HŘĚBENÁČ

1/2019
zpravodaj městyse sloup

Zveme na hlavní pouť u Panny Marie Bolestné
ve Sloupě v Moravském krasu

KVĚTNÝ
PÁTEK
12. dubna 2019

PROGRAM POUTI
Čtvrtek 11. dubna
17.15 hodin - modlitba růžence
18.00 hodin - přípravná mše svatá
Pátek 12. dubna
Mše svaté v 5, 6, 7, 8 a 9 hodin
10.30 hodin - hlavní mše svatá
13.00 hodin - křížová cesta, svátostné
požehnání, uctění ostatků sv. Kříže
18.00 hodin - mše svatá a zakončení pouti

Panno Maria Bolestná, oroduj za nás!

Slovo úvodem
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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
jako nový zastupitel a dlouholetý předseda Tělovýchovné jednoty Sloup, z.s. bych
chtěl připomenout významná sportovní
výročí v historii našeho městyse. Dne 16.
2. 1919 byla ustavena Tělocvičná jednota Sokol, její první aktivity byly cvičitelské.
Slavíme tedy letos 100. výročí organizování
sportovní činnosti u nás. Současná TJ navazuje na tuto tradici.
Dalším výročím je založení Sportovního
klubu v červnu 1934, se kterým se spojuje
vznik organizovaného fotbalu. Takže sloupský fotbal má 85 let. Všechny akce pořádané letos TJ budou v rámci oslav tato výročí připomínat. Největší oslavy obou výročí
připravujeme ve spolupráci s městysem na
sobotu 15. června 2019.
Hlavním bodem programu bude výstava z
činnosti spolku v jeho stoleté historii, která proběhne v sále kulturního domu. Chtěl
bych požádat všechny spoluobčany, především pamětníky, kteří mají doma materiály nebo fotografie z historie sportu v našem
městysi, o jejich zapůjčení na tuto výstavu.
Na závěr děkuji všem, kteří se podílejí na
zajištění činnosti TJ za jejich práci a přeji
všem občanům městyse pohodu v jejich
životě.
Oskar Novák
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AKTUALITY Z RADNICE
Stejně jako v několika posledních letech
byl na posledním zasedání Zastupitelstva
městyse Sloup v roce 2018 schválen
rozpočet městyse Sloup na rok 2019.
Počítá se s celkovými příjmy + financování ve výši 21 981,7 tis. Kč a celkovými
výdaji ve výši 21 981,7 tis. Kč. Rozpis
rozpočtu, který byl schválen na paragrafy,
je dostupný na webových stránkách městyse Sloup (https://www.mestyssloup.cz/
urad-2/rozpocet-mestyse/2019/). Výhled
plánu na rok 2019 byl uveden v minulém
čísle Hřebenáče.
Z aktuálního dění bych zmínil, že bylo
dokončeno dětské hřiště u kulturního
domu a v areálu koupaliště, kde brzy snad
vyroste i trávník. V souvislosti s plánovaným připojením budovy Zemspolu, a.s.
Sloup na kanalizaci a souběžnou rekonstrukcí části vodovodu byl schválen výkup pozemků a bylo zadáno zpracování
projektové dokumentace tak, aby tato
akce obdržela příslušné stavební povolení do konce letošního roku. Na plánovanou výměnu oken a dveří na budově
Úřadu městyse byla podána žádost o
dotaci na Jihomoravský kraj. Současně
byla podána žádost o dotaci na výměnu
regálů a doplnění drobného nábytku v
místní knihovně, kde ještě dále čekáme
na vyhodnocení jiné dotace na změnu
knihovního systému. Žádost o dotaci
byla podána ještě pro místní zásahovou
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jednotku hasičů, kdy bychom v případě
kladného vyhodnocení obnovovali část
zastaralých dýchacích přístrojů. Zadáno
je dokončení a úprava chodníků v místní
části Sloup-sever, což představuje částku cca 380 tis. Kč. Pracujeme na přívětivém vzhledu městyse. Objednán byl nový
sekací traktor za cca 200 tis. Kč a bude
doplněn nový mobiliář v rámci městyse
Sloup. Průběžně provádíme odstraňování
suchých větví ze vzrostlých stromů, které
představují potenciální ohrožení zdraví a
majetku.
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lici. (http://www.vavrinec.cz/sberny-dvur-odpadu/). Ještě bych uvedl stručnou bilanci o produkci odpadů ve Sloupě za rok
2018. Celkově bylo odvezeno 207,745
tun směsného komunálního odpadu, pro
porovnání v roce 2017 – 214,572 tun. A
celkově bylo v roce 2018 vytříděno a předáno k dalšímu využití 92,029 tun odpadu
(pro porovnání: v roce 2017 - 86,047 tun
a v roce 2016 - 80,081 tun). Myslím, že
základní složky využitelného odpadu jako
jsou plasty, sklo, papír a kov by neměly
končit jako směs v popelnici na komunální
odpad, ale měli bychom ještě více třídit.
Pokud budeme společně a zodpovědně
třídit a povedeme k tomu děti již od útlého
věku, budeme šetřit přírodu a jako bonus
udržíme cenu nebo minimální nárůst poplatku za odpad i v příštích letech.
Svoz nebezpečného odpadu

Odpadové hospodářství
Pro letošní rok zůstává poplatek za komunální odpad v nezměněné výši, tedy
500 Kč na poplatníka a rok (splatnost do
konce března). V měsících duben až listopad budou opět umístěny nádoby na
bioodpad na obvyklých místech. Kdo má
ve Sloupě uhrazen poplatek, může taktéž
využívat služeb Sběrného dvora ve Vese-

Informujeme občany, že jarní svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v termínu 4. 5. 2019 od 9:30 do 10:00 hodin.
Bude již tradičně jedno stanoviště za kulturním domem. Nebezpečný odpad navážejte v uvedený čas a předávejte přímo
pracovníkům svozové firmy. Současně
proběhne sběr elektroodpadu, který na
požádání odveze pan Nejezchleb.
Cena vody ve Sloupě pro rok 2019
Cena vody ve Sloupě je tvořena součtem vodného a stočného.
1) O výši vodného na příslušný rok
rozhoduje Zastupitelstvo městyse Sloup.
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Provozovatel VAS, a.s. Boskovice předložil kalkulaci na rok 2019, kde nepříznivý
vliv na výši vodného má růst nákladů na
elektrickou energii a na mzdy. Dále se do
ceny promítne zprovoznění nového vrtu,
bude třeba vynaložit vyšší náklady na
chemickou (biologickou) úpravu vody a
v plánu je provozní výměna 80 ks vodoměrů (což je 1/3 z celkového počtu vodoměrů ve Sloupě). Nutno zdůraznit, že v
kalkulaci není zahrnuta žádná významnější
oprava vodovodní infrastruktury.
Zastupitelstvo na svém zasedání dne
19. 12. 2018 schválilo Variantu 2 – nárůst
ceny o 13,72 %, tj. vodné 34,00 Kč/m3
(+4,10 Kč/m3), 39,10 Kč/m3 včetně DPH.
A nájemné činí pouhých 5,0 tis. Kč, nižší
o 113,96 tis. Kč než plánované nájemné
za r. 2018.
2) Cena stočného je v kompetenci
Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace. Zde probíhala před koncem roku
jednání o možnostech ceny stočného na
rok 2019. Po konzultacích s provozovatelem jsme se nakonec dohodli na tom, že
požádáme Státní fond životního prostředí
o možnost ponechání ceny ve výši roku
2018 (71,02 Kč/m3). Nutno podotknout,
že bychom se měli držet finanční analýzy,
dle níž je cena na rok 2019 stanovena na
částku 78,09 Kč/m3, abychom vyhověli požadavkům fondu. Naše žádost byla
tedy založena na tom, že při stávajícím
výběru jsme pro rok 2019 schopni zajistit
jak provozuschopnost ČOV a kanalizace,
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tak i dostatek prostředků na fond obnovy
(každá infrastruktura by měla generovat
dostatečný zisk na svoji obnovu). Státní
fond žádosti o výši stočného vyhověl a
cena na rok 2019 zůstává na úrovni ceny
2018, což je 61,76 Kč/m3 bez DPH, tedy
71,02 Kč/m3 včetně DPH.
Celková částka vodné + stočné pro
rok 2018 ve Sloupě činí 110,12 Kč/m3,
včetně DPH.
Podrobné informace k ceně vody uvádí
Vodárenská akciová společnost, a.s. na
svých webových stránkách: http://www.
vodarenska.cz/cs/zakaznici/cena-vody
Nová učebna fyziky
Již v minulém roce bylo rozhodnuto o
kompletní rekonstrukci původní učebny
fyziky v základní škole, jejíž stav byl neúnosný a za hranou životnosti. Práce v celkovém objemu 1 665 214 Kč byly zdárně
dokončeny a nová učebna byla předána
28. 2. 2019 do užívání. Městys Sloup
podpořil uvedenou akci částkou 896 279
Kč ze svého rozpočtu.
Úpravy v areálu koupaliště
V letošním roce jsme přistoupili k dalším
úpravám v areálu koupaliště. Na start sezóny budou připraveny nové herní prvky
pro děti, v pravé části za hlavní vstupní
bránou. Dále bylo přistoupeno k redukci
smrkového porostu podél příjezdové cesty. V první fázi byly vykáceny smrky podél
plotu, které budou nahrazeny nově vysa-
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zeným habrem, který vytvoří živý plot. Jakmile se habr zapojí, budou v druhé etapě
vykáceny zbylé stromy. Hlavním důvodem
této úpravy bylo stínění koupaliště a zdravotní stav smrků.

