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SLOVO ÚVODEM
Jako kluk jsem rád sedával se svým dědečkem před
domem. Bydleli jsme na kopci nad Lipůvkou, odkud byl
pěkný výhled na kuřimskou věznici. Ve škole mě také
vždy bavil dějepis a děda si sice zřídkakdy pamatoval,
co bylo dnes k obědu, zato uměl sypat z rukávu jednu historku z období první republiky za druhou. Když
vynechám ty lechtivé nebo nevhodné zveřejnění, tak
měly jedno společné – dědovo konstatování, že za
soukromníků bylo všechno lepší. Větší klobásy za pár
haléřů, lepší pivo a také slušnější lidé.
Když měl obzvlášť dobrou náladu, tak vyprávěl zážitky ze své povinné školní docházky. Podle všeho nebyl
žádný andílek a prohřešků ve škole nasbíral ažaž. Pravidelná docházka za školu v době povinné výuky náboženství, kouření na školním dvoře a množství rozbitých
oken v širokém okolí. Vždy jsem se divil tomu, že s těmito geny školou sám proplouvám zcela bez problémů.
Zajímavý byl závěr dědova vyprávění. Po detailním vylíčení průběhu jeho lumpárny vždy následovalo neméně barvité vylíčení následného trestu: výprask ve škole,
poté předání informací tatínkovi a výprask po návratu
domů.
Na svého dědečka velmi rád vzpomínám a vždy jsem
si ho vážil. Celý život tvrdě fyzicky pracoval a přesto, že
míval v dětství prohřešky proti školnímu řádu, vyrostl z
něj slušný, pracovitý a moudrý člověk.
Od našich večerních posezení před domem uplynulo již čtyřicet let. Od zahájení povinné školní docházky
mého dědy téměř sto let. Ve školách se mezitím objevilo vybavení, o kterém naši předkové ani nesnili. V poslední době se však nemohu ubránit dojmu, že se na
...pokračování na straně 12
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AKTUALITY Z RADNICE
Zkušební vrt HV – 1
V minulém čísle Hřebenáče byla
podrobněji popsána situace kolem
zásobování pitnou vodou ve Sloupě.
V rámci nalezení dalšího posilujícího
zdroje pitné vody byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí ČR. Začátkem srpna 2017
jsme v rámci akce “Průzkum zdroje
podzemních vod pro městys Sloup“
obdrželi Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR - podpora
formou dotace ve výši 308 tis. Kč, tj.
80 % uznatelných nákladů. Následovat bude výběrové řízení na soubor
prací při zhotovení stavby „Průzkum a
vyhledání posilujícího zdroje podzemních vod“. S realizací by mělo být započato v průběhu měsíce října 2017,
jakmile bude přijetí dotace a stavba
schválena zastupitelstvem městyse.

růst o více jak jednu třetinu oproti
loňské sezóně. K této částce je třeba
dále připočíst nájemné za restauraci.
Na koupališti se prostřídaly téměř 4
tisíce návštěvníků. Náklady spojené
s provozem koupaliště budou vyčísleny v rámci hospodaření za rok 2017.
S provozem koupaliště je do jisté míry
provázán i provoz autokempu RELAXA, kde před spuštěním sezóny proběhly významnější opravy a údržba. A
výsledkem je v kombinaci s počasím
a vracející se oblibou kempování rekordní návštěvnost kempu. V kempu
bylo v průběhu léta ubytováno 2 806
hostů z 25 zemí. Samozřejmě jsme si
vědomi, že ne vše bylo na sto procent. Nedostatky, které jsme zaznamenali a které vnímáme, jsou výzvou
do dalších sezón.

Léto na koupališti a v kempu

V průběhu letních prázdnin proběhla v základní škole rekonstrukce
místní, již letité a víceméně původní
kuchyně z roku 1982. Zejména varné
centrum vykazovalo stále častější závady a poruchy, chyběla dostatečná
vzduchotechnika. Proběhla tedy výměna rozvodů vody, nově byla napojena kanalizace a proběhlo doplnění
nových rozvodů elektrického vedení,

V areálu koupaliště bylo před startem letošní sezóny provedeno několik úprav, zejména v rámci oprav a
údržby. Po několika letech konečně
fungovala i restaurace. Když k tomu
přidáme relativně příznivé léto, dostaneme se k zajímavým číslům. Tržba
ze vstupného na koupaliště dosáhla
částky téměř 140 tis. Kč, což je ná4
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včetně nového osvětlení. Kuchyně je
kompletně nově obložena keramickým obkladem, zcela nová je keramická podlaha. Nejvýznamnější položkou bylo pořízení nové a úsporné
varné techniky a kuchyňského vybavení, které bylo doplněno novým odsavačem par v centrální části kuchyně. Ještě si dovolím doplnit pár čísel.
Z původních cca 53,2 tis. obědů ročně (v roce 2002), se v současné době
vaří již téměř 85 tis. obědů ročně. Od
roku 2002 do roku 2016 se uvařilo ve
školní jídelně bezmála 1 milion obědů.
Na uvedenou akci se podařilo získat
dotaci z rozpočtu Jihomoravského
kraje ve výši 200 000 Kč, kdy celkový
objem nákladů přesáhl částku 2 miliony Kč. Výsledkem je moderní gastronomický provoz, který bude sloužit po
řadu následujících let.
Hasičská zbrojnice – nová vrata
V rámci modernizace místní hasičské zbrojnice byly v měsíci srpnu
v hasičské zbrojnici osazeny dva
kusy nových sekčních garážových
vrat TRIDO EVO. Jak již bylo zmíněno,
na výměnu vrat se podařilo získat dotaci z rozpočtu Jihomoravského kraje
ve výši 70 000 Kč. Celkové náklady
činily 103 118 Kč včetně DPH.

zmoklých slepic, byl na křižovatce
„U Peregrýna“ nově umístěn zastávkový přístřešek, který s nastávajícím
podzimním počasím určitě najde své
uplatnění. Nalezení vhodného místa,
které v rámci této křižovatky bude
vždy předmětem diskuze, nebylo
vůbec jednoduché, neboť uvedená
křižovatka představuje pavučinu inženýrských sítí a soustavu rozhledových
trojúhelníků.
Třídění odpadů ve Sloupě
Nové sběrné hnízdo pro třídění odpadů vzniklo za garážemi směrem
na Němčice. V tomto místě je možno vytřídit plasty, sklo bílé a barevné
a bioodpad. Posílena byla i ostatní
sběrná hnízda o další kontejner na
plast. Při třídění papíru je možnost využít sběrnu, kterou provozuje společnost REMAT Letovice s. r.o. (Provozní
doba je v pondělí 15:30 – 17:00) nebo
papír odevzdat v ZŠ Sloup. Železný
odpad nejlépe nachystejte při sobotních sběrech, které pořádají místní
hasiči nebo TJ Sloup dvakrát ročně.
Samozřejmě je možnost zavézt nejrůznější druhy odpadů do sběrného
dvora ve Veselici (http://www.vavrinec.cz/sberny-dvur-odpadu/).

Nový zastávkový přístřešek

Podzimní sběr železného šrotu se
uskuteční v říjnovém termínu.

