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SLOVO ÚVODEM
Milí spoluobčané,
čas plyne jako voda a jen co odtál poslední sníh a oschla tráva, je tu léto a s ním
čas dovolených a letních radovánek.
Fotbalová sezóna končí a i já se těším
na volnější dny, které, jak doufám, si užiji
v rodinném kruhu. Rád bych vás všechny
pozval na sloupské koupaliště, kde najdete
jedno ze dvou nových dětských hřišť. Těším se, že cestou k fotbalovým kabinám se
budu moci s vnoučaty zastavit a nechat je
užívat si nejen nové hřiště, ale především
krásu léta a okolní přírody.
Vždyť co je nejkrásnějším hřištěm? Přeci

Kdo byl ten

les, potok a louka. Dětská fantazie je ne-
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konečná a jen my dospělí si myslíme, že je
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Luštění pro
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nutné všemu dát řád a formu. Proto pusťme
děti do lesa a nechme je si tvořit svá vlastní
hřiště.
Přeji vám příjemné prožití nejen letních
měsíců.
Karel Mikulášek
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AKTUALITY Z RADNICE
Úspěšné žádosti o dotace
V rámci letošních dotací z Jihomoravského kraje byly podány žádosti o
finanční podporu v těchto oblastech:
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského
kraje, kde jsme se dohodli na obnově
zastaralých dýchacích přístrojů pro
místní zásahovou jednotku. Naše žádost bylo vyhodnocena kladně a můžeme počítat s dotací ve výši 168 tis.
Kč.
Dále jsme v rámci Podpory rozvoje
venkova Jihomoravského kraje žádali
o dotaci na výměnu oken a dveří na
Úřadu městyse, kde můžeme počítat s dotací 225 tis. Kč a ve stejném
programu jsme obdrželi dotaci na
rozvoj místní knihovny ve výši 33 tis.
Kč. Knihovna získala ještě další dotaci v programu VISK 3 z Ministerstva
kultury ve výši 19 tis. Kč. S dotací ve
výši 96 tis. Kč z Jihomoravského kraje na platbu úroků uspěl Svazek obcí
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace.
Informační centrum
V letošním roce bude zajištěn provoz informačního centra v budově
Úřadu městyse Sloup v letních měsících červenec a srpen v době od
10:00 – 17:00 hod. Součástí bude
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opět výstavní expozice - Pivo a hospoda, všeobecná pohoda.
Koupaliště
V návaznosti na začátek prázdnin je
v plánu spuštění provozu sloupského
koupaliště. Byla provedena dílčí oprava a kompletní nátěr bazénové vany.
V jarních měsících jsme se potýkali s
menší havárií, kdy v bazénu skončily
dva vzrostlé smrky, které poškodily
bezpečnostní oplocení. V rámci areálu je možnost využívat nové dětské
hřiště, dokončený kurt na beach volejbal a dva tenisové kurty. Restaurace na koupališti bude otevřena v
závislosti na počasí a na provozu bazénu. Malým hendikepem je kvalita
travnatého povrchu a finálních úprav
v okolí spodní části bazénu, které by
však neměly mít vliv na celkový provoz.
Nová ředitelka v mateřské škole
Sloup
Stávající dlouholetá ředitelka MŠ
Sloup, p. Hebelková, se rozhodla v
letošním roce ukončit pracovní poměr
na pozici ředitelky. Zřizovatel MŠ, což
je městys Sloup, tedy vyhlásil konkurz
na uvolněnou pozici. Ze čtyř přihlášených kandidátek byla na základě
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doporučení šestičlenné konkurzní komise vybrána nová paní ředitelka Bc.
Marcela Houdková, která je jmenována s účinností od 1. 8. 2019. Odcházející ředitelce p. Hebelkové děkujeme za dlouholetou práci a přejeme
hodně pohody v další životní etapě.
ZŠ Sloup
V průběhu měsíce června bylo prováděno tlakové mytí fasády na budově základní školy ze severních stran.
Fasádu tato údržba na první pohled
oživila. V průběhu prázdnin bude
ještě opravena zásobovací rampa
u školní kuchyně a proběhne běžná
prázdninová údržba. Dne 27.
6. 2019 od 15:00 hod přijme
starosta městyse letošní absolventy a nejlepší žáky z jednotlivých tříd v kulturním domě.
Zastupitelstvo na svém jednání
dne 22. 5. 2019 odsouhlasilo
podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 9 „ Rozvoj a infrastruktury základních škol“. V
rámci tohoto projektu je řešena
kompletní oprava a zbudování
přírodovědné učebny, laboratoř chemie, kabinet chemie,
bezbariérové WC, přístupová
rampa před vchodem do ZŠ
a schodolez. Předpokládaný
rozpočet přesahuje částku 5
milionu korun českých.

Sloup – sever
K velké spokojenosti občanů, kteří
mají postavené své RD v místní části
Sloup – sever, byla kompletně dokončena tato část městyse. Jako poslední byl dokončen zbývající úsek chodníků a ulice doslova prokoukla. Po
nezbytných administrativních krocích
proběhla v pořádku i následná kolaudace. V této části městyse zůstal jeden nezastavěný stavební pozemek.
Kácení stromu na hřbitově
Díky extrémnímu suchu v loňském
roce je patrný nárůst velkého množství uschlých stromů. V kombinaci s

Kompletní dokončení části
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častějšími větrnými poryvy
se narušené stromy stávají
zejména v rámci veřejného
prostoru nebezpečným prvkem. A tak jsme byli donuceni
pokácet na místním hřbitově
letitý smrk pichlavý, ze kterého doslova pršelo suché jehličí. Z důvodu tohoto špatného
zdravotního stavu se stal přímým ohrožením zdraví obyvatel a majetku.
Opravený kříž na hřbitově
Dle posledních informací
finišuje oprava demontovaného kříže z místního hřbitova a
do konce června by měl být
navrácen na původní místo.
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Zkrášlujeme městys, ale…
Mimo pravidelnou údržbu veřejného
prostoru městyse se snažíme vhodně
doplňovat i okrasnou výsadbu, kterou
se mohou pokochat místní občané i
návštěvníci z širokého okolí. Naprosto nepochopitelné tak je, že tato výsadba je předmětem opakujících se
krádeží!
Dalším a bohužel stálým nešvarem,
je zaplňování kontejnerů ve sběrných hnízdech vším možným. Proto
zasílám odkaz na podrobnější informace o třídění: www.jaktridit.cz. A
opět opakuji a apeluji na občany, že
je bezplatná možnost odevzdání odpadu i nebezpečného do sběrného
dvora ve Veselici. Odvoz se dá zajistit
i ve spolupráci s městysem. Věřte, že
když někdo opravuje např. koupelnu a suť umístí do kontejnerů např.
u hřbitova, nejenže porušuje zákon
o odpadech, ale prodražuje celkové
náklady na likvidaci odpadů všem občanům, neboť obsah musíme vysypat
a na místě přebírat. Hlavně, že sám
dotyčný občan bezohledně ušetří pár
stovek. Tímto jsme donuceni sběrná
hnízda průběžně monitorovat!
Na závěr Vám všem přeji krásné
léto, pohodově strávené dovolené a spoustu načerpané energie.
Ing. Martin Mikulášek
starosta

USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 2/2019 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 22. května 2019
U1/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovatele
zápisu Hynka Štrajta a MVDr. Vladimíra Suchého, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 1 (MVDr. Suchý Vladimír). Usnesení U1/22. 05. 2019 bylo
schváleno.
U2/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje navržený
program dnešního zasedání. Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0.
Usnesení U2/22. 05. 2019
bylo schváleno.
U3/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
vzalo informaci o plnění usnesení
na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U3/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U4/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy
Sloup za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U4/22. 05.
2019 bylo schváleno.
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U5/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Sloup za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U5/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U6/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku městyse Sloup
za rok 2018. Ke schválení účetní
závěrky bude vytvořen Protokol o
schválení závěrky za rok 2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U6/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U7/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje závěrečný účet městyse Sloup
za rok 2018 a Zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření městyse
Sloup za rok 2018 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením s
výhradami a přijalo tato nápravná
opatření. (Písemnou informaci o
přijetí opatření k nápravě zjištěných
vad a nedostatků zašle starosta
městyse přezkoumávajícímu orgánu vždy do 15 dnů po projednání
závěrečného účtu v zastupitelstvu
městyse).
1) Chybně vyplacená částka uvolněného člena zastupitelstva městyse za měsíc leden/2018 byla kom8

penzována v měsíční odměně za
duben/2019, která byla ponížena o
uvedených 1532 Kč.
2) Nabytá veřejně přístupná komunikace v parametrech místní (na
základě darovací smlouvy s panem
R. S. ze dne 3. 10. 2018), byla zařazena do majetku městyse Sloup, ve
výši 374 150 Kč, účetním dokladem
č. 500017 ze dne 18. 4. 2019.
3) Městys Sloup v budoucnu vždy
zveřejní na profilu zadavatele každou smlouvu na veřejnou zakázku
v souladu se zákonem č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U7/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U8/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí výsledek hospodaření za období leden až duben 2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U8/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U9/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dary pro MS Hřebenáč (7 000 Kč),
Český svaz včelařů (7 000 Kč), SH
ČMS – okrsek Sloup (2 000 Kč),
Sigma Pumpu (10 000 Kč), SDH
Sloup (25 000 Kč) a pověřuje starostu podpisem darovacích smluv.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdržel se 0. Usnesení U9/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U10/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje změnovou Obecně závaznou vyhlášku
městyse Sloup č. 2/2019, kterou se
stanovují pravidla pro pohyb psů
na veřejném prostranství v městysi
Sloup.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U10/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U11/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb s Městem Blanskem pro rok 2019 (na služby sociální prevence částku ve výši 8 000 Kč
a na služby sociální péče částku ve
výši 22 000 Kč) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdržel se 0 (p. Čípek se vzdálil).
Usnesení U11/22. 05. 2019 bylo
schváleno.
U12/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
dílo č. 1/2019 se společností Tritius
Solutions a. s., jejíž předmětem je
instalace a konfigurace knihovního
systému Tritius a převod dat ze stávajícího systému Clavius. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem

smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U13/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
schvaluje přijetí dotace z Ministerstva kultury, VISK 3_2018.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U13/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U14/22. 05. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a bere
na vědomí Rozpočtové opatření
č. 2/2019 a schvaluje Rozpočtové
opatření č. 3/2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U14/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U15/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu č.: 1030047871/001 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene (umístění kabelu NN), při akci
„Sloup – úprava DS, Čermák“, (jednorázová úplata 1000 Kč bez DPH)
na pozemku parc. č. 134/61 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu, s E.ON
Distribuce, a.s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U15/22. 05.
2019 bylo schváleno.
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U16/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
č.: 1030047873/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene,
(umístění kabelu NN a uzemnění)
„Sloup – přel. kab. skříně, parc. č.
134/1“, (jednorázová úplata 1000
Kč bez DPH) na pozemku parc. č.
134/1 a 134/61 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, s E.ON Distribuce,
a. s. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U16/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U17/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s převodem částky 132 000 Kč na neinvestiční dotaci, která bude použita
k pořízení neinvestičního majetku
v nové učebně fyziky.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U17/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U18/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s úhradou
technického zhodnocení budovy
základní školy ve výši 552 026,20
Kč, dle vyfakturovaných činností souvisejících s pořízením nové
učebny fyziky.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U18/22. 05.
2019 bylo schváleno.
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U19/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s podáním
projektové žádosti v rámci výzvy č.
9 „Rozvoj infrastruktury základních
škol“ PR IROP SCLLD Moravský
kras jinak.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U19/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U20/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s přijetím
dotace pro ZŠ (interaktivní besedy,
animovaný workshop, vědomostní
soutěže regionálních škol, spolupráce s centry ekologické výchovy).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U20/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U21/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o dotaci z rozpočtu
JMK, č. JMK057586/19/ORR – na
akci „Obecní knihovna Sloup“, ve
výši 33 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U21/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U22/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a Smlouvu o dotaci z rozpočtu
JMK, č. JMK057585/19/ORR – na
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akci „Rekonstrukce oken a dveří“,
ve výši 225 000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U22/22. 05.
2019 bylo schváleno.
U23/22. 5. 2019 Zastupitelstvo
bere na vědomí informaci o dokončení dětského hřiště u KD a v are-

álu koupaliště. U kulturního domu
bylo nové hřiště vybudováno na
místě původního dětského hřiště,
které bylo tímto zrušeno a vyřazeno
z majetku městyse Sloup. (nevyhovující technický stav).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U23/22. 05.
2019 bylo schváleno.

Inzerce

Navyšte své úspory

O 10 % ROČNĚ
Peníze v bance nevydělají. Výnos ze stavebního a penzijního
spoření sotva pokryje inflaci. Nedůvěra v investiční fondy
nebo dluhopisy způsobuje, že lidé již nechtějí podporovat
cizí firmy, které z Česka jen vyvezou zisk, zanechají zde
zničenou přírodu a unavené zaměstnance. Lidé chtějí kromě
vysokého zisku také uspokojení, že jejich činnost dává smysl.
Proto čím dál více občanů využívá ryze českou společnost
BeskydBenk s.r.o., která jejich úspory ročně navýší o celých 10
% a dá jim pocit uspokojení, že dělají nejen maximum pro své
finance, ale i maximum pro rozvoj české přírody, pro rozvoj
českého včelařství. Nemusíte sami včelařit. Jen si zakoupíte
včelí úly a následně je firmě pronajmete. Firma
vám formou ročního nájemného vyplatí 10 %
z pořizovací ceny úlů a po skončení nájmu
od vás úly zpět odkoupí za pořizovací cenu.

Po vyplnění formuláře na www.beskydbenk.cz
nebo zavolání na 608 88 00 23, vám vše zašleme.

