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SLOVO ÚVODEM
Krásné jaro postupně přechází v léto, které už na sa-

mém začátku nastavilo příjemné teploty. Snad nám i na-

dále přinese spoustu slunečných dnů, které budeme
trávit se zmrzlinou u vody a na dovolených.

Z pohledu turisty a rekreanta je samozřejmě nejkrás-

nější pohled na oblohu, kde … po modrém blankytu
bělavé páry hynou…a my spolu s básníkem doufáme,

že krásnou letní pohodu nepokazí nadměrné sucho ani
nepřiměřené přívaly vody.

Že je příroda mocná čarodějka, to jsme se mohli pře-

svědčit nedávno. Po dlouhé době bez deště přišel ná-

hle, bez varování, v noci, kdy je velice těžké se živlu
jakkoli smysluplně postavit. Tentokrát se (na rozdíl od
jiných části země) naštěstí jednalo o menší povodeň,
která pouze prověřila naši připravenost.

Bylo báječné zjistit, že jsme schopni vzájemně si po-

moci v nesnázích a těžkých situacích. Výrazná byla obě-

tavá pomoc spoluobčanů, kteří neváhali použít vlastní

techniku a mechanizaci bez nároku na odměnu. Za to
všem zúčastněným mnohokrát děkujeme.

Již jsme si zvykli, že v pohotovosti a připraveni pomá-

hat jsou vždy i naši hasiči. Asi nejen mne ale vždy pře-

kvapí jejich zodpovědný a nebojím se říct profesionální

přístup. Při tomto zásahu byla naše jednotka oslabena,
přesto kalamitu zvládli na výbornou. I jim náleží náš velký dík.

Do nadcházejících dnů si tedy přejme vodu pouze

v bazénu a občas příjemný „zahradnický“ déšť.
Krásné léto, sousedé!

Vladimír Čípek
místostarosta
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AKTUALITY Z RADNICE
O jaké dotace jsme letos požádali
V letošním roce jsme žádali o dotace
na záměry, které chceme postupně realizovat. Žádosti směřovaly především
na Jihomoravský kraj, jedna na ministerstvo vnitra.
K žádostem, které již byly kladně
vyhodnoceny, se řadí dotace na opravu střechy mateřské školy ve výši 200
000 Kč, na regály a mobiliář do místní
knihovny ve výši 25 000 Kč, na věcné prostředky a požární techniku pro
místní jednotku sboru dobrovolných
hasičů ve výši 100 000 Kč. Úspěšná
byla i žádost na Generálním ředitelství
hasičského záchranného sboru České
republiky na pořízení dopravního automobilu ve výši 450 000 Kč. Dále bylo
požádáno o individuální dotaci ve výši
300 000 Kč, která by pomohla s financování pořízení dopravního automobilu.
Dopravním automobilem bude nahrazeno původní vozidlo AVIA, která již
bylo vyřazeno. Na Jihomoravský kraj
bylo požádáno i o dotaci na provedenou opravu vodojemu, která může činit
až 70 % uznatelných nákladů.
Sportovně relaxační areál koupaliště
V rámci myšlenky sjednocení areálu pod jednoho majitele a udržení
koupaliště v provozu i do budoucna
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schválilo zastupitelstvo nákup pozemků v areálu koupaliště o výměře 16 422
m2 od společnosti RELAXA, s.r.o. za
821 100 Kč. Dalším krokem by měl být
nákup budovy restaurace na koupališti, ve které je mimo jiné umístěno technologické zázemí pro bazén a toalety.
Restaurace samotná by se v budoucnu
pronajímala. Zatím probíhají jednání se
současným majitelem a rozhodnout by
mělo zastupitelstvo na nejbližším zasedání. Současně zastupitelstvo rozhodlo
o založení obchodní společnosti, která
bude zajišťovat provoz celého areálu.
Rekonstrukce vodojemu
Koncem března byla dokončena rekonstrukce místního vodojemu v celkové částce 1 324 408 Kč. Byla doplněna
nová technologie a objekt je napojen
na centrální dispečink provozovatele
VAS, a.s., divize Boskovice. První ostrou zkouškou byla průtrž o víkendu
z 28. 5. na 29. 5. 2016. Vzhledem k indikovanému zákalu byl odpojen nátok
z gravitace a automaticky byl zapojen
vrt, tím bylo zamezeno zakalení celého
systému. Údaje přenášené na dispečink hlídají i aktuální stav vody ve vodojemu s ohledem na pokrytí denní
spotřeby vody pro Sloup, která je kolem
105 m3. Bohužel se při opravě vodoje-
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mu narazilo na narušenou hydroizolaci
akumulační nádrže, která se bude muset v dohledné době řešit.
Opravy v kulturním domě
V letošním roce byla v kulturním domě
provedena oprava nouzového osvětlení a vadné části elektroinstalace, která
byla za hranou bezpečného provozu.
Uvedená oprava byla nezbytná pro
provedení revize elektrické instalace a
zajištění provozuschopnosti požárně
bezpečnostního zařízení.
Oprava střechy MŠ
Zastupitelstvo schválilo opravu střechy na mateřské škole a na základě doporučení hodnotící komise z výběrového řízení, vybralo pro realizaci zakázky
firmu Klempířství Václav Hejč. Součástí
akce bude i oprava tepelné izolace,
která není provedena v souladu s technickými předpisy. Oprava proběhne
v letních prázdninách v nákladu cca
1,31 milionu Kč (200 tis. je schválená
dotace z Jihomoravského kraje).
Prodloužení kanalizace
V měsíci červenci bude zahájena
stavba Sloup – rozšíření kanalizace, SO
01 a SO 02, která bude ukončena u dílny p. Oskara Nováka. Předpokládané
náklady na uvedenou stavbu činí 613
466 Kč bez DPH.
Informační centrum
V letošním roce bude zajištěn provoz

informačního centra v letních měsících
červenec a srpen v době od 10:00 –
17:00 hod. V červnu bude otevřeno poslední dva víkendy, tj. 18. -19. 6. a 25.
- 26. 6.
Úprava zeleně a doplnění zábradlí
V okolí dětského hřiště byla provedena základní výsadba dřevin. S ohledem
na klimatické podmínky a doporučení
zahradníků bude část výsadby doplněna až v podzimních měsících, dále
proběhne výsadba kolem kulturního
domu a technického zázemí. V blízkosti dětského hřiště bylo nově doplněno
zábradlí k potoku, které jistě přispěje k
větší bezpečnosti nejmenších návštěvníků. Novým zábradlím byly opatřeny
ještě dva mosty, a to za COOPem a ke
garážím naproti poště.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 4. května 2016
U1/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Vladimíra Čípka a MVDr. Vladimíra Suchého, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1 (MVDr. Vladimír Suchý). Usnesení U1/04. 05. 2016 bylo schváleno.
U2/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
zasedání.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U2/04. 05. 2016 bylo
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schváleno.
U3/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pro společnost
REMAT LETOVICE s.r.o. (provozovna
pro sběr papíru) roční nájem ve výši
8.626 Kč, (tj. ve výši dle dodatku č. 1 ze
dne 04. 01. 2006.)
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Miloslav Kuběna). Usnesení
U3/04. 05. 2016 bylo schváleno.
U4/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2016 a č. 2/2016,
včetně peněžitého vkladu 18 000 Kč do
společnosti RELAXA, s. r.o.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdrželi se 2 (Ing. Josef Mikulášek, Miloslav
Kuběna). Usnesení U4/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U5/04.05.2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje nákup pozemků
parc. č. 74/5, 74/6, 74/7, 74/9, 74/11,
74/12, 74/13 v k.ú. Sloup v Mor. krasu,
za jednotnou cenu 70 Kč/m2.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/04. 05. 2016 bylo
schváleno.
U6/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozsah opravy střechy na mateřské škole podle nabídky
ve výši 1.073.282,- plus zateplení PUR
pěnou v částce cca 250.000,- (v souladu s navrženým technickým řešením).
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Výsledek hlasování pro 7, proti 1 (Ing.
Josef Mikulášek), zdržel se 1 (Radovan
Šebela). Usnesení U6/04. 05. 2016 bylo
schváleno.
U7/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele stavby Oprava
střechy MŠ Sloup a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou Klempířství Václav Hejč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 2 (Ing. Josef Mikulášek, Radovan Šebela). Usnesení U7/04. 05.
2016 bylo schváleno.
U8/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr úvěru na
financování opravy střechy MŠ ve výši
1 mil Kč, za podmínek dle nabídky ČS,
a.s.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdrželi se 2 (Ing. Josef Mikulášek, Radovan Šebela).
Usnesení U8/04. 05. 2016 bylo
schváleno.
U9/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ a ZŠ Sloup a schvaluje převod těchto částek do rezervních
fondů MŠ a ZŠ.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U9/04. 05. 2016 bylo
schváleno.

Aktuality z radnice

U10/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blanskem pro
rok 2016 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U11/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dary viz.
tabulka a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.
Myslivecký spolek Hřebenáč
Český svaz včelařů, o.s.

Svaz tělesně postižených
Junák – český skaut z.s.
Tábory nás baví, z.s.

