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SLOVO ÚVODEM
Vážení sousedé, milí čtenáři,
v měsíci březnu jsme přestěhovali obecní knihovnu z hygienicky nevyhovujících
prostor do jedné z místností naší základní
školy, kde dříve bývala posilovna. Chtěl
bych touto cestou poděkovat všem, kteří
se na této změně podíleli.
Život nám přináší různé zkoušky, ze
kterých bychom si měli brát to dobré. Po
mém říjnovém úrazu jsem měl čas přečíst pěknou hromádku knih. A jednu bych
chtěl vyzdvihnout. Napsala ji Markéta Zahradníková a jmenuje se Postel hospoda
kostel. Jde o povídání se známým farářem Zbigniewem Czendlikem. Už jenom
tento fakt sám zaručuje, že zde objevíte
mnoho zajímavých myšlenek a budete se
k této knize vracet. Jako příklad uvedu
dvě krátké citace k zamyšlení. Strana 97:
„Naopak si cením těch, kteří umějí připustit vlastní nedostatky a na nic si nehrají. Kteří mají nadhled a odstup, umějí
si dělat legraci sami ze sebe a neberou
se tak smrtelně vážně“. Strana 106: „Na
každém rohu potkáš specialistu, který ti
ochotně poradí, jak máš žít. Pikantní je,
že většina těch samozvaných rádců nežije zrovna extra kvalitně a ukázkově“.
Hezké jaro vám všem přeje a na viděnou v nové knihovně se těší
Miloslav Kuběna
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AKTUALITY Z RADNICE
Na zasedání Zastupitelstva městyse
Sloup dne 14. 12. 2016 byl schválen
rozpočet městyse Sloup na rok 2017.
Počítá se s celkovými příjmy + financování ve výši 15 508 400 Kč a celkovými výdaji ve výši 15 508 400 Kč.
V rozpočtu jsou zahrnuty tyto významné výdaje: příspěvek do Svazku obcí
Sloup, Šošůvka ČOV a kanalizace (470
tis. Kč), splátky úvěrů - zateplení ZŠ
(675 tis. Kč), oprava střechy MŠ (215
tis. Kč), nákup budovy restaurace na
koupališti (172 tis. Kč) a kotelnu v ZŠ
(261,6 tis. Kč). Další plánované výdaje představují: rozšíření chodníků (800
tis. Kč), příspěvek MŠ (260 tis. Kč),
příspěvek ZŠ (3 000 tis. Kč), pořízení varné techniky do kuchyně v ZŠ (1
000 tis. Kč), přesun knihovny (cca 100
tis. Kč), opravy v KD (cca 110 tis. Kč),
sportovní zařízení v majetku obce (884
tis. Kč), veřejné osvětlení (400 tis. Kč.),
kompostéry a štěpkovač (455 tis. Kč),
obecní zastupitelstvo (1 120 tis. Kč) a
činnost místní správy (2 108 tis. Kč).
Dále byla schválena individuální dotace pro TJ Sloup na provoz a údržbu
(350 tis. Kč) a na výstavbu tenisových
kurtů ve výši (600 tis. Kč).
Velmi příznivou zprávu jsme obdrželi
v lednu, kdy Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ještě v loňském roce schválilo dotaci pro městys Sloup na rekon4

strukci technologie vodojemu ve výši
900 tis. Kč.

Kuchyně v ZŠ
V plném proudu je příprava oprav a
rekonstrukce kuchyně v základní škole,
která musí proběhnout v době hlavních
prázdnin. V kuchyni se uvaří cca 84 tis.
obědů ročně, průměrně 440 obědů
denně. Většinou původní vybavení je
na hraně své životnosti a udržení kvality stravování je prioritou městyse a vedení školy. V plánu je oprava rozvodů
vody a kanalizace, oprava podlahy a
nahrazení plechového obložení, doplnění vzduchotechniky, oprava elektro-
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instalace a nové osvětlení. Nejvýznamnější položkou bude pořízení nové
varné techniky a kuchyňského zařízení.
Nová knihovna
Aktuálně probíhá přesun knižních
titulů a inventáře do nových prostor
v základní škole. Stěhování je spojeno
s revizí knižního fondu sloupské obecní
knihovny. Provoz v nových prostorech
by měl být zahájen od dubna 2017.
S novou provozní dobou budou občané seznámeni.

Domácí kompostéry
V rámci Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras jsme uspěli s žádostí o dotaci na pořízení kompostérů a
štěpkovače (dotace ve výši 85 %).
Kompostéry by měly být pro sloupské
domácnosti dostupné v druhé polovině
roku 2017.
Provoz koupaliště a restaurace
Na letní období je v plánu zajištění
provozu koupaliště ve Sloupě. Současně bude pronajata restaurace na koupališti vhodnému zájemci, který zajistí
odpovídající kvalitu stravovacích služeb a přispěje ke zvýšení návštěvnosti
celého areálu.
Výše vodného a stočného pro rok
2017

Květný pátek
Byly zahájeny přípravy na tradiční
sloupskou pouť Květný pátek, která
bude letos 7. dubna. Přejeme si, aby
poutníkům ze širokého okolí vyšlo i počasí.

Zastupitelstvo odhlasovalo na zasedání 14. 12. 2016 mírný nárůst
ceny vodného. Byla vybrána varianta
s 4,20% nárůstem ceny (bez DPH),
tj. vodné 29,90 Kč/m3 (+1,20 Kč/m3) –
34,39 Kč včetně DPH. U stočného se
cena tvoří na základě platné finanční
analýzy, kterou neovlivníme, a zastupitelstvo schválilo variantu s nejmenším možným nárůstem ceny. Jedná se
o variantu s 3,85% nárůstem ceny (bez
DPH), tj. stočné 54,00 Kč/m3 (+2,00 Kč/
m3) – 62,10 Kč včetně DPH. Více k cenám v rámci divize Boskovice: http://
www.vodarenska.cz/divize-boskovice/
cena-vody.
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Svoz nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že jarní svoz
nebezpečného odpadu se uskuteční
v termínu 29. 4. 2017 od 9:30 – 11:00
hodin.
Bude pouze
jedno stanoviště za kulturním
domem.
Nebezpečný odpad navážejte
v uvedený čas a předávejte přímo pracovníkům svozové firmy.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Sloup ze dne 14. 12. 2016
U2/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U3/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup revokuje část usnesení číslo
U4/04. 05. 2016, které se týká peněžitého vkladu 18.000 Kč do společnosti
RELAXA, s.r.o., schválené na zasedání
zastupitelstva dne 04. 05. 2016.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U4/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozpočtové opat6

ření č. 1/2016 a č. 2/2016, včetně návratné finanční výpomoci 18.000, pro
společnost RELAXA, s.r.o.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U5/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje variantu č. 2 4,20% nárůst ceny, tj. vodné 29,90 Kč/
m3, navýšení ceny o +1,20 Kč/m3 pro
rok 2017. Nájemné 211,5 tis. Kč.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U6/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí Variantu č.
1 – 3,85% nárůst ceny, tj. stočné 54,00
Kč/m3, navýšení ceny +2,00 Kč/m3 pro
rok 2017. Nájemné 713,5 tis. Kč
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U7/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje rozpočet městyse
Sloup na rok 2017 v příjmové i ve výdajové části na paragrafy. Příjmy + financování celkem ve výši 15.508.400 Kč
výdaje celkem 15.508.400 Kč. Schválený rozpočet tvoří přílohu zápisu.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/14. 12. 2016
bylo schváleno.
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U8/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dary občanům městyse Sloup v celkové výši
46.500 Kč. (tabulka přílohou zápisu)
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U9/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar rodičům dětí dojíždějících do sousedních
MŠ pro školní rok 2016-2017 ve výši
5.000 Kč za podmínky, že dítě trvale
bydlí ve Sloupě, bylo u zápisu do MŠ
ve Sloupě a pravidelně navštěvuje MŠ
v okolní obci. Každý žadatel o vyplacení daru předloží doklad o tom, že jeho
dítě je řádným žákem příslušné MŠ.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U10/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem a pořadí zájemců (1. Štěpán Strachoň a Ivan
Strachoň, 2. Martin Diviš, 3. Vlastimil
Makar) o nebytový prostor v kulturním
domě č.p.: 189, parc. č. 579 a části pozemku parc. č. 580 ke zřízení předzahrádky u KD (bude upřesněno dodatkem smlouvy) a současně schvaluje,
že pokud nedojde ke změně, bude určené pořadí rozhodující při dalším výběru a pověřuje starostu podpisem nájemní smlouvy dle schváleného pořadí.

