HŘEBENÁČ

3/2015
zpravodaj městyse sloup

POZVÁNKA

Výstava se uskuteční ve dnech 17. 10. (14:00 - 19:00) a 18. 10.
(9:00 - 15:00) v sále kulturního domu ve Sloupě.
V průběhu výstavy bude možné zakoupit knihu „Italští uprchlíci
na jižní Moravě v letech 1915 - 1919“ od autorů Ivany Bojdové,
Evy Šebkové a Karla Šebka. Cena knihy je 220,- Kč.
Vstupné dobrovolné. Srdečně zvou pořadatelé.

foto titulní strany: Miloslav Kuběna
„Vysoké hóvoz“ na Lukách

Slovo úvodem
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SLOVO ÚVODEM
Vážení sousedé,
máme za sebou léto, které pokořilo spoustu
teplotních rekordů.
Proto budiž velebena snaha o znovu zprovoznění sloupského koupaliště. Koaliční členové
zastupitelstva se spolu se zástupci z řad hasičů, Sokola, sboru pro občanské záležitosti a
svými rodinnými příslušníky vrhli před zahájením sezóny do úklidu a oprav areálu koupaliště. Jejich snaha a nadšení bylo korunováno
úspěchem a přes všechny možné problémy
(technickými počínaje a nedostatkem vody konče) i různé spekulace o obohacování se na úkor
obce se dílo zdařilo. Za symbolický poplatek,
který byl určen na pokrytí provozu, bylo možné
využívat bazén k letním radovánkám.
Přesto zůstávají jedinci, kteří jaksi z principu
nechtějí naslouchat nově zvolenému zastupitelstvu a zatvrzele maří jeho snahy už v zárodku
- díky nim musel být bazén uzavřen. Nemusíme
souhlasit s každým, ale měli bychom se navzájem poslouchat. Není to přece tak složité.
Můžeme vyslechnout názor druhého, a přesto,
že svůj postoj nezměníme, můžeme mu dát alespoň šanci.
Popřejme si tedy, abychom byli schopni se
navzájem slyšet a abychom si užili společně
v klidu, i když pracovně, nadcházející babí léto.

Roman Kučera, zastupitel
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AKTUALITY Z RADNICE
Kulturní dům
Zateplení objektu kulturního domu
ve Sloupě je dokončeno. Závěrečná
kontrolní prohlídka stavby proběhla
dne 3. září 2015 a následovalo vydání kolaudačního souhlasu na stavbu.
Věříme, že oprava kulturního domu
prodlouží jeho životnost a povede
k úspoře energie. Celkové náklady
investice
jsou 3 571
243 Kč a již
dříve
bylo
rozhodnuto
o poskytnutí
dotace
ve
výši 1 722
843 Kč. V
další etapě
chceme přistoupit k obnově vnitřního vybavení, zejména nábytku.
Projektová příprava
Doplnění chodníků, parkovacích
míst a bezpečnostních opatření na
komunikacích je ve fázi projektové
přípravy, tak aby realizace první části mohla být zahájena s ohledem na
dotační titul v příštím roce. Projektově je též řešeno prodloužení kanalizace po novou dílnu pana Oskara
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Nováka a rekonstrukce vodojemu.
Mateřská škola
V letošním roce opakovaně paní
ředitelka mateřské školy informovala,
že do budovy mateřské školy zatéká.
Objevují se i další nová místa, která
dříve nebyla problematická a je nutno tuto situaci řešit. Finanční výbor
dostal úkol
zpracovat
zprávu k zatékání
do
MŠ, ve které uvedl, že
první zatékání se objevilo krátce
po předání
stavby. Bylo
řešeno dále
bez výsledku. Na základě doporučení FV byl zadán odborný posudek
k prověření technického stavu, ve
kterém je doporučení na kompletní
rekonstrukci střechy, neboť dohledání lokální poruchy je nemožné.
V průběhu letošních školních prázdnin nebylo reálné koncepční opravu
provést. Byly osloveny firmy na zpracování projektové dokumentace, tak
aby střecha mohla být opravena v co
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nejkratším možném termínu s ohledem na provoz mateřské školky. Po
konzultaci s ředitelkou MŠ je nejvhodnějším termínem doba letních
prázdnin v roce 2016. Bude požádáno o vydání stavebního povolení
a bude vybrána realizační firma. Zastupitelstvo zahrne tuto akci do rozpočtu roku 2016 a požádá i o případnou dotaci z Jihomoravského kraje,
případně Ministerstva školství.