5 000 Kč

7 000 Kč
3 500 Kč
5 000 Kč

1 500 Kč

Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U12/04. 05. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje jako nového
nájemce bytu č. 259/1 paní Ludmilu
Štěpaníkovou a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U13/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 3 ke
smlouvě k nájmu s Českou poštou, s. p.
a pověřuje starosty podpisem uvede-

ného dodatku č. 3.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U14/04. 05. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje založení společnosti S-AKTIVITY, s.r.o., se sídlem
Sloup 1, 67913, jediný společník Městys Sloup - IČ: 00280950, jednatelé starosta (Ing. Martin Mikulášek) a místostarosta (Vladimír Čípek), základní vklad
50 000 Kč, podíl společníka 100%.
Výsledek hlasování pro 6, proti 3 (Ing.
Jiří Hošek, Ing. Josef Mikulášek, Radovan Šebela), zdržel se 0. Usnesení
U14/04. 05. 2016 bylo schváleno.
U15/04. 05. 2016
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví městyse pro zřízení letní předzahrádky panu Jaroslavu
Zemanovi, část pozemku parc.č. 296
a panu Vlastimilu Makarovi, část pozemku parc. č. 2/1 a pověřuje starostu
zaměřením skutečného záboru a podpisem nájemní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti 1 (Ing.
Josef Mikulášek), zdržel se 0. Usnesení
U15/04. 05. 2016 bylo schváleno.
U16/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje příjem dotace Ministerstva vnitra, Generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR,
na pořízení dopravního automobilu pro
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jednotku SDH Sloup a dále schvaluje,
že akci dofinancuje ze svých zdrojů
(z finančních prostředků městyse Sloup
a dotace Jihomoravského kraje).
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U17/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK, účelová neinvestiční na „Nákup ostatních
věcných prostředků a PT“ (smlouva č.
036334/16/OKH) a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U18/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace Jihomoravského kraje pro projekt ZŠ Sloup
s názvem Prima škola, v požadované
výši podpory 76 800 Kč.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/04. 05. 2016
bylo schváleno.
U19/04. 05. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup pověřuje starostu oslovením
dalších firem a podpisem smlouvy s
nejvýhodnější nabídkou za zemní plyn
a elektřinu.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U19/04. 05. 2016
bylo schváleno.
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Usnesení ze zasedání zastupitelstva
konaného dne 1. června 2016
U1/01. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Romana Kučeru a Ing. Jiřího Hoška,
zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U1/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U2/01. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozšíření programu zasedání o dva body.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U2/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U3/01. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U4/01. 06. 2016 Zastupitelstvo
schvaluje přijetí dotace a Dodatek č.
1 ke smlouvě č. 14200833 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci operačního programu životního prostředí.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U5/01. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dohodu o vytvo-
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ření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí
příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního
fondu č. BKA–VF –24/2016.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U6/01. 06. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/01. 06. 2016 bylo
schváleno.
U7/01. 06. 2016 Zastupitelstvo pověřuje starostu provedením případné
změny názvu společnosti s.r.o., o jejímž
založení rozhodlo na svém zasedání
dne 4. 5. 2016. (s ohledem na požadavky aktuálně platné legislativy).
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U7/01. 06. 2016 bylo
schváleno
zastupitelstvo městyse
Z činnosti kontrolního výboru
V období leden až květen se KV sešel celkem 3x, přičemž dle zákona to
má být minimálně 4x ročně. Mimo jiné
jsme projednali a upozornili na následující problémy: na nelegální lávku
přes potok Žďárná za Humny (je třeba zlegalizovat), na chybějící zábradlí

u některých mostů, na nebezpečné
shnilé kmeny v přehrážce u fotbalového hřiště, na povinnost vystavení
průkazů energetické náročnosti budov pro některé nájemce nebytových
prostor nebo na mnohaletý a nevyřešený problém s nevynětím půdy ze
Zemědělského půdního fondu, který
se týká parcely č. 181 (u řadovek naproti domu Jermolajevových), za což
nám hrozilo zaplatit částku ve výši
386 410 Kč.
Dalším problémem je sloupský
hřbitov, který je jen z části v majetku
městyse Sloup. Případné opravy tak
zvyšují majetek farnosti, což se stalo
předmětem připomínek. Díky tomu
se prozatím například neuskutečnil
záměr pokračovat v budování chodníků. Biskupství na žádost o zakoupení pozemku části hřbitova reagovalo
protinávrhem, kterým by měla být zápůjčka. Ta ale spornou situaci neřeší.
Upozornili jsme také na nedobrý stav
hlavního kříže. Na základě konzultace
s restaurátorem je z jeho strany obava, že je poškozen trn, který může zapříčinit pád kříže z podstavce.
Některé výše uvedené problémy již
byly zdárně vyřešeny, jiné jsou teprve
vedením obce řešeny.
Miloslav Kuběna
předseda KV
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Tradiční obhajoby ročníkových prací se konaly v úterý a ve středu 7. – 8.
června 2016. Ročníkové práce jsou
originálním projektem pedagogů ZŠ
Sloup, který je určen pro žáky 9. tříd.
Hlavním cílem je naučit se využívat
získané poznatky v praxi a vhodně
doplnit učivo základní školy. Každý
žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta z řad pedagogů a má za úkol
vypracovat a před komisí obhájit individuální práci o rozsahu přibližně 5
–15 stran.
Gratulujeme žákům, kteří nás vzorně reprezentovali v Cirsiádě – vědomostní soutěži šesti škol. V matematice obsadili Jakub Hloušek 3. místo,
Monika Mikulášková 1. místo, Josef
Koupý 1. místo, Pavel Bedáň 2. místo.
V českém jazyku Lucie Sedláková 1.
místo, Denisa Dingová 2. místo, Martina Lusková 3. místo. Informatika –
Josef Koupý 2. místo, anglický jazyk
– Adéla Kouřilová a Adam včelař 1.
místo, Denisa Dingová 3. místo. Tým
dětí s poruchami učení se umístil na
3. místě v mladší kategorii. Kompletní výsledky všech Cirsiád, které ZŠ
Sloup pořádala, najdete na našich
školních stránkách www.zssloup.net.
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Žáci z včelařského kroužku uspěli
v soutěži Zlatá včela. Zúčastnilo se
celkem 76 dětí; naši zástupci – Jan
Štrajt, Jan Skoták a Vít Skoták – se
umístili na druhém, pátém a třetím
místě ve svých kategoriích. Gratulujeme a děkujeme vedoucímu kroužku
Ing. Ivanu Doležalovi.
Výjimečného úspěchu dosáhl také
žák Vít Skoták, který se společně
s Mgr. Ladislavem Sedlákem zúčastnil celostátního kola chemické olympiády a v silné konkurenci žáků devátého ročníku obsadil vynikající 5. místo!!
Základní školy v ČR jsou navštěvovány školní inspekcí průměrně jednou
za šest let; najdou se ale i výjimky.
K jedné takové patří i ZŠ Sloup, která byla v posledních třech letech objektem kontroly celkem šestkrát! Ani
letos na nás inspektoři nezapomněli.
Na závěr školního roku proběhly dvě
kontroly zaměřené na matematiku –
povinné elektronické testování šesťáků a třídenní hospitace ve všech hodinách matematiky na druhém stupni.
Z obou kontrol, které dokládají vzrůstající důraz na výuku matematiky,
jsme vyšli s čistým štítem.

My všichni školou povinní

Připravujeme prázdninové práce. Chceme dokončit rekonstrukci
toalet, odstranit starou stěnu s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde
funkční atrium. Pokračovat ve výměně
linolea, začít pořizovat nové nábytkové stěny do tříd, uklidit, vymalovat a
mnoho dalšího. Investice čeká také
bazén. Po dohodě se zřizovatelem
bude zakoupen mobilní systém automatického dávkování bazénové chemie. Řídící jednotka bude využitelná
i na koupališti. Díky tomuto zařízení
bude možno předcházet problémům
s dávkováním bazénové chemie.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

11

My všichni školou povinní

YOU DREAM WE RUN
ZŠ Sloup již podruhé na akci You
Dream We Run
24hodinový štafetový běh za splněním snů 12 handicapovaných kamarádů letos podruhé podpořili i žáci a
učitelé ZŠ Sloup. 42 dětí a 5 dospělých letos uběhlo 314 km a z celkového počtu 39 se náš tým objevil na
vynikajícím 2. místě (předběhli nás
jen Gympláci, ale bylo to těsně)!
Poděkování patří všem zúčastněným a hlavně paní učitelce Lídě Paděrové, která děti pro tuto akci nadchla.

12
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SRBSKO
Anglicky se učit a studovat ji jenom z knih
to není nic pro nás, láká nás Evropy jih.
Vyjeli jsme do Srbska za krajský grošík,
prý tam „spíká“ plynule každý malý hošík.
Třináct hodin v autobuse a vřelé přivítání
vzali si nás do rodin, přichystali spaní.
Brzy ráno snídaně a výlet do Bosny,
voda, hory, historie- celkem náročný.
Při kontaktu se Srby mluvíme jen anglicky
snažíme se, co to jde, použít ji prakticky.
Když to nejde, pomůžem si ručičkou i nožičkou
a na školní besídce je potěšíme písničkou.
Poslední den na náměstí rychle každý míří
dnes má svátek strážce země, chrabrý svatý Jiří.
V průvodu nás nepřehlédnou s naší vlajkou v čele
mávají nám, smějí se, chovají se vřele.
Neúprosný čas nás tlačí, jsme nuceni k odjezdu
doufám, že v té angličtině budu doma za hvězdu.
Strašně těžké loučení a vzpomínek tisíce
Kéž by mohli přijet k nám aspoň na dva měsíce!
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Z naší mateřské školky
Máme poslední měsíc školního
roku a můžeme se zamyslet nad tím,
jaké jsou děti v naší školce, kam se
„posunuly“?

zahrály si hru na procvičení sluchu.
V zábavné místnosti se protáhly
tmavým tunelem se skluzavkou a
odpočinuly si na relaxačních žíněnkách. Také jsme se prošli ke Kateřinské jeskyni.

Jako cíl předškolního vzdělávání
vnímáme socializaci dítěte. Naším
cílem není vybavit dítě sumou systematických poznatků, ale pomoci
mu naučit se žít mezi vrstevníky,
komunikovat s nimi, kooperovat,
řešit různé situace, sdílet společně
každodenní život, poznat sebe a respektovat druhého.
V mateřské škole jasně stanovujeme pravidla ve skupině i vůči jednotlivci, tím posilujeme jistotu dítěte, že
se bude chovat správně. Doufám,
že všechny návyky, pravidla a rituály děti přes prázdniny nezapomenou
a že jsou naši předškoláci připraveni pro zvládnutí povinností a úkolů
v první třídě.