zdržel se 0. Usnesení U10/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U11/14.12.2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 922 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu o výměře cca 3700
m2, Tělovýchovné jednotě Sloup, z.s., a
současně pověřuje starostu podpisem
smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U12/14. 12. 2016 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 U12/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U13/14. 12. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přesun místní knihovny do budovy ZŠ a pověřuje
starostu zajištěním všech potřebných
podkladů a povolení.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U14/14. 12. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí
dotace z JMK č. 040004/16/OKH a pověřuje starostu podpisem

Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
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Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U15/14. 12. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene k části pozemku
parc. č. 34/1 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U16/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a souhlasí se
sazbou poplatku za komunální odpad
na rok 2017 v nezměněné výši 500 Kč.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U17/14. 12. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 a č. 7/2016.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/14. 12. 2016
bylo schváleno.
U18/14. 12. 2016 Zastupitelstvo
schvaluje Termíny svatebních obřadů
na rok 2017 dle přílohy, která je součástí zápisu a bude zveřejněna obvyklým způsobem.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/14. 12. 2016
8

bylo schváleno.
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
městyse Sloup ze dne 7. 2. 2017
U2/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/15. 12. 2017
bylo schváleno.
U3/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje, Zvláštního
účtu pro vodní hospodářství JMK, na
realizaci projektu „VDJ Sloup – rekonstrukce technologie“ ve výši 900 000
Kč a schvaluje Smlouvu o poskytnutí
dotace (ag.č. 042606/16/OŽP) a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U4/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pronájem pečovatelského bytu č. 259/1 p. Luďku Ševčíkovi
a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U5/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu 31.
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12. 2016 včetně inventarizační zprávy
a dále schvaluje vyřazení a přeřazení
majetku dle návrhů, které jsou nedílnou
součástí zápisu.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U6/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a bere na vědomí rozpočtová opatření č. 8/2016 a č. 9/2016.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U7/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje individuální dotaci
z rozpočtu městyse Sloup, ve výši 350
tis. Kč, včetně Veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2017 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U8/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje účelovou investiční
dotaci z rozpočtu městyse Sloup ve
výši 600 tis. Kč, včetně Veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2017, a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0, zdržel se 1 (Ing. Josef Mikulášek). Usnesení U8/7. 2. 2017 bylo schváleno.
U9/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městy-

se Sloup schvaluje finanční dar ve výši
3 500 Kč místní organizaci STP z.s.
Sloup, Šošůvka a Vysočany.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U10 /7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve výši
10 000 Kč Základní škole Sloup - ve
prospěch akce „Oblastní kolo soutěže
Zlatá včela Sloup 2017“.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U11/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci akce „Oblastní kolo soutěže Zlatá
včela Sloup 2017“ ve výši 50 000 Kč a
schvaluje „vzorovou Smlouvu o poskytnutí dotace“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U11/7. 2. 2017
bylo schváleno.
U12/7. 2. 2017 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 a pověřuje
starostu ověřením kalkulované ceny a
kontrolou požadované částky.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/7. 2. 2017
bylo schváleno.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Důležitá informace se týká zápisu
k povinné školní docházce pro příští
školní rok. Vždy jsme byli zvyklí ho organizovat začátkem února. Vzhledem
k novele školského zákona se letos
koná v úterý 4. dubna v 15:00 hodin.
Po loňském výjezdu do Srbska nás
navštíví 25. – 29. dubna 35 dětí a 5
učitelů partnerské školy z Kragujevace. Děkujeme všem rodinám, které
nám pomohou s ubytováním hostů.
Mladí Srbové mluví výborně anglicky,
takže se naši žáci mohou mnohému
přiučit.
V březnu proběhly Přijímačky nanečisto. Žáci, kteří budou dělat přijímací
zkoušky na střední školy, si vyzkoušeli testy v reálných podmínkách. Mohli
poznat, jestli jsou na zkoušky dobře
připraveni, jak dokáží rozvrhnout síly
a pracovat s časem.
V loňském roce jsme investovali přibližně 160 tisíc Kč (státní prostředky)
do obnovy učebnic. Nepodařilo se
zakoupit všechny řady, které bychom
potřebovali, takže v roce 2017 budeme pokračovat. Školní knihovna bude
letos vylepšena o žákovskou knihovnu anglické literatury.
10

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2016 jsme
investovali do vylepšení tříd na prvním stupni školy. Děti mají v sedmi
třídách nová linolea, kompletně nový
nábytek v I. A a I. B, čtenářský koutek
ve třetím patře a opravené všechny
zbývající lavice.
Třídy na druhém stupni získaly dataprojektory včetně kvalitního ozvučení. Dosud byly vybaveny čtyři třídy;
zbývající čtyři přibydou do konce roku
2017.
Letem světem:
• Přistoupili jsme k opatřením proti
šíření nemocí v dětských kolektivech.
Do tříd jsme zakoupili antibakteriální
mýdla, pravidelně kontrolujeme čistotu ručníků a třídy i toalety vybavujeme
také jednorázovými papírovými ručníky.
• Děkujeme žákovi IX. B Vítu Skotákovi a Mgr. Ladislavu Sedlákovi za výborné vedení a přípravu Vítka do chemické soutěže „Hledáme nejlepšího
Mladého chemika ČR“. Žák Vít Skoták
se 10. února zúčastnil regionálního
finále této soutěže a obsadil 1. místo. Soutěže se v Jihomoravském kraji v letošním školním roce zúčastnilo

My všichni školou povinní

1610 žáků devátých tříd z 64 ZŠ. Vít
Skoták tímto vítězstvím postupuje do
celostátního finále.

ní tým se zúčastní také soutěže ve
skoku vysokém. O umístěních našich
žáků budeme informovat.

• V březnu probíhá celá řada sportovních aktivit – halový turnaj ve fotbalu, turnaje ve florbalu, futsalu. Škol-

Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Díky studené zimě
napadl dostatek sněhu, takže s lyžařským
výcvikem nebyl žádný
problém. V ZŠ Sloup
jezdí lyžovat nejen sedmáci, ale také děti z
prvního stupně. Jsme
jedinou školou široko
daleko, jejíž mladší žáci
si lyže užijí i s ubytováním, takže výcvik může
být mnohem intenzivnější.
11

My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
Zima letos nezklamala a potěšila děti i dospělé příjemnou nadílkou sněhu a podmínkami pro zimní sporty a radovánky. Nemuseli
jsme chodit daleko, na naší školní
zahradě si děti vyhrály se sněhem, mezí a kopečků jsme využili
k bobování a jízdám na lopatách.
Od začátku nového roku děti
zhlédly několik kulturních představení. Přijel k nám do školky „kouzelný dědeček“, zahrál pohádku
„O zlém čaroději a hodném kouzelníkovi“ a pro děti připravil výstavu různých druhů loutek. V divadle Radost v Brně jsme viděli
pohádku „Když jde kůzle otevřít“.
V únoru se většinou objevují virová onemocnění, proto zařazujeme činnosti k prevenci nemocí a
upevnění zdraví. Toto téma nám
obohatilo divadlo Úsměv poučnou
pohádkou „Bába chřipka“.
Navštívili jsme ZŠ Sloup v rámci Dne otevřených dveří. Děti se
seznámily s prostředím školy,
s učebnami, školní družinou, tělocvičnou, jídelnou a navštívily kamarády v první třídě.
Koncem února jsme se zaměřili
na masopust, karneval a kouzelný
svět pohádek. Vyvrcholením byl
12

malý školní karneval se spoustou her, hudby, tance a legrace.
A největším zážitkem pro děti bylo
vystoupení opravdového kouzelníka Katonase, který v naší školce
za účasti dětí čaroval a předváděl
fantastické kousky.
Předškoláky čeká v dubnu zápis do základní školy, proto děti
připravujeme na zdárný vstup
do školy v každodenních činnostech skupinových i individuálních,
a také jsme se scházeli s rodiči
v tzv. edukativních skupinkách.
K zápisu do školy půjde dvanáct
dětí a pevně věřím, že všichni
usednou v září do školních lavic.
Závěrem ještě informace pro rodiče, kteří se letos chystají s dětmi
k zápisu do mateřské školy. Zápis
dětí do MŠ Sloup se bude konat
ve středu 3. května 2017 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 MŠ.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

My všichni školou povinní
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Zajímavosti