želi se 0. Usnesení U1/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U2/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U2/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U3/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí výsledek hospodaření za období leden až listopad 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/19. 12. 2018 bylo
schváleno.

Květný pátek
Byly zahájeny přípravy na tradiční sloupskou pouť Květný pátek, která bude letos
12. dubna. Přejeme si, aby poutníkům ze
širokého okolí vyšlo i počasí.
Ing. Martin Mikulášek
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 7/2018 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne
19. prosince 2018
U1/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu Oskara
Nováka a Mgr. Michaelu Matějkovou, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdr-

U4/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup vzalo informaci o plnění usnesení na
vědomí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U5/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Sloup č. 1/2018 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů. Sazba
poplatku v roce 2019 činí 500 Kč na poplatníka.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U6/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
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Sloup schvaluje Variantu 2 – nárůst ceny
o 13,72 %, tj. vodné 34,00 Kč/m3 (+4,10
Kč/m3), 39,10 Kč/m3 včetně DPH. Nájemné 60,5 tis. Kč, nižší o 58,46 tis. Kč než
plánované nájemné 2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U7/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí informace ohledně
plánované ceny stočného pro rok 2019 ve
výši 61,76 Kč/m3 bez DPH, tedy 71,02
Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U7/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U8/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v
následujících částkách: místostarosta 9500
Kč, předseda výboru 2000 Kč, člen výboru
1700 Kč, zastupitel bez dalších funkcí 900
Kč. Odměna bude poskytována s platností
od 1. 1. 2019. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode
dne složení slibu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel
se 1 (Mgr. Petr Havelka). Usnesení U8/19.
12. 2018 bylo schváleno.
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U9/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse
Sloup v souladu s § 77 odst. 3 písm. b)
zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce
poskytne pouze za výkon funkce, za niž
podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U9/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U10/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Rozpočet městyse
Sloup na rok 2019 v příjmové i ve výdajové části na paragrafy. Příjmy + financování
celkem 21 981 700 Kč, výdaje celkem 21
981 700 Kč. Schválený rozpočet tvoří přílohu zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U10/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U11/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočet
příspěvkových organizací MŠ Sloup a ZŠ
Sloup na rok 2019 včetně střednědobého
výhledu rozpočtu na roky 2020 a 2021 bez
připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U11/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U12/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje prodej pozemku p. č.
36/4 v k. ú. Sloup v Moravském krasu o
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výměře 148 m2 paní Kateřině Dvořákové,
Sloup 53. Cena bude stanovena na základě znaleckého posudku. Kupující dále
uhradí náklady na znalecký posudek a
náklady na vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U12/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U13/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem části pozemku p. č. 212 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu o výměře 30 m2 společnosti VH DEVON, spol. s r. o. Nájemné se stanovuje na
10 Kč/m2/měsíc.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U13/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U14/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Plán financování obnovy
– vodovod Sloup – Aktualizace č. 2/2018
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel
se 1 (Oskar Novák). Usnesení U14/19. 12.
2018 bylo schváleno.
U15/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Přílohu č. 1 na rok 2019
ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění
odpadu č. 642002 ve znění pozdějších
dodatků s firmou SUEZ Využití zdrojů a.s.,
Praha.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U15/19. 12. 2018 bylo

schváleno.
U16/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o dílo na rok
2019 s firmou ELEKTRA FOJT s.r.o. Předmětem smlouvy je provádění elektromontážních prací na objektech Městyse Sloup
- veřejné osvětlení apod.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U16/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U17/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 3 s platností do 28. 2. 2019 ke Smlouvě o nájmu a
provozování zdroje tepla č. 24/2007 NP, ve
znění pozdějších dodatků se společností
ZT energy s.r.o., Blansko.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U17/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U18/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Rozpočtové opatření č.
8/2018.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U18/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U19/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí individuální
dotace z rozpočtu městyse Sloup na rok
2018 číslo 3/2018, uzavřené s Římskokatolickou farností Sloup v Moravském krasu
a pověřuje starostu podpisem.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U19/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U20/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup upřesňuje, že schválený příspěvek Základní škole v celkové výši 897 tis.
Kč bude rozdělen na částku 132 tis. Kč
jako investiční a na částku 765 tis. Kč jako
neinvestiční – dle rozpočtu, který je přílohou
zápisu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdržel
se 1 (Mgr. Havelka). Usnesení U20/19. 12.
2018 bylo schváleno.
U21/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí členy výboru pro kulturu Vladimíra Čípka a Hanu Sedlákovu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U21/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U22/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup volí členy výboru pro občanské
záležitosti Radku Vymazalovu a Renatu
Štolpovu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U22/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
U23/19. 12. 2018 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a vzalo na vědomí Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou Hřiště.
cz, s.r.o. Brno, kdy se prodlužuje termín pro
kompletní dokončení díla do 30. 3. 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdr10

žel se 0. Usnesení U23/19. 12. 2018 bylo
schváleno.
USNESENÍ č. 1/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup ze dne 27.
února 2019
U1/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Bc. Marka
Vymazala a Vladimíra Čípka, zapisovatelku
Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U1/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U2/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje doplnění programu o bod
Zpráva o výsledku hospodaření Základní
školy Sloup a Mateřské školy Sloup za rok
2018, který bude projednán po bodu 12.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U2/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U3/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje upravený program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U4/27. 02. 2019 Zastupitelstvo vzalo informaci o plnění usnesení na vědomí.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U5/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse

Aktuality z radnice

Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu 31. 12. 2018
včetně inventarizační zprávy a dále schvaluje vyřazení majetku dle návrhu, který je
nedílnou součástí zápisu.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U6/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje individuální dotaci z rozpočtu městyse Sloup ve výši 350 000 Kč
včetně Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2019 a
pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U7/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dary pro MO svazu tělesně postižených Sloup, Šošůvka a
Vysočany ve výši 3 500 Kč a pro Tábory
nás baví, z.s. ve výši 2 500 Kč a pověřuje
starostu podpisem darovacích smluv.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U7/27. 02. 2019 bylo
schváleno.

U9/27.02.2019 Zastupitelstvo bere hospodářský výsledek společnosti RELAXA,
s.r.o. za rok 2018 na vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U9/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U10/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje výsledek
hospodaření a účetní závěrku společnosti
AKTIVITY SLOUP s.r.o. za rok 2018.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U10/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U11/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 4 s platností
do 31. 12. 2019 ke Smlouvě o nájmu a
provozování zdroje tepla č. 24/2007 NP, ve
znění pozdějších dodatků se společností
ZT Energy s.r.o., Blansko.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U11/27. 02. 2019 bylo
schváleno.

U8/27. 02. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Obecně závaznou vyhlášku městyse Sloup č. 1/2019, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Sloup.

U12/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemenev– komunikační napojení „Obytná
zóna Sloup - sever“, část pozemku parc.
č. 1197 v k.ú. Sloup v Moravském krasu
s Jihomoravským krajem za úplatu 3 285
Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U8/27. 02. 2019 bylo
schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U12/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
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U13/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup pozemků parc. č.
134/100
a 134/101 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu o celkové výměře 402 m2 za cenu
celkem 138 690 Kč (cena stanovena dle
znaleckého posudku číslo: 6768-41/2018)
a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U13/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U14/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje Rozpočtové
opatření č. 1/2019.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U14/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U15/27.2.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o výpůjčce
s Římskokatolickou farností Sloup v Moravském krasu. Předmětem výpůjčky jsou
pozemky parc. č. 577/1 a 577/2 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu, které tvoří část
místního hřbitova. Zastupitelstvo současně
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U15/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U16/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek ZŠ Sloup za rok 2018 a schvaluje převod částky 1.043.734,42 Kč do rezervního
12

fondu ZŠ.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U16/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U17/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ Sloup za rok 2018 a schvaluje převod částky 74 015, 07 Kč do rezervního
fondu MŠ.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U17/27. 02. 2019 bylo
schváleno.
U18/27.2.2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 801/2 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel
se 1 (Ing. M. Mikulášek). Usnesení U18/27.
02. 2019 bylo schváleno.
U19/27. 2. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup sekačky dle cenové nabídkyod firmy Wisconsin Engineering
CZ, s.r.o. za cca 210 000 Kč.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U19/27. 02. 2019 bylo
schváleno.