nákupního střediska byl vytvořen odpočinkový koutek a bylo odvezeno
deponium zeminy, které při příjezdu
od Němčic nepůsobilo reprezentativně.

Péče o vzhled městyse
Určitě jste zaznamenali snahu o vylepšení vzhledu obce. S pomocí pracovníků na úklid veřejného prostranství je průběžně zajišťována čistota
a údržba v rámci obce. V průchodu

Informační centrum
V letošním roce již byl provoz informačního centra ukončen. Děkujeme
všem děvčatům, která se podílela
na zajištění provozu. Na základě vyhodnocení letošní sezóny bude rozhodnuto o provozu informační centra
v roce 2016.
Koupaliště
s.r.o.

a

Kemp

RELAXA,

Letošní slunečné počasí a provoz
koupaliště se příznivě projevily na
návštěvnosti v místním kempu (www.
camprelaxa.cz). Provoz koupaliště
byl zahájen po nemalém úsilí všech
zúčastněných, většinou dobrovolníků, který každý svým dílem přispěl.
Nebýt bratrů Štěpánových a Romana Kučery, tak bychom letošní teplé
léto strávili pouze ve stínu stromů.
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Díky vstřícnému přístupu řady dodavatelů a známých se podařilo rozjet
zkušební provoz ve variantě volnočasového areálu s otevřenou vodní
plochou. Vše fungovalo ke všeobecné spokojenosti až do chvíle, kdy hygienická stanice nařídila bazén uzavřít. Po letošních zkušenostech, kdy i
z kempu je patrný až třetinový nárůst
ubytovaných, připravujeme na příští
léto kromě řádného provozu koupaliště i další změny a vylepšení v rámci
areálu.
Svoz nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že podzimní svoz nebezpečného odpadu se
uskuteční v termínu 26. 9. 2015 od
9:30 – 11:00 hodin. Po zkušenostech
z jarního svozu bude pouze jedno
stanoviště u kulturního domu. Nebezpečný odpad navážejte v uvedeném
čase a předávejte přímo pracovníkům svozové firmy!
zastupitelstvo městyse
Vážení sousedé,
Bude tomu již rok, co se u nás změnilo vedení radnice. Přes počáteční
nedůvěru se zdá, že i nové složení
zastupitelstva se dokáže na věcech,
které jsou pro chod obce důležité,
vesměs bez větších problémů shodnout. O tom nás přesvědčilo již několik veřejných zasedání zastupitelstva,
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při kterých se jednotlivé body programu vyřizovaly věcně a zodpovědně.
Nedílnou součástí veřejných zasedání však bývá diskuze. A právě tato
část schůze se poslední dobou stává divokou arénou, ve které si někteří zúčastnění občané vyřizují spíše
osobní spory. V celkovém důsledku
potom jednání zastupitelstva vyznívá
jako nešťastná fraška.
Byli bychom rádi, aby se napříště
diskutovalo pouze o věcech obecních, bez vzájemného napadání a
osočování.
Děkujeme za pochopení a těšíme
se na vaši účast na příštím jednání
zastupitelstva.
Vladimír Čípek
místostarosta
Účetní a ekonomka
Od 1. 9. 2015 pracuje na úřadu
městyse Sloup nová účetní a ekonomka Ing. Blanka Jenišová. Přejeme jí úspěšný vstup do zaměstnání.