ZAJÍMAVOSTI Z OBCE
ŠACHTA ZA EVROPOU A INDIÍ
V Moravském krasu je evidováno
zhruba 1100 jeskyní. To je docela velké číslo. Patří mezi ně naše
zpřístupněné jeskyně, nejdelší jeskynní systém – Amatérská jeskyně,
ale také velké množství jeskyněk a
puklin, dlouhých jen pár metrů. Sen
každého jeskyňáře je najít a objevit
nové prostory a být tím prvním, kdo
do těchto míst vstoupí. Mnoho jeskyní se nachází i u nás v okolí Sloupu. Jedna z nich je ale trochu jiná.
Jako by se objevování bránila. No,
posuďte sami.
Možná si někdo z vás povšimnul
nezvyklého pohybu jeskyňářů v prostoru u hokejového hřiště za skalami
Evropou a Indií. Zde se totiž nachází

takzvaná Šachta za Evropou a Indií.
O této lokalitě se zmiňuje už Karel
Absolon. První pokusy o proniknutí
do těchto prostor byly v roce 1948,
kdy se podařilo odstraněním sutě
dostat do hloubky 23 metrů. V této
hloubce se šachta stáčí do horizontální polohy, aby se pak znovu lomila do puklinové propasti hluboké
přes 30 metrů. Propast ústí do prostor v hloubce 58 metrů. Z tohoto
dómu se rozbíhají tři chodby dlouhé
70, 150 a 180 metrů. Je zde možné spatřit i poměrně řídkou krápníkovou výzdobu. Práce pokračovaly
až do roku 1952. Díky nedostatečné
výdřevě a zajištění se šachta zřítila.
V roce 1961 se malá skupina speleologů kolem O. Ondrouška znovu
pustila do práce a do roku 1963 zde
prozkoumali
stovky
metrů
dalších
prostor, které vykazovaly další
možnosti objevů. Tolik z historie, čerpané
z
Jednotné
evidence speleologických
objektů.
Dne
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1964 zasáhlo Sloup a okolí slabé
zemětřesení, které mělo epicentrum
ve vídeňské pánvi, o síle 4. stupně
Richterovy škály. Někteří z vás si
na tuto událost možná vzpomenete.
Při tomto otřesu se vstupní šachta
znovu zasypala kamennými bloky
a sutí. Od té doby až do nedávna
čekala tato lokalita na znovuotevření a další objevy. Tohoto úkolu se
ujala speleologická skupina Pustý
žleb. Práce na obnově šachty byla
zahájena 3. října 2015. Jak mi potvrdil vedoucí skupiny Jan Sirotek,
bylo třeba nejprve zajistit samotný vstup vybudováním tří kamenobetonových zídek. K tomuto účelu
bylo použito 7m3 betonu, čerpaným
z parkoviště u jeskyní 90 metrovým
potrubím. Potom začala etapa uvolňování samotné šachty. Postupně
z ní bylo vyneseno bezmála 20 nákladních aut materiálu. Po novém
vystrojení a vypažení se 7. října
2016 podařilo Filipu Doležalovi, Ivo
Flekovi, Jánu Gajdošíkovi a Tomáši
Mokrému proniknout opět po 52 letech do tohoto jeskynního systému.
V této době se pracuje na celkovém
zabezpečení této zajímavé lokality a
dalším průzkumu. Popřejme všem,
kteří zde provádějí výzkum, ať jejich
práce a nadšení přinese co nejvíc
nových objevů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátek nového roku již tradičně
patří charitativní akci – Tříkrálové sbírce. Ta letošní měla motto: „Kdo dává,
sám nakonec dostává.“ A proto v sobotu 7. ledna u vašich dveří zazvonila jedna ze tří skupinek koledníků
se zapečetěnými pokladničkami, do
kterých jste mohli přispět peněžitým
darem. Ve Sloupě se vybralo celkem
32 433 Kč (loni 30 526 Kč). Výtěžek
Oblastní charity Blansko činil 1 827
836 Kč. V celé republice to pak byla
částka 100 436 712 Kč.
Výtěžek z akce z velké části zůstává
vždy v daném regionu a slouží k pomoci lidem, kteří se octli v těžké životní situaci.
Chtěl bych poděkovat všem organizátorům, koledníkům, ale hlavně vám
všem, kteří jste tuto akci svým finančním darem podpořili a pomohli tak
dobré věci.
Hynek Štrajt

Hynek Štrajt
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
PUBQUIZ
PubQuiz aneb zábavná „maturita“ v hospodě
Rozumovat u piva a ostatních nápojů obsahujících alkohol je v české kotlině běžným folklórem. Když se však
takovému rozumování dá formální rámec, máme tu rázem překvapivě zábavnou aktivitu. Bylo tudíž zřejmě jen
otázkou času, kdy se PubQuiz neboli
hospodský kvíz, po celém světě rozšířená a oblíbená vědomostní soutěžní
hra, usadí i v českých a moravských
hospodách. A díky hoteliérovi Jaroslavu Zemanovi už můžeme „oficiálně“
rozumovat u piva i u nás ve Sloupě,
na bowlingu. „K PubQuizu mě přivedla moje žena, jejíž kamarádka jej
pravidelně navštěvuje v Brně a zmínila
se o této zábavě. Ji to nadchlo, a jelikož oba chceme, aby se bowling stal
místem, kde se hosté dobře pobaví
u piva, bylo rozhodnuto, že to vyzkoušíme. Tak jsem zhlédl pár videí z pořádání, jednoho PubQuizu jsem se
zúčastnil, abych zažil, jak to probíhá,“
říká Jaroslav Zeman, který PubQuiz
ve Sloupě pořádá a také na bowlingu
sám moderuje.
Princip Pubquizu je jednoduchý.
Úplně na začátku dáte dohromady
16

tým o maximálně
osmi lidech. Vymyslíte
si pro něj originální
název. V určenou dobu se dostavíte
do
své
oblíbené
restaurace.
Nažhavíte mozkové závity, abyste
správně odpověděli na co nejvíce
otázek položených moderátorem
v průběhu večera. Kvíz sestává z pěti
kol. Každé z těchto pěti kol zahrnuje
dvě témata po pěti otázkách, celkem
tedy řešíte padesát otázek. Tým, který
správně odpoví na nejvíce otázek,
vyhrává poloviční útratu za nápoje,
které během večera vypil. Na úplný
závěr přichází otázka tipovací a tým,
který se svým tipem nejvíce přiblíží
správné odpovědi, vyhrává láhev
alkoholického nápoje dle vlastního
výběru. Po deseti kolech PubQuizu
schopnosti týmu určí, kdo vyhraje
hlavní výhru, což je 30l soudek piva
Gambrinus 11.
Jaroslav Zeman se jako moderátor
na každý kvízový večer důkladně
připravuje. „Musím přiznat, že
pokaždé, když PubQuiz dostanu,
pokyvuji hlavou nad rozmanitostí
témat a otázek a trošku předvídám,
kdo v čem a jak bude vymýšlet různé
odpovědi, aby si zasloužil jinou cestou
potřebný bod. Taky zapřemýšlím,
čím bych mohl týmům s odpovědí
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pomoci, nebo naopak, a to často, je
trošku zmást. PubQuiz je také můj
vůbec první moderátorský počin, ale
přiznám se, že raději se účastním jako
moderátor, protože v týmu bych nebyl
asi nikomu oporou. Možná v geografii,
to mě vždy bavilo a baví dodnes, ale
další témata jsou pro mě často tabu.
Chemie, hudba, film nebo dějiny a
umění, to koukám, co všechno ti hosté
před pódiem umí. Opravdu klobouk
dolů přede všemi. No a kdo neumí,
často to vymyslí. Každý kvíz si doma
procházím sám, žena mi pod ruce
nekouká, protože je účastníkem, a tak
jsem sám na všechna témata.“
Dá se říct, že účast v PubQuziu nevyžaduje žádnou speciální přípravu.
Základem úspěchu jsou vědomosti,
které vám uvízly v hlavě během školní
docházky a následujícího studia, nebo
informace, které létají kolem, z nějakého neznámého důvodu si je zapamatujete a ani netušíte, k čemu se vám
jednou budou hodit. Jedna sada otázek je pokaždé věnována aktuálním
událostem, takže je dobré v týdnu
před kvízem sem tam pustit televizi,
rádio nebo mrknout na internet. Obvykle bývá také hudební „poznávačka“, takže je dobré, když máte hodně
naposloucháno napříč všemi žánry.
Ve Sloupě se soutěží každý druhý
nedělní podvečer od podzimu do jara,
aktuálně se aktivně účastní osm týmů