My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Děkujeme Sloupu za novou učebnu!
Nová učebna fyziky je kompletně dokončena a předána. Na fotkách, které
jsme před časem uveřejnili, jste se mohli
přesvědčit, že původní učebna z roku
1982 byla v havarijním stavu. Rezavé
plechy, vytržené dráty a propadající se
podlaha by v žádném případě neprošly
hygienickými kontrolami, které jsou ve
škole pravidelně prováděny. Nyní máme
učebnu, za kterou se škola nemusí stydět
a kde budou žáci mít k dispozici moderní
vybavení, za což patří velké poděkování
především zřizovateli – městysi Sloup.

krytinu včetně nivelace a celé osvětlení;
došlo také na nové topení včetně rozvodů. V učebně jsou navíc funkční akustické podhledy. Bylo to nutné; všechny
systémy byly již velmi dlouho za hranicí
životnosti.
Rekonstrukci se podařilo zajistit, přestože je nyní díky dotacím EU obrovský
převis poptávky škol nad možnostmi firem. Například všechna města v našem
okolí, která jsou zřizovateli podobných
základních škol, v současnosti připravují či realizují podobné zakázky, jako byla
ta naše. Ani my však „neusínáme na
vavřínech“ – ve spolupráci se Sloupem
připravujeme další projekt na získání finančních prostředků, díky kterým by bylo
možno podobně kvalitně ve škole opravit
další dvě odborné učebny.
Zajímá vás činnost Policie?

Ve spolupráci s odbornou firmou jsme
volili takové materiály, které jsou kvalitní,
odolné a trvanlivé. Nešlo přitom zdaleka jen o výměnu nábytku. Po odstrojení
zůstaly v místnosti pouze čtyři holé stěny bez podlahy, takže jsme kompletně
malovali, měnili rozvody, podlahovou

Zveme všechny občany Sloupu i okolních obcí na zajímavé a „akční“ setkání s
Policií České republiky, které se koná ve
středu 10. dubna 2019 v době od 9:00
do 11:30 hodin u školy. Žákům se jistě
budou líbit ukázky techniky a vybavení;
policisté také budou předvádět kriminalistické metody. Dospělí určitě ocení rady
seniorům, informace k zabezpečení ma13
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jetku či bezpečnosti silničního provozu.
Máte-li tedy tento den dopoledne čas,
určitě přijďte ke škole. Nudit se zcela jistě
nebudete.
Co se děje v naší škole?
• Naši žáci dosáhli úspěchy ve vědomostních soutěžích. Nejvíce si ceníme
vítězství Kateřiny Ševčíkové ze třídy IX. B
v okresním kole matematické olympiády.
Kateřina se také umístila na vynikajícím
šestém místě v krajském kole chemické
olympiády. V téže soutěži získal navíc žák
Vilém Pořízka z VIII. B desáté místo. Uvedeným žákům patří poděkování za reprezentaci školy. Je třeba také ocenit práci
vyučujících - Mgr. Hany Veselé, Mgr. Ladislava Sedláka a Mgr. Dariny Zouharové
(koordinace soutěží).
• Úspěch zaznamenali také sportovci.
Starší žáci se umístili na třetím místě v
okresním přeboru ve florbalu. Zde patří
poděkování kolegům Mgr. Pavlu Nečasovi a Mgr. Ondřeji Sedlákovi.
• V současnosti se plynule zvyšuje počet žáků ZŠ Sloup. Od 1. ledna 2019
jsme zapsali téměř dvě desítky nových
žáků, z nichž většina je z jiných spádových obvodů.
• Navázali jsme spolupráci se sloupskou knihovnou. Děkujeme knihovnici paní Ivetě Pernicové za prezentace,
ukázky knih i poutavé vyprávění. Návštěvy v knihovně budou v březnu absolvovat
postupně všechny třídy.
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• Přátelé ze srbské základní školy
v Kragujevaci nám v termínu 7. – 11.
května 2019 oplatí loňskou návštěvu. Na
čtyřdenní pobyt by mělo přijet 35 dětí a
5 vyučujících.
• Zápis k povinné školní docházce pro
školní rok 2019/2020 se koná v úterý 2.
dubna od 15:00 hodin ve škole.
• Časté výpadky elektrické energie, ke
kterým pravidelně docházelo na podzim
a v zimě, uštědřily poslední ránu naší letité a pomalé školní počítačové síti. Každá
takováto událost znamenala, že činnost
školy byla paralyzována na téměř celý
den, i když výpadek elektřiny trval třeba
jen půl hodiny. Veškerá komunikace s
úřady i vnějším světem nyní již probíhá
elektronickou formou, nehledě na využití
výukových programů a počítačů žáky a
při výuce. Z toho důvodu jsme byli nuceni provést původně neplánovanou rekonstrukci školní počítačové sítě. Nyní je již
hotovo a vše funguje tak, jak má.
• Letos se dočká také důkladné údržby školní hřiště. Je naplánovaná do dvou
etap. V dubnu vyměníme velké potrhané
zelené sítě a v červenci proběhne profesionální údržba umělého povrchu. Je
nutné ji pravidelně vykonávat, jinak hřiště zaroste mechem a umělý povrch se
zničí.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
S březnem zelená se vrací,
s březnem přilétají ptáci.
Země probouzí se ze sna,
po špičkách jde krajem vesna.
Školní rok nám neuvěřitelně rychle
utíká, zima se přehoupla a už se těšíme z jarního sluníčka. Ohlédneme se
za uplynulým obdobím v novém roce.
Koncem ledna děti ve školce potrápily
virózy, které si naštěstí téměř všechny
děti odstonaly najednou. Zrovna v této
době slabé docházky dětí jsme měli
naplánované velmi pěkné hudebně
naučné vystoupení s názvem „Hudba

pastýřů a indiánů“, tak jsme si pozvali kamarády z 1. třídy základní školy.
Program zahrnoval poutavé vyprávění
o kultuře pastýřů a indiánů, proložené
hrou na jejich netradiční hudební nástroje. Také jsme si zazpívali známé
písničky s doprovodem houslí a kytary.
Nakonec si děti mohly všechny hudební nástroje a zajímavé indiánské trofeje
prohlédnout a vyzkoušet.
Moc se nám líbila návštěva v místní knihovně. Knihovnice paní Iveta
Pernicová měla pro děti připravenou
pěknou besedu, promítání a čtení pohádky, potom si děti prohlížely knížky a
hrály deskové hry.
V únoru nám zahrálo Medouškovo
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divadlo poučné představení „Pohádky
do postýlky“, kde ve veselém vyprávění o malé nemocné Emičce s bujnou
fantazií děti pobavila neobvyklá zvířátka a polštářové postavičky.

zujeme plnění úkolů z projektu „Svět
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“.
Těší nás, že všechny děti mají radost
z pohybu a že se pohyb stává každodenní potřebou dětí.

V březnu jsme navštívili ZŠ Sloup v
rámci Dne otevřených dveří. Děti se
seznámily s prostředím školy, pohrály
si v družině, rozhýbaly se v tělocvičně,
podívaly se, jak se učí kamarádi v první
třídě, prošli jsme učebny. Z celého dopoledne si děti odnesly mnoho zážitků
a informací.

Závěrem upozorňuji rodiče, kteří
se letos chystají s dětmi k zápisu do
naší mateřské školy, že zápis proběhne v pátek 3. května v době od 8.00
do 12:00 hodin v kanceláři mateřské
školy. K zápisu je třeba přinést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte a žádost, kterou si
rodiče předem vyzvednou v mateřské
škole.