Práci nechte včelám, vy si užívejte života!
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Vzácná návštěva ve škole
ZŠ Sloup se dostalo velké pocty a
důvěry. Čestný sloupský občan pan
Zbyšek Nečas, který ve válce sloužil v
Royal Air Force v Anglii, odkázal škole
dva své cenné válečné deníky. Předání deníků proběhlo ve škole v pondělí 13. května za účasti představitelů
městyse a tisku, kdy jsme ve škole přivítali vzácného hosta - vdovu po panu
Nečasovi, paní Rosemary Pemberton.
V příštím školním roce plánujeme
zařadit několikadenní projektovou výuku, která se bude týkat pana Nečase

a také ostatních českých letců v Anglii
během druhé světové války. Škole se
již také ozvali dva spisovatelé, kteří by měli o prohlídku deníků zájem.
Ze všeho nejdříve však plánujeme jejich citlivou restauraci a převedení do
elektronické podoby.
Obhajoby ročníkových prací! Od
pondělí 10. června do čtvrtka 13.
června 2019 se v nové učebně fyziky
ZŠ Sloup konaly obhajoby ročníkových prací žáků 9. ročníku. Ročníkové
práce jsou originálním projektem pedagogů ZŠ Sloup, který je určen pro
žáky 9. tříd. Hlavním cílem je naučit
je využívat získané poznatky v praxi a
vhodně doplnit učivo základní školy.
Každý žák si zvolí zadané téma, vybere konzultanta či konzultanty z řad
pedagogů a má za úkol vypracovat a
před komisí obhájit individuální práci
o rozsahu přibližně 5 – 15 stran.
Pro žáky druhého stupně plánujeme
na podzim studijní vzdělávací zájezd
do Anglie. Bude připraven pestrý program - pěší prohlídka londýnských
pamětihodností s průvodcem, celodenní výlet do Stonhenge, prohlídka
královského města Windsor, výlet do
univerzitního areálu Oxford (návště-
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va míst, kde se natáčel Harry Potter),
hrad Tower of London a další.
Mnozí z vás si jistě pamatují doby,
kdy ZŠ Sloup každoročně pořádala
sportovní akci Olympiáda dětí a mládeže. V letošním roce na tuto tradici
navážeme a koncem školního roku
uspořádáme pro děti prvního stupně
šesti okolních škol jednodenní Atletickou olympiádu Cirsia.
ZŠ Sloup je jediná škola v okolí,
která systematicky připravuje žáky k
prvním stupňům mezinárodních jazykových zkoušek Cambridge ESOL a
na zkoušky svým žákům také přispívá. Získané certifikáty jsou žádaným
dokladem úrovně znalosti angličtiny,
uznávaným více než 11 000 zaměstnavateli, univerzitami a institucemi po
celém světě. Letos na jaře absolvovalo zkoušky celkem 7 uchazečů z šestých tříd. Na jazykových zkouškách
se škole dostalo ocenění organizátorů.
Cirsiády jsou vědomostní soutěže,
které pořádá ZŠ Sloup v květnu pro
šest okolních škol. Žáci změřili svoje
vědomosti v českém jazyku, matematice, angličtině, informatice a zapojily
se také děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Gratulujeme žákům,
kteří úspěšně reprezentovali ZŠ
Sloup. Kompletní výsledky najdete na
www.zssloup.net.

Každý rok v létě bývá ve škole živo.
V průběhu dvou měsíců se totiž musí
stihnout velké množství prací. Vzhledem k velikosti školní budovy je třeba
po částech opravovat, rekonstruovat
a vyměňovat v podstatě nepřetržitě
každý rok. Letos o prázdninách nás
čeká toto:
• Malování – 3 celé třídy, spodní
chodba u fyziky, 1 oddělení družiny, sklad potravin.
• Kompletní renovace dveří na spodní chodbě u fyziky.
• Výměna osvětlení dvou tříd.
• Nová interaktivní tabule – třída Mgr.
Šamalíkové.
• Profesionální čištění fasády.
• Oprava rampy u kuchyně (zajišťuje
zřizovatel).
• Profesionální ošetření umělé trávy
na hřišti.
• Oprava bazénu.
• Nový nábytek do čtyř tříd na prvním
stupni.
• Výměna linolea – schody, 1 oddělení družiny.
• Rekonstrukce pracovny školního
poradenského pracoviště.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
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Ridewheel je název cyklistické show, při které se žáci nejen pobavili, ale především
dověděli mnoho důležitých informací o bezpečnosti silničního provozu.

Srbové ve Sloupě

Ve dnech 7. - 11. května navštívili
ZŠ Sloup žáci a učitelé ze srbské základní školy v Kragujevaci. Spolupráce mezi těmito školami trvá již 11 let.
I tentokrát byl pro děti i učitele připraven zajímavý program. Děti navštívily
historické centrum Brna a vědecké
centrum Vida, ale hlavně si užily pestrý program v rodinách. Seznámily se
s novými kamarády, procvičily v angličtině a poznali kulturní odlišnosti.
Poslední den se uskutečnilo vystoupení jak našich žáků, tak i hostů,
mohli jsme ochutnat srbské potraviny a všichni jsme dostali symbolické
14

srdce, jako projev náklonnosti a přátelství. Naše spolupráce bude trvat i
nadále, protože se nejedná jen o předávání vědomostí dětem, ale i o překračování hranic mezi národnostními
odlišnostmi a lidskými předsudky.
Moc děkujeme všem zúčastněným
rodinám.
Mgr. Vladěna Ševčíková

My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky

a pexesa s tematikou bezpečného
chování.

Každý vám to jistě poví,

Začátkem května proběhl zápis
dětí do naší mateřské školy. Tentokrát byly všechny děti přijaty.

červen je dost sluníčkový.
Zrají třešně, končí škola,
na děti už léto volá.
Možná i v létě o prázdninách si děti
vzpomenou na zážitky ze školky. Tak
si poslední akce v naší školce připomeneme.
Koncem března jsme se vypravili
do kina v Blansku na divadelní představení šestičlenného souboru divadla DS Praha „Čtyřlístek a talisman
moci“. Děti zažily se čtveřicí nerozlučných kamarádů velké dobrodružství.

K zápisu do Základní školy Sloup se
z naší školky dostavilo 12 dětí, osm
chlapců a čtyři děvčata a všichni zasednou v září do školních lavic, nikdo
nedostal odklad školní docházky.
Na oslavu Dne matek jsme uspořádali besídku, kde děti pro maminky
přednášely, zpívaly, předvedly hudebně pohybové hry a cvičení podle
hudby s názvem „Na dvorku“. Nakonec maminkám popřály s vyrobeným

V dubnu jsme se zúčastnili propagace policie ČR, která probíhala na
dvoře ZŠ Sloup. Policisté dětem přiblížili význam a práci policie a ukázali vybavení k tomuto povolání. Děti
obdržely omalovánky, vystřihovánky
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dárečkem a perníkovým srdíčkem.

dveří.

Poprvé k nám do školky zavítalo divadlo Ryby, raky a zahrálo pohádku
„O líném Honzovi, tříhlavém drakovi
a povidlových buchtách“. V pohádce
hrály metrové loutky a zaznělo několik písniček v doprovodu kytary a děti
si také zazpívaly. Představení se dětem moc líbilo.

Rozloučení s dvanácti předškoláky
proběhne s divadlem Netratrdlem. Po
zahrané pohádce budou děti slavnostně pasovány na školáčky. Následovat budou hry, zábava, sportování
a opékání párků. Doufám, že nám
bude přát počasí a vše se odehraje
na naší školní zahradě a společně si
to s rodiči a dětmi užijeme.