s někdy až prapodivnými názvy. „Třeba nyní nám ve Sloupu soutěží „Vajckorni“, vraždící to rodina z Ostrova,
nyní v doprovodu nejmladších účastníků kvízu. Nebo také tým, který přišel
až „Na poslední chvíli“, tým „Školáků“
se pravidelně při předposledním kole
přejmenovává na tým „Záškoláků“
(pravděpodobně kvůli výsledkům).
Máme zde i černé barony z „Pomocného technického praporu“, dále tým,
který je do kvízu tak zapálen, že se pojmenoval „Mozkožrouti“, pak i tančící
tým „Jelimánů z Madagaskaru“. Náš
obecní zastupitel a organizátor mnoha kulturních akcí připravil „Šebatým“.
No a v osmém kole přibyl tým „Dobrá tráva“, horlivě se snažící dohnat ty
nejlepší z předchozích kol, což se jim
v případě Školáků i daří,“ konstatuje s
úsměvem Jaroslav Zeman.
Jak už bylo řečeno, soutěžit může
opravdu každý. Někdy v průběhu večera padají takové „perly“, že i přestává platit pro hospodský kvíz tolik výstižné „Více hlav více ví“. Takové výroky
pak moderátor dává k dobru k všeobecnému pobavení publika. Totiž, aby
bylo jasno: PubQuiz je sice vědomostní soutěž, ale především je to zábava.
„Jsem velice rád, že se kvíz na bowlingu uchytil. Trochu jsem se obával
toho, že to bude taková nucená zábava a nesetká se pochopením. Ale zjistil jsem, že to účastníky baví, neotravu17
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je a doufám, že se na další sérii deseti
PubQuizů, která bude opět probíhat
od podzimu 2017 do jara 2018, opět
se všemi setkám v „hospodských“ lavicích, a třeba přibudou i další týmy.
Počet týmů nemáme omezený. Pravda, budu déle vyhodnocovat odpovědi, ale toho se nebojím. Je to zábavné
a člověk se dozví dost z toho, na co
ve školní lavici chyběl : - ),“ dodává
Jaroslav Zeman.
Jako aktivní účastník Pubquizu a
člen jednoho ze soutěžících týmů podepisuji v plném rozsahu.
Jana Pokladníková
VINÁRNA
Byl jsem požádán redakční radou
Hřebenáče, abych napsal krátký článek o znovuotevření místní vinárny
v kulturním domě.
Zkusím toho využít a představit čtenářům své plány a zamyslet se nad
tím, proč a jak chci začít podnikat
v pohostinství. To „proč“ bude jednoduché. Po absolvování oboru kuchař
– číšník jsem začal pracovat v oboru.
Člověk se o své budoucnosti rozhoduje v letech, kdy toho o životě moc
neví, ale já jsem měl štěstí. Hned po
nástupu do svého prvního zaměstnání jsem věděl, že práce číšníka mě
opravdu baví. Během svého krátkého profesního života jsem měl mož18

nost pracovat v několika podnicích,
s různými lidmi, mohl jsem sledovat,
jak svoji práci dělají oni, a přemýšlet.
Přemýšlet o tom, že chci toto podnikání zkusit na vlastní pěst. Přemýšlet
nad tím, co dobrého od svých nadřízených mohu přebrat a čeho bych se
chtěl za každou cenu vyvarovat. A tím
se dostávám k tomu „jak“.
Mým největším cílem je točit kvalitní
pivo a postarat se o celkovou spokojenost pivařů. Rád bych navázal na
dobré zkušenosti předchozího pronajímatele pana Dobiáška, jehož pivo
bylo dle mínění hostů nejlepší ve Sloupě. My budeme mít v nabídce 49 druhů piva, na čepu budou čtyři z nich.
A sami návštěvníci v budoucnu rozhodnou, která piva to budou. S tím
souvisí i změna názvu – nově otevřená restaurace ponese nové jméno –
Pivárna. Doufám, že se nový název
dostane rychle do povědomí lidí.
Náš podnik však nebude jen pro
příznivce rezavého moku. Díky hladké
a konstruktivní spolupráci s obcí čeká
návštěvníky pěkné prostředí, kde si
doufám každý najde to svoje.
A abych nepsal stále jen o práci.
V roce 2013 založili čtyři sloupští
nadšenci (Michal Čípek, Květoslav
Marek, Petra Ševčíková a Jana Klímová) sportovní oddíl šipek. Já a několik
dalších hráčů jsme se přidali v roce
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2014. Základna šipkařů se natolik
rozrostla, že se ve Sloupě 1x týdně
hraje turnaj Jihomoravského kraje
Strmeň a družstvo Sloupu ve složení
Leoš Marek, Květoslav Marek, Roman
Štolpa, Štěpán Strachoň, Pavel Hasoň, Leoš Rebelka, Vlastimil Makar,
Jitka Svárovská a Jiří Hasoň hraje třetí
ligu Jihomoravského kraje. A vedou si
úspěšně.
Od příští sezóny budou ve Sloupě
dvě mužstva šipkařů a dalším místem, kde se bude trénovat, bude naše
Pivárna.
O šipkách bych mohl psát hodiny,
to by ovšem Hřebenáč musel vyjít formou knihy.
My se na vás moc těšíme a vy nám
držte palce a přijďte nás navštívit.
Štěpán Strachoň
ROZHOVOR S ...
Už to bude docela dávno a vlastně
ani nevím, kde jsme se setkali poprvé.
Možná to bylo na fotbale, nebo snad
v knihovně, ale ono je to vlastně úplně
jedno. O kom je řeč? O Ing. Jiřím Kraváčkovi, kterého vám chci prostřednictvím tohoto rozhovoru představit.
Od kdy, Jirko, bydlíš ve Sloupě a
jak ses sem dostal?
Narodil jsem se v Rájci. Tam jsem
bydlel až do 7. třídy základní školy.

Potom jsem se s rodiči přestěhoval
do Blanska. Zde jsem strávil prakticky
většinu svého života. Vždy mě to ale
táhlo do přírody, pryč z města. Proto
jsme se s manželkou před jedenácti
roky rozhodli, že si koupíme chalupu někde na venkově. A najednou
to bylo všechno rychlé. Našli jsme
inzerát o prodeji domku ve Sloupě a
hned jsme se sem vydali. Na Sloup
mám krásné vzpomínky z dětství, kdy
jsem ještě jako malý kluk se svojí babičkou putoval pěšky s procesím sem
do kostela na pouť. A tak, když jsme
zabočovali kolem kostela směrem na
Luka k našemu cíli, cítil jsem, že to
je to pravé. Tady je opravdu krásně.
V létě kolo, v zimě běžky, vše po ruce.
Zamiloval jsem si to tu.
Zmiňuješ kolo a běžky. Jak je to
u tebe se sportem?
Sport je pro mě jedna z nejdůležitějších věcí v životě. Když jsem
se přestěhoval z Rájce do Blanska,
moje první cesta vedla na basketbal.
Hned jsem začal trénovat a hrát. Po
základní škole mě čekala jedovnická průmyslovka, kde jsem měl štěstí
na výborného učitele tělocviku, který
v nás sportovního ducha dál rozvíjel.
Nejen, že jsem basketbal hrál, ale začal jsem postupně i trénovat žáky a
dorost. Dá se říct, že od čtrnácti let
jsem basket hrál pořád. Nezapomínal jsem ovšem ani na školu a začal
19
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jsem studovat na VUT, fakulta elektro
v Brně. V letech 1963 – 1969 jsme v
Blansku hráli čtyři sezóny 1. ligu basketbalu. Po ukončení VUT vedly moje
kroky do Dukly Olomouc, kde mými
spoluhráči byla v té době skoro polovina národního týmu. Po ukončení
základní vojenské služby jsem odešel
pracovat na Okresní správu spojů do
Karviné a hrál za Baník Ostrava. Zde
jsem působil čtyři roky. Po návratu do
Blanska jsem postupně trénoval v tréninkovém středisku mládeže, a potom
muže v národní ligové soutěži.
No a jinak, profesní uplatnění?
Sedmnáct roků jsem pracoval
v projektové firmě Kovoprojekta Brno,
v roce 1991 jsem odešel kamarádovi pomáhat založit COOP Banku a.s.
Zde si mě našli brněnští trenéři a já se
22