Z ČINNOSTI VÝBORŮ
Z činnosti finančního výboru a
kontrolního výboru Zastupitelstva
městysu Sloup.
Dle úkolu ze Zápisu a usnesení č. 1/2015 z 5. 3. 2015 – U14/
5. 3. 2015 projednaly oba výbory
18 „živých“ nájemních smluv, které
byly sepsány v minulých volebních
obdobích. Na základě jejich prostudování oba výbory jednohlasně
doporučily starostovi Ing. Martinu
Mikuláškovi všechny smlouvy aktualizovat, a to ze dvou důvodů.
Prvním důvodem jsou v nich uvedené odkazy na zastaralou legislativu, která doznala změn hlavně
díky Novému občanskému zákoníku. Druhým důvodem byly faktické
chyby ve smlouvách obsažené. Pro
ilustraci uvádíme alespoň několik
příkladů nesrovnalostí ve stávajících smlouvách:
- V nájemních smlouvách u šestibytového pečovatelského domu byl
v základním vybavení bytu uveden
satelitní přijímač s kartou. Toto vybavení si ale zakoupili obyvatelé
sami. Chyba již byla odstraněna
sepsáním nových smluv.

společnost Relaxa s.r.o.
- V nájemní smlouvě k vinárně
není započítán nájem za sezónní
předzahrádku. Tím vznikla městysu poměrně velká finanční škoda.
Zároveň není ve výši nájemného
zohledněna generální rekonstrukce
toalet.
- Poslední Dodatek smlouvy (č.
5) u prodejny Čas je z ledna roku
2006, kdy nájemkyně neplatila za
nájem z důvodu odpočtu za pořízení topení. Tento stav skončil v červenci 2007, kdy měl být sepsán
nový Dodatek, ve kterém by byla
vyčíslena výše nájemného, způsob
a datum platby.
Současným trendem je zveřejňovat smlouvy tohoto druhu na
obecních stránkách. Momentálně
se o této možnosti diskutuje především z hlediska ochrany osobních
údajů. Po případném schválení by
již nově sepsané a odsouhlasené
smlouvy byly veřejnosti zpřístupněny na webových stránkách městysu
Sloup.
Finanční a kontrolní výbor

- Nájemní smlouva pro koupaliště
měla být již dříve Úřadem městyse
Sloup aktualizována, neboť novým
vlastníkem všech pozemků se stala
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Důležité termíny v roce 2015/2016
Podzimní prázdniny			

29. – 30. října 2015

Vánoční prázdniny			

23. prosince 2015 – 3. ledna 2016

Pololetní prázdniny			

29. ledna 2016

Jarní prázdniny			

29. února – 6. března 2016

Velikonoční prázdniny		

24. – 25. března 2016

Hlavní prázdniny			

1. července – 31. srpna 2016

Obhajoby ročníkových prací		

6. června – 8. června 2016

Změny v pedagogickém sboru

kurzy do Anglie a Německa.

Pracovní smlouva skončila Mgr.
Jiřímu Odehnalovi. Z mateřské dovolené se vrací Mgr. Vladěna Ševčíková a Mgr. Marie Doležalová. Na
místa asistentek pedagoga nastupují Eliška Hádlerová a Hana Sedláková.

Zkrátka nepřijdou ani žáci druhého stupně. Zahraniční jazykově
poznávací pobyt čeká dvacet dětí
z druhého stupně a uskuteční se
v říjnu 2015 v anglickém Hastings.
Kromě cesty, ubytování, plné penze, kurzovného a pojištění mají děti
z projektu kompletně placeny i výlety do Doveru, Hastings, Brightonu
a Londýna. Součástí výletu bude
intenzivní výuka anglického jazyka.
Podrobnosti oznámíme v průběhu
září.

Do Anglie téměř zdarma
V červnu jsme informovali, že byl
podpořen náš projekt s názvem
Čteme a poznáváme Evropu. Z prostředků EU jsme získali 950 tisíc
Kč! Díky tomu mohlo vyjet všech
sedm učitelů, kteří učí cizí jazyky,
na intenzivní čtrnáctidenní jazykové
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Součástí projektových aktivit je
také nákup 400 ks knih do žákovské knihovny.