Velikonoční svátky nám přijelo zpestřit Medouškovo divadélko
s pohádkou Jak se kuře chtělo stát
velikonočním vajíčkem.

USKUTEČNĚNÉ AKCE

Také jsme vyrazili do kina v Blansku za brněnskými Tetinami. V pořadu Tetiny v lese jsme se všichni
rázem ocitli v lese na houbách, na
jahodách, u táboráku, na dovolené
a pěkně jsme se bavili a zazpívali si.

Navštívili jsme Dům přírody na
Skalním mlýně za účelem bližšího
seznámení s netopýry, kteří žijí právě v naší lokalitě. Děti zhlédly videonahrávku, prohlédly si fotografie,
naslouchaly a rozlišovaly zvuky nejen netopýrů, ale i jiných živočichů,
14

V dubnu proběhl zápis dětí do MŠ,
ke kterému se dostavilo 15 dětí. Bylo
přijato 6 dětí, jelikož právě tolik dětí
odchází do školy a více míst bohužel nemáme.

V květnu jsme uspořádali besídku u příležitosti Dne matek. Děti pro
maminky recitovaly, zpívaly, před-

My všichni školou povinní

předškoláků ve školce se
spoustou zajímavých činností, dále návštěva profesionálních hasičů v Blansku
a první prázdninový den
se odpoledne sejdeme na
školní zahradě, kde se slavnostně rozloučíme se šesti
předškoláky. Pro děti a rodiče bude připraveno opékání párků, občerstvení a
vedly hudebně pohybové
hry a dramatizaci s písničkami Sedmikráska.
Vypravili jsme se do divadla Radost v Brně na Krkonošské pohádky. Děti ani
nedýchaly, když se objevil
mohutný Krakonoš.
Začátkem června jsme
znovu navštívili Dům přírody na Skalním mlýně, tentokrát akci pod názvem Jak se staví
jeskyně. Děti získaly mnoho poznatků o vytváření krápníků, o koloběhu
vody v přírodě a vzniku jeskyně, vše
názorně a prožitkově. Také si v herně postavily krápníkovou jeskyni a
tělo si protáhly v „jeskynní“ dráze
plné pohybových aktivit a zajímavých objevů. Nakonec děti lovily na
udice mořské živočichy.
V červnu nás ještě čeká nocování

mnoho her a zábavy. Zahradní slavností definitivě zakončíme školní rok.
Provoz MŠ bude přerušen na celé
letní prázdniny, kdy se bude provádět oprava střechy. Provoz zahájíme
1. září 2016.
Přeji všem krásné léto a pohodovou dovolenou.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ Sloup
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KULTURNÍ AKCE
ZPRÁVA O STAVU VZDĚLÁVÁNÍ
MALÝCH ČARODĚJNIC A ČARODĚJŮ
Dne 30. 4. 2016 se již po několikáté konala pravidelná každoroční
výuka nových adeptů z řad mudlovských dětí na post čarodějnic a čarodějů. Sama za sebe hodnotím tuto
vzdělávací akci za velmi zdařilou. Se
svými kolegy a kolegyněmi jsme učili
mudlovské děti základům našeho řemesla. Naši bradavickou školu jsme
přemístili provizorně do sloupského
údolí, kde z nástupiště 9 a ¾ odjížděla kyvadlovka do školy v přírodě. Tímto bych ráda vyzdvihla vzorný přístup
kočích obou dopravních prostředků a
také průvodčích z řad prostých mudlů…o děti se cestou starali jako o vlastní.
K samotné výuce: U Rybníčku zastupoval vodní říši kolega Hastrman.
Zde se bohužel nikomu nezdařila jednoduchá transformace na kapra, ale
to byl opravdu jediný neúspěch.
Krakonoš nemohl, prý měl důležitou
konferenci na téma Zachraňte Krakonoše, a tak poslal omluvenku ve
formě ,,kysela“, které vydávali Anče,
Kuba a hajnej.
16

Další výuka
LETECKÁ ŠKOLA
děkuje Harrymu za půjčení nejnovějšího modelu koštěte NIMBUS 2000.
Zde paradoxně všechny mudlovské děti uspěly. Říkali jejich rodiče,
že vlastně pořád někde lítají, takže asi
domácí příprava.
Také kolegyně z Perníkové chaloupky a čarování byly nadšené z kreativity dětí, i zde mám velmi kladné
ohlasy. Z hodiny věštění, kde jsme
používali klasickou křišťálovou kouli,
mám od kolegyně několik stížností,

že rodiče se pokoušeli zjistit svoji budoucnost, vztahy, kurzy akcií… Bohužel, máme přísný zákaz používání
křišťálové koule pro komerční využití.
Letos jsme poprvé ukázali školní
kuchyni, kde jsme rodičům předvedli
vzorky pochutin, které děti běžně jedí.
Velký ohlas měli červi na chilli, brouci
v čokoládě a hmyzí lízátka. Jsme rádi,
že rodiče oceňují náš přístup ke zdravé stravě a dostatku proteinů.
Naše najatá cateringová společnost
Sigma Pumpa a spřízněné duše zajistila naší škole výborné podmínky pro
kvalitní výuku, rodičům zázemí při čekání ve formě zrzavého moku. Jsme
rádi, že naše kouzla zajistila přijatelné
počasí, je pravda, že jsme se inspirovali u východních kolegyň, které razí
heslo: PORUČÍME VĚTRU, DEŠTI.
Celkově hodnotím akci za zdařilou
a svou zprávu končím prohlášením PŘÍŠTÍ ROK NA STEJNÉM MÍSTĚ A
V HOJNÉM POČTU!
Vaše Kanimůra Dobrotivá
vlastním drápem
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Sloupy kultury
Dne 21. 5. večer v kulturním domě
si mohli sloupští občané poslechnout
jarní koncert vážné hudby v podání
smyčcového tria za doprovodu harmonia.
Koncert byl uskutečněn v rámci
cyklu Sloupy kultury. Uvedeny byly
skladby Antonína Dvořáka, Antonína
Myslivečka a jiných autorů.
Unikátní byl doprovod na harmonium v podání Drahoslava Grice. Tento historický nástroj byl zapůjčen od
pana Hasoně z Těchova.
PharmDr.Jitka Havelková

fotografie a dokumenty o továrnách
v blízkém okolí, ale hlavně o provozovnách a práci u nás ve Sloupě.
Stačí se jen podívat do nedávné minulosti. Výrobní družstvo Konopa
v dnešní kaplance, zahradnictví pana
Doležala, pekařství Oldřicha Černého, vápenka Na Bradinách, JZD, Lidokov, hospoda U Kučerů – později
U Svícnu atd.
Součástí výstavy byla i kantýna, dříve nedílná součást každého závodu,
kde se mohli návštěvníci občerstvit
vlašákem z papíru a rohlíkem.
Díky všem, kteří jakýmkoli způsobem přispěli k realizaci této výstavy,
ať již zapůjčením fotografií a exponátů, tak pomocí při instalaci. Bez vás a
vaší pomoci by tato výstava nevznikla. Díky!
Na podzim plánujeme akci, která by
měla volně navázat na úspěšnou výstavu vašich svatebních fotografií.

Výstava – Práci čest aneb Každé
ráno v šest
Druhý květnový víkend proběhla
v našem kulturním domě výstava, která vzdala hold dobré a poctivé práci.
Mnozí dříve narození zavzpomínali a
mladí poznali dovednost svých rodičů a prarodičů. Na mnoha panelech a
exponátech jsme si mohli prohlédnout
18

Výstavu s názvem My a čas by
tvořily série tří vašich fotografií. První by byla z dětství, druhá na prahu
dospělosti (maturitní, vojenská) a ta
třetí z dnešní doby. Proto bych vás
chtěl všechny poprosit o zapojení do
tohoto projektu. Pohledejte, prosím,
fotografie a oslovte mě. Vše potřebné již zařídím. Čím víc vás bude, tím
zajímavější výstava. Aktuální fotografii
udělám sám.

Kultura

Zde je malá ukázka.

ve dne otevřené, NOC tam už nebude.“

Jak řekl Karel Kopfrkingl, hlavní
hrdina z knihy Ladislava Fukse:„Fotografie je vlastně taková věčná konzerva právě přítomného času“.
Hynek Štrajt

Letošní program začal vyzváněním
zvonů a pobožností k Panně Marii Bolestné s modlitbou večerních chval –
nešpor. Dále mohli návštěvníci vidět
film o Sloupu, po kterém následovalo
vystoupení sloupského chrámového
sboru. Dalšími účinkujícími byl trumpetový soubor SZUŠ Blansko a Šošůvská
schola. Závěr patřil společnému chvalozpěvu Bože chválíme tebe –Te Deum
Laudamus. Po celou dobu bylo možné
zhlédnout výstavu archivních fotografií
ze zájezdů sloupského chrámového
sboru a farnosti.
Mnozí návštěvníci, kterých letos bylo
318, využili možnosti vystoupat na
půdu kostela, kde si mohli prohlédnout
klenbu, nově opravenou střechu, krovy,

Noc kostelů
Popáté se sloupský kostel Panny Marie Bolestné připojil k akci Noc kostelů,
která probíhá nejen u nás, ale i v okolních státech. Ta letošní proběhla s mottem tvořeným 25. veršem 21. kapitoly
z knihy Zjevení: „Jeho brány zůstanou
19
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hodinový stroj, ale také jediný původní
zvon umístěný v jižní věži - Maria. Ten
byl odlitý v roce 1753 zvonařem Johanem Josefem Pfreningerem ve Vídni,
má průměr 126 cm a váhu 1120 kg. Je
také naším největším zvonem.
Hynek Štrajt
Dětský den
Městys Sloup připravil pro děti oslavu jejich svátku v sobotu 11. června.
V prostoru před kulturním domem
probíhaly nejrůznější soutěže, závody
na koloběžkách a odrážedlech. Nechyběl oblíbený skákací hrad, malování na obličej i dočasné tetování.
Sloupští mladí hasiči předvedli požární zásah při hašení pohádkové
chaloupky.
Limonáda tekla proudem, k tomu
čtyři druhy zmrzliny, párky v rohlíku a
pro rodiče a prarodiče i kýta na grilu.
Na závěr se představil sokolník
s dravci, volavkou a čápem, ale také
liškou a liščetem.
Hynek Štrajt
MLÁDEŽ SDH SLOUP
Výchova mladých hasičů je jedním
z mnoha poslání našeho sboru již několik let. Začátkem letošního roku posílili
tým vedoucích Petr a Petra Kuchařovi a
Kamila a Petr Ondrouškovi, kteří prošli
20
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školením a získali tak potřebné oprávnění vykonávat tuto činnost.

trolou, a tak jsme ji museli vyřadit. Děti
tedy vozíme vlastními auty.