stal prezidentem klubu
Bioveta COOP Banka. S tímto týmem jsme
v ročníku 1992/1993
získali v 1. lize 3. místo
a potom třikrát po sobě
v letech 1993 – 1996
jsme byli mistři ČR.
K trénování jsem se
ale nedávno opět vrátil, protože i můj vnuk
začal hrát a rád bych
jemu a jeho spoluhráčům pomohl. Jezdím
tedy dvakrát až třikrát
týdně do Blanska pomáhat trénovat tým žáků.
A ty jsi prý pracoval i ve zdravotnictví?
V roce 1996 jsem odešel z banky a
začal podnikat. Po nějaké době jsem
odešel do Prahy dělat poradce na
Ministerstvo zdravotnictví. V té době
tento resort vedl profesor Fišer. Nakonec jsem v Praze skončil na České
správě sociálního zabezpečení jako
náměstek vrchního ředitele pro IT.
Protože jsem se ale chtěl vrátit zpět na
Moravu, nastoupil jsem v roce 2003
na pozici vnitřního auditora a později
technického náměstka do Psychiatrické nemocnice Brno, jejíž součástí
je i oddělení protialkoholní léčby.
A to mě zajímá. Jaké je třeba procento úspěšnosti této léčby? Pro-
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tože i Sloup měl v tomto zařízení
několik zástupců, a to i úspěšných.
Jsou pacienti, kteří si uvědomují tento problém a léčbu berou jako
pomoc při řešení a opravdu chtějí
přestat. Tady je úspěšnost samozřejmě daleko vyšší než u těch, kteří tuto
kúru nezvládnou, nebo ji podstupují
nedobrovolně, snaží se porušovat léčebné postupy a hlavně si neuvědomují a mnohdy ani nechtějí tuto svoji
situaci řešit. Ono je také důležité,
aby pacienti, kteří se dostali z toho
nejhoršího, změnili po návratu domů
své dosavadní návyky a pokračovali
v abstinenci. Mnohdy změnili kamarády, vyhýbali se rizikovým místům,
například hospodě, kde by jejich vůle
mohla být opět zlomena.
Velký problém je alkohol a mládež.
Tak jako u každé nemoci je důležitá
prevence, platí to i u alkoholismu. Proto je třeba těmto věcem předcházet.
A jak?
Je velmi důležité s dětmi a mládeží
pracovat. Ukázat jim lepší, konkrétní cíle. Třeba na poli sportu, umění,
nebo jiných hodnot. Ne nadarmo se
říká: „Zahálka tropí neplechu.“ Vážím
si zde ve Sloupě, ale i jinde, lidí, kteří, většinou zdarma a na úkor svého
volného času, se dětem a dospívajícím věnují. Podívej se třeba na naše
fotbalisty, hasiče, skauty nebo malé

tenisty. Těmto lidem patří velký dík.
Hned na začátku jsem zmínil naše
setkání v knihovně. Co ty a knihy?
Ano, velmi rád čtu a jsem pravidelným návštěvníkem naší obecní
knihovny. Je dobře, že zde knihovna
funguje. Nejraději mám knihy historické, například od dnes hodně čteného
Vlastimila Vondrušky. Dále si rád přečtu pěknou detektivku nebo nějaký
bestseller.
Ještě bych se chtěl zeptat, co se Ti
ve Sloupě líbí?
Když jsem se do Sloupu nastěhoval, byl jsem nadšený z toho, kolik lidí
zde ve svém volném čase bez nároku na odměnu pracuje pro blaho nás,
obyvatel Sloupu. Každý by chtěl, aby
se nám tady žilo co nejlépe. A právě
díky těmto obětavcům, dobré občanské vybavenosti a krásné přírodě je
Sloup skvělé místo pro život.
Díky, Jirko, za rozhovor. Přeji Ti, aby
se nejen Tobě, ale všem našim spoluobčanům tady dobře žilo a Sloup
byl jejich šťastným domovem.
Hynek Štrajt
Z HISTORIE
Netradiční návštěvník kaplanky
Následující příběh se stal začátkem
září roku 1861 a jeho hlavním akté23
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rem byl jelen. Okolo čtvrté hodiny odpoledne uháněli špičák a tele z Kněží
hory u Petrovic ke žďárenskému kříži. Tam však narazili na lidi pracující
na poli, takže to vzali kolem cihelny
za „Žabárníkem“ a běželi do Sloupa.
U hřbitova se náhle rozdělili. Zatímco tele běželo k Němčicím, špičák se
za Humny dostal přes most u školy
(tehdy v čp. 38) a lesního úřadu (čp.
1) přímo do dědiny. Pak to vzal mezi
hospodou a kostelem a dále přes
most přímo do kaplanky. Díky příznivému počasí byly dveře otevřené jak
vepředu, tak i vzadu. Jelen proletěl
jako střela kaplankou na farskou zahradu a v mžiku zmizel v Průklestě.
Kaplanem u nás byl v tu dobu Jan
Soukop, který tuto událost zaznamenal.
Poučná exkurze
Ve dnech 19. a 20. června roku
1886 podnikl učitelský sbor z Vísek
u Letovic spolu s 25 žáky poučnou
vycházku do Blanska, Ostrova a
Sloupa. Již začátek jistě žáky potěšil,
neboť je v Blansku uvítali hutní inženýři Bumbal a Vrba. Posledně jmenovaný (i když bychom to možná spíše
čekali od toho prvního) je pohostil vínem. V neděli 20. června dorazil školní výlet do Sloupa. Prohlédli si za snížené vstupné Eliščinu jeskyni a učitel
Knies jim daroval jeden krápník. Další
exkurze směřovala do hostince man24

želů Kalových na Příhoně, kde se jim,
za mírný peníz, dostalo chutného a
posilňujícího oběda.
Po zotavování se jistě musel zotavit
Učitel české obecné školy v Brně,
jistý pan „K“, se v létě roku 1907 přijel
po náročném školním roce zotavit do
Jedovnic. Užívaje si zdejších přírodních krás a podivuhodností, navštívil
i jeskyni Výpustek. Vyzbrojen svíčkou
a ve společnosti dalších zvídavců
se zřejmě někde hluboce zamyslel.
Mimo skalní duchy a věhlasné badatele není ovšem neznámá jeskyně zrovna vhodné místo k rozjímání.
Ostatní odešli, aniž by si jeho absence všimli, takže zůstal osamocen
uvnitř a svíce mu zhasla. Klasik takovou situaci komentuje následovně:
„Nevylíčitelnou je hrůza, kterou vyvolá v člověku uzavření v jeskyni, kde
v bludišti chodeb, v nichž je lepkavá
vlhkost a propasti otvírají své tlamy,
bloudí nešťastník beze světla se potáceje a marně po dlouhé hodiny hledá východ. Ve sloupských jeskyních
již několik nešťastníků takovým způsobem zahynulo a někteří strávili tam
v hrozných úzkostech i několik dní.“
Nemám o takových bídných koncích
v našich jeskyních žádných zpráv,
ale stát se to jistě mohlo.
Pan učitel hledal ve tmě východ a
teprve po 12 hodinovém plazení se
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dostal o 4. hodině ranní k vratům.
Jeho úpěnlivé, leč slábnoucí volání náhodou zaslechl doktor Löw ze
Křtin. Ten sehnal dozorce jeskyně a
pan učitel byl osvobozen. Jeho následné noční můry byly jistě důvodem k další cestě na zotavenou.
Valcha
Když jsme připravovali minulou výstavu, coby jeden z exponátů navrhnul místostarosta a shromažďovatel
všeho byť jen trochu staršího Laďa
Čípek krásnou plechovou vanu. Moc
se mi líbila, ale jako věčnému nespokojenci se mi zdálo, že něco chybí.
To něco byla valcha. A věřte, že nebylo úplně jednoduché ji v dnešní
době sehnat. Nakonec nám pomohl
Luděk Ševčík.
Nutnost prát svoje svršky, která je u
většiny pánů nižší než u dam, je stará
jako lidstvo samo. Jak známo, u starých Římanů a Egypťanů se na prádlo při praní šlapalo ve velkých kádích.
Následně se používalo tekoucí vody
v potoce a tlučení na kamenech.
Valcha byla prý vynalezena v první polovině 18. století. Méně znám
už je ovšem fakt, že po roce 1900
se v okolních obcích docela hodně lidí živilo soustružnictvím dřeva.
V Šošůvce a Petrovicích se dokonce
vyráběly valchy. Mezi další zboží zde
vyráběné patřilo kuchyňské nářadí,
cívky a pípy.