My všichni školou povinní

Rekordní počet žáků
I služebně nejstarší kolegové
museli dlouho pátrat v paměti, kdy
měla škola rovných 350 žáků. Kromě našeho tradičního spádového
obvodu k nám dojíždí i mnoho dětí
z jiných míst.

Co je ve škole po prázdninách nového:
1. Lezecká stěna v tělocvičně
Stěna najde široké uplatnění ve
výuce tělesné výchovy. Byla kompletně vybudována mimo finanční
prostředky, které škole přiděluje
zřizovatel a zaplacena ze státních
dotací na učební pomůcky, učebnice, výukový software a další vzdělávání pedagogů.
Vzhledem k tomu, že jsme letos
dosáhli na dvě evropské dotace
v celkové výši přes 1,5 milionu Kč,
bylo – v souladu s pravidly čerpání projektů – možno část státních

dotací ušetřit, protože se z „evropských peněz“ platil výukový software a další vzdělávání; budou se
také kupovat knihy.
V posledních
dvou
letech
byly státní dotace škole navýšeny o přibližně
44%, takže už
loni jsme z těch
samých
prostředků zakoupili novou interaktivní tabuli ve srovnatelné ceně,
jako je lezecká stěna.
Vybudováním stěny nebyly ovlivněny investice do opravy toalet či
renovace školního hřiště. Díky získaným evropským dotacím také
není třeba výrazně omezovat nákup
učebnic či učebních pomůcek.
Škola tak získala další vybavení,
které využije při výuce a zvýší svoji
konkurenceschopnost.
2. Renovace školního hřiště
Vy, kteří sportujete na našem
školním hřišti, jste si již určitě všimli, že v posledním období výrazně
poklesla kvalita umělé trávy. Dvě
odborné firmy se nezávisle na sobě
shodly na tom, že je třeba neodkladně provést odbornou revitalizaci povrchu, jinak hřiště nebude plnit
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svůj účel.
Práce proběhly v srpnu; vyčištění
povrchu, srovnání koberce a umělé
trávy a navezení nového písku stálo
celkem 133 tisíc Kč (výběrové řízení – nejlevnější dodavatel). Přestože
se jedná o celkem vysokou částku,
po dohodě se zastupiteli městyse
Sloup bylo rozhodnuto o provedení
prací. V opačném případě by totiž bylo nutno v horizontu dvou až
tří let instalovat nový umělý povrch
v ceně několika milionů Kč.

toalet na prvním stupni (1,1 milionu
Kč), letos přišly na řadu dvě dvojice
toalet na druhém stupni školy (800
tisíc Kč). Dodavatelská firma vyšla
z výběrového řízení (byli osloveni
sloupští dodavatelé). V dalších letech nám zbývá vybudovat už jen tři
toalety pro zaměstnance.

4. Instalace chybějících ochran
radiátorů

3. Nové toalety
Mezi sloupskými občany je jistě
mnoho těch, kteří jsou absolventy
naší školy. Kromě nezapomenutelných zážitků z vyučování si většina
z nich pamatuje na původní plechové toalety a rezavé sociální zázemí
školy. S podporou městyse Sloup
se naštěstí ve dvou etapách podařilo zlikvidovat rezavá jádra a vybudovat krásné nové toalety.
Loni jsme opravovali tři dvojice
10

Na chodbě u šaten, ve vestibulu
u jídelny a na jiných místech školy
se donedávna vyskytovaly radiátory bez krytů.
Vybudování chybějících ochran
radiátorů škole uložila poslední
hloubková inspekce. Není divu;
zranění ze střetu dítěte s vyčnívajícím radiátorem by mohlo být velmi
nepříjemné. Nyní jsou již všechny
radiátory ve škole zakryty a zabezpečeny.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