V kolektivu mládeže máme v současné době 17 aktivních mladých hasiček
a hasičů. S dětmi se scházíme po celý
rok vždy v úterý a věnujeme se nácviku disciplín podle směrnice hry Plamen.
Učíme se základy požární ochrany,
zdravovědy a první pomoci. Pracujeme
s mapou a mapovými značkami, střílíme ze vzduchovky. Učíme děti samostatnosti a zodpovědnosti.

Připomínáme, že stále probíhá nábor
mladých hasičů (viz přiložený letáček).
Příští rok bychom navíc chtěli znovu obnovit kategorii straších žáků. Uvidíme
podle zájmu dětí. Děláme vše pro to,
aby se nám dařilo vychovávat další generace hasičů.

O prázdninách podnikneme výlet na
kolech, také chystáme spaní na hasičce nebo pod stanem. To vše probíhá
v kolektivu, kde je potřeba se spolehnout jeden na druhého.
Nejzajímavější činností pro děti je rozhodně disciplína požární útok. V letošním roce se nám podařilo sestavit dvě
družstva v kategorii mladší žáci. V této
kategorii soutěží děti ve věku 6 - 11let.
Součástí soutěže bývá také štafeta dvojic a štafeta 4x60m. Pro nácvik těchto
disciplín jsme dětem letos vyrobili bariéru na přeskakování a brzy se dočkáme
i kladiny. Účastníme se pouze soutěží
v nejbližším okolí (Vavřinec, Šošůvka,
Ostrov, Rájec, Bořitov a třeba noční
soutěže v Senetářově). Na medaili jsme
zatím nedosáhli, ale slibujeme, že vám
nějakou dovezeme. Letos se nám trochu zkomplikovala situace s převozem
dětí a techniky na soutěže. Naše stařičká Avie už neprošla technickou kon-

Závěrem chceme moc poděkovat rodině Hlaváčových ze Sloupu za poskytnutí plochy na Lukách, kde můžeme
trénovat jak požární útoky, tak štafety
a další disciplíny. A také Miroslavu Zatloukalovi za půjčování vozíku na převoz
techniky na soutěže.
Petr Kuchař
ROCKOVÉ HITY VE SLOUPU
Pražský démon, Medvídek, Špinavý
záda… to je ukázka z druhého ročníku rockových zpívánek, které se konaly 23. 4. ve Staré škole.
V září loňského roku jsme odstartovali pokus v podobě rockově zaměřených zpívánek, po kterých byla
delší dobu poptávka. Tento se vydařil, a tudíž se na konci dubna tohoto
roku opět sešla výborná parta muzikantů a zpěváků společně sladěných
na jednu notu a zastřešených mistrem zvuku. Výsledkem byl dům plný
spokojených účastníků, nadšených
z profesionálního podání rockových
21
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songů. Laťka je nastavena vysoko a
před námi je další výzva - setkání pod
otevřeným nebem ve větším formátu
příští rok v létě.
Ale to se ještě předtím potkáme na
podzimních zpívánkách na známém
místě.
Josef Šindelka
ROZHOVOR S ...
Pro dnešní rozhovor jsme si vyšlápli na Příhon. Domek po dědečkovi
tu se svou rodinou obývá Jiří Mikulášek. Přistěhoval se sem v roce 1997
z Rájce, z části Jestřebí (to je prý hodně důležité). Jiří má zajímavé povolání
– opravuje a restauruje starý nábytek.
Krom toho má doma úctyhodnou sbírku starých pivních lahví, taky trochu
včelaří a trénuje mladší žáky ve fotbale. Při návštěvě jsem si vzpomněla, že
pan Tesař (Jiřího dědeček) míval na
zahrádce žluté tulipány a že se mi to
jako malé holce moc líbilo (což není
vůbec důležité).
Když jste se rozhodoval, co budete v životě dělat, byla volba tohoto oboru náhoda, nebo Vás to
opravdu zajímalo a šel jste za tím
cíleně?
Spíš náhoda. Vůbec jsem neměl
potuchy, co bych chtěl dělat. V té
době se skoro všichni šli učit do průmyslových podniků, které tady na

okrese byly. Našel jsem si obor umělecký truhlář. Škola byla v Praze, což
byl tehdy trochu problém. Po vyučení jsem pracoval u památkové péče
v dílnách v Lysicích. Po roce 1991
jsem si udělal živnostenský list restaurátora a zařídil si ve Sloupě v domě
po dědovi dílnu. Od roku 2006 jsem
na zámku v Rájci jako restaurátor nábytku.
Co je na Vašem řemesle nejzajímavější, nejpřitažlivější?
Nejhezčí na tom je, že člověk dělá
pokaždé jinou práci. Každý kus nábytku je jiný, ale není to jen nábytek,
opravuju například loutky a další věci.
Zkrátka veškerá práce se dřevem.
Máte radost, když se Vaším přičiněním ze starého rozbitého kusu
vyloupne krásná věc?
Mně už to vlastně kolikrát ani nenapadne, ale lidi, kteří to neznají, vidí
to poprvé, se pokaždé diví, že se dá
všechno takhle spravit. Pro mě už je
to po těch moc letech trochu rutina,
ale stejně je to pořád pestrá práce. Opravujeme nábytek víc jak sto
let starý, který byl kvalitně řemeslně
zpracovaný. Připadá mi, že dneska
se dělá na dva, tři roky záruční doby,
pak se věc rozpadne a koupí se nová.
Dřív se pracovalo poctivě, kolikrát si
řemeslnící vybírali sami dřevo v lese,
někteří vlastnili dokonce svůj les.
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V jakém stavu jsou věci, které se
vám dostanou do ruky? Pracujete
podle nějaké dokumentace, nebo
se řídíte spíš citem?
Většina věcí je ve špatném stavu.
Jelikož už to dělám dost dlouhou
dobu, tak už nějaké znalosti mám. Rukopis nábytku je většinou daný, takže
i když je zničený, shnilý nebo sežraný
červotočem, dá
se dost přesně
vyčíst, jak ten kus
původně vypadal.
Každý sloh měl
svoje tvarosloví a
z toho se vychází.
Takže když skříni nebo komodě
chybí
všechny
čtyři nohy, které
uhnily, tak se dá
z toho korpusu
vyčíst, jaká noha
u toho byla, jaký
měla tvar, jak
byla veliká, z jakého byla materiálu. Vlastně se dá všechno uvést do
původního stavu včetně povrchové
úpravy.
Připadá mi, že to musí být moc
zajímavé, když dostanete k opravě třeba rozbitou komodu a začnete přemýšlet, co s tím. Ale třeba o tom nemám úplně správnou
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představu.
Někdy to je tak, jak říkáte. Když
jsem se bavil s kolegy z branže, shodli jsme se, že předtím, než se ten kus
nábytku začne opravovat, musí si ho
člověk v té dílně nechat nějaký čas
stát, dívat se na něho, osahat si ho
a nasát jeho atmosféru a pak to začít postupně opravovat. Zní to možná
trochu divně, ale
shodli jsme se na
tom s více lidmi.
Pak to ale není
vůbec
taková
rutina, jak jste
předtím říkal.
Dělám toto řemeslo od osmnácti let, a proto mi to
nepřipadne až tak
složité. Je to normální běžná práce, samozřejmě
s tím, že vyžaduje
určité znalosti. A
taky je potřeba mít
na to náladu, nejde to hned, nepeču
rohlíky. Lidi najdou starou skříň na
půdě, kde stála moc let, v zimě zima,
v létě horko, a chtějí ji opravit hned.
Vím, že si ji napřed musím dát do dílny a to dřevo si musí zvyknout na jinou teplotu a vlhkost vzduchu, aby se
neponičilo ještě víc. Když pak slyším,
že si tu skříň chtějí dát do paneláku,
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říkám si - všechno špatně. V suchém
vzduchu začne nábytek mohutně pracovat. Musím udělat všechno tak, aby
k tomu došlo minimálně, aby destrukce dřeva neproběhla pokud možno
žádná. No, dalo by se kolem toho
mluvit hodně dlouho.
Tolik prostoru zase nemáme. Takže jinak – které historické období, co se týká nábytku, Vás nejvíc
oslovuje?
Těžká otázka. Hodně se mi líbí biedermeier. To je měšťanský nábytek
z první poloviny devatenáctého století, který je i na dnešní dobu hodně
funkční, jednoduchý, krásně se dá
použít i v dnešní době.
Takže když se Vám dostane do
ruky biedermeierovská skříň, jásáte?
Jásám při každé zakázce. Ale když
mám odpovědět konkrétně na tuto
otázku, asi bych volil ten biedermeier.
Přišel k nám trochu později z Německa a Rakouska, ale byl tady taky hodně rozvinutý a oblíbený.
Prozraďte nějaké konkrétní věci,
které jste opravoval, třeba ty
méně obvyklé.
Restauroval jsem třeba starý klavír. Úplně šílená práce z hlediska
povrchové úpravy, musel se vyleštit
do původní politury, což při té velké