Ombrometrická stanice
Neúnavný lidský duch se na základě mnohaletých pozorování snažil
uhádnout, jaké že bude počasí. Díky
tomu se dnes mnoho lidí považuje za
odborníka v tomto oboru, a to zvláště díky našim opotřebovaným tělům,
která nám jakoukoliv změnu citelně
hlásí dopředu. Ombrometrie je obor,
zabývající se měřením atmosférických srážek. Měřicí stanice s tímto
zaměřením se na Moravě začaly zakládat od roku 1848. V tomto roce
vznikla stanice v Brně, následovala
stanice v Šumperku (1865) a teprve
od roku 1883 byly na popud Zemského výboru moravského zřizovány ve
větší míře. Od 1. ledna roku 1914 zařídil Centrální hydrografický úřad ve
Vídni ombrometrickou stanici III. řádu
ve Sloupě, umístěnou ve zdejší škole.
Nebyla to tedy stanice pouze dešťoměrná (to byly stanice IV. řádu), ale
měřila se zde i teplota, směr a síla
větru, tok krasových potoků Žďárné a
Luhy a ostatní meteorologické úkazy.
Je ovšem otázka, jak dlouho (vzhledem k I. světové válce) stanice fungovala. Ve stejném roce pak hydrografické oddělení v Brně zřídilo také
vodočetnou stanici na Punkvě poblíž
jejího vtoku do Svitavy.
Miloslav Kuběna
kronikář
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OPUSTILI NÁS
Milan Bezděk 8. 2. 2017
NARODILI SE
Alžběta Fleková
Dominik Trefil
Hana Fialová
Eva Ondroušková
JUBILANTI - duben - červen 2017
Duben
MUDr. Ludmila Gajová 80 let
Marie Zouharová

70 let

Květen
Zdeňka Horáková

70 let

Marie Buchtová

85 let

František Vašíček

70 let

Františka Žilková

75 let

Hedvika Nečasová

70 let

Drahomíra Meluzínová 70 let
Zdeňka Pospíchalová 90 let
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Červen
Miroslava Dvořáková 94 let
Zdeněk Petr		

70 let

Ing. Jan Fejt		

70 let

Jan Hasoň		

60 let

Jaroslava Plisková

75 let

Mojmír Dymáček

70 let

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

Sport

SPORT
KOPANÁ
Muži
Zimní přípravu na jarní část OP zahájili fotbalisté naší TJ na umělé trávě
v Blansku ve čtvrtek 9. 2. Přezimovali
jsme na 4. místě tabulky s odstupem
10 b na oba konce tabulky, jak na
vedoucí Vysočany, tak na Doubravici okupující sestupové 13. místo,
za předpokladu sestupu 2 týmů z I.
B, čemuž umístění okresních týmů v
krajských soutěžích nasvědčuje.
Na záchranu v OP bude pravděpodobně v letošní sezóně potřeba 30 b
a obsadit nejhůře 11. místo (mohou
sestupovat z I. B až 3 týmy). To znamená k dosavadním 24 b přidat další
dvě výhry, a to je rozhodně v silách
našeho týmu. Soutěž máme dobře
rozehranou, neuvažujeme o žádných
posilách a umístění nejhůře do 7. místa, které jsme si stanovili jako cíl této
sezóny, se jeví jako reálné.
Trénuje se 2x týdně, v úterý ve Sloupě a ve čtvrtek v Blansku. Do zahájení jarní části soutěže (2. dubna ve
Vysočanech) jsme sehráli 4 přípravná
utkání (tři v Blansku, jedno doma) s těmito výsledky: Sloup-Černá Hora 3:8,
Sloup-Lelekovice 1:4, Sloup:Rudice
1:4 a Sloup-Ostrov 2:2. Dosavadní

účast na trénincích zatím nesplňuje očekávání stejně jako výsledky přípravných utkání. Chodí na ně
silnější polovina kádru. Při zápasech
byla absence hráčů základního kádru
téměř 50 % a vždy chyběl někdo jiný.
Lze jen doufat, že se to do začátku
sezóny zlepší a do bojů o mistrovské
body nastoupí tým 100 % připravený.
Na domácím hřišti se poprvé na jaře
představíme domácím divákům 9. 4.
a všichni z oddílu kopané se už moc
těšíme. Chceme, aby naši fanoušci
odcházeli ze Žďárné spokojeni.
Starší žáci
Po skončení podzimní části se naše
společné mužstvo starších žáků Ráječko/Sloup zcela po právu vyhřívá
na čele tabulky okresního přeboru.
O tom, že by na tomto místě chtělo šest kluků a dvě dívky zastupující sloupskou část týmu vytrvat i po
skončení soutěžního ročníku, svědčí
skutečnost, že všichni vyslovili přání
pokračovat nadále v trénování i po
dobu zimní přestávky (trénovali jsme
i o vánočních prázdninách). Po celou
zimu tedy trénujeme každý čtvrtek
v tělocvičně místní školy, kam za námi
dochází i nedávní spoluhráči, nyní
dorostenci, hrající krajské a vyšší sou27
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těže. Všichni tak mají
možnost nasát i trochu
jiné tréninkové návyky
a způsoby hry. Tréninkové snažení pravidelně zakončujeme
regenerací ve školním
bazénu. Od února již
pravidelně trénujeme
společně s kluky z Ráječka, ve středu venku
na tamní umělé trávě, v sobotu pak
v hale.
V sobotu 13. prosince 2016 jsme se
zúčastnili silně obsazeného turnaje
v Brně – Bohunicích (dalšími účastníky byli například Tatran Bohunice,
ČAFC Židenice, Sparta Brno, Tatran
Kohoutovice). Přesto, že jsme měli ze
soupeřů obavu, v konfrontaci s týmy
hrajícími krajské i ligové soutěže (na
turnaji jsme byli jediným mužstvem
„okresního formátu“) jsme ostudu určitě neudělali. Z deseti účastníků jsme
skončili na sedmém místě. O lepší
umístění nás připravilo neproměňování brankových příležitostí a také snad
až přílišný respekt ze soupeřů v úvodu turnaje. Přesto měla tato zkušenost
smysl. Mužstvo poznalo, že může nastoupit a se ctí obstát i proti soupeři
z vyšší soutěže. Toto potvrdilo zejména v zápase o konečné sedmé místo,
kdy dokázalo v „derby“ utkání přehrát
mužstvo Rájce-Jestřebí 2:1.
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V neděli 26. února 2017 se s naší
účastí uskutečnil halový turnaj starších žáků v Letovicích. V konkurenci
dalších pěti týmů okresního přeboru (Cetkovice, Jedovnice, Kunštát,
Letovice, Lipovec) jsme turnaj zcela
ovládli, prošli jím bez jediné ztráty a
naprosto zaslouženě získali pohár pro
vítěze. Navíc, člen našeho týmu Jan
Souček obdržel za sedm vstřelených
gólů cenu pro nejlepšího střelce turnaje.
Jako ocenění za dosavadní výborné výkony a také jako povzbuzení do
jarní části soutěže obdrželo celé mužstvo od sponzora týmu – firmy MSIDE
s.r.o. z Klepačova sportovní oblečení. Jednateli firmy Zdeňku Čermákovi
tímto děkujeme.
Do konce soutěže zbývá jedenáct
těžkých jarních zápasů, doufáme, že
v nich obstojíme a podaří se nám dotáhnout výborně rozehranou sezónu
do vítězného konce.
Zdeněk Kučera, Zdeněk Dinga
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ŠACHY
Sezóna 2016/2017 krajského přeboru družstev v šachu po devíti kolech skončila a s výkonem sloupského týmu v této soutěži můžeme být
spokojeni. Po šesti vítězstvích, jedné
remíze a dvou porážkách nejtěsnějším možným poměrem od dvou vedoucích týmů (prvního a postupujícího Lipovce a Moravské Slavie Brno)
jsme obsadili konečné 3. místo.
Jedná se o vůbec nejlepší výsledek našeho družstva od začátku jeho
působení v této soutěži v roce 2005.
Značnou zásluhu na tom má to, že
jsme se letos nebáli trochu experimentálně zamíchat s pořadím hráčů
na soupisce, vynikající úroveň docházky základní sestavy (prvních 8
nasazených hráčů odehrálo celkem
65 ze 72 partií, náhradníky jsme tedy
povolali jen sedmkrát) a pilnější a intenzivnější přístup některých členů
k tréninku.
Je třeba vyzdvihnout některé individuální výsledky. Skvělou hru
v našem týmu opět předvedl Josef
Dirgas, hrající zároveň za jedno z brněnských družstev ve vyšší soutěži.
Vybojoval celkem 6,5 bodu (5 vítězství, 3 remízy, jediná porážka) a stal
se v celém přeboru nejlepším hráčem
na 1. šachovnici. Kromě něj zaslouží
velkou pochvalu Zdeněk Helebrand