My všichni školou povinní

KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
V letošním roce bude pokračovat setkávání dospělých milovníků
keramiky v naší školní keramické
dílně.
Máte-li chuť a touhu vyrobit si
vlastníma rukama hrníček, obrázek či dekoraci do zahrady, přijďte
se za námi podívat a vyzkoušet si,
jaké úžasné věci lze vyrobit z obyčejné hlíny. Scházíme se ve středu, obvykle 1x za 14 dní, od 18:00
do 20:30. Cena za materiál, pálení a veškeré pomůcky je 200 Kč.
Není nutné chodit pravidelně, sami
si zvolíte, kdy chcete přijít.
Těšíme se na setkání ve středu
7. října.
Míša Matějková
Jolana Mynaříková
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Z naší mateřské školky
Hop a skok a je tu nový školní rok.
Máme za sebou letní prázdniny, které byly plné sluníčka a především
zážitků, které si děti rády připomínají.
Na konci června proběhlo na
naší školní zahradě ukončení školního roku pod názvem „Zahradní
slavnost“. Při této příležitosti jsme
se rozloučili se 14 absolventy naší
mateřské školy. Přálo nám slunečné počasí, a tak jsme si odpoledne
společně krásně užili. Poděkování
patří maminkám za přípravu pohoš-
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tění a tatínkům za pitný režim na tuto
akci. Jistě si všichni pochutnali na
spoustě dobrot, pod kterými se prohýbaly stoly.
Na prázdninový provoz prvních 14
dní v červenci docházelo 16 dětí. A
potom už se v naší školce gruntovalo, opravovalo, vyřazovalo, vylepšovalo atd.Nakonec kytičky na stolečky a byli jsme připraveni přivítat 1.
září ve školce 14 stávajících dětí a
14 nováčků.
Pro nové děti nastala vstupem do

My všichni školou povinní

MŠ významná změna, život se mění
nejen jim, ale samozřejmě i jejich
rodičům, najednou bude o jejich
potomka pečovat někdo jiný. Děti
vstoupí do neznámého prostředí
s určitým režimem a požadavky a
to jim přinese spoustu zážitků a pocitů. Musí se přizpůsobit nové situaci, spolupracovat s ostatními dětmi a učitelkami. Učí se rozvíjet své
dovednosti v různých činnostech a
snaží se pochopit denní režim školy.
Získá nové kamarády, zájmy i povinnosti, které jej rozvíjí. Také dochází
postupně k poznání, že školní činnost končí v určitém čase, a že se
opět vrátí ke svým rodičům do svého
rodinného prostředí.

veselá nálada, nebylo slyšet pláč a
ani větička „ já chci maminku“.
Moc bych si přála, aby dobrá nálada dětem vydržela i další dny a
celý rok.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

V letošním školním roce se o děti
budou nadále starat 2 pedagogické
pracovnice: Hana Hebelková - ředitelka, Dana Jančíková - učitelka a
školnice a uklízečka Petra Cibulková. Budeme dělat všechno pro to,
aby se děti v naší mateřské škole
rozvíjely a cítily se šťastně a spokojeně.
První den nového školního roku
jsme se sešli v počtu 26 dětí. Celý
den se děti seznamovaly s prostředím a režimem mateřské školy, s kamarády a s pravidly chování v MŠ.
Také jsme si zahráli několik her se
zpěvem a potom děti skotačily na
školní zahradě. Ve školce panovala
13
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KULTURNÍ AKCE
Den sloupského piva
Už od roku 2001 se vždy první sobotu v srpnu od 13:00 koná ve Sloupě Den sloupského piva. Pro ty, co
nevědí, o co jde, malé vysvětlení.
Naším cílem v tento den je obejít
všechny místní hospody a dobře se
u toho pobavit. Každý z účastníků
by měl v každé hospodě vypít nejméně 2 škopky, které jsou zaznamenány a podepsány hospodským
do kartičky, kterou obdrží všichni
aktéři DSP již před samotnou akcí.
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V dnešní době se
jedná o tzv. PIVNÍ
PRŮKAZ. V poslední hospodě už záleží na každém,
kolik piv si dá nad danou normu,
aby zvítězil. O celkovém vítězi rozhoduje čas donesení posledního
škopku zapsaný v kartičce. Pouze
v případě nerozhodného stavu lze
přihlédnout k voltáži vypitých piv,
v jiném případě toto nerozlišujeme.
Zvítězit může pouze oficiální aktér
DSP, nikoliv neregistrovaný fanoušek. Pořadí hospod se každým rokem sestavuje dle pivního rozjaření,
všichni na sobě máme stejné dresy,
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na kterých se každým rokem mění
motiv, nezapomněli jsme ani na
oficiální vlajku DSP. Vítěz mužské
kategorie obdrží putovní krygl se
jmény všech dosavadních vítězů,
vítězka dámské kategorie získává
menší verzi.
Dne 1. 8. 2015 se konal tedy již
15. ročník této oblíbené akce, které se zúčastnilo celkem 32 soutěžících, z toho 6 žen. Hned v první
hospodě na hotelu Broušek nás Libor mile překvapil, neboť pro nás
měl připraven speciální výčep, což
vše náramně urychlilo a odpadla
nám dlouhá fronta placení. Za toto
velké plus. Cestou z hotelu jsme
zamířili k jeskyním, kde jsme si
udělali, jako každoročně, společné
foto. Následovala zastávka U Čerta, na hotelu Stará škola, dále přes
Vinárnu na kemp, který jsme zvolili
jako náhradu za uzavřený hostinec
U Kovaříků. Zakončení jsme měli
tento rok na koupališti. Celý den
beru jako příjemnou procházku po
Sloupě. Sejde se dobrá parta lidí se
společnou chutí na pivo.
A jak to vlastně letos dopadlo?
V mužské kategorii vyhrál již popáté Tomáš Vystrčil, který vypil 18 piv,
v ženské kategorii již podruhé zvítězila Lucie Zouharová s 11 pivy.
Tímto bych chtěl oficiální cestou vítězům pogratulovat.