ploše je hodně složité. Dělal jsem to
sám a pak jsem se dověděl, že takové
věci se vždycky dělají ve třech i více
lidech. Leští se to ručně, dodnes nechápu, jak se mi to podařilo. Ale podařilo.
V Lysicích jsem hodně dělal zbraně – pušky, pistole, spousta kování,
kostěné intarzie. Muselo se to rozebrat, veškeré kovové věci opravili
umělečtí kováři, my jsme udělali dřevěnou část a pak jsme to smontovali
do původního stavu. Zbraní bylo rozhodně víc než hudebních nástrojů.
Měl jste někdy v ruce věc, kus,
o kterém byste si řekl – to chci
mít doma?
Já mám asi ten problém, že když se
mi něco líbí, rád to opravím, ale že by
mě nějaký kus nábytku oslovil natolik,
že bych ho pak chtěl mít doma, tak to
ne. Beru to jako práci, řemeslo. Spíš
se věnuju pivním lahvím, starým cedulím atd.
Plynule přecházíme k Vaší zálibě,
ke sbírání starých pivních lahví.
Jak dlouho už se tomuto koníčku
věnujete?
Od roku 1988, když jsem přišel z vojny. Už předtím jsem viděl staré pivní
lahve s nápisy u jednoho člověka, který je našel na půdě. Po vojně jsem se
po tom začal víc shánět. Nic jsem o
tom nevěděl, nebyly informace a lidí,
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co se o to zajímali, bylo hrozně málo.
Bylo těžký se tím sběratelstvím prokousat, abych vůbec věděl, co se vůbec v tom nápojovém průmyslu dělo a
jaké předměty se používaly. Teď už o
tom, myslím, vím docela dost. Pivovarů bylo hodně, každý měl svoje láhve,
i hospodští si nechávali vyrobit své
lahve. Vlastně nešlo jen o pivo jako alkoholický nápoj, ale svým způsobem
to byla i určitá kultura.
Kolik tedy máte těch lahví ve sbírce?
Asi 650.
Pane jo! Jakým způsobem to sháníte?
Po lidech, po hospodách, výměnou mezi sběrateli a poslední dobou
i přes aukce na internetu. Sleduju, co
všechno je, a občas něco koupím,
hlavně pokud je to z našeho kraje.
Snažím se sbírat hlavně období první
republiky, kdy byl pivovarnictví obrovský rozmach, hlavně co se týče reklamy. Tedy pivní cedule, láhve, tácky,
půllitry, popelníky, stojánky na sirky a
různé další věci, prostě si s tím tenkrát
hodně vyhráli. Člověk zároveň získá
i spoustu informací, pozná rodinné
osudy. Každá ta láhev má vlastně
svůj příběh.
Jste v nějakém spolku sběratelů?
Byl jsem v Brně, ale rozpadlo se to,
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tak sbírám na vlastní triko. Kluby sběratelů jsou, lidi si vzájemně vyměňují
zkušenosti a informace. Pořád se totiž
objevuje něco nového. Ještě to chvilku potrvá, než se všechno ucelí.
Na závěr ještě zkuste říct, jestli
jsou tady u vás na Příhoně nějaké problémy, které by měla řešit
obec.
Posypat v zimě silnici. S bydlením
jsem tady spokojený, ale ten neposypaný kopec v zimě je asi jediné, co
mě tady trápí.
Jana Pokladníková
NEJLÉPE OPRAVENÁ PAMÁTKA JMK
Jihomoravský kraj letos vyhlásil již
9. ročník soutěže o nejlépe opravenou památku. Soutěžilo se ve třech
kategoriích – velké stavby, díla výtvarného umění a drobné stavby.
Do kategorie velké stavby byl přihlášen i sloupský kostel Panny Marie
Bolestné. Hlasování probíhalo od 14.
3. do 8. 4. 2016 formou SMS zpráv,
kdy z jednoho telefonního čísla bylo
možné odeslat jen jeden hlas. Hned
od začátku hlasování bylo jasné, že
v této kategorii budou pomyslnými rivaly náš kostel a hrobka Lichtenštejnů
ve Vranově u Brna. Soutěž byla napínavá až do poslední hodiny, kdy se
rozhodlo, že vítězem se stává sloupský kostel s 3112 hlasy. Druhý Vranov
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u Brna získal 2931 hlasů.
Díky všem, kteří svým hlasem pomohli k tomuto vítězství, nebo oslovili
své známé, přátele a kamarády, kteří
našemu kostelu také hlas poslali. Za
vítězství obdržela naše farnost částku
150 000 Kč, která bude použita k dalšímu zvelebení této sloupské dominanty.
Hynek Štrajt
TŘEZALINKA
Léto nám začíná, a tak bychom si
neměli nechat ujít toulání lesem a sbírání hříbků, borůvek a malin, spaní na
seně a ohýnky pod hvězdami s přáteli.
A samozřejmě si nasbírat a nasušit
pár letních krásek. Já považuji za letní
květinové královny třezalku tečkovanou, řebříček obecný a svízel syřišťový. Všechny se v našem kraji vyskytují
v hojné míře.
Třezalka je ceněnou bylinkou odpradávna.
Dokáže z těla vyprovodit vše nepřirozené, chemické léky, nestravitelné
umělé vitamíny, barviva a ochucovadla, je v tom natolik důkladná, že
po vypuzení hormonální antikoncepce
se rodí zdravé „třezalkové děti“. Stačí dva hrníčky čaje denně z rozkvetlé
natě.

průjem, na virová onemocnění, žloutenku… Po chemoterapiích a dlouhodobém užívání léků je to volba číslo
jedna. Jakmile vyčistíte játra, zlepší se
vám nálada, budete lépe spát a život
se stane radostnějším. Opatrně by třezalku měli užívat lidé s nízkým krevním
tlakem, cukrovkou a alergici. Nemá se
kombinovat ani s antidepresivy.
Poupata s květy si můžete naložit do
kvalitního oleje a nechat za oknem na
sluníčku tři týdny luhovat.
Olej se používá k masáži nervových
poranění, je celkově uklidňující i pro
malé děti. Ve spojení se lněným olejem je třezalka velmi hojivá na popáleniny a opařeniny.
Jako homeopatikum Hypericum je
lékem na řezné rány, na hojení pooperačních bolestivých jizev, na poranění
páteře, skřípnuté prsty, vytržené zuby,
atd.
Užívejte léta ve zdraví se svými dětmi obklopeni krásnou přírodou.
Jane z chaloupky u vlčího máku

Třezalka je výborným lékem na
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ČESTNÝ OBČAN SLOUPU
Ve věku 90ti let zemřel dne 16. května
2016 ve Vatikánu kardinál Giovanni Coppa, čestný občan Sloupu, titulární arcibiskup, dlouholetý apoštolský nuncius
v ČSFR a v České republice.
Giovanni Coppa se narodil 9. listopadu 1925 v Albě v Itálii. Vystudoval
seminář a posléze Katolickou univerzitu Nejsvětějšího Srdce v Miláně, kde
získal doktorát moderního písemnictví.
Na kněze byl vysvěcen 2. ledna 1949.
Zúčastnil se také druhého
vatikánského koncilu, a
to jako expert na latinu. V
roce 1979 byl jmenován
titulárním
arcibiskupem
sertským a v lednu následujícího roku přijal ve vatikánské bazilice sv. Petra
biskupské svěcení z rukou
papeže Jana Pavla II. O
deset let později, 30. června 1990, se ujal funkce apoštolského
nuncia v České a Slovenské Federativní
Republice. Po rozpadu společného státu působil od 1. ledna 1993 v České a
současně i Slovenské republice a od 1.
března 1994 výhradně v České republice. Tuto funkci v ČR vykonával do 19.
května 2001.
Giovanni Coppa v letech 1996 – 2000
každý rok navštívil naši sloupskou farnost.
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1. 10. 2000 při své poslední návštěvě
Sloupu po přivítání sloužil v kostele slavnostní mši, při níž posvětil prapor Cyrilské jednoty a votivní prapor Poutní. Zde
mu také bylo předáno čestné občanství
za mimořádnou přízeň a zvláštní poctu,
kterou obci projevil.
Odpoledne zasadil novou lípu v parku
u kostela, která nám tuto událost připomíná dodnes.
Dne 30. dubna 2010 se konala v Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí České republiky slavnost udílení cen Gratias Agit, při
níž Giovanni Coppa spolu
s dalšími patnácti osobnostmi z celého světa obdržel vyznamenání za šíření dobrého jména České
republiky v zahraničí.
Ve svém vatikánském
bytě v Kanovnickém domě
při svatopetrské sakristii
měl vedle svého psacího stroje s českou abecedou pověšený i obraz našeho
Sloupu, který mu byl předán 8. 7. 2008
ve Křtinách.
I když byl Giovanni Coppa vysokým
vatikánským diplomatem, byl pro svůj
lidský přístup, neformální osobní kontakt, návštěvy poutí, farností, ale i sportovních zápasů velmi oblíben a získal si
v mnoha srdcích lidí své místo.
Hynek Štrajt
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Z HISTORIE
Porodní báby a děti z nouze křtěné
V dávné minulosti se porodním
babičkám říkalo „báby pupkořezné“ nebo „báby babicí“. To druhé
pojmenování se nám do současnosti dochovalo v podobě příjmení
- například známého to televizního
kuchaře Jiřího Babici. Za více jak
dvacet let po ustanovení první školy pro porodní báby (v Praze roku
1753) vyšlo v roce 1775 nařízení,
aby nezkoušené báby již nadále
nebyly trpěny (v Brně byla tato škola od roku 1778). Praxe ovšem rozhodně nebyla tak striktní. Ty zkoušené dostaly medailonek, kterým se
mohly prokázat.
Až od roku 1789 pak měli faráři
povinnost zapisovat porodní bábu
do matriky narozených. První porodní bába psaná ve sloupské matrice je Anna Šamalíková ze Šošůvky
v roce 1790 – matrika M 780. To se
ještě psala pouze jednou na konec
stránky (folie), nikoliv u každého
zápisu, jak tomu bylo později. První zapsané porodní báby ze Sloupa byly Dorota Svobodová z čp. 19
a Anna Ševčíková z čp. 46, a to v
roce 1793.
Dalšími důležitými roky pro jejich
práci se stal rok 1804, od kterého
již byla povinnost absolvovat po-