a Jindřich Veselý – i tito borci dobyli na svých šachovnicích prvenství
v rámci celé soutěže (Zdeněk na šesté, Jindra na sedmé), a to bez jediné
porážky. Zdeňkova herní výkonnost
v posledních letech i díky zodpovědné přípravě prudce vzrostla – celou
sezónu ve svých partiích ukazoval,
že odvážnému přeje štěstí. Soupeři si
s jeho nebojácnou hrou neuměli příliš
poradit, natož ho překonat – jeho konečný výsledek 5,5 / 8 (3 vítězství, 5
remíz) je toho důkazem. Naproti tomu
Jindrovy výkony celou sezónu působily klidným a jistým dojmem – v kaž
dém zápase neuspěchaně zadusil
protihru svého soupeře a následně ho
s využitím svých zkušeností zatlačil
do bezvýchodné situace, nebo případně usoudil, že není třeba riskovat,
a o bod se s ním rozdělil. Docílil tak
impozantního skóre 6,5 / 8 (5 vítězství,
3 remízy).
František Baláž na čtvrté, Zdeněk
Hudec na páté a Ivo Sedlák na osmé
šachovnici také podali obstojné a
stabilní výkony. Martin Pokladník na
druhé a Petr Špičák na třetí desce
se letos oproti loňské sezóně herně
spíše trápili, prvně jmenovanému se
však alespoň silným finišem povedlo
vyškrábat se na 50% úroveň bodového zisku.
V poslední době mají naše týmové
výsledky vzestupný trend. Je povzbu29
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divé vidět, že změny v přístupu nesou
ovoce, a v příští sezóně se jistě pokusíme na letošní úspěch navázat.
Okresní přebor postupuje o něco
pomaleji, zbývá odehrát poslední
dvě kola. Po úvodních dvou remízách
jsme všechny další zápasy poměrně
přesvědčivě vyhráli (7:1 s Jedovnicemi, 5,5:2,5 s Lipovcem a 6,5:1,5 s Boskovicemi). Čeká nás ještě Jevíčko
a letos velmi silné družstvo Lipůvky.
V průběžné tabulce jsme zatím na 3.
pozici – v jednom kole jsme měli kvůli
lichému počtu družstev volno a oba
vedoucí týmy zatím mají odehraný jeden zápas navíc.
Mezi sezónami týmových přeborů
se můžeme jako obvykle těšit na různé turnaje. Jistě se zúčastníme mimo
jiné 21. ročníku okresního turnaje
v Lipovci a tradičního velikonočního
bleskového turnaje v Městečku Trnávka. Samozřejmě je třeba zmínit i
náš vlastní okresní přebor v bleskové
hře, který se ve sloupském kulturním
domě konal od dopoledních hodin 25.
března. Všem šachovým fanouškům
děkujeme za účast.
Doufáme také, že se nám bude
dařit stále více zapojovat do zápasů
a turnajů mládež ze ZŠ Sloup, kterou
se Martin Pokladník a František Baláž
snaží ve volném čase trénovat. Velmi
dobře se letos v okresním přeboru
družstev uvedl Jirka Vašíček, který
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vyhrál všechny tři partie, ke kterým
nastoupil. Kromě toho se mu také
povedlo vyhrát lednové kolo boskovického turnaje pro mládež „O putovní pohár SVČ“. Družstva mladších
i starších žáků sloupské základní školy se navíc zúčastnila krajského kola
přeboru školních družstev v Břeclavi
(starší žáci si postup přímo vybojovali
v okresním kole, mladší dostali svou
šanci jako náhradníci). Ve dvou termínech na konci března a začátku dubna se má ještě v Boskovicích konat
další okresní týmový přebor pro mládež – snad se nám podaří vyslat tým
našich nadějí i na tuto akci a nasbírat
další cenné zkušenosti.
Martin Pokladník
TENIS
V prvních měsících nového roku
trénují děti z tenisového klubu každé
úterý a pátek i nadále v tělocvičně
sloupské školy. Závodní tenisté navíc
ještě v sobotu v hale ve Žďárné, která
nabízí trénink na plnohodnotném tenisovém dvorci.
Nejmenší skupinka dětí mezi 5-7
lety již ukazuje velké pokroky, trenéři kladou důraz na správnou techniku
úderu a prokládají hodiny pohybovými hrami a dovednostními soutěžemi.
Že je tréninky baví, dokazuje vysoká
účast a růst počtu členů této skupinky.

Sport
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Větší nezávodní skupinky pilují krom
techniky a pohybu i herní zápasovou
praxi.
Děti ze závodních skupinek mají hodiny v tělocvičně pro nácvik správné
techniky a nových úderů, hodiny ve
Žďárné pak jako adaptaci na velké
hřiště a zápasovou praxi.
Do jarní části sezóny jsme pod
hlavičkou TK Blansko přihlásili k zápasům družstev celkem deset sloupských dětí ve třech týmech – dva týmy
babytenisu a jeden tým mladších žákyň. Pro čtyři děti jde již o druhou závodní sezónu, šest nováčků bude mít
premiéru. Aby byli co nejlépe připraveni, absolvovala většina z nich halové turnaje, kde měli možnost porovnat
svoje dovednosti s ostatními. Nejpilnější byli Valinka, Monička, Verunka,
Karolínka, Beátka, David, Ondra a
Tánička, výsledkově se dařilo nejvíc
Verunce (4. a 6. místo), Kryštofovi (2.
místo), a Valince, která turnaje v České Třebové a Brně dokázala vyhrát!
Ze všech takových výsledků máme
obrovskou radost.
S přicházejícím jarem nás čeká přechod z tělocvičny na venkovní dvorec
u Čípků. Zároveň se rozběhnou práce
na novém areálu u koupaliště s cílem
co nejdříve postavit a zprovoznit oba
velké a jeden malý tenisový dvorec
pro všechny děti i širokou tenisovou
veřejnost.
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Plánujeme uspořádat turnaje pro
děti podle věku a výkonnosti, již tradiční turnaj pánských čtyřher Gentleman´s cup, tréninkové hodiny pro dospělé a v létě i dětský tenisový tábor.
Nejen na jaře nás tedy čeká spousta práce, tenisových zápasů, turnajů,
tréninků a zážitků. Věříme, že se na
sportovním poli neztratíme a já už
vám příště budu moci napsat o tom,
jaké to je, hrát v novém sloupském tenisovém areálu.
Karel Balcar
Zimní sezóna na sloupském kluzišti 2016 – 2017
Hned na začátku bych chtěl říct, že
letošní sezóna na kluzišti se opravdu vydařila. Po několika letech přišlo
mrazivé počasí již začátkem prosince a vydrželo až do poloviny února.
V pondělí 5. 12. jsme udělali první nástřik plochy a v následujících dnech
jsme pokračovali v lití vody na plochu.
Po těchto prvních mrazivých dnech
ale přišlo oteplení a vše nám roztálo. Oteplení naštěstí netrvalo dlouho,
a tak 15. 12. jsme opět pokračovali ve tvorbě ledu. Setkali jsme se ale
s technickými problémy. Přestalo nám
fungovat čerpadlo, které čerpá vodu
z potoka. Než jsme závadu našli a
opravili, naši hasiči nám zapůjčili kalové čerpadlo, a my tak mohli pokračovat a využívat tak mrazů, které přišly.

Sport

V pondělí 19. 12. napadl sníh, který
nám urychlil výrobu ledu. Ve čtvrtek
22. 12. byla ledová plocha v takovém
stavu, že bylo povoleno bruslení dětí
a bruslilo se až do Štědrého dne. Od
25. do 28. 12. přišlo oteplení, které
sice znemožnilo bruslení, ale ledu
moc neubylo. Od 29. 12. jsme opět
pokračovali se stříkáním a díky mrazům kolem -10°C se tak na Silvestra
už celý den bruslilo. Díky tomuto počasí a další údržbě proběhlo v pondělí 2. 1. lajnování kluziště a za přispění
mnoha pomocníků byla plocha za dvě
hodiny přichystána na první hokejový
zápas, který se uskutečnil 6. 1. 2017.
Ten den od rána hustě padal sníh. Na
ploše bylo 12 cm prašanu. Po výzvě
v místním rozhlase se sešla spousta
příznivců hokeje, kteří sníh odklidili a
kluziště na zápas připravili. Za to jim
patří velký dík.
Přátelské utkání se odehrálo mezi
našimi borci a mužstvem HC Blansko,
které tvořili hráči,
kteří za tento klub
hráli v letech 2002
– 2007 II. hokejovou
ligu. Mezi hráči se
objevil i Leoš Horák,
rodák ze Sloupu.
Krásná zimní atmosféra pod zasněženými skalami, mráz