Velice zajímavá a zábavná byla
cyklistická show, kam nás pozvala
základní škola a rozhodně jsme nelitovali. Myslím si, že takové akrobatické výkony na kole děti ještě naživo
nikdy neviděly.
Medouškovo divadélko nám přijelo
do školky zpříjemnit čekání na prázdniny pohádkou „Eddieho prázdninové dobrodružství“. Do napínavého
příběhu se děti zapojily sbíráním indicií, aby zachránily Eddieho. Všechno
dobře dopadlo a děti byly také poučeny na prázdniny.
Zdárně jsme ukončili projekt „Život
nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“. Do České obce sokolské jsem
zaslala hodnocení projektu a fotografie dětí z plnění úkolů. Děti budou na
konci školního roku odměněny diplomy, medailemi, reflexními přívěsky
Sokolíka a omalovánkami.
Na výlet pojedeme k vojákům do
Olomouce, kde bude pro děti připraven program v rámci dne otevřených
16

Začátkem června proběhl konkurz
na obsazení místa ředitelky naší mateřské školy, jelikož odcházím do
důchodu. Přála bych zvolené paní
ředitelce, aby se jí dobře pracovalo,
aby si vytvořila spolehlivý kolektiv zaměstnanců a hlavně - aby se děti v
naší školce cítily bezpečně a spokojeně.
Přeji všem krásné léto a pohodovou
dovolenou.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
ráda bych se s vámi prostřednictvím
těchto řádků podělila o nejnovější informace a zprávy ze sloupské obecní
knihovny. Začátkem roku 2019 jsme
spolu se zřizovatelem knihovny podali
hned dvě žádosti o dotace pro knihovnu; jedna se týkala přechodu na nový
knihovní systém, ve druhé jsme zažádali o nové regálové vybavení. V obou
případech byla, k mé nemalé radosti,
žádost úspěšná a dotace jsme získali. V nejbližších týdnech až měsících
tedy knihovna projde modernizací
a dojde ke zkvalitnění a zefektivnění
služeb. Zní to zřejmě trochu jako klišé,
nicméně knihovny mají v dnešní době
jedinečné, nezastupitelné místo, kdy
jejich funkci nelze nijak nahradit. Čtení knih je nesmírně důležitým aspektem, který má vliv na formování lidské
osobnosti od nejútlejšího věku. Díky
četbě se později rozvíjí slovní zásoba,
představivost, myšlení a toto v celku
má nemalý vliv na inteligenci každého jedince. Pochopitelně, v moderním
světě už nemohou být knihovny pouze „půjčovnou“, ale stávají se jakýmsi komunitním centrem obce. V řadě
případů spolupracují s dalšími spolky
– kulturními středisky a zařízeními, a

společně se tak podílejí na obstarání kulturního vyžití a zajištění komfortního života v obci.

A ano, i u nás ve Sloupě si dovedu
představit, že se knihovna stane spolu s dalšími aktivy pomyslným středobodem městyse. Byla bych velice
ráda, kdyby se podařilo na základě
kladných ohlasů od čtenářů a návštěvníků knihovny, a také v souladu
se Standardem pro dobrou knihovnu,
vydávaným Národní knihovnou v Praze, zvýšit počet výpůjčních hodin pro
veřejnost. Ve prospěch knihovny hraje fakt, že v období leden – květen
17

Kultura

2019 máme více než 50 nových registrací, počet výpůjček ve sledovaném
období dosáhl čísla 638, konalo se
zde přes 40 akcí pro školy i veřejnost
a celková návštěvnost knihovny od
počátku tohoto roku bylo úctyhodných 1211 zájemců z řad čtenářů i
veřejnosti.
Během letních prázdnin bude
knihovna v tzv. letním režimu – jedním
z důvodů je zejména výše zmíněný
přechod na nový knihovní systém a
s tím související další rozsáhlá aktualizace knihovního fondu. Těšit se
ale můžete například na knižní bazar,
workshop zaměřený na balení atypických rozměrů učebnic, podzimní díl-

nu a mnoho dalšího.
Milí čtenáři, dovolte mi, abych vám
popřála krásné léto, dětem spoustu
nezapomenutelných zážitků a vám
všem příjemné chvíle (nejen) s dobrou knihou.
Přehled registrací nových čtenářů a počtu uskutečněných výpůjček ve sledovaném období leden
- duben
Rok
Nová
registrace

Rok
Počet
výpůjček

2017

2018

2019

27

4

47

2017

2018

2019

279

373

489

Ve sledovaném období leden – duben 2019 vykazuje knihovna výrazný
nárůst návštěvníků, který je daný jednak navázáním spolupráce se základní a mateřskou školou a jednak realizací kulturních a vzdělávacích akcí.
Celkový počet akcí uskutečněných
pro školy i veřejnost byl 37; počet návštěvníků 685.
Iveta Pernicová
knihovnice
ROZHOVOR S ...
Přiznám se, že sousloví „starobní důchod“ mi zní trochu děsivě. A
v souvislosti s některými konkrétními
jedinci navíc dost absurdně. Jedním
18
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z těchto lidí je Hanka Hebelková, ředitelka sloupské mateřské školy. Milá,
usměvavá žena, s níž ve spojení nabývá ono slovo „starobní“ úplně nový
rozměr :-) Někteří lidé prostě asi umí
zastavit čas.
Když před lety nastupovala jako
učitelka ve Sloupě, byla tady ještě
školka „horní“ a „dolní“, od roku 2002
pak nová moderní budova, kam přešla už jako ředitelka. Po dlouhých letech práce s dětmi teď opouští svou
profesi a čeká ji nová životní etapa.

Hani, už víš, co si počneš s volným časem, který ti teď přibude?
Ještě nevím, jaké to bude, až zůstanu doma. Zatím si to nedovedu představit, ale doopravdy jsem se rozhodla skončit. Práci s dětmi jsem měla
ráda, ale všechny legislativní změny,
co se valí do školství a ta administrativa kolem mě už docela unavovala.
Myslím, že mých pět vnoučátek mě
dostatečně zaměstná.

Kdy tedy přesně odcházíš?
V červenci. Měla bych jít až koncem
kalendářního roku, ale chci, aby předání funkce nové paní ředitelce proběhlo v klidu, ne hekticky, tak, aby si
to od září už všechno organizovala a
vedla sama.
Vrátíme se teď v čase zpět. Když
ses rozhodovala, co budeš životě dělat, byla práce s dětmi jasná
volba?
Bylo to strašně jednoduché, protože od malička jsem chtěla být učitelka. Jako malá
jsem všechny svoje panenky a plyšáky učila a vychovávala, pořád jsem si hrála
na školu. Prostě jsem měla
k dětem vztah. Tatínek byl
v Kanicích, odkud pocházím, předsedou Sokola, odmalička mě všude s sebou
bral, pořád jsem byla mezi
lidmi, mezi dětmi.
Takže žádný plán „B“ v záloze nebyl?
Vůbec jsem nepřemýšlela o ničem
jiném. Věděla jsem, že pokud budu
chtít jít na pedagogickou školu, musím umět hrát na nějaký hudební nástroj. Tak jsem začala hrát na housle. Udělala jsem zkoušky na Střední
pedagogické škole v Boskovicích a
byla jsem přijatá. Na začátku prázd19
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nin ale přišel dopis, že se zřizuje pedagogická škola ve Znojmě a žáci z
okresů Brno-venkov, Jihlava a Žďár
nad Sázavou půjdou do Znojma. Tak
jsem šla do Znojma. Trochu jsem to
obrečela, přece jenom to bylo trochu
z ruky a navíc v Boskovicích jsem
měla kamarádku. Ale nakonec se mi
ve Znojmě líbilo.
Kde jsi pak po škole začala pracovat?
Ještě během studia jsem chodila na
praxi v Bílovicích nad Svitavou, kde
jsem byla i po maturitě. V listopadu
jsem se pak vdala, přestěhovala se
do Sloupu a do Bílovic jsem dojížděla. Chtěla jsem si ale najít místo někde
na okrese Blansko a poštěstilo se. Od
prvního ledna 1980 už jsem byla jako
učitelka ve školce Vysočanech. Pak
jsem se dostala do Šošůvky a potom
do Sloupu, kde jsem byla celkem asi
32 let, od roku 1996 jako ředitelka.
Jak jsi snášela, když přicházely
nové děti poprvé do školky a plakaly, že chtějí s maminkou domů?
Je pravda, že když jsem byla mladší, tak jsem to snášela hůř. Bylo mi jich
líto, možná mi někdy i slzička ukápla.
S postupem času si s tím ale člověk
poradí. Děti se musí nějak namotivovat a nakonec si zvyknou všechny.
Když to srovnáš za těch moc let
praxe, dá se říct, že se děti v prů20