Na základě poptávky cestujících,
kteří se nechtějí vtělovat do pozice

Dle aktuálních informací proběhne
v nejbližší době dodávka domácích
5
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kompostérů.
Nápis na kulturním domě
Na kulturní dům ve Sloupě byl doplněn nový nápis, který umožní lepší
identifikaci objektu především pro cizí
návštěvníky městyse, kteří kulturní
dům využívají. Otázkou zůstává, zda
původní mozaiku na horní štítové zdi
ještě nahradit znakem městyse Sloup.
Skate park u základní školy a
možná něco navíc
Děti nejen školou povinné láká prostředí kolem ZŠ i mimo vyučování.
Volně mohou využívat školní hřiště,
kde však musí dodržovat určitý řád,
nezanechávat po sobě odpadky a nepoškozovat zařízení. V poslední době
nám děti využívají vnitřní atrium pro
rozvoj dovedností na koloběžkách,
kolech apod. Touto zábavou však
poškozují schodiště a keramickou
dlažbu kolem celé školy. Jelikož se
potkaly myšlenka na využití prázdného asfaltového hřiště za školou a nabídka od městyse Ostrov u Macochy,
schválilo zastupitelstvo pořízení prvků
pro SKATEPARK, který původně sloužil právě v Ostrově. Velmi vhodným
doplněním toho prostoru za školou
by mohly být nové street workoutové
prvky (zjednodušeně venkovní posilovna), kde by se právě mládež mohla patřičně realizovat. Tento typ aktivity je velmi rozšířen po celém světě.
6

V posledních letech tato venkovní hřiště přibývají po celé ČR a logicky se
stávají nejen trendem, ale i součástí
běžného života.
Rozpočet městyse Sloup na rok
2018
Chybí vám něco ve Sloupě a máte
nápad, co by šlo vylepšit, vytvořit
nebo zrealizovat? Pokud ano a Sloup
vám není lhostejný, můžete své návrhy k rozpočtu zaslat na adresu
sloup@sloup.info, nebo se zastavit na
úřadě městyse.
Volby 2017
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se uskuteční v pátek dne 20. října od 14:00
hodin do 22:00 hodin a v sobotu dne
21. října 2017 od 8:00 hodin do 14:00
hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku Sloup je obřadní síň v
budově Úřadu městyse (Sloup 1, 679
13). Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost
a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Každému voliči budou doručeny
nejpozději tři dny přede dnem konání
voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.
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USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 3/2017 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 19. června 2017
U1/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
Pharm.Dr. Jitku Havelkovou a Vladimíra Čípka, zapisovatelku Ing. Blanku
Jenišovou. Výsledek hlasování pro 7,
proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U1/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U2/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání. Výsledek hlasování
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U2/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U3/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blanskem pro
rok 2017 (na služby sociální prevence
částku ve výši 5 000 Kč a na služby
sociální péče částku ve výši 25 000
Kč) a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Výsledek hlasování pro 7,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U3/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U4/19. 6. 2017 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 7, proti 0, zdržel se 0.

Usnesení U4/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U5/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku městyse Sloup za rok
2016. Ke schválení účetní závěrky
bude vytvořen Protokol o schválení
závěrky za rok 2016. Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U6/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
závěrečný účet městyse Sloup za rok
2016 spolu se Zprávou o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse
Sloup za rok 2016 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením bez výhrad. Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/19. 6.
2017 bylo schváleno.
U7/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku Základní školy Sloup
za rok 2016. Výsledek hlasování pro
7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U7/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U8/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku Mateřské školy Sloup
za rok 2016. Výsledek hlasování
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U8/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U9/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
7
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účetní závěrku společnosti RELAXA,
s.r.o. za rok 2016. Výsledek hlasování
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U9/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U10/19. 6. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí závěrečný účet Svazku obcí
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace
Sloup za rok 2016. Výsledek hlasování pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U10/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U11/19. 6. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere na
vědomí závěrečný účet Spolku pro
rozvoj venkova Moravský kras za rok
2016. Výsledek hlasování pro 7, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U11/19. 6.
2017 bylo schváleno.
U12/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 – 2019.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U12/19. 6. 2017
bylo schváleno.
U13/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Zprávu o uplatňování ÚP Sloup za období 02/2013
– 02/2017. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U13/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U14/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace z
Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 200 000 Kč na
8

účel a v rámci akce „ Pořízení varné
techniky do kuchyně ZŠ“ Smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 045057/17/ORR a
pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U14/19. 6. 2017 bylo
schváleno.
U15/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele „Vybavení školní kuchyně“ a pověřuje starostu
k podpisu kupní smlouvy s vítěznou
firmou Ladislav Král, Gastro Elektro
Servis, Krásensko 114, 683 04 Drnovice, IČ: 13052098. Výsledek hlasování
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U15/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U16/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky
„Rekonstrukce školní kuchyně – stavební část“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou
BENESTAV spol. s r.o., Benešov 157,
679 53,
IČ: 16343778. Výsledek
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U16/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U17/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledek výběrového řízení na dodavatele zakázky
„Rekonstrukce školní kuchyně – vzduchotechnika“ a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy o dílo s vítěznou
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firmou BS-Max s.r.o., Pražská 2484/3,
678 01 Blansko
IČ: 29284490.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U17/19. 6. 2017
bylo schváleno.
U18/19. 6. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace z Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje ve výši 25 000
Kč na účel „Rozvoj obecní knihovny
Sloup“, Smlouvu o poskytnutí dotace
z rozpočtu Jihomoravského kraje č.:
044990/17/ORR a pověřuje starostu
podpisem. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U18/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U19/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace v
rámci dotačního programu Jihomoravského kraje Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK na
období 2017 – 2020 na „Pořízení nových vrat“ ve výši 73 000 Kč, Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č.: 044773/17/OKH
a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U19/19. 6. 2017 bylo
schváleno.
U20/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje smlouvu o dílo
s firmou TRIDO s.r.o. na dodávku 2
ks sekčních vrat a pověřuje starostu
podpisem. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U20/19.

6. 2017 bylo schváleno.
U21/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a bere na vědomí rozpočtová opatření č.2/2017,
č. 3/2017 a č. 4/2017 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017. Výsledek
hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U21/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U22/19.6.2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje uzavření Informačního centra pro rok 2017. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U22/19. 6. 2017 bylo
schváleno.
U23/19.6.2017
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene
č.:PV-014330041297/001, včetně jednorázové úhrady 5 500 Kč bez DPH.
Výsledek hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Pharm.Dr. Jitka Havelková).
Usnesení U23/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U24/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozšíření předmětu nájmu na pozemku parc.č. 296
na 35 m2 pro zřízení venkovní předzahrádky, s dobou využití květen – září a
pověřuje starostu podpisem Dodatku
č. 1 nájemní smlouvy. Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U24/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U25/19. 6. 2017 Zastupitelstvo měs9
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tyse Sloup schvaluje záměr prodeje
pozemku parc.č. 134/98 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu o celkové výměře 117 m2. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U25/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U26/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve
výši 7 000 Kč Českému svazu včelařů, z.s., okresní organizace Blansko,
základní organizace Sloup v Moravském krasu. Výsledek hlasování
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U26/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U27/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve
výši 15 000 Kč Sboru dobrovolných
hasičů Sloup. Výsledek hlasování
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U27/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U28/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve
výši 5 000 Kč organizaci Junák – český skaut, středisko Světla Blansko,
z.s. Výsledek hlasování pro 6, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U28/19. 6.
2017 bylo schváleno.
U29/19. 6. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve
výši 1 500 Kč organizaci Tábory Nás
Baví, z.s. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U29/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U30/19. 6. 2017 Zastupitelstvo měs10

tyse Sloup schvaluje vyřazení majetku
dle návrhu, který je nedílnou součástí zápisu. Výsledek hlasování pro 6,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U30/19.
6. 2017 bylo schváleno.
U31/19. 6. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí podání žádosti o dotaci na SFŽP pro akci
„Průzkum zdroje podzemních vod pro
městys Sloup“. Výsledek hlasování
pro 6, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U31/19. 6. 2017 bylo schváleno.
U32/19. 6. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje kompenzaci
ušlého zisku nájemci Štěpánu Strachoňovi ve výši 1,5 násobku nájmu,
tedy v celkové částce 6 774 Kč. Výsledek hlasování pro 5, proti 0, zdržel se 1 (Kučera Roman). Usnesení
U32/19. 6. 2017 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 4/2017 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 14. srpna 2017
U1/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
Romana Kučeru a Ing. Jiřího Hoška,
zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U1/14. 8. 2017
bylo schváleno.
U2/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje doplnění programu o bod č. 8. Projednání Rozpočtového opatření č. 8/2017. Výsledek