V naší školce se hodně hýbeme, každou básničku a písničku doprovázíme
pohybem, není den bez pohybových
nebo tanečních her. Průběžně zařa-

Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Přehled akcí pro rok 2019

5. 4. Noc s Andersenem

3. 8. Den sloupského piva

10. 4. Den s Policíí ČR

21. 9. Medový jarmark, Běh
Moravským krasem

12. 4. Květný pátek
30. 4. Čarodějnice
8. 6. Dětský den
8. 6. Nežij vteřinou
14. - 15. 6. Oslavy 100 let
založení Sokola

16. 11. Martinská husa
1. 12. Rozsvěcení vánočního
stromu

22. 12. Živý betlém
31. 12. Silvestrovský běh
17

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
OBNOVENÍ PAMÁTNÍKU PADLÝCH
Loňský rok se nesl v duchu oslav 100.
výročí založení samostatného Československa. Připomeňme si akci, kterou oslavy v naší obci vyvrcholily.
Již delší dobu se uvažovalo o obnově
památníku padlých v 1. sv. válce. Původní památník, který se nacházel v kapli na
severní straně sloupského kostela, byl při
rekonstrukci v roce 1994 zrušen. Proto
bylo rozhodnuto o vybudování nového
pietního místa v roce stoletého výročí
vzniku ČSR. Mezi několika návrhy bylo
i využití velkého vápencového kamene
vedle kostela. O první konzultaci jsme
požádali ostrovského výtvarníka Valéra
Kováče. Od jeho návrhu jsme nakonec
upustili z důvodu obav o zachování důstojnosti pamětního místa - tento prostor
je využíván pro různé společenské akce,
v neposlední řadě slouží i k dětským
hrám.
Jako nejlepší řešení se nakonec ukázal návrh umístit pamětní desku jako
součást kolumbária na místní hřbitov. K
realizaci projektu jsme přizvali paní architektku Moniku Sirnou. Během roku se
podařilo vybudovat zajímavý celek, který
vytváří důstojné pietní místo. Poděkování
náleží panu Miloslavu Kuběnovi, který z
historických pramenů sestavil podklady
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a výrazně se zasadil o
znovuobnovení památníku.
Slavnostní odhalení desky a položení
věnce proběhlo v den, který slavíme jako
den vzniku samostatného Československa - 28. 10.
Celý slavnostní akt zahájil zástupce
církve otec Chylík, který provedl slavnostní požehnání. K celkové atmosféře
přispěla čestná stráž, tvořená zástupci
skautů a členů hasičského sboru. Položení věnce asistovali plukovník Zdeněk
Vintr a kapitán Tomáš Vintr ve slavnostních uniformách. Fanfára v podání žáků
místní ZUŠ a státní hymna celou slavnost
ukončila.
Všichni zúčastnění se ze hřbitova přesunuli ke kulturnímu domu, kde byla
v tento významný den zasazena památeční lípa - znak naší státnosti. Na závěr
oslav dne 28. 10. znovu zazněla státní
hymna v podání Hany Sedlákové a Marcely Čachotské.
Děkujeme všem zúčastněným a organizátorům a rádi bychom vyslovili přání,
aby i za dalších sto let mohli naši potomci v klidu a míru oslavovat samostatnost
republiky ve stínu naší (doufejme) stoleté
lípy.
Vladimír Čípek

Kultura

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Každá koruna pomáhá. Tak zní motto letošní Tříkrálové sbírky, která v celé
České republice probíhá vždy na začátku
nového roku. Do největší dobrovolnické
akce u nás se tradičně zapojili také koledníci ze Sloupu a prostřednictvím peněžních darů i občané naší obce.
Skupinky sloupských koledníků vyrazily
do ulic v sobotu 5. ledna 2019 a o pár
dní později už bylo zřejmé, že I letos jsme
dali společně dohromady velice pěknou
částku, která přispěje k podpoře lidí, kteří
v životě zrovna nemají na růžích ustláno.
Celostátní sbírku pořádá Charita Česká
republika, která shromážděné prostředky
využívá na různé charitativní projekty. Ob-

lastní charita Blansko, která je garantem
Tříkrálové sbírky na Blanensku a Boskovicku, letos ze Sloupu na sbírkové konto připsala čátku 32 573 koruny české.
Podle informace vedení Oblastní charity
Blansko se v obcích a městech blanenského okresu v letošní sbírce vybralo
dohromady 2.234.633 korun z celkem
432 pokladniček. Je to o 128 553 koruny více než v loňském roce.
Z výtěžku sbírky hodlá blanenská Charita pořídit auto pro Mobilní hospic svatého Martina, aby mohla dál a efektivněji
pomáhat těžce nemocným lidem v jejich
domácím prostředí po celém okrese
Blansko. Další prostředky budou využity
na pomoc seniorům a zdravotně postiženým, matkám s dětmi v nouzi a na pod-
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poru Charitní záchranné sítě – pomoc
nejpotřebnějším v regionu.
Poděkování právem náleží všem, kdo
jakoukoli finanční částku do sbírky darovali. Počítá se i každá dárcovská DMS,
kterou jste na číslo Tříkrálové sbírky přispěli.
Rozhodující zásluhu na výsledku Tříkrálové sbírky ve Sloupě mají samozřejmě
koledníci, jmenovitě Martina Lusková,
Stanislava Hasoňová, Barbora Šamalíková, Jiří Marek, Radek Odehnal, Karolína Šindelková a Hynek, Vojtěch, Jan a
Šimon Štrajtovi. Všichni tuto službu ve
svém volném čase plnili rádi, ochotně a
zodpovědně a patří jim za to velký dík.
Božena Krátká
organizátorka sbírky
ROZHOVOR S ...
Víte, že u sloupských skal můžete
potkat princeznu? Opravdu. Sice
jenom tu filmovou, ale princeznu.
Ještě nevíte, o kom je řeč? Právě sem chodí venčit své psy divadelní a filmová herečka Sarah
Haváčová, kterou jsem požádal
o rozhovor.
Nejprve bych se Tě chtěl zeptat,
jak ses dostala do Sloupu?
Narodila jsem se a vyrůstala ve Vyškově, ale před deseti lety jsme koupili ve
Sloupě dům u jeskyní a přestěhovali se.
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Já v té době začala studovat na Gymnáziu ve Vyškově, takže jsem ve Sloupě
trávila jen víkendy.
A co Tě přivedlo na dráhu herečky?
Maminka mě jako jedenáctiletou přihlásila do dramatického kroužku ve Vyškově, kam jsem chodila až do svých devatenácti let. Taky jsem působila v různých
amatérských divadelních souborech.
Když jsem se potom po střední škole
rozmýšlela, kam půjdu dál, zkusila jsem
Janáčkovu akademii múzických umění
v Brně a byla přijata.
A kdyby tě na JAMU nepřijali?
Asi žurnalistika, nebo pedagogika.
Jsem ale ráda, že to tak dopadlo.
Jak vzpomínáš na léta strávená
v Brně?
Moc ráda. Studovala jsem ve třídě profesora Iva Krobota, který byl moc fajn a

Sloupská plesová sezóna

sloupská plesová
sezóna 2019
Školní ples
Farní ples
Obecní maškarní ples
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který nás toho opravdu hodně naučil.
Jaké byly Tvoje další kroky po absolutoriu na JAMU?
Moje další kroky vedly do divadla Petra
Bezruče v Ostravě, kde jsem strávila tři
roky. Tam jsem nastoupila na hostování
již ve čtvrtém ročníku a později jsem tam
dostala i angažmá. A po těchto třech
letech jsem se rozhodla odejít do Prahy.
Teď hostuji na Nové scéně Národního divadla, v divadle ABC a rozjíždíme ještě
Česko – německý projekt s Norimberským divadlem a pražským divadlem
Komedie.
A jak ses dostala k filmu?
Kromě studentských filmů byla moje
první filmová role princezna Lenka v pohádce Škola princů. Cesta k této roli byla
ale zdlouhavá. Jednou mě totiž viděl kamarád ve vyškovském divadle, a protože se mu moje hraní líbilo, požádal mě o
spolupráci na svém krátkém amatérském
filmu, který byl o lásce dvou mladých lidí.
Později začal studovat ve Zlíně režii. Jeho
pedagogovi se po zhlédnutí tohoto filmu
líbilo, jak hraju, a pozval mě na konkurz k
této pohádce. Potom jsem ještě vyhrála
konkurz a zahrála si v TV seriálu Profesor
T, nadporučici Amálii Drápalovou.
Jak probíhá takový konkurz?
Tak nejprve se musíš přihlásit, to je
první krok. Potom ti pošlou podklady a
scénář, co budeš na konkurzu hrát. Vět-

šinou se jedná o dialog s dalším hercem.
To je první kolo. Pokud tě vyberou, jdeš
do kola dalšího. Tam máš zase jiný text a
jinou situaci. Zde se posuzuje i jak sedíš
typově k ostatním hercům nebo, pokud
máš tvořit s někým dvojici, musíte se k
sobě hodit. Je zde velká spousta lidí,
kteří to posuzují. Musíš umět hrát a také
se jim líbit.
Jak se učíš scénáře? To obrovské
množství textu.
Něco jiného je divadlo a film. U filmu
jsou natáčecí dny, které trvají minimálně
dvanáct hodin a třeba u Profesora T se
točily i tři díly současně. Není to seřazeno
chronologicky, jak jde děj, ale rozděleno
podle místa natáčení. Proto je to velmi
náročné na pozornost a soustředěnost.
Nejde se text naučit doslovně jako v divadle, kde je spousta zkoušek, ale zde
je velmi důležité, jak se herec dokáže
v dané roli orientovat. Samozřejmě, že
před každým obrazem nahlédnu do scénáře, ale čas tlačí a musí se točit dál.
Jak dlouho trvá natáčení jednoho
dílu Profesora T, který má výslednou délku padesát minut?
Na jeden díl je plánováno šest natáčecích dní. Vzhledem k různým přesunům
mezi jednotlivými místy natáčení je to docela šibeniční čas.
Máš nějakou roli, kterou bys
chtěla hrát?
25
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Pokud bych si mohla vybrat, tak nějaké
filmové drama. Mohlo by se to odehrávat
třeba ve třicátých letech minulého století
a láká mě role ženy, která řeší nějakou
těžkou životní situaci. To bych si opravdu
někdy ráda zahrála.
Děkuji Ti, Sáro, za rozhovor a přeji spoustu úspěchů nejen v osobním životě, ale i na prknech, která
znamenají svět.
Hynek Štrajt
SLOUPSKÁ KNIHOVNA
Milí čtenáři a návštěvníci knihovny,
dovolte mi, abych se na pár řádcích
ohlédla za uplynulými akcemi, které jste
měli možnost vy, či vaše děti absolvovat
v knihovně. V lednu jsme začali Zimním
vločkováním, „pomalejší“ – řekněme rozjezd – vykompenzoval Den deskových
her, naplánovaný na pololetní prázdniny. O úspěchu akce svědčí nejen velká
návštěvnost a zájem dětí, ale také fakt,
že poslední hráči odcházeli ve večerních hodinách, v podstatě po několikeré výzvě rodičů. Když už děti vyzkoušely
všechny hry, vzaly si knížku, usadily se a
četly. Pro knihovníka nebylo krásnějšího
pohledu! Během valentýnské akce Rande naslepo bylo rozdáno celkem 9 knih
a 1. března 2019 jsme se s 17 dětmi a
několikero rodiči sešli na 1. Večerníčku
v knihovně. Zde si děti nejprve vyrobily
26

