
30

hráčů a hráček. Další větší turnaj
nás čeká 5. 10. 2019 v Pivárně a
všichni jste srdečně zváni.
A teď se pojďme podívat, co nás
čeká v sezóně 2019/2020
Stávající team DC Pivárna Sloup
posílila Dominika Skoupá.
Vzniknul nám také zbrusu nový
tým, a to ženský, s názvem Todle je
Sloup ve složení: Jitka Svánovská,
Dominika Skoupá, Tereza Pelíšková, Lenka Horská a Jarmila Blažková, který se zúčastní ženské ligy
v elektronických šipkách.
A na závěr největší změna - nový
team Pivárna Sloup ve složení: Štěpán Strachoň, Libor Kocman, Karel
Brychta, Jiří Kučera, Martin Vaculovič, Ivan Strachoň, Vojtěch Miller a
Petr Štrof se přihlásil do ligy v ostrých šipkách, které vídáte v TV.
Softové šipky se hrají na elektronických terčích s počítadly, na tyhle
terče se používají šipky s umělými
hroty. Ostré šipky se hrají na sisálové (agáve sisálová) terče, používají
se šipky s ostrými hroty a u hry se
nepoužívají žádná počítadla, vždy
u terče stojí rozhodčí a hody obou
hráčů zapisuje do tabulky vedle terče.
Štěpán Strachoň

Luštění pro každého

LUŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO
KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Z velkého počtu úspěšných řešitelů minulého kola našeho luštění
pro každého jsme vylosovali tyto
výherce: Ilonu Brantalíkovou,
Emilii Svobodovou a Jaroslava
Krátkého. Srdečně blahopřejeme
a všech luštitelům přejeme hodně
štěstí v tomto kole. Svoje odpovědi posílejte na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste
na lístku do kanceláře městyse do
1. listopadu. Nezapomeňte uvést
svoje jméno a kontakt.
Kravata je natolik obvyklá a běžná součást dnešního pánského oblečení, že nám ani nepřijde na mysl
zkoumat, kde se vzala a jaký je její
původ. A přitom je to historie velmi
zajímavá.
V první polovině 17. století chtěly
chorvatské dívky před rozloučením
s milým odcházejícím do války (což
bylo v té době v této části Evropy
na denním pořádku) mu dát dárek,
který by symbolizoval jejich věrnost
a byl ... 1. a 2. díl tajenky křížovky
... jejich lásky. A tak mu darovaly
svůj šátek, který mívaly přehozený
přes ramena; a mládenci si jej hned
vázali kolem krku. Šátky byly vět-

šinou lněné, mnohdy vyšívané, ale
nechyběly ani šátky ze vzácnějšího
materiálu.
Chorvatští vojáci, kteří byli součástí uherského kontingentu v rámci rakouského vojska, ocitli se za
třicetileté války až v Paříži (od r.
1635). Dokonce byl vytvořen tzv.
Chorvatský pluk - Royal Cravates,
tj. Královští Chorvati.
Šátky na krku nosili však stále nejen prostí vojáci, ale i důstojníci. Ti
ovšem mívali šátky ze vzácnějších
materiálů - krajkové, mušelínové aj.
A to už byl jen krůček k tomu, aby
se pařížští elegáni zhlédli v tomto
půvabném doplňku a nahradili jím
dosavadní nepohodlné ... tajenka
osmisměrky .... Vždyť právě tento
módní šátek „à la Croate“, na chorvatský způsob, ležérně uvázaný a
zářící barvami, dodával jejich oblečení výlučnost, zajímavost a eleganci. V podstatě tedy nosí muži
dodnes na krku Chorvata, v Česku
tedy obvykle – kravatu.
Pavel Matějka
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Legenda osmisměrka:

ADAM, AKÁT, BIŽU, BORY, FŮRA, CHAOS, CHŮDY, IDEA, INAK, KVIL, MASO, NISA,
PACHT, PÁSY, PÍST, PLAT, PLYN, POUK, ROŠT, RŮDL, SCHOD, SLET, TAXA, TOUŠ,

UJÍT, VIRY, ZMOL, AŽURA, FLUÓR, KRČMA, KYSNA, MÍČKY, MLČKA, OPIUM, POČTY,
POTOK, RYCHLE, UMŘÍT, ÚSEKY, HEROIN, KNÍRAČ, KRAVKA, MAMLAS, OKOLEK,

OSIDLO, OSUŠKA, POHÁRY, RASTRY, ÚHLAVA, FORMELA, OTRLOST, PROTÉZA,
PŘÍTULA, VČELICE
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POZVÁNKA NA
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
5. 10. 2019
Divadlo - České nebe
16. 11. 2019
Svatomartinská husa
30. 11. 2019
Posezení pro seniory
1. 12. 2019
Rozsvěcení vánočního stromu
21. 12. 2019
Živý betlém
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.
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www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 30. září 2019 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. prosince 2019.
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FOTOGALERIE

Ocenění nejlepších žáků ZŠ

Oprava kříže na hřbitově

Oprava kříže na hřbitově

Oprava kříže na hřbitově

Sloupský lesní běh
foto: Hynek Štrajt, Ing. Martin Mikulášek, Jiří Marek, Miloslav Kuběna

SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK

foto: Šimon Štrajt