běhu času mění?
Dá se to říct. Děti jsou teď hodně
ovlivňované technikou. Počítače, počítače a zase počítače. Už si snad
ani neumí hrát, jak si dřív hrávaly. Přiznám se, že mi to dost vadí. Činnosti
ve školce mají být jiné než koukat na
obrazovku. Myslím si, že pro tak malé
děti je lepší učit se všechno, co potřebují, pomocí hraček, knížek a jiných
pomůcek, než je obrazovka. Nemáme
proto ve školce ani počítač, ani interaktivní tabuli.
Školka má teď kompletně opravenou střechu. Je ještě něco, co je
nutné opravit, vylepšit nebo doplnit?
Do konce prázdnin bych chtěla ještě zařídit nový koberec, protože je tam
teď pořád ten původní od doby, kdy
se školka otevřela, a je už opravdu
hodně opotřebovaný. Také by to chtělo nějaké nové hrací prvky na školní
zahradu. I když, abych řekla upřímně,
děti nejvíc zajímá ta zahrada samotná, všechny ty kopečky, stromy, keře,
terén. Je to úžasné, jak si tam dokážou vyhrát. Zahrada je skvělá.
Jak bys
s obcí?

shrnula

spolupráci

Perfektní. Pan starosta ochotně
vyslechne, kdykoli za ním s něčím
přijdu, snaží se vyhovět a pomoci.
Opravdu si nemůžu stěžovat.
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Ty sama také děláš pro obec hodně ve sboru pro občanské záležitosti.
Tomu se budu věnovat dál, zase z
toho sloupského dění nemůžu úplně
utéct :-)
Co tedy plánuješ jako budoucí
rentiérka, kromě rozmazlování
vnoučátek?
Nejvíc se těším na to, že budu usínat a probouzet se s úplně čistou hlavou. A že nebudu muset plánovat. Ve
školství se pořád plánuje a všechno
sepisuje:-) Stárnou nám rodiče, bude
potřeba se postarat. Maminku mám v
Kanicích, sestru v Brně, tak se těším,
že je budu moci častěji navštěvovat.
Zbožňuju cestování, výlety na kole i
pěšky. Možná si časem najdu i nějakou práci, to teď ale ještě nedokážu
říct.
Co bys popřála nové ředitelce,
své nástupkyni?
Paní ředitelce bych přála dobrý
kolektiv, aby měla k sobě učitelku,
která bude cílevědomá, odpovědná,
pracovitá, aby spolu vytvořily dětem
bezpečné a příjemné prostředí. Když
jsou v pohodě zaměstnanci, jsou
v pohodě i děti.
Otázka na závěr – co je víc pravda: že se mezi dětmi mládne,
nebo se z dětí šediví?

Myslím, že obojí. Omládneš a budeš šedivá:-) S dětmi se hodně nasměješ, nabíjí tě to. Kdybych se měla
znovu rozhodovat, zase bych chtěla
pracovat s dětmi.
Jana Pokladníková
KDO BYL TEN „ČERNÝ GENERÁL“
Dajan Bajanovič Murzin je můj rodák. Pocházel z Baškortostánu, republiky Ruské federace, a žil v Ufě.
Narodil se 20. ledna 1921 ve vesnici
Staré Balykly v Bakalinském okrese
Baškirské ASSR. Ve 20. století byl
Murzin účastníkem 2. světové války,
stál v čele největšího partyzánského odboje v Československu a byl
náčelníkem I. československé partyzánské brigády Jana Žižky. Po válce
často vystupoval před mladými lidmi a velmi zajímavě vyprávěl o válečných létech i o sobě, psal různé
příspěvky do novin.
Jako studentka státní univerzity
Baškortostánu v Ufě jsem ho třikrát
viděla na vlastní oči. Vzpomínám na
něho jako na krásného, odvážného,
skromného a velice inteligentního
člověka. Velmi dobře si pamatuji
jeho vystoupení k 30. výročí konce
2. světové války, které jsem vyslechla 9. května 1975. Jak zajímavé bylo
poslouchat „Černého generála“ hovořícího o partyzánském hnutí za
osvobození Československa od ně21
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meckých okupantů!
Dovolte mi, abych vás s několika
údaji o životě slavného velitele I.
československé partyzánské brigády Jana Žižky seznámila.
Dajan Bajanovič Murzin pocházel
z velké rodiny, do války odešel se
svými šesti bratry, z nichž se zpátky
domů živí vrátili jen dva. Před válkou
úspěšně studoval na střední škole, kterou ukončil s vyznamenáním.
Poté absolvoval pedagogický institut a pracoval jako učitel, později
ředitel střední školy.
V roce 1939, když začala válka
s Finskem, napsal Murzin žádost
o uvolnění na frontu. Bylo mu však
vyhověno až v roce 1940, kdy byl
povolán do služby v litevském městě Kretinga. V roce 1941 zakončil
Rižské vojenské učiliště, sloužil jako
pomocník velitele čety 10. střelecké divize Přibaltského vojenského
okruhu. Právě v tu dobu, 22. června
1941, vojska Přibaltské divize organizovala školení, šlo o přípravu na
válku proti Němcům – a ta skutečně vypukla. 25. června dostal Dajan
Bajanovič hodnost mladšího politruka. V tu dobu už sloužil v Rize,
kde probíhaly kruté pouliční boje.
Již čtyři dny po začátku války byl
Dajan Bajanovič těžce zraněn na
noze. Pravdou je, že počátky byly
krušné, Hitler napadal SSSR neoče22