večerníčkovskou záložku do knihy, poté
vyslechly pohádku o tom, jak Rumcajse přivedly boty k poctivosti a nakonec
nakreslily obrázky pohádkových postav.
Ráda bych na tomto místě poděkovala
vzorným návštěvníkům knihovny, za jejich
přízeň a už teď se těším na další setkání.
V uplynulých dnech pro vás byla připravena malá oslava Světového dne poezie,
který připadá na 21. března. V tento den
jste si mohli na náměstí před kostelem
odvázat kartičku s básní ze stromu básníkovníku. V knihovně je také od poloviny
března instalována putovní výstava prací dětí regionu Blansko na motivy knihy
Lenky Dokoupilové Putování skřítka Vítka.
V souvislosti s výstavou bych ráda uskutečnila tvořivou dílnu a zapojila knihovnu
do projektu Čtoucích rodin, přidáte se?
Na duben je potom naplánována Noc
s Andersenem – pohádkové přespání
v knihovně pro děti, určitě uděláme jarní/velikonoční dílnu a také 2. Večerníček
v knihovně. Byla bych ráda, kdyby se podařilo realizovat mezigenerační setkávání
v knihovně, proto prosím zejména děti,
aby na některou z akcí vzali své prarodiče, společně pak můžeme realizovat
další návštěvy.
Od února 2019 probíhají v knihovně
knižní promítání pro školní družinu Základní školy Sloup, a současně také žáci
školy absolvují přednášky a besedy na
různá témata. Knihovnu navštívily i děti z
mateřské školy, pochlubily se vám, milí

Kultura

rodičové? Pro první a druhé ročníky byla
na 21. března 2019 domluvená beseda se spisovatelem Markem Šolmesem
Srazilem. Ta mohla být uskutečněna díky
dlouhodobé spolupráci s MAS Moravský
kras a regionálního oddělení pověřené
knihovny v Boskovicích.

nebo při návštěvě některé z akcí.
Krásné jarní dny vám přeje
Iveta Pernicová
knihovnice

Knihovny jako takové mají v dnešní
době jedinečné, nezastupitelné místo,
kdy jejich funkci nelze nijak nahradit. Čtení knih je nesmírně důležitým aspektem,
který má vliv na formování lidské osobnosti od nejútlejšího věku. Díky četbě se
později rozvíjí slovní zásoba, představivost, myšlení a toto v celku má nemalý vliv na inteligenci každého jedince.
Pochopitelně, v moderním světě už nemohou být knihovny pouze „půjčovnou“,
ale stávají se jakýmsi komunitním centrem obce. V řadě případů spolupracují
s dalšími spolky – kulturními středisky a
zařízeními, a společně se tak podílejí na
obstarání kulturního vyžití a zajištění komfortního života v obci.
Nic z výše uvedeného by nebylo možné realizovat bez laskavé podpory zřizovatele – Městyse Sloup, stejně jako
vstřícnosti ředitele zmíněné základní školy. Tímto jim velmi děkuji a doufám v další
příjemnou spolupráci.
Vám, milí čtenáři, děkuji za pozornost
věnovanou těmto (nebylo to pár, omlouvám se) řádkům a těším se s vámi na setkání v knihovně – ať už při výběru knihy,
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NAROZENÉ DĚTI

JUBILANTI

Marie Navrátilová

V jarních měsících roku 2019 oslaví životní jubileum tito spoluobčané:

Patrik Bejček
Mariana Sehnalová

Alois Kratochvíl
František Broušek
Marie Šamalíková

Oliver Křtěn

Dobroslava Kovářová

Matěj Štolpa

Karel Vymazal
Vladimír Čípek
Oldřich Machač
Ing. Stanislav Kuchař
Jiří Musil
Vlasta Hejčová
Miroslava Dvořáková

OPUSTILI NÁS

Jana Krátká

Zdeňka Ondroušková
Karel Kuchař

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
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SPORT
ZIMA NA SLOUPSKÉM KLUZIŠTI
K tomu, abychom na kluzišti vyrobili ledovou plochu, na které se bruslí, jsme v
minulých sezónách potřebovali hlavně
mráz, který vydrží delší dobu. Ten zatím
vždy v některém období zimy přišel a kluziště mohlo sloužit svému účelu.
V letošní zimě se objevil problém, se kterým jsme se dosud nesetkali. V potoku u
kluziště NEBYLA VODA! To, že ve sloupských potocích není voda v letních měsících, na to jsme si už zvykli. V podzimních
měsících se ale potoky vždy začaly plnit a
tento stav vydržel i v zimě. Ale na začátku
letošní zimy byl potok u kluziště úplně suchý.
První mrazy přišly 15. prosince. Proto
jsme se za těchto podmínek rozhodli použít
vodu na výrobu ledu z místního vodojemu.
Po projednání s pracovníkem vodárenské
společnosti pro Sloup, panem Nezvalem,
nám bylo sděleno, že ve vodojemu je dostatek vody a došlo tedy k dohodnutí pravidel odběru.
Tři dny trvalo naše snažení, aby se na vánoční svátky bruslilo, ale oteplení nám vše
překazilo.
Po novém roce 5. ledna přišlo další
ochlazení a napadlo 10 cm sněhu. Tento
sníh jsme ujezdili auty a prolili vodou - tím