rodní školu a rok 1813. Od tohoto
roku to bylo zaměstnání osvobozené od roboty.
Při porodech docházelo samozřejmě i ke komplikacím a někdy
dokonce nebylo zcela zřejmé, jestli
se dítě dostane na svět živé. Pak
bylo nutné, aby došlo k okamžitému křtu z nouze. Mrtvého člověka
totiž dle pravidel církve pokřtít nešlo. Tento nouzový úkon prováděla
většinou porodní bába. Občas se v
zápise u narození najde poznámka
„s podmínkou pokřtěný(á)“. Znamenalo to, že nebylo zcela jisté, jestli
dítě žije. Tehdy se říkalo: „Jsi-li živ,
já Tě křtím ve jménu Otce, Syna i
Ducha svatého“ nebo „Jestli živo
jsi a křtu hodno...“. Pokud došlo ke
křtu ještě v děloze matky, je v latinské matrice uvedena poznámka:
„sine nomen in utero“. Později byl
tento úkon prováděn injekční stříkačkou.
Případ nouzového křtu popisuje, ve své knize Umění porodnické
k užitku ženám při porodu obsluhujícím (vyšla v roce 1814), univerzitní profesor gynekologie, lékař a od
roku 1811 šéf pražské porodnické
školy Antonín Jan Jungmann takto:
„Když bába zapotřebí býti vidí, by
dítě v rození se pokřtilo, pilně vyšetří, jaká část dítěte naléhá, a tu
část kteroukoliv, byť i šňůra pupeč29
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ní to byla, v životě vlažnou vodou
pokřtí, poněvadž dle vůle církevní,
voda křtící na částku dítěte přijíti
musí“. Pokud vám to příjmení někoho připomenulo, máte pravdu. Jeho
starším bratrem (šestým z deseti)
byl český spisovatel, překladatel a
filolog (jazykovědec) Josef Jakub
Jungmann (1773 – 1847).
A nyní jedno slavné jméno. Dne
20. února roku 1694 se ve vesnici
Chatenay nedaleko Paříže narodil
slabounký chlapec, který musel být
pokřtěn z nouze. Naštěstí přežil a
zapsal se nesmazatelně do světových dějin. Ten hoch se jmenoval
Francois Marie Arouet de Voltaire.
Následující dva zápisy už jsou od
nás, a to z matriky M 783. První je
z 21. února roku 1870, kdy se Josefu a Ernestíně Procházkovým, ve
Sloupě čp. 19, narodil syn Josef.
Z nouze ho pokřtila porodní bába
Barbora Meluzínová z čp. 2. Dítě
ještě týž den zemřelo.
Druhý zápis je z 27. prosince roku
1886, kdy se Františku a Marianně Ševčíkovým, v čp. 36, narodila
dcera Vincencie. Z nouze ji pokřtil
sloupský lékař Jakub Podivínský.
Buď bylo dopředu jasné, že půjde
o složitý porod, nebo zrovna nebyla
porodní bába k mání.
A nyní několik vět k doktoru Po30

divínskému a jeho rodině. V roce
1863 zakoupil za 500 zlatých od
Jana Žemličky dům čp. 16 (Příhon).
Doktor Jakob (někde psáno Jakub)
Podivínský byl rodákem z Náměště
(otec Martin zde působil jako rolník,
maminka se jmenovala Tekla, rozená Černá). V roce 1853 absolvoval
medicínskou a chirurgickou školu
v Olomouci. Po zakoupení domku
čp. 16 zde měl i svou lékařskou
ordinaci. Také jeho manželka Johanna pocházela z Náměště. Její
otec se jmenoval Anton Šenk a
byl učitelem. Její maminka se jmenovala Marianna, rozená Vrabcová.
V čp. 16 bydlel i jejich syn Alois.
Ten byl ve Sloupě později známým
obchodníkem a vydavatelem pohlednic, ale to již na čp. 39 v Rájecké (Panské) ulici.
V roce 1862 byl Jakob Podivínský přijat do služeb knížete Salma
za služné 300 zlatých ročně. V čp.
16 se jim narodily tyto děti: Karel
Wilhelm (*30. 1. 1865, stal se knězem), Emanuel Eduard Ulrich (*6. 2.
1867, zemřel 14. 5. 1867 na psotník), Anna Johana (*27. 7. 1868)
a Alois Josef (*6. 6. 1870).
K Jakobovi bych rád uvedl ještě
jednu věc. V Moravské orlici z 27.
dubna roku 1867 byla uvedena následující kritika: K rovnoprávnosti.
Sloupský lékař J. P. vydává až do-
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posud německé „todtenscheiny“
(rozuměj úmrtní listy - MK), ač již
od toho času, co se u nás vedení
matrik v řeči nám přirozené zřídilo,
několikráte přátelsky o vydávání
českých požádán byl. Podali jsme
to jen proto veřejnosti, jelikož očekáváme od jeho citu pro spravedlnost, že aspoň nyní na toto veřejné
vyzvání vyhoví oprávněnému požadavku, o čemž časem svým opětnou podáme zprávu. Pisatel tohoto
článku se nepodepsal. Na obranu
pana doktora bych chtěl uvést, že
sloupské matriky byly psány v češtině od poloviny března roku 1867.
Měsíční zpoždění bych nepovažoval za nijak zvlášť skličující. Doktor
Jakob Podivínský zemřel v čp. 16
dne 19. února roku 1897.
Zpět k nouzovému křtu. Jak jsem
již naznačil výše, z církevního pohledu bylo třeba dodržovat mnohá
pravidla. A jedno z nich mohlo překvapivě být pro křtícího překážkou
ke sňatku. Vysvětlení je následující.
V pravidlech se uvádí, že ten kdo
uděluje křest, vchází v duchovní
příbuzenství s pokřtěným. Takže
se mohlo stát, že například z nouze
křtěné dítě po porodu přežilo, a to
na rozdíl od jeho matky. V takovém
případě by následný sňatek porodní babičky s otcem dítěte vyžadoval
dispens, tedy udělení výjimky z dů-

vodu příbuzenství.
O tom, že porodní babičky zažily u porodů nejedno překvapení,
svědčí i zpráva v Moravské orlici
z 11. června roku 1869 (č. 131, str.
2): „Řídký úkaz. V městě Šumberku narodilo se ty dni dítko s dvěma
zoubky řezáky. Matka již byla dvě
děti se zoubky porodila, a sice jedno přineslo si hned 6 zubů na svět.
Též podotknouti dlužno, že sestra
otce těchto dětí též měla již několik
zubů, když se narodila“. Jak jste
jistě poznali, jedná se dřívější název pro dnešní Šumperk, který byl
údajně založen olomouckým biskupem Otou ze Šaumburku a podle
něj i pojmenován.
Na závěr si pro zajímavost uvedeme, jak se porodním babičkám
říkalo v některých evropských zemích: v Německu - hebamme (starší výraz byl webe-mutter - matka
kladoucí do plátýnka), v Dánsku
- jordmor (matka země), ve Francii – sage-femme (moudrá, opatrná
žena) nebo v Rusku – akušerka, povivalnaja babka, povitucha.
Miloslav Kuběna
kronikář
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
Aleš Stuchlík (březen)
Jan Kužela (květen)
Antonín Zavadil (červen)
Žádáme rodiče, kteří mají zájem,
aby jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky
občanů městyse Sloup, aby tuto skutečnost oznámili na matriku městyse,
kde obdrží bližší informace.
OPUSTILI NÁS
Stiborová Libuše

16. 6.

JUBILANTI - červenec - září 2016
Červenec

Josef Grim		

75 let

Jaroslava Lysková

60 let

Jiří Ondroušek

60 let

Jarmila Raudenská

80 let

Antonín Leinweber

60 let

Srpen

Věra Přibylová

75 let

Dagmar Hasoňová

60 let

Marie Vítková		

60 let

Božena Pejchalová

94 let
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Září

Anna Milošicová

75 let

Jarmila Sedláková

60 let

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

Sport

SPORT
KOPANÁ
Trable popisované v minulém čísle
Hřebenáče se podařilo oddílu kopané alespoň částečně vyřešit, a tak
jarní část OP začala o Velikonocích i
s našimi fotbalisty. Vstupovali jsme do
ní s novým trenérem Martinem Klimešem, který nahradil Ivana Študenta.
Po sehrání dvou přípravných utkání jsme v prvním jarním kole hostili
Lipůvku a remizovali 0:0. Tým se podařilo na poslední chvíli doplnit o několik hráčů, z nichž někteří naskočili
do bojů o mistrovské body i po několikaleté pauze. To je znát na jejich
výkonnosti a budou muset vynaložit
hodně úsilí, aby si místo v týmu napevno vybojovali.
Podzimní zisk bodů téměř stoprocentně zajišťoval účast i v příštím
ročníku, ale se současným složením
bychom se jen těžko zachraňovali.
Výbor má v hledáčku několik hráčů,
kteří projevili zájem za nás hrát. Ovšem od června vstupuje v platnost
nový přestupní řád, který v případě
zaplacení tabulkové hodnoty hráče
umožňuje volný pohyb hráčů mezi
kluby i bez souhlasu mateřského oddílu. Znamená to tedy - chceš-li získat
hráče, zaplať – a záleží jen na oddílu,