hlasování pro 8 , proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U2/14. 8. 2017 bylo schváleno.
U3/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání. Výsledek hlasování
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U3/14. 8. 2017 bylo schváleno.
U4/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem bytu
v budově ZŠ, (č.p. 200, parc. číslo
581) paní Jitce Svánovské, na dobu
neurčitou, s 3 měsíční výpovědní lhůtou a měsíční výší nájmu 3.500,- Kč.
Pronájem bytu bude vázán k pracovnímu poměru v ZŠ Sloup. Zároveň
pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy. Výsledek hlasování pro 8,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U4/14.
8. 2017 bylo schváleno.
U5/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup přesunuje rozhodnutí o
přidělení bytu 279/3 na příští zasedání. Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/14. 8. 2017
bylo schváleno.
U6/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích Jihomoravského
kraje - „Sloup, VO, při obnově NN“ a
souhlasí s úhradou náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích
parc. č. 244 a parc. č. 660/2 v k.ú.

Sloup v Moravském krasu ve výši 43
600 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Výsledek hlasování pro 8,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U6/14.
8. 2017 bylo schváleno.
U7/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
prodej pozemku parc. č. 134/98 v k.ú.
Sloup v Mor. krasu o výměře 117 m2,
druh ostatní plocha, společnosti ZEMSPOL a.s. Sloup za částku 100 Kč/
m2,celkově tedy 11 700 Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy. Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/14. 8. 2017
bylo schváleno.
U8/14. 8. 2017 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene č.: PV014330042942/001, Sloup - úprava
DS, Hlaváč“ za úplatu - jednorázovou
úhradu ve výši 1440 Kč bez DPH. Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U8/14. 8. 2017 bylo
schváleno.
U9/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 1.
ke Smlouvě o dílo č. 1/2017 ze dne
26.6.2017 se společností BENESTAV
spol. s r.o. (změna termínu dokončení). Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/14. 8. 2017
bylo schváleno.
U10/14. 8. 2017 Zastupitelstvo měs11

tyse Sloup vzalo na vědomí Rozpočtová opatření č. 6/2017 a č. 7/2017 a
schvaluje Rozpočtové opatření č.
8/2017. Výsledek hlasování pro 8,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U10/14.
8. 2017 bylo schváleno.
U11/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje nákup tří prvků
(Quater Pipe, Bank, Pyramide – Box
II) pro „Skate park u ZŠ Sloup“ od
Městyse Ostrov u Macochy za cenu
...dokončení ze strany 3
druhé straně vytrácí mnohem důležitější věc – zdravý rozum, díky němuž naši
předkové efektivně řešili problémy, se
kterými si nyní nevíme rady.
Představte si čtrnáctiletého kluka, který
hodí židličku po spolužákovi a urazí kus
zdi. Partu dětí, které kopou do ležícího spolužáka před školou. Skupinu čtyř
děvčat, která vysypou spolužačce tašku
do potoka. Jsem přesvědčen, že podobné věci se ve škole občas stávaly mému
dědovi před stoletím a budou se řešit i v
budoucnosti.
Zatímco můj děda ihned věděl, že něco
udělal špatně, nyní vše probíhá zcela jinak. Často zajde celá věc tak daleko, že
bývá řešení bezdůvodného zranění spolužáka či zničení majetku označeno jako
šikana žáka školou. Nedávno jsme měli
podobný případ, kdy bylo dítě převede12

45 000 Kč. Výsledek hlasování pro 8,
proti 0, zdržel se 0. Usnesení U11/14.
8. 2017 bylo schváleno.
U12/14. 8. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje
výčepního zařízení (stojan COBRA +
chlazení SABER). Výsledek hlasování
pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U12/14. 8. 2017 bylo schváleno.

no na jinou školu, které takovéto chování
nevadí.
Nechci si stěžovat na to, že my učitelé máme náročnou práci. Sami jsme si ji
vybrali a každý z nás věděl, do čeho jde.
Jsem si však jistý, že z mého dědy vyrostl
slušný a pracovitý člověk i proto, že při
řešení jeho problémů dokázaly rodina a
škola najít společnou cestu.
Dovolte mi, abych na začátku nového
školního roku popřál nám všem především mnoho zdraví a úspěchů. A také to,
abychom při řešení důležitých problémů
vždy našli společnou cestu – cestu zdravého rozumu
Mgr. Pavel Dočekal
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Co je ve škole po prázdninách nového?
Máme novou školní kuchyni. Původní vybavení, které ještě pamatovalo
kolaudaci školy v roce 1982, nahradily moderní a úsporné spotřebiče.
Současně bylo nutné vyměnit podlahu, instalace, obklady a zřídit novou
vzduchotechniku. Ve škole se každoročně uvaří téměř 85 tisíc chutných a
zdravých obědů, takže dobrou chuť!
Ve dvou třídách na druhém stupni
přibyly dataprojektory. Budou sloužit ke zpestření výuky prezentacemi,
videi a ukázkami.
Další dvě třídy na prvním stupni dostaly nový nábytek. Postupně takto
budeme nahrazovat původní inventář
– opět z roku 1982 – moderním vybavením.
Kompletní rekonstrukce se dočkalo také první oddělení školní družiny.
Zde bylo nutné vymalovat, opravit
podlahu, vyměnit linoleum a nábytek.
Výměna linolea proběhla na hlavních schodištích, která jsme navíc
vybavili moderními didaktickými polepy – na prvním stupni násobilkou, na
druhém anglickými nepravidelnými

slovesy a celými čísly.
Téměř měsíc byli ve škole malíři.
Nechali jsme vymalovat loňské deváté třídy, dvě chodby a další prostory.
Žáky však čeká ještě jedno překvapení – školní bufet se stěhuje do nových prostor a bude nabízet pestřejší
sortiment zdravých výrobků a také základní školní potřeby pro zapomnětlivé.
Známá pravda říká, že u tak velkého
objektu, jako je budova školy, skončíte na jednom konci a na druhém můžete začít znovu. O své se opět přihlásil školní bazén. V dohledné době
budeme muset provést kompletní
výměnu podlahy v bazénové hale,
aby se zabránilo zatékání chlorované
vody do strojovny.
Počet žáků a tříd v roce 2017 / 2018
Z důvodu příchodu žáků z Vysočan
do šestého ročníku jsme loňskou pátou třídu rozdělili na dvě šesté. Navyšuje se tak počet tříd školy ze 17 na
18. V letošním školním roce má ZŠ
Sloup k 4. září 374 žáků
Noví zaměstnanci školy
Z mateřské dovolené se vrací Mgr.
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Renata Kulíšková a na místo asistentky pedagoga v osmém ročníku nastupuje Michaela Ošlejšková.
Třídy a třídní učitelé:
I. A