Každým rokem se setkávám
s ohlasy, že tomu a tomu nechutná
to a to pivo. Ovšem v tom je kouzlo
tohoto dne, účastník se musí prodrat všemi značkami, které ve Sloupě točí.
Pokud byste se chtěli taky zúčastnit dalšího ročníku, můžete se
hlásit na tel. 723 544 037, e-mailem
seba2@email.cz nebo osobně Radovanu Šebelovi. Jediná podmínka
je dovršení 18 let.
Veškeré informace včetně fotek
ze všech ročníků najdete na webu
www.sites.google.com/site/densloupskhopiva/
Radovan Šebela
Nohejbalový turnaj a kotlíkový
guláš
V sobotu 22. 8. 2015 se na hřišti
u školy jedlo a sportovalo.
Uskutečnil se čtvrtý ročník nohejbalového turnaje a soutěže o nejlepší kotlíkový guláš O pohár ředitele ZŠ Sloup.
Do nohejbalové soutěže se přihlásilo 9 družstev ze Sloupu, Těchova,
Šošůvky, Suchdolu a Němčic.
Po velmi dobrých výkonech vyhrálo družstvo ze Šošůvky ve složení Ivan Zouhar, Jiří Obalil a Luboš
Bezděk. Druhá příčka patřila bor15
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cům z Těchova – týmu ve složení
Josef Kala, Krištof Knecht a Petr
Němec. Třetí místo obsadilo družstvo Huracan - Luboš Hruška, Pavel
Trojan a Jakub Trojan.
Kotlíkový guláš vařilo sedm týmů:
Drak, Kotlík, Sigma Pumpa, Myslivci Sloup, Pumpaři, Táborskřítek a
Dělostřelci.

místo získali sloupští Myslivci a třetí byl tým Sigmy Pumpy.
Jelikož stávající systém posuzování některým zúčastněným nevyhovoval a po letech je dobré
udělat změnu, organizátoři pro příští ročník připravují úpravu pravidel
při hodnocení soutěžních vzorků.
Máme se tedy na co těšit!
Vladimír Čípek
SKAUTSKÝ TÁBOR

Odborná porota vyhlásila na 1.
místě guláš týmu Kotlík pod vedoucí vařečkou Jiřinky Markové, 2. místo obsadila Sigma pumpa a 3. místo
získal tým Drak, který tvořilo duo Jiří
Hebelka a Vladimír Čípek.