se vytvořil dobrý
základ pro další
výrobu ledové plochy.
Přišlo ale další oteplení, které trvalo 14
dní. V těchto dnech bylo sice hodně sněhových přeháněk, ale mrzlo jen velmi málo
a sníh postupně roztával. To se projevovalo na množství vody v potoce. Voda, která
teče ze sloupských Luk, se už neztrácela
za kostelem, ale tekla dále a každým dnem
se přibližovala ke kluzišti.
Konečně přišlo pořádné ochlazení, na
které vždy čekáme. V sobotu 19. ledna
byla ranní teplota -12°C. Další dobrá zpráva byla, že voda se v potoce začala objevovat už i u kluziště. Sice ne na místě,
kde pravidelně čerpáme vodu, ale asi 100
metrů daleko, před mostem u kabin. Vypůjčili jsme tedy od místních hasičů hadice
a čerpali z tohoto vzdáleného místa.
Celý víkend jsme používali vodu z potoka
a stav ledové plochy se rychle lepšil. Nadcházející silné mrazy způsobily, že voda
v potoce se opět ztratila a my byli nuceni
další dva dny používat vodu z řadu.
Od středy 23. ledna byla ledová plocha
hotová a začalo se bruslit. Předpověď počasí byla příznivá, proto jsme naplánovali
přátelské utkání s Černou Horou. V pátek
25. ledna se na ledové ploše sešla početná skupina brigádníků, kteří pod vedením
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Zdeňka Kučery, zkušeného „lajnovače“,
proměnili namalováním čar led na hrací
plochu, kde je možné odehrát hokejové
utkání. V pondělí 28. ledna začalo hustě sněžit a sníh padal až do odpoledních
hodin. Napadlo 12 cm. S jeho shrabáním
nám výrazně pomohl Michal Nejezchleb s
obecním traktorem. Po výzvě místním rozhlasem přišlo potřebné množství brigádníků, kteří pomohli dostat sníh za mantinely.
Ve středu 30. ledna se na hrací ploše
uskutečnilo již zmiňované přátelské utkání
mezi hokejisty Sloupu a Černé Hory. Zápas
se odehrál na kvalitním ledě a za ideálního
počasí pro hráče i diváky - teplota - 4°C,
beze srážek a v bezvětří. Otevřena byla i
Jedová chýše za potokem, kde bylo k úplné spokojenosti fanoušků nabízeno svařené víno a teplý čaj.
Zápas skončil vítězstvím Černé Hory 8:4
po třetinách 3:0, 1:2, 3:3. Góly za Sloup
dávali 2x Hynek Vašíček, po jednom David
Šváb a Jan Čípek.
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Herně byl soupeř lepší i proto, že jeho
hráči hrají pravidelnou soutěž. Z našeho
mužstva chodí pravidelně bruslit jen někteří,
byli i takoví, kteří stáli na ledě v této sezóně
poprvé. Po zápase byla v obou kabinách
mezi hráči velká spokojenost s celkovou
atmosférou na hřišti i z osobních setkání.
Černá Hora hrála naposledy ve Sloupě v
únoru 2014 a vyhrála 4:3.
Další plánovanou akcí na kluzišti byl tradiční DĚTSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ, který
byl naplánovaný na neděli 3. února. Počasí
však tomu nakloněno nebylo a již v sobotu přišla obleva s teplotou +8°C. V neděli
začalo pršet a bylo rozhodnuto akci zrušit,
protože za těchto podmínek karneval na
ledě dělat nejde.
Letošní zima připomínala takovou teplotní houpačku. Nedělní déšť se během noci
postupně měnil ve sněžení a začalo se
ochlazovat. Tentokrát napadlo 7 cm sněhu
a za pomocí stejných pomocníků jako před
týdnem se podařilo sníh z kluziště odklidit.
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Obleva a déšť poškodily ledovou plochu
natolik, že bylo potřeba každodenního stříkání. Oteplení přineslo i pozitivní stránku - v
potoce se opět objevila voda, která tam vydržela až do konce sezóny a my nemuseli
odebírat vodu z vodovodního řadu.
Na sobotu 9. února jsme se rozhodli uspořádat na druhý pokus karneval na
ledě. Několik dní před tím klesala noční
teplota i pod -10°C, ale přes den se dostávala do plusových hodnot. S blížícím
víkendem se začalo opět oteplovat.
V sobotu 9. února pořadatelé vyzdobili
kluziště a přichystali vše pro zdárný průběh karnevalu. Dopoledne bylo zataženo
s teplotou - 1°C, ale odpoledne ve 14
hodin, kdy karneval začal, už svítilo slunce a teplota šplhala k +6°C ve stínu. Led
byl docela měkký, ale dětem v maskách to
rozhodně nevadilo. Účastníků bylo méně,
asi tak kolem 60. (V loňském roce se sešlo dětí v maskách asi 100). Bylo to možná
způsobeno i tím, že začínaly jarní prázdniny a spousta dětí odjela s rodiči na hory.
Na děti, tak jako v minulých letech, čekala
spousta soutěží a dovednostních úkolů, a
také bohatá tombola. Dle ohlasů účastníků, jak dětských tak i jejich rodičů se karneval povedl.
V následujícím týdnu od 11. do 15. února, kdy probíhaly již zmíněné jarní prázdniny,
byla velká škoda, že počasí nedovolovalo
kvalitní bruslení. Teploty přes den byly vysoké a slunce svítilo tak hodně, že poško-

zení ledu bylo tak velké, že se večerním
stříkáním nedařilo opravit. Proto se ledaři
rozhodli sezónu 2018 – 2019 ukončit.
TJ Sloup oddíl ledního hokeje děkuje
všem, kteří se jakoukoli činností podíleli na
výrobě ledu a jeho údržbě, organizaci a
zdárném průběhu hokejového utkání a dětského karnevalu na ledě. Bez jejich pomoci
by na kluzišti přes zimu byl jen sníh.
Zimní počasí bývá v posledních letech
vždy jiné. V té letošní skončila sezóna na
našem kluzišti v polovině února. Loni to
bylo naopak. S výrobou ledu jsme začali
18. února, bruslit se začalo 22. února a sezóna skončila 6. března.
Po těchto zkušenostech je již teď jasné,
že následující sezóna 2019 – 2020 bude
jistě zase trochu jiná a určitě nás svým průběhem nějak překvapí.
Pavel Svoboda
TENIS
Zimní příprava tenistů probíhá každoročně v tělocvičně ZŠ Sloup, v hale Žďárná
a poprvé také v nově otevřené nafukovací
hale v Blansku. Zatímco tělocvična slouží
především začátečníkům a dětem, které
nepreferují soutěžní hraní, haly ve Žďárné
a v Blansku využívají především závodní
hráči. Blanenská nafukovací hala je pro
tréninky vhodnější tím, že se zde hraje na
antuce, která je pro tenisty prakticky celoročním povrchem a nemusí si tak na něj na
jaře znovu zvykat.
31

Sport

Děti v rámci přípravy na novou venkovní
sezónu mezitím absolvují sezónu zimní se
spoustou halových turnajů všude v republice. Většina z nich je bodovaná a přináší na
konta tenistů motivační body. Ti, kteří závodně hrát nechtějí, ale zápas si vyzkoušet
chtějí, mají možnost zúčastnit se přípravných turnajů, které se pro ně pravidleně konají v Brně Kohoutovicích anebo Blansku.
Při turnajových zápoleních získávají děti k
tréninkovým návykům také ty neméně potřebné – zápasové, učí se vyhrávat i prohrávat a zjišťují spolu s rodiči a trenéry, na
co se v přípravě dále zaměřit.
Počasí na sklonku zimy slibuje brzké
jaro, proto se již nyní vše připravuje pro
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co nejrychlejší přípravu venkovních kurtů
u koupaliště včetně zázemí, děti začnou
hrát venku a v měsících květnu a červnu je
čeká asi nejhezčí tenisová část roku – zápasy družstev. I letos budou děti reprezentovat Sloup pod hlavičkou TK Blansko a
brněnských klubů v mnoha věkových kategoriích, některé nedělní domácí zápasy se
budou opět odehrávat i ve Sloupu a děti
tedy bude možno vidět a podpořit - budou
určitě rády.
Do nové sezóny jsme se rozhodli také
zapracovat na odbornosti našich trenérů.
Na konci března se na trenérskou licenci C
proškolí tři naši členové (T. Jedlička, J. Sychra a P. Bouda), kteří absolvují šestidenní
školící maratón v tréninkovém centu ve Zlíně. Toto školení nám pomůže rozšířit naše
trenérské řady a přispěje tak k možnosti
rozšíření tréninkových skupinek a dalšímu
rozšíření členské základny.
Karel Balcar
ŠACHY
Pro sloupský šachový oddíl je sezóna
týmových zápasů 2018/2019 u konce.
Všech devět kol krajského přeboru II. třídy,
sedm zápasů okresního přeboru a šest
dvojkol základní okresní soutěže už naše
družstva odehrála.
V základní soutěži pětičlenných družstev
se většinou nesnažíme za každou cenu
dosáhnout vítězství ve skupině a naším
hlavním cílem je trénink a získávání zkuše-