Mgr. Eva Turčanová

I. B

Mgr. Pavel Borek

II. A

Mgr. Petra Bufková

II. B

Mgr. Romana Nečasová

III. A Mgr. Monika Gregorová
III. B Mgr. Marie Koutná
IV. A Mgr. Jana Mikulášková
IV. B Mgr. Lucie Zítková
V. A Mgr. Lenka Tallová
V. B Mgr. Vladěna Ševčíková
VI. A Mgr. Marie Doležalová
VI. B Mgr. Renata Kulíšková
VII. A Mgr. Petr Hrazdíra
VII. B Mgr. Darina Zouharová
VIII. A Mgr. Ludmila Paděrová
VIII. B PhDr. Věra Střítecká
IX. A Mgr. Oldřiška Hloušková
IX. B Mgr. Pavel Nečas
Netřídní učitelé: Mgr. Michaela Matějková, Mgr. Petr Sehnal, Mgr. Jan
Komárek, Mgr. Ladislav Sedlák, Brett
Hrstka
Asistentky pedagoga: Jana Tomáš14

ková, Lenka Richtrová, Jana Němcová, Radka Nejezchlebová, Markéta
Sedláková, Hana Sedláková, Michaela
Ošlejšková.
Vychovatelky ŠD: Jana Němcová,
Jana Tomášková, Věra Mikulášková,
Radka Nejezchlebová
Školní psycholožka: Mgr. Bohdana
Muzikářová
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
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Z naší mateřské školky
Září chodí po prázdninách, v září
zrají jablíčka.
V září slunce stále hřeje a děti
vítá školička.
Léto je za námi a celý nový školní
rok před námi. Vzpomínáme na krásné dny plné sluníčka a prázdninové
zážitky. Ale nemusíme být smutní,
ve školce bude hezky v každé roční
době, protože děti jsou rády mezi svými kamarády, čekají je společné hry a
rozmanité činnosti a spousta legrace.
Na tento školní rok máme zapsa-

ných 28 dětí, 16 chlapců a 12 děvčat.
Na místa dětí, které odešly do první
třídy, jsme přijali 12 dětí, z toho k 1.
září 2017 pět dětí nedovršilo tři roky.
Práce s takovým počtem dětí a věkového rozdílu (2-6 let) v jedné třídě je
pro učitelku velice náročná. Nicméně
musíme si zvykat, protože od 1. 9.
2020 by měly být dvouleté děti v mateřských školách samozřejmostí.
Zamýšlím se nad otázkou, kdy je
ten nejvhodnější čas, aby dítě nastoupilo do mateřské školy. V dnešní době
mají maminky možnost se rozhodnout,
jak dlouho zůstanou s dítětem doma.
Často však toto rozhodnutí ovlivňuje
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finanční situace rodiny a zaměstnavatel, který samozřejmě chce, aby
se žena z mateřské vrátila co možná
nejdříve. Maminka, která se musí vrátit do práce, tuto otázku zcela určitě
neřeší. Do práce se vrátit musí, babičky na hlídání vždy nemají, dítě tudíž
do školky prostě jde, ať už chce nebo
ne. A nezmění to ani fakt, že ve školce
nějaký ten čas propláče. Psychologové a odborníci se většinou shodují na
tom, že do tří let je pro dítě nejlepší,
když o něj pečují rodiče (většinou
matka) – do jednoho roku výhradně.
Pak může být příležitostně hlídáno
prarodiči či jinou blízkou osobou. Od
dvou let se většinou dítě více zajímá
o své okolí a dokáže zvládnout dopolední návštěvu předškolního zařízení.
Neplatí to ale o všech dětech plošně,
16

vždy záleží na
jejich individuální vyspělosti.
Každé dítě má
své specifické
potřeby a aby
se dobře vyvíjelo, musí být
tyto potřeby
uspokojovány.
Nejdůležitější
však je, aby se
cítilo bezpečně a nemuselo
prožívat stres
z každodenního odloučení. Toto všechno je individuální záležitost. Jedno dítě není
zralé ani ve třech letech a jiné hravě
zvládne odloučení od matky již od
roku a půl. Proto se při rozhodování
ani tak neřiďte radami druhých, ale
svou vlastní intuicí a vyspělostí vašeho dítěte. Jen maminka přece ví, jaké
její dítě je.
Novinkou v předškolním vzdělávání
je zavedení povinného předškolního
vzdělávání (Novela školského zákona vydaná pod č. 178/2016 Sb.), do
kterého děti nastoupily poprvé 1. 9.
2017. Tato novela ukládá zákonným
zástupcům dětí nové povinnosti. Mezi
ně patří povinnost přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povin-
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nost předškolního vzdělávání dítěte.
Pokud nepřihlásí zákonný zástupce
dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, dopustí se přestupku podle
§ 182a školského zákona. Dítě, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské
škole, pokud se zákonný zástupce
nerozhodl pro jinou mateřskou školu, nebo pro individuální vzdělávání
dítěte. Zákonní zástupci mají povinnost zajistit, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, docházelo
řádně do mateřské školy. Ředitelka
mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti
dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne
výzvy. Zákonný zástupce dítěte, pro
které je předškolní vzdělávání povinné, může v odůvodněných případech
rozhodnout, že dítě bude individuálně vzděláváno, a je povinen oznámit

tuto skutečnost ředitelce mateřské
školy, a to nejpozději 3 měsíce před
počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání. Ředitelka mateřské školy předá
zákonnému zástupci dítěte přehled
oblastí, v nichž má být dítě vzděláváno, a dítě dochází do mateřské školy
k ověřování úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech. V naší mateřské škole se bude
povinně vzdělávat 8 dětí. Nikdo se
nebude vzdělávat individuálně.
První týden v září docházelo do
školky 25 dětí. V září více času věnujeme novým dětem a podle potřeby
nastavujeme adaptační režim, aby
si děti bez problémů zvykly na nové
prostředí, na děti, na učitelky, na pravidla společného soužití ve třídě. Ze
začátku to chce trochu trpělivosti na
všech stranách a
vše dobře dopadne.
Přáli bychom si,
aby se všechny
děti v naší mateřské škole cítily
bezpečně a spokojeně.
Hana Hebelková
ředitelka
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Zajímavosti

TŘI OTÁZKY PRO...
1. Co se to na sloupském náměstí
staví, jaké bude mít nová budova
využití?
Na sloupském náměstí stručně řečeno probíhá stavba s názvem rekonstrukce restaurace U Svícnu. Celá
stavba je pojata tak, že historické části
stavby budou zrekonstruovány v původních půdorysech. Na místě původního velkého sálu (dříve i promítacího) budou vystavěny tři samostatné
obchodní prostory se záměrem samostatného provozu cukrárny, květinářství, prodeje suvenýrů či s obdobnými
drobnými provozovnami služeb. Na
místě původní restaurace „U Svícnu“
by měla vzniknout opět restaurace s
výčepem a kuchyní. Směrem do dvora bude provedena nová přístavba
sociálního zařízení a kuchyně se zázemím a venkovním výčepem, náležející
k provozu restaurace, v patře pak byty
k pronájmu a kanceláře.
Na místě odstraněného rodinného
domu bude vystavěn dvoupodlažní
objekt, kde v patře bude ubytování
v cenově dostupných apartmánech,
v přízemí bude postaven bezbariérový
apartmán a dva společenské sály náležející k restauraci, určené k pořádání
společenských akcí či k provozování
různých volnočasových či sportovních
aktivit.
18