kolik do přestupů může a chce
investovat. A my investovat musíme,
chceme-li hrát, protože místní mladí
na to doslova kašlou. Výbor vytvořil
hráčům dobré podmínky, musí jen
chtít a také tomu svému koníčku něco
obětovat, samo to nepůjde.
Tak se nechejme překvapit, jak situace v našem oddílu na podzim vykrystalizuje. V týmu momentálně končí
Libor Zouhar, Petr Bouda a náš nejtalentovanější hráč Honza Novák, který
přestupuje do Boskovic a my mu přejeme, ať se mu start ve vyšší soutěži
vydaří.
A teď už se ze zákulisí vraťme na
zelený trávník. V neděli 19. 6. byly dohrány okresní soutěže. S uplynulým
ročníkem jsme se rozloučili vysokou
výhrou 5:1 ve Vavřinci nad domácím
týmem, který nakonec jako jediný oddíl sestupuje z okresního přeboru. A
protože z 1.B. nikdo nesestupuje, tak
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do nového ročníku postoupí ze 3. třídy
2 týmy. Z 1. místa Boskovice B a další ze trojice Vísky, Knínice a Kořenec.
V celkové tabulce nám patří 10. místo.
Získali jsme 29 bodů (9-2-15) při skóre 49:68 a o dvě místa jsme si proti
loňsku polepšili. Nebýt doslova zpackaného jara, mohlo to být ještě lepší.
Získali jsme jen 7 bodů a po Vavřinci
byli druhým nejhorším týmem jara.
Jarní výsledky: Lipůvka 0:0, Doubravice 0:1, Ráječko 2:7, Bořitov :0:2, Letovice 1:4, Olomučany 1:5, Olešnice
1:3, Šošůvka 4:0, Rudice 2:4, Vysočany 1:5, Kunštát B 4:5 a Vavřinec 5:1.
O našich 49 gólů se podělilo 10
střelců. Nejlepšími střelci byli: Honza
Novák (13), Dixie Svoboda (12), Aleš
Petržel (10), Zdena Trefil (4), Lukáš
Lesovský (4). Vítězem OP a postup
do 1.B. si vybojovala Rudice.
Žáci
V okresních soutěžích startují společná družstva Sloup/Vysočany v kategoriích mladších a starších žáků.
Mladší žáci hrávají svá utkání v neděli

od 10:00 ve Sloupě, starší mají domovský stadion ve Vysočanech.
Starší žáci obsadili v OP 4. místo a
to je z našich týmů nejlepší umístění.
Získali 30 b (8-6-6) při skóre 50:28.
Trenéři Zdeněk Dinga a Viktor Šebela
dosáhli na jaře s týmem těhto výsledků: Jedovnice 2:2, Ochoz 2:3, Knínice
1:1, Boskovice B 1:2, Drnovice 0:5,
Svitávka 1:0, V. Opatovice 3:0, Kunštát B 1:3, Letovice 14:0, Dolní Loučky
3:1.
Pod 50 gólů v síti soupěřů se podepsalo 17 střelců a střelkyň. Děvčata
Denisa Dingová a Natálie Rychtrová
skórovala 2x. Mezi nejlepší střelce
patřili: Dušan Čejka 11, Honza Sedlák
a Filip Buráň 5, Radek Odehnal 4, Roman Žáček 4, Michal Skoupý 4.
Mladší žáci skončili ze 13 účastníků
na 11. místě se ziskem 19 b (6-1-17)
při skóre 45:120. Tým, vedený sloupskými trenéry Hynkem Vašíčkem a Jirkem Mikuláškem, se zlepšoval v závěru soutěže, kdy vyhrál 3x po sobě.
Výsledky: Jedovnice 2:3, V. Opatovice 0:3, Boskovice B 1:6, Cetkovice
4:4, Šošůvka 3:1, Lipovec 1:15, Adamov 4:6, Blansko B 0:3, Ráječko 1:5,
Benešov 3:2, Kunštát B 3:1, Drnovice
3:2.
Na závěr mi dovolte, abych jménem
výboru kopané poděkoval všem, kteří
se podíleli na chodu fotbalového od-
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dílu, rodičům za pomoc při dopravě
na utkání, děvčatům od občerstvení,
lidem od hrací plochy, trenérům a dalším těm bezejmenným, bez nichž by
fotbal ve Sloupě nemohl vůbec existovat.

ŠACHY

tě více. Velký výkonnostní skok letos
zaznamenali hlavně náš bodově nejúspěšnější hráč Petr Špičák (6,5 bodu
z 9, 72,22 %) a Zdeněk Helebrand
(4 z 6, 66,67 %), velmi dobrý výkon
v důležitých zápasech podala také
naše brněnská posila Josef Dirgas
(5 ze 7, 71,43 %). Po klopýtavém začátku se konec sezóny vcelku vydařil
i Martinu Pokladníkovi (5,5 z 9, 61,11
%); téměř stejný průběh měla soutěž
pro Františka Baláže (4,5 z 8, 56,25
%), naopak Ivo Sedlák (taktéž 4,5 z 8,
56,25 %) hrál velmi dobře a solidně
po celou sezónu. Snad se nám přinejmenším stejně dobře nebo ještě lépe
bude dařit i v příštím ročníku. Podrobné výsledky najdete na webové adrese db.chess.cz/.

Sezóna 2015/2016 okresního a krajského přeboru družstev v šachu skončila a můžeme říci, že sloupskému
oddílu se vydařila. V krajské soutěži
jsme podali velmi vyrovnaný výkon a
se třemi zápasovými vítězstvími, třemi remízami a třemi porážkami jsme
se umístili přesně ve středu tabulky
– na 5. místě z 10. Celková procentní
úspěšnost našeho družstva letos překročila 50 % (přesněji to bylo 52,78
%), což se nám za posledních 11 let,
kdy se soutěže účastníme, podařilo
teprve potřetí. I individuální výsledky byly uspokojivé – všichni kromě
tří hráčů uhráli 50 % bodů nebo ješ-

V okresním přeboru jsme po šesti
zápasových vítězstvích, jedné remíze
a jedné porážce (a největším počtu
vyhraných partií v soutěži: 31) skončili
na velmi dobrém druhém místě. Loňské vítězství jsme neobhájili jen velmi
těsně – vítězné družstvo Sokola Rudice C dosáhlo stejných zápasových
výsledků jako to naše, ale mělo o 1,5
bodu lepší skóre. Protože Rudice již
v naší skupině krajského přeboru
jedno družstvo má, vzdala se svého
postupového práva, které tak přešlo
na náš oddíl. Jsme však ve stejné situaci – na to, abychom mohli do soutěže postavit dvě družstva, nemáme

TJ Sloup přihlásila do následujícího
ročníku okresních soutěží mimo mužů
i obě kategorie žáků, ke kterým se
momentálně hledají trenéři a vedoucí.
Tak máš-li zájem pracovat s těmi nejmenšími, přihlas se.
Na setkání Na Žďárné se všemi milovníky kopané se s přáním lepších
výsledků těší výbor oddílu.
Zdeněk Kučera
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bohužel dostatek hráčů. Zatím tedy
není zcela jasné, kdo do krajského
přeboru postoupí. Úspěšnost našeho
celku v této sezóně činila 60,16 %,
dva naši hráči (Petr Špičák a Josef
Drochytka) vyhráli dokonce všechny
své partie a další dva (Jindřich Veselý
a Zdeněk Helebrand) k tomu neměli
daleko – povolili svým soupeřům jen
jednu remízu. Dařilo se i ostatním a do
příští sezóny tedy také budeme hledět s optimismem.
Je však třeba říct, že náš oddíl potřebuje čerstvou krev a velmi by uvítal
zejména nové mladé šachisty – doufejme, že první dva zápasy, které za
nás letos odehrál Jirka Vašíček, byly
první vlaštovkou a v příští sezóně se
přidají i další. Zápasy okresního přeboru představují ideální příležitost,
jak se v naší královské hře „otrkat“
a přitom se zdokonalit mimo jiné ve
schopnostech logického myšlení, rozhodování, plánování a trpělivosti, které jsou v dnešní době velmi důležité.
Mezi sezónami týmových soutěží
(v době přibližně od dubna do října)
rozhodně nemusíme v naší šachové
činnosti polevovat – hraje se řada
dalších týmových i individuálních turnajů. Na konci března nejprve sedm
z nás podniklo již tradiční cestu na 32.
ročník bleskového turnaje (2x5 minut
na partii), který pořádá Městečko Trnávka. Velmi dobrého výsledku tam
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dosáhl především František Baláž,
který, ač na turnaj odjížděl unaven
přímo z noční pracovní směny, získal
10 bodů z 16 možných, což mu stačilo na 11. místo z 89 účastníků.
O měsíc později bojovalo šest našich hráčů v 7. ročníku rapid turnaje
(2x15 minut na partii) Pierrova plichta
v Němčicích. Dva z nich (Petr Dostál
a Eduard Kouřil) se na jeho organizaci podílejí – po prvně jmenovaném je
turnaj přímo pojmenován. Dařilo se
zde Jindrovi Veselému, který s 6,5
body z 9 možných obsadil 4. místo
z 25. O jednu pozici za ním skončil
s 6 body Martin Pokladník a do první
desítky se na 9. místo s 5 body vešel
Petr Mikulášek.
V květnu jsme se zúčastnili dvou
turnajů v Boskovicích, nejprve týmového a následně individuálního. Na
první z nich, Černohorský soudek (rapid, 2x15 minut, 9 kol), se nám letos
podařilo vyslat dokonce dvě družstva
(po čtyřech hráčích). Jejich sestavy
jsme si však určili tak nešikovně, že
ani jednomu z nich se nakonec příliš
nedařilo – v obou hrál vždy jeden hráč
hluboko pod svou běžnou úroveň,
což často stačilo k otočení výsledku
zápasu v náš neprospěch. Družstvo
„A“ dokázalo alespoň obhájit své nasazení a skončit na 10. místě, tým „B“
však skončil z celkem 16 celků dokonce předposlední.