kávaně, a i na mezinárodní úrovni
byla situace značně nepřehledná.
Od 22. června 1941 bojoval Murzin
na frontě, velel 10. střelecké divizi,
poté průzkumné rotě partyzánského
oddílu „Za vlast“, který byl součástí
partyzánského hnutí pod velením S.
A. Kovpaka.
Murzin prošel tisíce kilometrů přes
okupované Lotyšsko a Bělorusko,
na Ukrajině bojoval v partyzánském
hnutí pod velením Gnibedy. Podmínky byly tvrdé, ale „Velká země“
partyzánům pomáhala a zásobovala je potravinami, zbraněmi, léky a
ošacením. Velitelství partyzánského
hnutí připravovalo pro Murzina speciální operace na Ukrajině, v Oděse
i Moldávii. Když partyzáni letěli do
Moldávie, německé dělostřelectvo
jejich letadlo sestřelilo. Jeden desátník byl při té příležitosti zabit, tři
padli do rukou fašistů a další čtyři
se schovávali v lesích. Murzin byl
mezi těmi šťastlivými, a proto měl
v listopadu 1943 příležitost vytvořit
společně se skupinou rozvědčíků
partyzánský oddíl V. M. Molotova. V Kadymském okrese Oděské
oblasti pak oddíl čítal na více než
šest stovek členů. Během pěti měsíců osvobodili partyzáni v městě
Budei tisíce lidí, které Němci hnali
do koncentračních táborů v Německu, podařilo se jim sehnat tuny chle-
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ba, uzmout Němcům zbraně a zabít
mnoho Hitlerových mužů.
Na území Vinnycké a Oděské oblasti bojoval Dajan Bajanovič do
konce ledna 1944 a 16. dubna 1944
se partyzáni spojili s Rudou armádou. To už byl ale Murzin raněn a
byl přepraven do Moskvy, aby se
tam vyléčil. Současně prodělal výcvik ve Speciální škole rozvědčíků
partyzánského hnutí Ukrajiny. Ve
městě Svjatošin na okraji Kyjeva pokračoval ve službě a také souhlasil
se spoluprací při výuce mladých
rozvědčíků, kteří se rekrutovali ze
všech možných zemí včetně Československa, Polska, Rumunska,
nebo Bulharska. Po ukončení školy
20. srpna 1944 Murzin seskočil se
jednadvacetičlennou skupinou českých a slovenských rozvědčíků ve
vesnici Sklabiňa na Slovensku, aby
podpořil tamější partyzánské hnutí.
Na místě je s netrpělivostí očekával
první velitel partyzánů Ján Ušiak,
který přidělil Murzinovi funkci náčelníka štábu oddílu.
V tentýž den provedli partyzáni
několik operací proti Němcům, díky
čemuž se jejich věhlas po Československu rychle šířil. Třetí den Ušiak
sezval své muže, jmenoval Murzina
svým zástupcem a všem oznámil, že
se jejich oddíl bude nadále jmenovat „I. československá partyzánská

brigáda Jana Žižky“. Němci se tohoto partyzánského oddílu operujícího
v Beskydech velice báli, proto hranice mezi Moravou a Slovenskem
pečlivě sledovali. Ale partyzánům
se i přesto podařilo projít a na Moravu se dostat.
V tu dobu bylo Dajanu Bajanovičovi pouhých 23 let. Partyzáni měli
kvůli jeho mládí pohybnosti o tom,
že zvládne funkci jejich velitele, ale
poté, co je Murzin seznámil se svými životními a bojovými zkušenostmi, nebyl důvod v jeho schopnosti
a erudovanost nevěřit. Přesto si
Murzin, na radu starších a zkušenějších, nechal narůst bradku, která
mu vynesla přezdívku „Černý generál“. Později ho Hitler považoval za
svého osobního nepřítele č. 1 a na
Murzinovu hlavu vypsal odměnu ve
výši dva miliony říšských marek.
V lesích Česka a Slovenska bylo
hodně udavačů a Murzin o tom věděl. Jedním z nich byl i nějaký Dvořák z Prahy, který se Murzinovi na
první pohled nelíbil. Dvořák udal
spoustu členů brigády. Němci obklíčili horu Kněhyně a partyzány usmrtili, a to včetně žen. Například radistka byla zavražděna a znásilněna.
Rozkaz k této akci vydal SS standartenführer Waffen-SS Otto Skorzeny.
Odměna za Murzinovu hlavu se ještě zvýšila.
23
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Od prosince 1944 do května 1945
Murzinovci zlikvidovali 4000 německých vojáků, zničili 60 vlaků a 80
mostů. 1. května 1945 osvobodili
Zlín a spojili se s divizí generálmajora Umanského. Dajan Murzin bojoval ve funkci velitele brigády Jana
Žižky na území Moravy a Čech až
do 9. května 1945. Pod jeho velením
sloužili Rusové, Češi, Slováci, Poláci, Angličané, Italové, Maďaři, Rumuni a také Američané. Byli u tam
i Němci – komunisté. Murzin se podílel na osvobození Prahy, Vizovic,
Opavy, Zlína nebo Varšavy. Jeho
jméno nesla i hlavní ulice ve Zlíně.
Po válce se Dajan Bajanovič Murzin stal čestným občanem 16 měst
Československa a také Ufy, města,
odkud pocházel. Byl oceněn 13 československými a 12 ruskými medailemi a řády. Je držitelem i té pro něj
nejvzácnější – hvězdy Hrdiny Československa.
Po válce Dajan Bajanovič pracoval
ve školství, ale ne dlouho. Studoval
právo v Kazani a dálkově absolvoval Moskevskou statní právní univerzitu. Dále pracoval jako pomocník
prokurátora Abzelilovského rajónu a
pomocníkem prokurátora ve Sterlitamaku. V letech 1955-1960 působil
jako vrchní vyšetřovatel prokuratury
Baškirské ASSR a jako náčelník oddělení dodržování zákona v místech
24

výkonu trestu.
Můj slavný krajan má titul „Zasloužilý právník RSFSR“ (1972), je čestným občanem hlavního města Baškortostánu Ufy.
Odvážný velitel I. československé
partyzánské brigády Jana Žižky zemřel ve věku 91 let 9. února 2012.
Dozvěděla jsem se o tom v Brně,
kde jsme v té době žili s manželem
Vladimirem, z článku českého novináře Rostislava Matulíka. Známý
spisovatel, účastník Velké vlastenecké války, Genrich Gofman napsal o Dajanu Murzinovi knihu „Černý generál“ (vydáno 1972, 183 str.)
a u příležitosti 60. výročí konce 2.
světové války vydal Dajan Bajanovič Murzin své vzpomínky s titulem
„Fronta v týlu nepřítele“ (doslovný
překlad originálu, vydáno 2005, 182
str.). Tuto knihu věnoval mladé generaci – aby nezapomněla.
Milausha Godbod
SVOJSÍKŮV ZÁVOD 2019
Ve dnech 7. - 8. 5. 2019 se konalo okresní kolo Svojsíkova závodu
skautů a skautek. Pro lepší pochopení – Svojsíkův závod je celostátní
soutěž pro skauty a skautky, který je
pořádán jednou za dva roky a soutěží se v něm v schopnostech skauta
(přežití v přírodě, uzly, orientace v
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přírodě, zdravověda nebo topografie). Letos se okresní kolo uskutečnilo v Kladorubech u Letovic a tam
sloupští skauti chybět nemohli. Přihlásily jsme se dvě družiny – Panterky (holky) a Mufloni (kluci), ale než
jsme mohli na závod odjet, museli
jsme splnit modul „Před závodem“.
Úkol zněl jednoduše. Měli jsme uklidit nějakou skládku, či jiné místo,
které bylo špinavé a plné odpadků.
Mufloni si vybrali na úklid sloupský
potok a Panterky uklidily cestu na
Babí lom (při naší jarní výpravě),
která byla plná odpadků od turistů.
Úkol jsme splnili a mohli jsme jet.
V úterý, když jsme dorazili na místo, postavili jsme stan a začali vařit
guláš. Panterky vařily těstovinový
salát. Celé vaření a stavění stanu
bylo pod kontrolou rozhodčích a následně bylo ohodnoceno. Večer se
konal nástup a poté se sešli zástupci jednotlivých družin k tomu, aby
pomocí souřadnic zapsali do mapy
pozice jednotlivých stanovišť. Druhý
den začal závod. Mufloni startovali
v 10:20 a Panterky chvíli po nich.
Závod obsahoval osm stanovišť.
Po závodě se konalo slavnostní vyhlášení. Panterky se umístily na 12.
místě ze 17 a Mufloni byli první a tím
si zajistili postup do krajského kola.
O 22 dní později, neboli 31. 5.
jsme seděli v autě a jeli směr Kova-