Na pozemku bude dále zřízeno parkování pro návštěvníky a hosty areálu.
Uvažujeme i o zřízení zázemí ve dvoře
pro rodiče s dětmi za účelem zpříjemnění pobytu pro tyto naše nejmladší
návštěvníky. Počítáme i s tím, že by
areál nabízel kvalitní a cenově přijatelné služby všem poutníkům.
2. Kdy bude stavba dokončena?
Na tuto otázku, často mi kladenou
vašimi občany na ulici a zejména panem starostou městyse Sloup Ing. Martinem Mikuláškem, bohužel neznám
odpověď. Nerad bych sliboval nesplnitelné.
Odpovědně mohu však prohlásit,
že financování stavby máme zajištěno tak, že stavba by mohla být dokončena od tohoto okamžiku do dvou let.
Ovšem jen pokud budou moci stavební a dokončovací práce bez odstávek
navazovat.
Naše dosavadní zkušenost je taková, že stavět v této lokalitě se však po
celou dobu trvání projektování stavby,
stavebního řízení až po dnešní provádění spodní stavby, jeví jako velice problematické, ať již z důvodů, které jsou
ryze na straně naší, tedy investorské a
padají tedy na naši hlavu, či vyvstávají
náhle a nenadále na straně ostatních
účastníků a dotčených orgánů a institucí. Do částečného přerušení stavebních prací týkajících se rekonstrukce
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rohového objektu a sálu jsme měli za
to, že o co nejrychlejší a nejefektivnější rekonstrukci, a tedy i znovuotevření
areálu, jde všem zúčastněným především. Dnes víme, že musíme bojovat a
vytrvat.
3. Co Vás přivedlo právě k nám do
Sloupu?
Zcela na rovinu - v době kdy jsme
tuto pro nás rychlou a náhodnou investici pořizovali, jsme měli dva dospělé syny před rozhodnutím, co dál,
a třetího v předškolním věku. Lokalitu
Moravského krasu dlouhodobě známe, jezdíme sem roky, v létě na kola a
v zimě na běžky. V jeskyních jsme každý rok i několikrát. Sloup nám učaroval.
Původní záměr byl takový, že objekt zrekonstruujeme, do bytu se nastěhujeme, synek dokončí předškolní a
zahájí školní docházku a z restaurace
uděláme rodinný podnik, o který se
bude starat manželka. Je pravdou, že
v té době restaurace naproti přes křižovatku nefungovala .
Než jsme získali stavební povolení
a vyřídili finance, píše se rok 2017 a
syn chodí do 6. třídy. Počáteční optimismus nás sice částečně opustil, ale
nepočítáme se k lidem, co je první
těžkosti odradí. Určitě máme v úmyslu projekt dokončit a případně se na
jeho spuštění a provozu spolupodílet.
Dnes však víme, že tím, že si starší

synové našli svá uplatnění jinde a
nám přibylo pár let, záměr rodinného
podniku ustoupil rozumné domluvě
s budoucím provozovatelem, kterého
mnozí čtenáři jistě dobře znají a který
má s touto „branží“ značné zkušenosti. Jméno osoby do doby než bude náš
vztah definitivně dohodnut, necháme
přeci jen raději jako překvapení.
Na otázky odpovídal Mgr. Ing. Josef Cingroš.
Mgr. Michaela Matějková
NEJTĚŽŠÍ CESTA NA SVĚTĚ
Do Sloupu jezdí návštěvníci a turisté z mnoha důvodů. Většina z nich
touží poznávat naši krasovou krajinu,
jiní jezdí do našeho krásného kostela
Panny Marie Sedmibolestné, další jen
tak na koupaliště nebo na houby. Je
tu ale ještě jedna skupina návštěvníků – sportovní lezci, nebo jak se jim
všeobecně říká -horolezci.
Pravděpodobně první záznam o lezecké činnosti je zachycen na obraze
Hřebenáče z roku 1748, kde je vidět
postava člověka lezoucího na vrchol.
Od této doby uteklo mnoho vody a i
lezení ve Sloupě prodělalo svůj vývoj.
Ve sloupských skalách se začalo
organizovaně lézt po druhé světové
válce. Byly vylezeny hlavní směry –
skála nad vchodem do jeskyní, skály
Evropa a Indie. Postupně se začal
19
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rozvíjet trend takzvaného sportovního lezení, jak ho známe dnes. Záměrem výstupu není dostat se vždy
na vrchol, ale lézt určitý směr neboli
takzvanou cestu určité obtížnosti. K
tomuto účelu také vznikla klasifikační
řada obtížnosti. Dnes se u nás nejčastěji používají dvě. Jedna ve stupnici UIAA a druhá tzv. francouzská. Ty
nejlehčí cesty jsou na Hřebenáči ze
zadní, jižní strany a ve stěně vlevo od
vchodu do jeskyní. Ty nejtěžší se nacházejí v prostoru sloupského propadání, označovaného jako Staré skály.
V osmdesátých letech minulého století se Sloup stal jedním z center tohoto
sportovního odvětví v Československu. Byla vylezena většina lezeckých
směrů různých obtížností. V roce
1989 hostil Sloup podruhé a naposledy závody v této disciplíně. Pro svoji
neobjektivnost - protože výhodu měli
lezci, kteří zde trénovali a cesty znali – se závody ve sportovním lezení
konají již jen na umělé stěně, kde je
vždy umělými chyty a stupy vytvořena
nová, pro nikoho známá cesta. Dnes
máme na sloupských skalách evidováno 368 cest
Za tuto dobu se ve Sloupě vystřídalo velké množství výborných lezců,
kteří jsou navždy zapsáni v historii prvovýstupů jednotlivých cest. Tučným
písmem je ale zapsáno datum 14. 12.
2013, kdy se podařilo fenomenálnímu
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brněnskému lezci, dnes nejlepšímu
lezci světa, Adamu Ondrovi, přelézt
vlastní cestu ve Starých skalách s názvem „ Vasil Vasil“ klasifikace UIAA
12 (francouzské 9b+) a Sloup se tak
stal jedním ze tří míst na světě, kde
takto těžká cesta existuje. Další se nachází v Norsku a má jméno „Change“
a třetí je ve Španělsku a jmenuje se
„ La Dura Dura“. Vzhledem k tomu,
že hranice lidských možností se stále
posunuje, přišli jsme o toto prvenství
3. září tohoto roku, kdy se Adamovi
podařilo v norském Flatangeru přelézt vlastní projekt obtížnosti 9c, a vytvořit tak nejtěžší cestu na světě. Tak
až zase půjdete někdy kolem sloupských skal, nezapomeňte, že zde
máme DRUHOU NEJTĚŽŠÍ LEZECKOU CESTU NA SVĚTĚ.
Je docela škoda, že vzhledem
k podmínkám se u nás ve Sloupě
tomuto krásnému sportu věnuje tak
málo lidí. Možná se ale blýská na
lepší časy. Ve školní tělocvičně je
nainstalovaná lezecká stěna a začal
zde fungovat i lezecký kroužek pod
vedením našich dvou místních zkušených lezců – Petra Musila a Drahoše
Smejkala. Většina dětí, které kroužek
navštěvují, po nácviku a tréninku na
umělé stěně již zdolala skálu Hřebenáč a mladí horolezci stanuli na jejím
vrcholu. Jen tak dál.
Hynek Štrajt
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
DNY SLOUPSKÉHO PIVA
První srpnovou sobotu dne 5. 8.
2017 se konal již 17. ročník Dne sloupského piva. Letošní ročník byl věnován
našemu zesnulému kamarádovi Vladimíru Kulášovi, na jehož počest jsme
nechali udělat naše již tradiční trička s
jeho podobiznou.
Počasí nám přálo, a proto si všech
36 účastníků trasu HOTEL BROUŠEK,
JESKYNĚ, U KOLA, BUFET, HOTEL
STARÁ ŠKOLA, PIVÁRNA A KOUPALIŠTĚ náramně užili.
Vítězem v hlavní mužské kategorii se
stal nováček Milan Zelinka, který vypil