ností s „vážnými“ soutěžními partiemi. Snažíme se proto co nejvíce zapojovat hráče,
kteří se z kapacitních důvodů nedostávají
tak často do sestav ve vyšších soutěžích,
a také mládež – velkou pochvalu si zaslouží
Ondra Doležal (ročník 2008), který z šesti
dvojzápasů vynechal pouze jeden a v těch
zbývajících uhrál celkem 5 bodů (tedy 50
%). Jeden ze zápasů s Lipovcem přitom
přímo svým vítězstvím rozhodl v náš prospěch. Velmi si přejeme, aby mu zájem
o šach vydržel a aby mohl svůj talent dál
rozvíjet, protože dobrých hráčů nemáme
nikdy dost.
Jako celek podával „C“ tým vyrovnané
výkony (získal 30,5 bodu z 60 možných)
a naprosto spravedlivě tak skončil na 4.
místě, přesně uprostřed konečné tabulky. Za vzornou docházku a dobré výkony
náleží kromě Ondry pochvala také našim
ostříleným veteránům Petrovi Mikuláškovi
a Edovi Kouřilovi, které letos dobře doplnili
němčický nováček Jarda Marek a k šachu
se navrátivší Pepa Mikulášek. Posledně
jmenovaný nám dělá velkou radost, neboť
v poslední době využívá každou příležitost
k tréninku a studiu hry se věnuje velice
svědomitě. Nově nabyté šachové znalosti
je většinou potřeba nechat trochu „uležet“,
ale v jeho případě jsou výsledky jasně patrné už teď – ze 14 zápasů, které v této sezóně v základní soutěži a okresním přeboru
odehrál, získal 9,5 bodu, tedy téměř 70 %.
Jen tak dál!
Béčko začalo sezónu v okresním přebo33
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ru nešťastně prohrou 3 : 5 s otloukánkem
letošní soutěže, družstvem Kunštátu. Příčinou byla zoufale poslepovaná sestava našeho týmu, několik hráčů základní sestavy
totiž zápas odřeklo. Z této studené sprchy
se družstvo v druhém kole přesunulo rovnou do ohně mače s favoritem soutěže
Lipovcem, který proti nám navíc jako proti
jedinému soupeři nastoupil ve vůbec nejsilnější možné sestavě. Zde jsme se však
vzepjali k velkému výkonu a na předních i
zadních čtyřech šachovnicích jsme uhráli
po dvou bodech a udrželi tak zápasovou
remízu 4 : 4. Tento výsledek nám značně
dodal na sebevědomí a začali jsme pomýšlet i na dobytí prvenství v celé skupině.
V následujících zápasech jsme postupně
porazili Jedovnice, Letovice, Knínice a Rudici a vítězství bylo na dosah – Lipovec měl
sice stejný počet zápasových bodů, ale
o něco horší výsledky jednotlivých zápasů, stačilo nám tedy vyhrát poslední kolo
v Jevíčku alespoň poměrem 6,5 : 1,5,
abychom měli úplnou jistotu vítězství díky
lepšímu skóre.
Sezóna však pro nás skončila stejně neblaze, jako začala. Kvůli několika špatným
herním rozhodnutím v průběhu zápasu a
snad i kvůli určité přemotivovanosti jsme
se po dlouhém marném boji museli smířit
s remízou 4 : 4 a celkovým druhým místem
v soutěži. Záhy jsme se navíc dozvěděli, že
Lipovec v posledním kole sice podle očekávání vyhrál, ne však dostatečně výrazným rozdílem, takže by nám k vítězství ve
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skupině býval stačil i jeden mizerný půlbod
navíc. Druhé místo není žádná tragédie, ale
promarněná šance na postup z několika
důvodů zamrzí; o tom ještě bude řeč.
I tak bylo naše družstvo v počtu vyhraných partií nejlepší v soutěži. Vzorný výkon
předvedl František Baláž, který na čelné
pozici odehrál všech sedm zápasů, ani
jednou neprohrál a jen jedenkrát remizoval,
získal tedy 6,5 bodu ze 7 možných. Velmi
zdatně mu sekundoval Petr Mikulášek, který se po nejistém startu (dvě remízy a jedna prohra) oklepal a všechny čtyři zbývající
partie vyhrál. O šachovnici dál zápolil za
nás již velmi dlouho hrající blanenský Josef
Drochytka, který i přes svůj vysoký věk (letos je mu 80 let, přejeme mu vše nejlepší!)
hraje stále velmi odvážně a pouští se do
nejdivočejších zápletek, které soupeřům –
ale i spoluhráčům – pravidelně působí srdeční těžkosti. Letos uhrál z šesti zápasů
slušných 50 % bodů; při jeho nekompromisním stylu není žádným překvapením, že
ani jedna z jeho partií neskončila remízou.
Spokojeni jsme také s výsledkem Jirky
Vašíčka (tři vítězství a jedna remíza), jehož
hra se vyznačovala nápaditostí, zdravou
sebedůvěrou a oproti jeho soupeřům
výrazně vyšší vyspělostí. Budeme ještě
mnohem raději, pokud za nás v příštích
sezónách odehraje vyšší podíl zápasů a
pokud bude věnovat více pozornosti tréninku, aby rozvíjel svůj velký potenciál –
v mládí to jde mnohem lépe!

Sport

Když je řeč o využití potenciálu, vraťme
se k dalším výkonům „A“ družstva v krajském přeboru 2. třídy po úvodních čtyřech
vítězstvích, o kterých referovala minulá
zpráva. V pátém kole jsme poměrem 6 :
2 rozdrtili družstvo Rudice. To přijelo sice
bez své jedničky Michala Rady, který patří k
nejlepším šachistům v okolí, ale jinak v tradičně velmi houževnaté sestavě. Přesto se
rudickým podařilo uhrát pouze čtyři remízy
a zbylé čtyři partie prohráli.
Šesté kolo mělo pro naše družstvo zásadní význam, šlo totiž o přímý souboj o
průběžné první místo s velmi ambiciózním
mladým družstvem Kuřimi, které si brousilo zuby na postup už od začátku sezóny. Těžko říct, kdo k zápasu nastoupil se
silnější motivací, v každém případě je ale
potřeba přiznat, že soupeři utkání zvládli po
všech stránkách mnohem lépe. Hned na
začátku se sice zdálo, že zapíšeme rychlý bod díky výhře Jindry Veselého, ten se
však ve vítězném opojení ukvapil a přehlédl
jednoduchou hrozbu soupeře. Sice se mu
povedlo ji odrazit, od té chvíle však tahal v
partii za mnohem kratší konec. Jeho protivník naštěstí nepředvedl dobrou techniku
uplatňování výhody a Jindrovi se po dlouhém boji nakonec povedlo vynutit remízu.
Přibližně po dvou hodinách hry se však
začalo ukazovat, že na soupeře nestačíme
minimálně v otázce času spotřebovaného
na hru – na většině šachovnic byly mezi
našimi a kuřimskými hráči k vidění půlhodinové až hodinové rozdíly. Časová tíseň

dokáže velmi ztížit i uplatnění velmi velké
převahy, o hledání přesných tahů ve složitých pozicích ani nemluvě. Vývoj zápasu se
tak začal nezadržitelně přiklánět na stranu
Kuřimi. V nepohodlných pozicích chybovali
a prohráli Petr Špičák a Martin Pokladník,
následně také Ivo Sedlák a Zdeněk Helebrand, který rozhodující výhodu promarnil
právě v časové tísni. Josef Dirgas byl od
samého začátku pod tak obrovským časovým tlakem, že mohl být nakonec rád za
remízu, a smírem nakonec skončily i partie Leoše Ševčíka a Františka Baláže za už
rozhodnutého stavu utkání.
Naprosto jednoznačná a zasloužená, ale
stále velmi hořká porážka 2 : 6 od Kuřimi
pro nás v tu chvíli znamenala zhroucení
postupových nadějí – nedalo se čekat, že
by kuřimská mašina ve zbývajících třech
kolech ztratila body, zatímco my jsme
měli před sebou ještě velmi nebezpečné
soupeře. I přes určitou odevzdanost jsme
však byli odhodláni podat v závěru sezóny
co nejlepší výkon a hned v následujícím
zápase jsme rozmetali družstvo Boskovic poměrem 7 : 1 (bez porážky při dvou
remízách). Nutno uznat, že boskovickým
chyběli dva silní hráči a v některých partiích
nám přálo štěstí, celkový výsledek však byl
jednoznačný. Později toho dne jsme se navíc dozvěděli šokující zprávu, že Kuřim jen
remizovala s družstvem Lokomotivy Brno
a díky systému „výhra zápasu = 3 body,
remíza = 1 bod, prohra = 0 bodů“ se tak
propadla o bod za naše družstvo.
35
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Vše jsme tedy měli opět ve svých rukou,
zbývalo překonat poslední dvě překážky. K
předposlednímu kolu jsme jeli za našimi milými šachovými přáteli do Lipovce. Setkání
s nimi je pro nás vždy důvodem k radosti,
tentokrát ještě umocněné skutečností, že
proti nám postavili značně oslabenou sestavu. Přesto byl zápas velmi napínavý a
uklidnit nás dokázaly až pěkná vítězství Jirky Vašíčka a Zdeňka Helebranda a přímo
učebnicový vítězný výkon Josefa Dirgase v
koncovce, který upravil konečný stav utkání na 5,5 : 2,5 v náš prospěch.
V posledním utkání jsme na domácí
půdě Hotelu Broušek hostili družstvo Vyškova plné zkušených hráčů. Soupeři přijeli
ve velmi silné sestavě – později se k nám
doneslo, že chtěli pomoci kuřimským k postupu. Obě strany věděly, že jde o všechno, a napětí v hrací místnosti bylo po celou
dobu zápasu téměř hmatatelné. Po dvou
úvodních remízách Petra Špičáka a Jindry Veselého za velmi nejasného celkového
stavu vykřesal první jiskru naděje Martin
Pokladník výhrou v zajímavé útočné partii.
Téměř ve stejné chvíli se František Baláž
rozhodl neriskovat a v objektivně výhodné,
ale velmi zrádné pozici přijal remízu opakováním tahů. Další půlbod přidal – podle
vlastních slov trochu se štěstím – Josef Dirgas a za stavu 3 : 2 se dohrávaly tři partie,
přičemž ani jedna z nich nevypadala vůbec rozhodnutě. Hráči, kteří dohráli, kroužili
kolem šachovnic, pokud na to měli nervy
– někteří se raději jali rozebírat už dohrané
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partie, aby nemuseli sledovat probíhající
drama. To se ještě vystupňovalo příjezdem
kuřimských hráčů, kteří tak mohli sledovat,
jak se rozhoduje i o jejich osudu.
Ve chvíli, kdy to v hrací místnosti skutečně
přestávalo být k vydržení, sezóna konečně
vyvrcholila – Zdeňkovi Helebrandovi se podařilo přetavit dlouhotrvající tlak v závěrečný
útok proti soupeřově pozici. Ve stejné chvíli nabídl Leoš Ševčík ve vyrovnané pozici
remízu a ta byla přijata. Vítězství minimálně
4,5 : 3,5 tak bylo jistotou, dohráno však
ještě nebylo. Na osmé šachovnici totiž
stále bojoval Jirka Vašíček s jedním z vyškovských veteránů. Během partie se výhoda přelévala z jedné strany na druhou, ve
složité koncovce však Jirka prokázal velmi
pevné nervy a v oboustranných závodech
postupujících pěšců si s chladnokrevností,
jakou by mu mohli závidět i ostřílení borci,
došel pro celý bod. Tím zpečetil konečný
výsledek 5,5 : 2,5 pro Sloup a naše vítězství v celé soutěži.
Postup do krajského přeboru 1. třídy, ve
kterém sloupské družstvo naposledy figurovalo před 14 lety (a to s převahou hostujících posil z jiných klubů), je historickým
úspěchem našeho oddílu. Tato soutěž je
skutečně „jiná liga“ než přebor 2. třídy. V
něm se totiž stále setkáváme spíše s hráči
vyšší okresní úrovně, zatímco v 1. třídě hrává skutečná krajská špička s významným
zastoupením hráčů mistrovské třídy a dokonce i některých velmistrů. K soutěži patří
mimo jiné také vyšší nároky na rozhodčí a
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na zaznamenávání odehraných partií (už
nestačí je jen zapisovat, je třeba všechny i publikovat) a výrazně delší dojezdové
vzdálenosti (Hodonín, Veselí nad Moravou,
…). Udržet se v takovém prostředí není vůbec jednoduché, budeme se však snažit
(snad i s přispěním externích posil), aby se
nám to podařilo. Je potřeba říct, že i přes
prohru s Kuřimí si tým postup opravdu zasloužil. V šesti z celkových devíti kol jsme
neprohráli ani jedinou partii a všichni hráči
překonali 50% bodovou výkonnost – někteří dost výrazně. Všem za to patří velké
uznání, stejně jako těm, kdo nás jakýmkoli
způsobem podporují, ať už třeba finančně
a organizačně (městys Sloup a TJ Sloup),
prostorově (Hotel Broušek) nebo morálně
(naše rodiny a přátelé). Děkujeme!!
Martin Pokladník
VOLEJBAL
Družstvo volejbalu se i nadále zúčastňuje
turnaje obcí Moravského krasu. V sezóně
2017/18 se nám příliš nedařilo. Z pěti turnajů jsme obsadili 3x 5. místo a 2x 4.
V letošní sezoně došlo ke změně v obsazení. Tým Šošůvky skončil a nahradil
ho tým Ruprechtova. Nyní tedy hrají týmy
Sloupu, Ruprechtova, Ostrova, Lipovce a
Jedovnic. Tým Sloupu hraje v této sezoně
velmi dobře. Odehrané jsou čtyři turnaje,
ve Sloupě a v Lipovci jsme skončili 3., v
Ruprechtově 2. a v Jedovnicích jsme vy-