lovice. Tam jsme postavili stan na
místním biotopu, který obsahoval
hřiště, koupaliště, brouzdaliště a fotbalové hřiště, na kterém ale byly desítky stanů. Museli jsme si tentokrát
uvařit, ale nesměli jsme při tom použít žádné polotovary. Večer se konal
nástup a hned poté jsme zapisovali
celá družina souřadnice podle QR
kódů, které byly rozmístěny všude
po biotopu. Hned v této hře jsme zaznamenali obrovský úspěch, protože jsme byli druzí. Šli jsme s dobrým
pocitem spát a ráno jsme startovali
v 9:15.
I přes to, že jsme si nastavili budík
na 8:00, všichni jsme byli vzhůru už
v 7:00 a už jsme si chystali snídani.
Poté jsme se sbalili, nachystali a vyrazili na závod. Závod tentokrát obsahoval 10 stanovišť. Vrátili jsme se
zmatení vzhledem k složitosti úkolů,
ale největší překvapení nastalo večer, když jsme zjistili, že jsme byli
pátí z 21 družin. Byl to pro nás obrovský úspěch a máme z toho mnoho krásných vzpomínek.
Na závěr bychom chtěli říct, že
jsme velmi rádi, že jsme členy skautské organizace. Že jsme skauti.
Víme totiž, že nám skaut dává hodně základů do života a jsme za to
vděční.
Jenda a Vojta Štrajtovi
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Zdeňka Klimešová
Stanislav Ševčík

Ing. Vladimír Kroupa
Rudolf Dokoupil
NARODILI SE

Kryštof Zavadil
JUBILANTI - červenec - září 2019

V letních měsících oslaví významná životní jubilea naši spoluobčané:
Zdeňka Pokorná
Josef Řehořka
Anna Hlaváčková
Miroslav Čermák
Vladimíra Bezděková
Ing. Jiří Kraváček
Ing. Josef Svoboda
Alois Luska
Zdeněk Sedlák
Marta Dobiášková
Hana Staňková
Ludmila Pásková

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně zdraví!
26
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SPORT
KOPANÁ
V sobotu 15. 6. 2019 oslavila naše TJ
(dříve Sokol)100 let od založení a od
fotbalistů k tomuto jubileu dostala hezký dárek v podobě sestupu z okresního přeboru, kde jsme hráli pravidelně
od roku 2006, do III. třídy. K záchraně
nám chyběl 1 bod. Nemalou zásluhu
na tom, že opouštíme nejméně na 1 rok
okresní elitu, však mají samotní hráči.
Špatný přístup k utkáním, malá účast
na trénincích, neúčast klíčových hráčů
v rozhodujících utkáních mnohdy bez
omluvy a řada dalších negativních faktorů, které nakonec způsobily, že jsme
obsadili poslední místo.
K většině zápasů jarní části jsme
nastupovali s řadou dorostenců v základní sestavě, kteří obětavě zaskočili

za
neukázněné muže, ač už
měli v nohách své zápasy za dorostenecký tým, který se většinou hrál ve
stejný den. Tito kluci však v žádném
případě nezklamali a na hřišti dokazovali, že je s nimi nutné počítat při doplňování týmu mužů a na podzim někteří
z nich dostanou určitě příležitost mezi
muži. Za to, že vypomohli v nouzi, jim
je nutné poděkovat.
V okresním přeboru startovalo 14
týmů. Postupujícím do I. B se stala rezerva Boskovic se ziskem 59 b a skóre
109:40. Předposlední Adamov získal
21 b a my jako poslední tým pak 20 b
a skóre 39:79. Doma jsme ze 13 utkání
vyhráli jen 4x. O našich 39 vstřelených
gólů se podělilo 16 hráčů, z toho 3 dorostenci. 6 branek dal Pavel Pernica,
5 branek Pavel
Nečas, Svoboda
Dixie,
Dominik
Dinga, 4 branky
Lukáš Lesovský,
2 branky Zdena
Trefil,
Thomas
Belton, Vojta Fedra a po 1 bance pak Doležal,
Zavadil, Crhák,
Farník,
Konečný,
Mikšovský,
27
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Sychra, Fedra F. Všechny zápasy neodehrál nikdo. Nejvíc Polák, Pernica a
Lesovský.
Po konci sezóny odchází řada hráčů:
Svoboda, Zavadil, Lesovský, Beneš,
Dinga, Konečný a další. S některými,
co uvažují o ukončení kariéry, jednáme
a dále se snažíme sehnat další posily.
V každém případě ale dostanou příležitost talentovaní dorostenci. Naším hlavním cílem bude snaha o návrat zpět do
OP.
Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří se zasloužili o hladký chod oddílu
a pomohli jak po stránce organizační,
tak také sponzorské. Věříme, že nám
všichni zachovají přízeň i po sestupu.
Hledáme zájemce o práci s naší mládeží!
Zdeněk Kučera
Dorost
Letošní ročník meziokresního přeboru dorostu, složeného z týmů okresů
Blansko, Brno-město, Brno-venkov a
Vyškov, ve kterém jsme startovali pod
hlavičkou sdruženého klubu Sloup/Lipovec, je u konce. Zda byl úspěšný či
neúspěšný posoudí vedení obou oddílů. Dle mého názoru je konečné páté
místo v konkurenci dalších 14 týmů,
z nichž některé v loňské či předloňské
sezóně startovaly v krajských soutěžích, velkým úspěchem (zvláště s ohle28

dem na okolnosti, které naše působení
v soutěži provázely)! Na pátou příčku
jsme vystoupali již během podzimní
části a v průběhu jara už nás z ní nikdo
nedokázal sesadit. A jsem přesvědčen, že pokud bychom měli možnost
odehrát všechna utkání v ideální sestavě, bylo by naše umístění ještě lepší!
Na počátku soutěže bylo na soupisce mužstva celkem 31 hráčů (!!!).
Bohužel, v průběhu sezóny jsme se
museli vyrovnávat se skutečnostmi, že
někteří kluci upřednostnili jiné aktivity,
někteří zjistili, že už je fotbal „nenaplňuje“, někteří neunesli fakt, že to, co
stačilo v žákovské kategorii, v dorostenecké kategorii nestačí. Nakonec byli
i tací, co se nedokázali smířit s tím, že
nepatří v mužstvu k nejlepším a místo toho, aby poctivě trénovali a snažili
se spoluhráčům vyrovnat, uraženě tým
opustili.
Situaci komplikoval ještě fakt, že
většina členů týmu měla na prvním
místě jiné sportovní odvětví než fotbal
(5x florbal, 2x stolní tenis, 2x požární
sport). Nutno však dodat, že na tyto
kluky bylo spolehnutí, a pokud jejich
sport nekolidoval s naším zápasem,
byli vždy připraveni nastoupit k utkání! Několikrát se dokonce přihodilo, že
bezprostředně po skončení „svého“
zápasu či závodu neváhali přispěchat
pomoci v boji o „naše“ body. Za to jim
patří velký dík!!
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Největší problémy se sestavením
mužstva nastaly zejména ve druhé polovině jarní části. Pouze jeden soupeř
však vyhověl naší žádosti o sehrání zápasu v náhradním termínu (Dědice), a
tak jsme k několika utkáním byli nuceni
nastoupit pouze s jedenácti hráči, navíc, v nestandardní sestavě … K jednomu zápasu jsme díky nízkému počtu
hráčů vůbec neodcestovali, takže byl
kontumován ve prospěch soupeře.
Pokud jsme však mohli nastoupit v optimálním složení, byli jsme pro většinu
týmů nepřekonatelným soupeřem. Důkazem byla šestizápasová vítězná šňůra v závěru podzimní části a zejména
impozantní bilance jarních domácích
zápasů, jejichž termíny jsme mohli
přizpůsobit aktivitám kluků. Postupně jsme z našeho hřiště „vyprovodili“
s pořádným přídělem Střelice (8:2),
Vysoké Popovice (17:1), Mokrou-Horákov/Ochoz (7:0), Pozořice „B“ (9:0),
Milešovice (12:0) a nakonec i Doma-