úctyhodných 22 piv.
Ve vedlejší ženské kategorii zvítězila Andrea
Čípková s obdivuhodnými 14 velkými
vypitými pivy. Oběma výhercům bych
chtěl touto cestou pogratulovat.
Nám teď už nezbývá, než vyhlížet
následující 18. ročník, který se bude
konat 4. srpna 2018. Doufejme, že
bude znovu silně obsazen, jako tomu
bylo doposud.
Bližší info ke všem ročníkům s kompletní fotogalerií najdete na našem
webu:
sites.google.com/site/densloupskhopiva
Radovan Šebela
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KOUPÍM DŮM/CHALUPU.
SLOUP A OKOLÍ.
TEL.: 720 598 284
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ROZHOVOR S ...
Druhého září oslavil sloupský pan
farář Karel Chylík padesáté narozeniny. Praktikující věřící se s ním setkávají pravidelně, minimálně každou
neděli. Ale myslím, že by bylo dobré
ho prostřednictvím tohoto rozhovoru
představit i vám ostatním
Na začátku našeho povídání bych
Vám chtěl ještě jednou pogratulovat k Vašemu jubileu a popřát
hlavně pevné zdraví a Boží požehnání.
Mohl byste našim čtenářům říci
něco o svém dětství a odkud pocházíte?
Narodil jsem se v porodnici, která

byla tehdy v r. 1967 na velkomeziříčském zámku. Mým domovem, kam
mě rodiče přivezli a kde jsem vyrůstal
a žil, byla malá obec Radňoves (cca
110 obyvatel) nedaleko Křižanova
na Českomoravské vysočině. Naše
rodina byla třígenerační. Žili jsme
společně s rodiči tatínka a spolu se
třemi sourozenci nás doma bylo osm.
Moc rád na toto soužití vzpomínám.
Prarodiče doplňovali lásku rodičů a
spoluvytvářeli zázemí, které malé dítě
potřebuje.
Po základní škole jste se rozhodl
pro jakou profesní dráhu?
Nebyl jsem jasně vyhraněný pro
nějaký obor, a tak jsem šel na gymnázium. Opět do Velkého Meziříčí. Po
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maturitě jsem byl přijatý na Provozně-ekonomickou fakultu tehdejší Vysoké
školy zemědělské (dnes Mendelovy
univerzity) v Brně, obor provoz a ekonomika zemědělství. Pocházel jsem
ze zemědělského prostředí, doma
jsme vždy měli malé hospodářství. Ale
moje představa byla taková, že budu
pracovat mimo zemědělství. Promoci
jsem měl v červenci 1989 a po ní jsem
nastoupil na ekonomický úsek Jednoty Brno-venkov. Opět v Brně.
Kdy jste začal uvažovat o studiu
v kněžském semináři?
Poprvé na gymnáziu. Ale nedokázal
jsem se rozhodnout. Váhání a rozhodování trvalo prakticky 10 let. Až do
mých pětadvaceti. Tehdy jsem si po
rozhovoru s jedním moudrým mužem
uvědomil, že to nemůžu dál odkládat
a že musím a chci udělat ten krok. I
když to byl krok do neznáma. Nechal
jsem za sebou práci, která mě bavila a
byla vcelku dobře zaplacena, i osobní
život, který jsem žil. Nikdy jsem toho
nelitoval.
Jak vzpomínáte na léta strávená
při studiu teologie v Olomouci?
Moc rád. Olomouc je nádherné
historické město. Sympatické i tím,
že není moc velké a všechny důležité věci jako nádraží, nemocnice atd.
jsou dosažitelné pěšky. Zažil jsem
tam v r. 1995 návštěvu papeže Jana
24

Pavla II. Dodnes se do Olomouce vracím s potěšením.
Kde všude jste působil, než jste
se dostal k nám do Sloupu?
Po vysvěcení na jáhna (první stupeň kněžství) jsem byl ustanovený ke
službě ve farnosti Brno-Zábrdovice. A
po vysvěcení na kněze v červnu 2000
jsem se přestěhoval jen o kousek dál
do centra Brna – ke kostelu sv. Jakuba. Ten s vysokou špičatou věží
nedaleko náměstí Svobody. Ale už
po roce jsem dostal na starost první
farnost – Tvrdonice. Rok jsem tam dojížděl z Břeclavi, a pak se nastěhoval
na tamní faru. Na rozdíl od Brna, kde
jsem dříve studoval, nebo od svého
rodného kraje, byly podlužácké Tvrdonice místem, které jsem znal doslova „z rychlíku“. To když jsem párkrát
jel kolem vlakem na Slovensko. Bylo
tam mnohé jiné – krajina, folklór. Ale
snad jsem k tomu všemu našel cestu.
Lidé jsou ve své většině všude podobní. A navíc jsem zakusil, že víno,
tedy dobré víno, je nápoj „od Pána
Boha“.
V roce 2005 jsem byl dotázán, zda
bych přijal místo faráře ve Sloupě.
Protože jsem předtím na jinou nabídku odpověděl zdvořilé „raději ne“,
odpověděl jsem „ano“. I když jsem
Sloup jako poutní místo téměř neznal
a netušil jsem, co všechno to bude
znamenat. Od té doby uplynulo dva-
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náct let. Považuji za velkou čest být
sloupským farářem.
Když se řekne: „Jedu domů“,
kam jedete Vy?
Je to zvláštní. Každé své dosavadní
stěhování (do Sloupu to bylo páté v
pořadí) jsem nesl těžce. Změna prostředí, lidí. Navíc obvyklé problémy
spojené s fyzickým stěhováním věcí.
Ale na každém místě jsem si postupně zvykl. Jet „domů“ pro mě znamená
jet do Sloupu. I když malinko to platí i
tehdy, když jedu „domů“ na hrob rodičů nebo za svými sourozenci.
Jaké máte koníčky a záliby? Co
děláte ve volném čase?
Na prvním místě čtení knih. Vzpomínky, knihy o historii, knihy z oboru
teologie. Beletrie velmi málo. Z doby
mé práce redaktora okresních novin
mi zbyl zájem o média. Co se píše a
vysílá, také sledování filmů nebo TV
pořadů, taky poslouchání rozhlasových her nebo jiných pořadů z rádia.
Nejvíc poslouchám při fyzické práci.
Jak trávíte svoji dovolenou?
Každé léto jedu na pět dní do nějakého místa v Česku. Letos to byly
severní Čechy. Kromě toho absolvuji
tzv. duchovní cvičení. Např. v Olomouci.
Co byste na závěr chtěl ještě říct
našim čtenářům Hřebenáče?

Buďme rádi, že žijeme v takovém
místě jako je Sloup. Nepovažujme
to za samozřejmost. Krásu prostředí
přenášejme do vzájemných vztahů.
Otče Karle, děkuji Vám za rozhovor.
Hynek Štrajt
KÁMEN NA NÁMĚSTÍ
Onehdy mě při čekání na autobus
zaujala partička dětí zcela zaujatých
lezením po kusu skály, který stojí
uprostřed parku na náměstí. Přistihla jsem se přitom při vzpomínce, že
kdysi (dávno) jsme jako děti na tomto
kameni taky často trávily volný čas. A
taky mě napadlo, že, ač domorodec,
ani nevím, jak dlouho vlastně tento šutr na plácku vedle kostela stojí.
Budu muset zapátrat.
O Hřebenáči, podle kterého se naše
obec (logicky) jmenuje Sloup, víme
všichni, že ho kdysi dávno vedle jeskyní pohodil čert, který se tak trochu
nechal ošálit místním kostelníkem.
Ten mu ve stavu nouze při bloudění v podzemí upsal duši za to, že ho
vyvede na denní světlo. Kostelník přitom myslel na zadní vrátka a přihodil
podmínku, že duši odevzdá jen tehdy, když pekelník do kuropění přinese
skálu až z Krkonoš a instaluje ji vedle
kostela! Žádný problém, odtušil čert.
Pro jistotu se ale pojistil tím, že všem
kohoutům v okolí zakroutil krkem. Ov25
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šem kostelník byl pěkně mazaný a
svého kohouta před čertem schoval.
Chybělo málo a čert by to býval z Krkonoš se skálou v batohu stihnul. Už
byl skoro v cíli, když kostelník vytáhnul jediného přeživšího kohouta na
světlo a bylo rozhodnuto. Ke kostelu
už to pekelník nestihnul, a proto není
Hřebenáč vedle kostela, ale u jeskyní, kde ho naštvaný pekelník vztekle
zasadil.

sátých letech minulého století tehdejší
vedení obce při parkových úpravách
náměstí. V začátcích byla na kameni
dokonce i pamětní deska věnovaná jeskynnímu badateli Dr. Jindřichu
Wankelovi, po němž bylo také pojmenováno celé náměstí. Deska časem
zmizela neznámo kam. Se skálou se
naštěstí nikomu tahat nechtělo, tak
zdobí parčík dodnes. A Wanklovo je
náměstí dnes jen neoficiálně.