-13°C, skvělá divácká kulisa, ale hlavně dobré výkony s kvalitním soupeřem. Takové bylo první utkání této sezóny: SLOUP – HC Blansko 5:9 – (1:1,
2:4, 2:4). I díky třem posilám z jiných
klubů jsme odvedli velmi dobrou práci a dokázali tomuto velmi kvalitnímu
soupeři dát pět gólů.
I v dalších dnech nám bylo počasí svým mrazem, kdy rtuť teploměru
klesala až k -16°C, velmi nakloněno.
Proto se začal připravovat další přátelský zápas s Letovicemi, který proběhl v úterý 17. 1. 2017.
S přípravou se začalo již v pondělí
a aby se dosáhlo co nejvyšší kvality
ledu, probíhá vždy zametání plochy
ledu košťaty. Tato činnost je docela
populární a schází se zde i nemálo
žen, hlavně manželek pomáhajících
brigádníků. Akce se tak stává jakousi
společenskou událostí.
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Zápas začal tradičně v 18:30 a počasí bylo k divákům přívětivější -6°C.
Zápas byl vyrovnaný. V první třetině
jsme udělali několik chyb a pustili
tak soupeře do vedení, které se nám
v průběhu utkání nepodařilo dotáhnout alespoň na remízu. Obě mužstva
chtěla vyhrát, takže trestná lavice, na
rozdíl od zápasu s Blanskem, se občas zaplnila. Utkání SLOUP – LETOVICE 3:4 (1:3, 2:1, 0:0)
Další akcí na našem kluzišti byl již
tradiční Karneval na ledě pro děti i
dospělé. Uskutečnil se v neděli 21. 1.
od 14:00 do 16:00 hodin. Na rozdíl od
loňského roku, kdy bylo jasno a teplo,
letos teploměr ukazoval -5°C a obloha byla zatažená. To ovšem na účasti nebylo nikterak poznat, protože se
sešlo opět kolem stovky masek. Pro
účastníky byly přichystány nejrůznější
soutěže, proběhlo společné fotografování a na závěr pořadatelé připravili
tombolu. Nikdo z účastníků neodcházel s prázdnou. Hlavně pro dospělé
byla v provozu Jedová chýše s nabídkou teplých a jinak záhřevných nápojů. Tato akce probíhá pod záštitou TJ
Sloup, kdy hokejisté připraví led a zázemí v kabinách a o kulturní program
se stará tým složený ze členů několika oddílů tělovýchovné jednoty pod
vedením Jitky Novákové.
Toto byly hlavní akce na sloupském
ledě. Jinak v ostatní všední dny pro34

bíhalo veřejné bruslení od 8:00 do
17:00, po tomto čase jsme opět upravolali led na druhý den. V tyto všední
dny bylo hřiště hojně využíváno místní
ZŠ v rámci hodin tělocviku. Ledovou
plochu si také pronajímaly skupiny
sportovců z okolních vesnic. O víkendu dopoledne sloužil led pro tréninky
hokejových skupin a od 11:00 do večera opět veřejnosti.
Výroba a údržba ledu byla a je časově i fyzicky náročná. Letošní tým
ledařů byl ve složení Oskar Novák,
Pavel Svoboda, Hynek Vašíček a Jiří
Sotulář. O úklid nabrusleného sněhu se průběžně starali návštěvníci a
dopoledne žáci a učitelé naší školy.
Když napadlo větší množství sněhu,
vypomohl Michal Nejezchleb s obecním traktorem. Všem, kdo se jakýmkoli způsobem k údržbě připojili, bych
chtěl velmi poděkovat.
Právě skončená zima byla svým
průběhem nejlepší za posledních několik let. Bruslilo se od 22. 12. do 16.
2. Mezi 29. 12. a 2. 2. – to je 36 dní nevystoupila teplota nad 0°C.
Jaká bude ta příští sezóna 2017 –
2018 nevíme, ale pokud to počasí dovolí, tak se ve Sloupě „Pod Skalami“
bude opět bruslit.
Pavel Svoboda

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
letošní zima plně dostála svému
názvu, a tak se mnozí po procházce (nebo v rámci prevence před
chřipkou) zahřáli stopkou slivovice –
moravského to národního nápoje. A
právě slivovici se dnes budeme věnovat v rubrice Luštění pro každého.
Správné řešení obou tajenek zašlete emailem na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste
napsané společně se jménem, příjmením a čp. na lístku do kanceláře
městyse. Termín je do 30. 4. 2017.
Vylosovaní luštitelé z minulého čísla jsou: Zdeňka Mikulášková, Marie
Součková a Marie Kuběnová.
Křížovka a osmisměrka
Většina národů má svoje národní
nápoje – Rusové vodku, Angličané
whisky, Srbové rakiji, Rumuni cujku,
Francouzi koňak, Slováci borovičku
a my slivovici. Její rozšíření nebylo
paradoxně jen otázkou náklonnosti
k pití. Sám císař Josef II. podporoval pálení slivovice i subvencemi,
aby tak rolníkům zabránil či omezil
pálení ze žita (rži). A trvalo to léta,
než se slivovice vžila. Poté se již
švestka vysazovala ve velkém, takže například před rokem 1929 bylo

na Moravě napočítáno více jak 7
200 000 švestkových stromů. Vlivem
silných mrazů ale jejich počet klesl
v roce 1930 na pouhých 4 442 907.
Při primitivním pálení docházelo občas k otravám. Velká revoluce přišla
v roce 1934, kdy byla na trh uvedena – viz tajenka křížovky. Došlo
dokonce k tomu, že elektrárny pro
pálení zavedly výhodnou sazbu za
proud.
Vraťme se však ještě o pár desítek let zpět, a sice do roku 1895, kdy
se v Praze uskutečnila Národopisná
výstava. V sekci „E“ pod číslem 958
vystavovala jistá Marie Nesňalová
z Uherského Brodu výrobu zdravotní slivovice a borovičky. Pod číslem
960 pak Josef Pálínek z Lomnice
u Tišnova jako „vyrábitel“ slivovice
popisoval, že v jeho případě jde
o: neporušenou švestkovou slivovici
vlastní výroby, zbavenou přiboudliny. Přiboudlina je směs vyšších alkoholů a jednou z její součásti je i
– viz tajenka osmisměrky.
Na závěr ještě jedna drobnost.
Náplni v plastových nádobách říkáme mač. V minulosti se však používal i jiný, poněkud nelichotivý název
– břečka.
Miloslav Kuběna
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Vodorovně: A. Tábor, fosfid manganu, nemoc rtu. - B. Africký slon, Verdiho opera, vojenská
jednotka. - C. Anglicky hluchý, francouzsky dáma, hora Pražské plošiny. - D. Velmi krátké
vlny, mezinárodní kód Malawi, WC. - E. Svazky slámy, platidlo Indie, SPZ Rožnava. - F.
Chemická značka lawrencia, druhá část tajenky. - G. Náš překladatel, dětské citoslovce,
rostlina z čeledi makovitých. - H. Rozhlasová společnost Kamerunu a Konga, označení
letadel Iráku, znetvořený plod švestky, ta také. - I. Aleutský ostrov, třetí část tajenky. - J.
Jihnout, zdatnost, jedna z bohyň osudu.
Svisle: 1. Kydnutí, vakovitě rozšířená část jícnu ptáků, anglicky krysa. - 2. První část tajenky. - 3. Značka molybdenu, starořímský (latinský) pozdrav, iniciály nositele Nobelovi ceny
za lékařství z roku 1977, stará solmizační slabika. - 4. Udivený, megapascal (značka),
ženské jméno (24. 10.). - 5. Anglicky porodní bába, Rybalkovy iniciály. - 6. Ostrov v Šalamounových ostrovech, druh tabáku, německé ženské jméno. - 7. Oddělení práce a mezd,
odejít. - 8. SPZ Opavy, domácky Alena, cizí ženské jméno. - 9. Plechový hrnek, římsky
1003. - 10. Mezinárodní zkratka souhvězdí Vozka (AURIGA), mešní roucho, značka cesia.
- 11. Iniciály skladatele Ščedrina, dvojice (knižně), Havajský mys.
Nápověda: Erš, Kaea, Ndai
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PARKUR, SETNINA, TAHOUNEK, TUPOTA, PRODUCENT, ODEONY, KOPOV, SLOVESO, PLASTIKA, STOIK, MODELY, BOUŘKA, KRUHY, VŘÍDLO,
KDYSI, KOKOS, PŘÍMLUVA, KUDRLINA, DROBNOST, NOSNÍKY, KONDENZOR, NEČISTOTA, RADAN, ŘVOUN, POZÉR, VAZELÍNA, BYSTA, OBNOSY,
PLÁNY
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Inzerce

Portál RegionBlanensko.cz už 5 let informuje o aktuálním dění v regionu
Hledáte práci v místě vašeho bydliště? Chcete si
přečíst aktuální zprávy anebo naplánovat akci na víkend? Na webovém portálu www.RegionBlanensko.
cz najdete vše, co o dění v regionu chcete vědět.
Portál RegionBlanensko.cz je v provozu od roku
2012 a postupně se z něj stal jeden z největších
informačních webů v regionu. Denně přináší informace o všem, co se v regionu děje. Portál není zaměřený na specifické téma, a
proto si na něm každý najde něco zajímavého.

KOUPÍM DŮM/CHALUPU.
SLOUP A OKOLÍ.

TEL.: 720 598 284

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 30. března 2017 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. června 2017.
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