šov-Říčky/Říčany
(10:0). Za předváděnou
rychlou, technickou a
kombinační hru
jsme od soupeřů
sklidili
nejedno
slovo chvály. Naší
nejsilnější zbraní
byla jednoznačně
útočná síla. Vstřelili jsme 125 branek (jsme druhým
nejproduktivnějším mužstvem soutěže)
a společně s vítězem soutěže, týmem
Slavkov/Křižanovice, jsme jedinými
týmy, které dokázaly skórovat v každém zápase, ke kterému nastoupily.
Tři naši hráči (Fedra V., Dinga, Fedra
F.) patří mezi nejlepších osm střelců
soutěže. Ani v obranné činnosti jsme
však nijak nezaostávali (jsme šestým
nejlépe bránícím týmem soutěže). Z
celkem získaných 50 bodů jsme 25
bodů vybojovali v podzimní části (8
vítězství, 1 remíza, skóre 47:33), stejný
počet bodů jsme dokázali získat i na
jaře (8 vítězství, 1 remíza, skóre 78:21).
Zdeněk Dinga
TENIS
Brzké jarní počasí umožnilo první brigádu na kurtech již na konci března,
v půlce dubna již byly kurty zprovozněny a především závodní hráči je využí29
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vali k přípravě na nadcházející zápasy
družstev.
Celkem 21 dětí ve 3 věkových kategoriích bojovalo od konce dubna do
konce června za družstva Blanska a
Brna. Většina zápasů se odehrávala na
kurtech po celém Jihomoravském kraji, některé ale i u nás ve Sloupu, a tak
se stejně jako vloni mohli přijít podívat
úplně všichni.
Naši hráči nastupovali hned v několika věkových kategoriích. Sloupské děti
tvořily celé družstvo babytenistů TK
Blansko A, které v silné konkurenci o
rok starších dětí, obsadilo 4. místo s bilancí 3 vítězství a 3 porážky. Nejpočetnější zastoupení jsme měli v kategorii
mladších žáků. Tam pravidelně nastupovalo 13 sloupských hráčů a hráček
(např. TK Blansko A a TK Blansko B
v kategorii ml. žáků tvořilo 7 dětí z 12 ze
Sloupu). K vidění byly velmi zajímavé
a napínavé zápasy, radost z vítězství
stejně jako zklamání z porážek.
Děti, které závodně nehrály, tréno-

valy stejně poctivě jednou týdně jako
ostatní. K nim se venku přidali i naši
nejmenší a jednou týdně se stali ve 12
dětech nejpočetnější skupinkou.
Aby podpořili sloupský sport a pohyb dětí, rozhodli se spojit své síly trenéři tenisu a volejbalu a připravili na
začátek léta pro děti 2denní Sportovní
kemp v areálu koupiště, kde na antukových kurtech, kurtu u zdi, beachvolejbalovém hřišti a dalších sportovištích
bude svůj čas trávit po oba dny celkem
29 dětí pod dohledem 12 dospělých.
Nocování bude společné a sice v areálu fotbalového klubu, který nám své
zázemí laskavě nabídl. Součástí pátečního večera, na který jsou zváni i všichni rodiče, bude zhodnocena jarní část
sezóny a proběhne rozdání zasloužených odměn.
Ihned poté se stejně jako škola i tenisový tréninkový kolotoč na 2 měsíce
zpomalí, děti si užijí prázdniny a k tenisu se vrátí nejpozději zase s prvním
zářím. Děti, které budou i v létě jezdit
na turnaje jednotlivců, budou dál bez
přestávky pokračovat ve svém snažení a my jim v tom budeme držet pěsti.
Jisté ale je, že pro trenéry i rodiče
jsou vítězi úplně všichni, kdo se tenisu
či jinému sportu věnují
Karel Balcar
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Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Náš seriál křížovek a osmisměrek
pokračuje. Z březnového čísla Hřebenáče jsme ze správných odpovědí
vylosovali tři úspěšné řešitelky, které
obdrží drobné odměny. Jsou to Marie
Kuběnová, Marie Součková a Iva Žáková. Blahopřejeme!
Správné znění tajenky a osmisměrky z tohoto Hřebenáče posílejte do
konce července na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste na
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lístečku do kanceláře městyse. Přejeme příjemnou zábavu.
SLOVA S PŘÍBĚHEM
Že se účtenka řekne cizím slovem
paragon, ví každý. Jenže paragon ve
významu účtenka žádné cizí slovo
není. Paragon je naopak ryze český (a
slovenský) výraz pro účtenku. V žádném ... 1. tajenka křížovky ... slovo paragon ve smyslu účtenka nenajdete.
Geneze tohoto výrazu je roztomilá.
V socialistických dobách věčného nedostatku čehokoliv – a
to nebyla žádná povinnost EET, ale účtovat se muselo i tehdy
- byly bločky účtenek
dovezeny z ... tajenka
osmisměrky ... od firmy se jménem PARAGON. Na každém tom
drobném
tiskopisu
pak jméno ... 2. tajenka křížovky ..., která
je dodala, bylo vytištěno a rychle zdomácnělo. Prostě paragon.
A každý ví, o čem je
řeč.

Luštění pro každého

Legenda k osmisměrce
ACHÁT, ARCHA, CAEN, ČEST, DĚDA, ETOL, HÁVY, HEJL, JIVE, KEKS, KLIK, LÉNA, LÉZT, LÍPA,
MASO, MENU, MOLL, MOST, OHIO, PECE, PÉRO, PLÁČ, PRŠÍ, RACI, SICHA, ŘÍZA, UZEL, VOLI,
BORCI, CVIKY, DOBEK, HLÍNA, KLUBY, KRIMI, MORES, ODSYP, OSOBA, OTOPY, POKUS,
RUBÍN, SALSA, SAUNY, SHLUK, ŠTÍŘE, TUŽIT, VSKOK, BLATKA, ČÍMANI, FLAUŠE, INDIÁN,
KARNER, LIBIDO, NAZVAT, PRÉMIE, SLUNCE, JARMARK, MYŠLENÍ, NÍTĚNKA
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Inzerce

PRO LETNÍ SEZÓNU NA
SLOUPSKÉM KOUPALIŠTI
HLEDÁME PLAVČÍKY.
PODMÍNKOU JE VĚK
MINIMÁLNĚ 18 LET, PLAVECKÁ
ZPŮSOBILOST
A ZODPOVĚDNOST.
BLIŽŠÍ INFORMACE
U STAROSTY NEBO
MÍSTOSTAROSTY MĚSTYSE.
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 28. června 2019 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. září 2019.
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DĚTSKÝ DEN

foto: Jiří Marek

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

foto: Jiří Marek