hráli celý turnaj. Poslední turnaj se bude
hrát v Ostrově koncem března. Věřím, že i
tady dosáhneme výborného výsledku.
Již čtvrtou sezonu trénujeme naše mladé
volejbalistky. Chodí jich stále 14 a s výjimkou nemocí je docházka stoprocentní, což
nás trenérský tým velice těší.
Od minulého roku jsme udělali další kus
práce. Začali jsme hrát plynulý volejbal bez
prvků přehazované, trénujeme smeče a
hru na celém devítimetrovém hřišti. Protože
volejbalistky udělaly tak velký pokrok, mohli
jsme jim zajistit vzájemné zápasy se dvěma
družstvy volejbalistek v Újezdu u Brna, kde
trénují stejné věkové kategorie. Na utkání
pojedeme 4. 4. 2019, na konec dubna
máme naplánovanou ukázkovou hodinu
pro rodiče, na kterou budou pozváni zástupci obce, školy a tělovýchovné jednoty.
Budeme rádi, když se na nás přijdete opět
podívat.
V letošní sezoně využijeme krásného
nového kurtu na plážový volejbal, kam budeme chodit hrát po skončení sezony v
tělocvičně.
Na závěr bych chtěla popřát všem volejbalistům a volejbalistkám mnoho sportovních úspěchů v zápasech, které je čekají. V
neposlední řadě děkuji svým kolegům trenérům – panu Divišovi, panu Ing. Skotákovi
a paní Skotákové za jejich trpělivost a volný
čas, který věnují přípravě našich mladých
volejbalových nadějí.
Barbora Grošková
37

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Z úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky v prosincovém čísle Hřebenáče
byli vylosováni: Božena Hlaváčková, Iva
Žáková, František Dvořák. Gratulujeme!
S potěšením můžeme říct, že vás, kteří
nejen luštíte, ale i soutěžíte, stále přibývá.
Chcete-li se do soutěže zapojit, pošlete řešení křížovky a hádanky na adresu:
hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste na Úřad městyse Sloup do 30.
dubna 2019.

(...1. tajenka...). V průběhu likvidace následků této katastrofy byl v roce 1930
založen původně klášterní provoz „Holzfaserplattenwerk Braunau“, který začal
zpracovávat vzniklý dřevní odpad do
měkkých dřevovláknitých desek, které
se prodávaly pod obchodním názvem
hobra. Protože desky hobra nebyly drahé, staly se oblíbeným materiálem užívaným ve stavebnictví a označení se stalo
součástí spisovné češtiny.

S novým ročníkem sloupského zpravodaje změníme trochu i jeho pravidelnou
rubriku pro zájemce o luštění. Křížovka je
vlastně typem jazykové hádanky. A tak,
abychom nemuseli opouštět toto „hřiště“,
spojíme naše křížovky do jedné série tematicky zaměřené na

Takovým způsobem, odborně nazývaným ... 2. tajenka ... (jména firmy),
se dostalo do běžně užívaného jazyka
mnoho slov, jejichž příběhy jsou neméně
zajímavé. Třeba průtokový plynový ohřívač vody – karma – vyráběný firmou p.
Karla Macháčka v Českém Brodě. Jméno Karla Macháčka zmizelo v propadlišti
dějin a zná ho málokdo. Přesto se jedná o jedinečnou osobnost, která stojí
za příběhem jedné z nejúspěšnějších
a nejznámějších českých společností.
Pod názvem – značkou Karma, vyráběl
Karel Macháček také žehličky, sporáky,
kamna, radiátory, pražiče kávy, ... 3. tajenka..., cukrářské pece a ožehovače
chlupů a peří. Pan Macháček zemřel bez
dědiců, ale pět písmen jeho jména žije
v obecném pojmenování plynového ohřívače dodnes.

SLOVA S PŘÍBĚHEM
Nová pojmenování – slova – pronikají
do běžně užívané české řeči z různých
směrů. V posledních letech by se mohlo
zdát, že především zpoza Lamanšského
průlivu. Ale nemusíme mířit tak daleko - i
v domácích vodách je leccos k ulovení.
Že bratři Čapkové obohatili náš i světový
slovník o robota, to se dovídáme už v základní škole.
V roce 1929 se Broumovskem přehnala silná vichřice, která silně poškodila lesy vlastněné klášterem v Broumově
38
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ÁMOS, ARPA, ASIE, AZYL, DÝMY, EVKA, FALD, GRYF, KEUI, KNAK,
KROV, LODR, LOGO, METR, MŘÍŽ, MYSL, NAHÁ, NEON, NIVA, ORLE,
PEPŘ, POET, ROŠT, ROUP, SONG, TÝMY, UFON, VADA, VÁŠA, VATY,
VKUS, AORTA, ATAŠÉ, CLONA, DÁSNĚ, HAVEŤ, CHROM, KOALA,
KOBOS, NEVÁT, OBJEV, SEJFY, VĚDMY, KOŠINA, LAGUNY, LŽIČKY,
MANIAK, NAOPAK, SLOVÁK, SONÁTY, ZÁMEZÍ, APATYKY, CVALÍCI,
KABARET, KROCANI, NEJSPÍŠ, MECHANIK
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PRO LETNÍ SEZÓNU NA
SLOUPSKÉM KOUPALIŠTI
HLEDÁME PLAVČÍKY.
PODMÍNKOU JE VĚK
MINIMÁLNĚ 18 LET, PLAVECKÁ
ZPŮSOBILOST
A ZODPOVĚDNOST.
BLIŽŠÍ INFORMACE
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Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
Tisk: Moraviatisk Vyškov spol. s r. o.
Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 29. března 2019 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. června 2019.
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FOTOGALERIE - DĚTSKÉ KARNEVALY

foto: Hynek Štrajt

FOTOGALERIE - OSTATKY

foto: Jiří Marek