Nakonec ale miniaturu Hřebenáče u
kostela máme. Moc toho o ní nevím.
Jisté je, že kámen není z Krkonoš a
nepřinesl ho tam čert. Podařilo se mi
zjistit, že pochází z Rasovny u Holštejna a nechalo jej tam zasadit v šede-

Autobus je tady. Usedám na sedadlo, ohlížím se na malé horolezce a
jsem ráda, že to na kameni žije jako
kdysi :-)

Inzerce
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Jana Pokladníková

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS

Anna Paděrová (17. 7.)
Jan Tůma (18. 7.)
Jan Vymazal (19. 7.)
NARODILI SE
Gabriela Kuglerová (červen)
Sofie Doskočilová (červen)

JUBILANTI - říjen - prosinec 2017
Říjen

Oldřiška Chalupníková 70 let
Marie Sedláková

Listopad

70 let

Božena Žilková

75 let

Margita Vybíhalová

60 let

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

Inzerce

Hledám pronájem oplocené zahrady/pozemku nebo
její části ve Sloupu nebo okolí k parkování obytného
auta přes víkendy (duben-říjen).
Pouze rovina nebo mírný svah s příjezdem po zpevněné cestě vhodné pro větší auto.
Voda ani přípojka na elektřinu není nutná.
Neděláme hluk, nic nevypoušíme a
chováme se slušně.
Kontakt dave3@seznam.cz
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SPORT
KOPANÁ
Fotbalisté naší TJ obsadili v uplynulém ročníku OP pěkné 5. místo, když k
bronzové příčce chyběl pouhý 1 bod.
Splnili jsme tak cíl, který jsme si před
sezónou dali (umístění do 7. místa).
Do nového ročníku jsme však vstupovali s obavami. Před sezónou
opustili tým 3 hráči základní sestavy
(Martin Šmerda, Filip Navrátil, Adam
Kučera). Jako náhradu jsme získali
několik hráčů, základní místo v sestavě si však zatím získal pouze Marek
Opletal (přestup z Voděrad). Mezeru
po Filipu Navrátilovi se nám ale stále
nedaří zaplnit.
Muži zahájili soutěž 13. srpna a
úvod se nám vůbec nevydařil podle
představ. Prohráli jsme 4x za sebou,
doma 3:6 s Černou Horou, 2:0 v Bořitově, 3:2 s Boskovicemi a vysoko 0:6
doma s Olomučany. Po prvních čtyřech kolech jsme tak figurovali na poslední příčce. Podařilo se nám vyhrát
až ve Skalici 2:1 a v boji o černého
Petra jsme získali 3 body doma po
souboji s předposlední Doubravicí.
Tímto vítězstvím jsme se odlepili z posledního místa v tabulce.
OP se zkvalitnil sestupem Rudice a
Černé Hory z I. B a očekává se tuhý
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boj o záchranu,
který se bude v
této sezóně bohužel týkat i nás. Snahou výboru oddílu je získat adekvátní náhradu za hráče, kteří odešli, ale
to je v současné době velmi obtížný
úkol. Nic však nevzdáváme předem.
Poctivě se trénuje a hráči přistupují
k zápasům s odhodláním a snahou
nechat na hřišti všechny síly.
Ještě je před námi 6 kol v podzimní části. Nejbližším soupeřem bude
Šošůvka, se kterou se utkáme na státní svátek Svatého Václava v Šošůvce.
Následovat budou Letovice, Lipůvka,
Olešnice, Adamov a Ráječko B.
V předehrávce prvního kola pak ještě
jednou Šošůvka, ale tentokrát na domácím hřišti.
Dorost
Po delší přestávce se v OP představí i naši dorostenci. Máme společný tým s Lipovcem. Domácí zápasy
budeme hrát střídavě v Lipovci a ve
Sloupě.
V soutěži startuje 6 týmů: Kotvrdovice, Drnovice, Svitávka/Vísky, Jevíčko
a Jaroměřice. Dorostenci začali hrát
o body až 2. září a mají tedy odehrána pouze 3 kola.
V prvním kole jsme prohráli po vy-
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rovnaném boji s Kotvrdovicemi 1:0.
Ve druhém jsme pak porazili vysoko
Jevíčko 9:0 a třetí zápas ve Svitávce
byl odložen kvůli dešti.
Dorost
odehraje
v
ročníku
2017/2018 s každým týmem 4 zápasy (2 doma a 2 venku), celkem tedy
20 utkání.
Poprvé bude možné naše mladé
fotbalisty spatřit na domácí půdě 1.
10., kdy se utkají s mužstvem Drnovic.
Zdeněk Kučera
TENIS
Letní prázdniny přinesly každoroční
odpočinek od pravidelných tréninků,
a tak děti, které o víkendech hrály turnaje jednotlivců, trénovaly společně,
s rodiči, nebo využily možnosti tenisového kempu v nedaleké Rudici.
Na odpočinek naopak nebylo pomyšlení v novém tenisovém areálu.
Po navezení všech vrstev štěrku, natření sloupků, postavení a navěšení
plotů, natažení antuky, vybetonování
jímky pro vodu a dalších pracích, na
kterých se po odpolednech a víkendech podíleli téměř všichni rodiče
dětí a spřízněné duše, byl nový dvoukurtový areál v sobotu dne 2. 9. 2017
veřejnosti představen a slavnostně
otevřen. Při této příležitosti jsme měli
možnost vidět všechny naše děti

v tréninku a později i na skákacím
hradu. Po ukázce modelového tréninku a zápasu nadějných mladých
tenistů z Třebíče si tenis v novém
prostředí vyzkoušeli i rodiče a četní
příchozí. Pozitivní přijetí nás velmi potěšilo, jsme rádi, že se areál líbí a že
nejsme sami, kdo má z nového sloupského sportoviště radost.
Od pondělí 4. 9. jsou oba kurty plně
k dispozici všem příznivcům bílého
sportu a nejen naše děti na něm po
prázdninové pauze začaly opět trénovat. S prvními podzimními mrazíky
se pak uchýlíme do tělocvičny ZŠ a
do haly ve Žďárné, některé děti, trénující navíc ještě i v Blansku, budou
trénovat i v Letovicích v nafukovací
hale.
Jednu jistotu ale máme – před Vánoci se opět všichni sejdeme na oblíbené besídce a popovídáme si o
tom, jak rušný, krásný a zlomový byl
rok 2017 pro sloupské tenisty.
Karel Balcar
Krajské finále družstev
Pod hlavičkou TK Blansko se někteří mladí sloupští tenisté v sobotu a
neděli 9. a 10. 9. zúčastnili krajského
finále soutěže družstev, které se konalo v areálu ŽLTC Brno.
V sobotu 10. 9. se konalo předkolo
finálové části, kde se utkalo 8 druž29
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stev v boji o 3 postupová místa do
nedělní hlavní soutěže. Těchto 8 týmů
tvořili vítězové jednotlivých skupin jižní Moravy: HTK Třebíč, TC Slovácko,
TK Hrušovany, TK Velké Bílovice, TK
Bystřice pod Hostýnem, Spartak Jihlava, TK Tenis Tišnov a TK Blansko.
Z těchto 8 týmů byly nalosovány
dvojice pro vyřazovací boje. Do čtvrtfinále jsme dostali tým TK Hrušovany. Ze 4 zápasů dvouher a 2 zápasů
čtyřher jsem získali 5 bodů a porazili
tak soupeře 5:1. Tím jsme postoupili
mezi čtveřici týmů, pro které byla jen
3 místa do hlavní soutěže. Dalším týmem, se kterým změřili naši tenisté
30