Sport

Na druhý boskovický turnaj (rapid,
2x20 minut, 9 kol) přijeli čtyři naši hráči. Na 8. místě ze 48 účastníků se zde
umístil Martin Pokladník s 6 body, zbytek sloupských zástupců však skončil
až za polovinou výsledkové listiny.
Zatím posledním naším počinem
byla zajímavá akce v brněnské čajovně Utopia – simultánka mezinárodních mistrů Neklana Vyskočila a
Vojtěcha Zwardoně. Mistři, kterým se
postavilo celkem asi 20 hráčů včetně
čtyř našich, postupně obcházeli jednotlivé šachovnice a střídali se v tazích. Každý z nás měl nárok na dvě
partie. Petr Špičák a Martin Pokladník
dokázali každý uhrát jednu remízu,
František Baláž a Zdeněk Helebrand
dosáhli také slibných postavení, ale
zkušení mistři je nakonec přemohli.
Hra proti takto silným šachistům byla
pro všechny z nás rozhodně cennou
zkušeností.

TENIS
Sloupští tenisté, hrající pod hlavičkou
Blanska B, odehráli v neděli 12. 6. svůj
poslední zápas v Čebíně, který vyhráli 4:2. Tím si připsali své páté vítězství
v šesti zápasech a v konečné tabulce
obsadili se skóre 5-1 nádherné 2. místo
za vítěznými Drnovicemi. Ty sice nakonec také prohrály, ale o těsné skóre
jednotlivých zápasů 1. místo udržely.
Jen těsně tedy našim malým tenistům
unikl postup do krajského kola, ze kterého nejlepší družstva postoupí do kola
celostátního.
Ve složení Balcarová Tatiana, Boudová Valerie, Jedličková Natálie a Sychra
Kryštof tedy odehráli 6 týmových turnajů, ve kterých získali 11 bodů.
První zápas se konal v neděli 15.
května na kurtech TK Blansko. Našimi
soupeři byli tenisté Boskovic a Letovic.

Doufáme, že si do
další hlavní sezóny
najdeme čas i na další
šachové akce a že se
nám na jejím začátku
podaří uspořádat i
vlastní turnaj – Memoriál Karla Němce. Ano,
na podzim už to bude
rok…
Martin Pokladník
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Oba dva soupeře jsme dokázali porazit a do tabulky jsme si tak připsali
čtyři body. Byl to začátek, který byl pro
všechny velice povzbuzující. O týden
později 22. května se opět na kurtech
TK Blansko konal v pořadí náš druhý
zápas. Tentokráte jsme změřili síly s tenisty z Blanska a Drnovic. Naše týmové
„Ačko“ se nám podařilo porazit v poměru 4:2 na zápasy. Utkání s Drnovicemi pro nás ale znamenalo naši první
(zároveň ale také poslední) porážku. Za
stavu 3:3 na zápasy o vítězi rozhodl počet vyhraných gamů 21:23 v náš neprospěch. Tuto prohru se nám ale podařilo
hned v dalším zápase odčinit a 5. června jsme porazili TK Vyškov. K poslednímu zápasu jsme odcestovali na kurty
v Čebíně a vyhráli v poměru 4:2.
O to, co se nepodařilo letos, se malí
tenisté (ale již v jiném složení) pokusí
jistě příští rok znovu. Během svých často velmi těžkých zápasů nasbírali cenné zkušenosti, odehráli krásná utkání a
končí se vztyčenou hlavou, když jako
úplní nováčci sahali po metě nejvyšší.
Jsou vzorem pro všechny ostatní děti,
které se na podobná utkání poctivě připravují.
Je namístě poděkovat dětem za
skvělou reprezentaci sloupského tenisu, rodičům za trpělivost a čas strávený
při utkáních i na turnajích, trenérskému teamu za poctivě odvedenou práci s dětmi všech úrovní a věku a také
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všem, kteří tento krásný sport ve Sloupu
podporují.
Snahou celého tenisového oddílu TJ
Sloup je také vybudování nového tenisového zázemí v areálu koupaliště.
Chtěli bychom zde vybudovat alespoň
dva tenisové kurty, tenisovou zeď a zázemí pro celý oddíl. V současné době
se snažíme z různých dotačních titulů
získat finanční prostředky, které by nám
tento sen pomohly zrealizovat.
Věřím, že tato myšlenka bude mít
podporu i v širší veřejnosti a budeme
tak moci nabídnout dalším dětem „pěstovat“ tento krásný sport.
Karel Balcar

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
v tomto čísle Hřebenáče vám přinášíme další díl naší nové rubriky.
Opět je pro vás připravena jedna křížovka a jedna osmisměrka. Ti, kterým se podaří vyluštit obě tajenky, je
mohou odeslat emailem na adresu
hrebenacsloup@seznam.cz
nebo
donést napsané společně se jménem, příjmením a číslem popisným
na lístku do kanceláře městyse. Termín je do 31. 7. 2016. Pokud budou
obě tajenky správně, pak budete
zařazeni do slosování o ceny.

novější a ... (tajenka křížovky) kupaliště. Je blízký i českému tvoření
podobných názvů místa (hřiště, letiště, sídliště apod.). Profesor Trávníček ještě v 30. letech minulého
století připomíná formu kupadliště,
ale dodává, že už se ujalo většinou
koupaliště.
Označení koupadlo je zastaralé a
má původ v ještě starším kupadle.
V XVI. stol. je doloženo např. v ...
(tajenka osmisměrky) : „Zubové tvoji
podobni stádu ovcí, když vycházejí
z kupadla“, Pís. Šal. 4, 2

Blahopřejeme úspěšným řešitelům
křížovky a osmisměrky z minulého
čísla – Ivě Žákové, Anně Slabé a Bohuslavu Eiblovi. Správné řešení křížovka : Rozhodčí nebyl na hřišti
ve hře, osmisměrka: Dvakrát sedm
hráčů.
Všem luštitelům přejeme hodně
štěstí a zábavy.
Kupadlo — koupadlo — koupaliště
V horkém létě je jistě nejpříjemnější pro osvěžení místo u vody. U nás
nemáme moře, a tak hledáme řeku,
rybník nebo jakékoli koupaliště, tedy
místo ke koupání, dříve koupadlo
nebo kupadlo. Výraz koupaliště je
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OBESTŘÍTI

1. DÍL
TAJENKY

KYČELNÍK

MOHSOVA

TVRDOST

BRVA

SLOUČ.
BORU S
KOVEM

ČESKÝ
DRAMATIK

KDO MÁ
RÁD
MASO

SPZ
OKR.

HLÍDÁNÍ

KLADNO

STARŠÍ

2. DÍL
TAJENKY

DOKONALÁ

BRAZILSKÝ
DRAMATIK

RAJKA
(SOU-

ZESÍLENÝ
ZÁPOR

HVĚZDÍ)

SOUČ.
POSTROJE

URANOVÉ

ZÁJMENO

OTEC (kn.)

MUŽSKÉ
JMÉNO

DOLY

ČÁST
CHRÁMU
BIBLICKÁ
POSTAVA

INTERNET
EXPLORER

KÓD LET.
MC ALESTER
CVIČEBNÍ
NÁŘADÍ

DRUH
CIGARETY

VELKÝ
CELEK

VODOPÁD

SLOVEN.
PŘEDLOŽKA

KONZERVATIVNÍ

PLAVIDLO

ANGLICKY
NEBO

PERSKÉ
ZTĚLES.
OHNĚ

RYBA

PŘESNĚ

NIZOZEM.
PLATIDLO
PRAMEN
VLASŮ
NÁJEMNÝ
KOČÁR

HRADIŠTĚ

PŘEDLOŽKA
STŘEDOVĚKÉ

SKOTSKO

CITOSL.

PTÁK

SOKOLSKÁ

THAJSKY
MASÁŽ

SLAVNOST

ALKOHOL.
NĚMECKÉ

SÍDLO

NÁPOJ
STOVKY

POMOCNÍK

ČUMIZA

KLEPAT

CITOSLOVCE

ELEKTRONKA

ANGL.
ZÁPOR

Nápověda: ARINOS, MLC, ROSIEN
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DRUH
ÚČESU

ČESKÝ
REŽISÉR

OBCH.
ŘETEZEC

SPZ
PRAHY

ŘÍJE
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BALAMUTIT
BIZON
CEDR
KALA
KALIŠTĚ
KAMO
KLY
KOČÍ
KOLÁČE
KOLOTOČ
KOSMETIKA
MILOSTIVĚ
MÍR
MOLO
MOTIVACE
MYŠ
NÁDRŽKA
NÁNOSY
NECKY
NESMYSLNĚ
NIKDO
NOSNICE
PÁNEV
PES
PLNOKREVNÍ
POKRUTINA
POLEMIKA
POLITIKA
POLYGAMIE
PROPAGOVATI
PŘÍRODA
REVOLUČNÍ
ROVNOST
ŠLE
VELIKONOCE

BALAMUTIT, BIZON, CEDR, KALA, KALIŠTĚ, KAMO, KLY, KOČÍ, KOLÁČE, KOLOTOČ,

KOSMETIKA, MILOSTIVĚ, MÍR, MOLO, MOTIVACE, MYŠ, NÁDRŽKA, NÁNOSY,
NECKY, NESMYSLNĚ, NIKDO, NOSNICE, PÁNEV, PES, PLNOKREVNÍ, POKRUTINA,
POLEMIKA, POLITIKA, POLYGAMIE, PROPAGOVATI, PŘÍRODA, REVOLUČNÍ,
ROVNOST, ŠLE, VELIKONOCE
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Děkujeme

všem spoluobčanům, kteří se v uplynulém
období dobrovolně a nezištně podíleli na
zvelebování a údržbě obce.
zastupitelstvo městyse Sloup
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NÁSLEDKY NOČNÍ BOUŘE

foto: Hynek Štrajt, Miloslav Kuběna, Jana a Robert Matuškovi

FOTOGALERIE Z JARNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ
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