síly, byl tým HTK Třebíč. I tady jsme
soupeře porazili jasným rozdílem 5:1
a postoupili tak do nedělní hlavní soutěže.
V nedělním klání se sešlo 8 nejlepších týmů celého jihomoravského
regionu. Na první pohled bylo znát,
že jsme se dostali do opravdu elitní
společnosti. O titul přeborníka Jižní
Moravy se utkaly tyto týmy: TC Brno,
ŽLTC Brno, Bors Břeclav, TK Zlín,
TC Znojmo, Spartak Jihlava, Bystřice
pod Hostýnem a TK Blansko.
V prvním kole jsme narazili na pozdějšího finalistu TK Zlín. Od začátku
byl patrný výkonnostní rozdíl, kte-
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rý ještě umocňoval fakt, že soutěže
družstev hrají holky i kluci dohromady. Často jsme tak naráželi na týmy,
které tvořili samí kluci. Soupeř nám
tedy příliš šanci nedal a prohráli jsme
vysoko 6:0. Dostali jsme se tak do
bojů o celkové 5. - 8. místo. Z této
skupiny jsme nakonec odešli s jednou
porážkou a jednou výhrou a obsadili
tak konečné 7. místo, které je díky
sloupským hřáčům (Valerii Boudové,
Kryštofu Sychrovi, Veronice a Monice
Skotákovým) historickým úspěchem
oddílu TK Blansko v kategorii babytenistů. Naše mladá generace se tak
dokázala rovnat s týmy, které mají výběr z tisíců dětí, a zaslouží obrovskou
pochvalu. Tu zaslouží i naši sloupští
trenéři, pro které může být toto umístění výborným vysvědčením jejich
práce.
Petr Bouda
AEROBIK
Po prázdninách opět pokračujeme
ve cvičení žen ve Sloupu.
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Začínáme již 19. září 2017 a dále
se budeme pravidelně setkávat každé úterý od 19 hodin v tělocvičně ZŠ
Sloup.
NOVINKA! Rozšířily jsme náš tým
lektorek. Od září si nově můžete přijít
zacvičit s Danielou Pokornou a Zuzanou Nejezchlebovou.
Čekají vás různorodé formy cvičení.
Využíváme rozmanité cvičební náčiní.
Každou lekci si pečlivě připravujeme.
Základní informace o nás naleznete
na www.aesloup.wgz.cz, aktuální informace na FB. Těšíme se s vámi na
viděnou v tělocvičně.
Hana, Jitka, Monika, Daniela a
Zuzana

Luštění pro každého

LUŠTĚNÍ PRO KAŽDÉHO
Po prázdninách pokračuje oblíbené rubrika Luštění pro každého. Vyluštěnou tajenku posílejte na adresu
hrebenacsloup@seznam.cz,
nebo
přineste na lístečku s Vaším jménem
a adresou do kanceláře Úřadu městyse Sloup – do 1. listopadu 2017.
Opět vylosujeme tři úspěšné řešitele,
které odměníme
KŘÍŽOVKA
Ze Skřépa až do Karpat
Trochu zvláštně znějící název sloupské místní části Skřép může podněcovat toponomastickou (toponomastika
- nauka o vlastních jménech zeměpisných) fantazii mnoha směry.
Jednoduchý a asi nejpravděpodobnější výklad původu tohoto místního názvu může začínat na italském
scarpa – příkop, nebo prostě škarpa.
Ale...

dává celkem „logickou“ řadu : skřepeněti – ... (viz 1. tajenka), nebo skřepěti – škřípati (zuby), či skřepnouti
– chcípnout. To všechno se vám ve
Skřépě může přihodit.
Protože česká terminologie krasových jevů je ze značné části přejata
ze srbochorvatštiny a balkánských jazyků, kde kras a krasové jevy potkáte
častěji než u nás, můžeme uvažovat
i o termínu škrapa (nejcharakterističtější primární krasový jev, který vzniká
chemickým zvětráváním horniny, jsou
to typické rýhy, jindy skalní pruhy).
Slovo škrapa jde svými kořeny přes
albánské škrep „kámen, pískovec“ (k
čemuž patří i slovo karpa - „skála“) k
thráckému slovu, z něhož je utvořeno
i jméno pohoří Karpaty, tedy ... (viz
2. tajenka). I tak může být sloupský
Skřép vzdáleným příbuzným Karpat.
Pavel Matějka

Dialektologie moravská Františka
Bartoše ve II. díle (Nářečí hanácké a
české) z r. 1895 uvádí skřép, skrépy
- pole na strmé stráni, nesjezdné, kamenité.
Jungmannův Slovník česko-německý uvádí skřepiti – pochybovati, hádati se.
Kottův Česko-německý slovník při33
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NÁPOVĚDA:

MERGA,
YT

KALY

1.
TAJENKA

PŘEDLOŽKA

ZPŮSOB
BARVENÍ
TEXTILU

BARVIVO
ŽLUTOHNĚDÉ

ŘÁD HUB
STOPKOVÝTRUS.

HANEBNOST

CITOSL.
ÚDERU

SILNICE NIŽŠÍHO ŘÁDU

ZPĚVNÝ
PTÁK

BULHARSKÁ
MĚNA

MEZINÁR.
ORGANIZACEÍ

2.
TAJENKA

PUŠKVOREC
(NÁŘ.)

REDIGOVÁNÍ

ARAB.
MUŽSKÉ
JMÉNO

POŘÁDAT
SÚDANSKÉ
SÍDLO

VZADU

MYSTICKÝ PŘEDEK

SOLMIZ.
SLABIKA

FRANC.
ŘEKA

MPZ DŘ.
JUGO-

ANGL.
„MRTVÝ“

SLÁVIE

KANA

NOCOVATI

SLOVEN.
ZASTUP.
SBOR
ZBROJNICE

KLADNÉ
VÝSLEDKY

INDIÁN
OPĚRNÝ
VAL

HOTEL V
TATRÁCH

NEPŘESTÁVATI

1q

(ZAST.)

ROD
DVOUKŘ.

INDIÁN

HMYZU

ŘECKA

MPZ

NĚM.
„BEZ“

KONCERTNÍ
SÍŇ

DŘ. SPZ
OKRESU
KOMÁRNO

DRUH
MOUKY

VULKANIZOVANÝ
LATEX

ALKOHOLY

UMĚLÁ
PRYSKYŘICE
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RUSKÉ
MUŽSKÉ
JMÉNO

DCERA OBRA
GEIRRÖDA

JMÉNO
McBAINA
ŘEKA V
KOSOVU

ALŽÍRSKÉ
VÍNO

ANGL.
„NEBO“

IT. SOPKA

SLUŽEBNICTVO (SLOV.)

INDICKÝ
POTULNÝ
MNICH
ŘÍM. 41

UKRAJIN.
MĚSTO
KÓD OSTR.
MAYOTTE

KONĚ

ITALSKÉ
MĚSTO
(SLOV.)
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