V divácké soutěži vyhrál tým Pumpařů pod vedením rodinné dvojice
paní Markové a syna Květoslava, 2.
16

Ještě minulé léto by mě ani ve snu
nenapadlo, že se nám podaří založit skautský oddíl u nás ve Sloupě
a už vůbec ne to, že bychom letos
mohli jet na náš historicky první tábor.
Tábor nově založeného 14. oddílu
Sloup v Moravském krasu proběhl
od 15. 8. do 23. 8. 2015 na louce
Norbetka, která se nachází uprostřed lesů u Vysočan. V sobotu 15.
8. ráno jsme se sešli ve Sloupě před
kaplankou, poté naložili všechna
zavazadla do aut a děti se spolu
s vedoucími vydali pěšky na Norbetku. Tam na ně čekalo tábořiště
s devíti indiánskými teepee, jedním
velkým jídelním stanem, jehož součástí byla i kuchyně, a srubem, kde
spala naše paní kuchařka.
Celotáborová hra nesla název As-
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terix a Obelix a od děje tohoto kresleného a hraného filmu se odvíjely
scénky a obsah jednotlivých her.
Hry byly hodně o pohybu, ať už
na táborové louce nebo v lese, ale
také o zručnosti a vědomostech.
Počasí nám, kromě dvou dnů kdy
pršelo, přálo a pobyt jsme si užili,
jak se patří. V průběhu tábora jsme
byli dvakrát na mši ve Vysočanech,
na výletě u zříceniny hradu v Holštejně a byli jsme se i vykoupat ve
vysočanském rybníce s pohádkově
teplou vodou. Po devíti dnech strávených v překrásné přírodě se nám
vůbec nechtělo domů.
Chtěl bych moc poděkovat všem,
kteří se na přípravě a běhu tábora
podíleli. Závěrem už zbývá jen říci
- ať žije tábor v roce 2016, který
snad bude už na klasických 14 dní.
Jakub Vymyslický
ZE SLOUPU DO SLOUPU
Jak název napovídá, jednalo se
o zdolání trasy ze Sloupu v Čechách zpět domů do Sloupu v Moravském krasu na kolech.
Musíme se pochlubit, že nešlo
zdaleka o první akci členů SDH
Sloup, které pořádáme a které si
členové vždy hradí výhradně ze
svých prostředků.

Již několik let děláme výšlapy nejen v našem okolí, ale také v Beskydech, Krkonoších, Jeseníkách
a slovenských Tatrách. Za zmínku
určitě stojí dva vysokohorské výstupy v Tatrách v doprovodu kvalifikovaného vůdce, kde jsme úspěšně
zdolali mimo jiné Gerlachovský a
o rok později Lomnický štít.

Ale zpět k akci Ze Sloupu do
Sloupu. Vzhledem k tomu, že jsme
doposud nepodnikli delší výlet na
kole, tak po velice krátké domluvě
jsme se jednoznačně rozhodli pokořit tuhle výzvu. Vybrali jsme termín v době od 9. do 11.7. Je čtvrtek
7:30 a naše skupinka sedmi odvážlivců vyráží od hasičky na kolech
obtěžkanými bagáží směr Blansko
- hlavní nádraží.
Cestou ve vlaku studujeme trasu,
která nás čeká. Výškový profil se
zdá být skoro až k Poličce celkem
v pohodě, ale ta vzdálenost nás nenechává moc klidnými.
Kolem oběda přijíždíme do cílové
17
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stanice Nový Bor. Prší! Sedáme na
kola a vyrážíme směr Sloup v Čechách. Počasí se po příjezdu do
Sloupu umoudřilo a my se můžeme
vydat na prohlídku místního skalního hradu. Poobědváme a jdeme
pozdravit starostu obce – předáme
upomínkové předměty, dáme „po
kalíšku“ a vyrážíme směr Morava.

km od startu a tady se s námi loučí
nejmladší člen výpravy David (12
let) a jeho táta. Je čas najít místo
k přespání. Po padesáti kilometrech hledání vzdáváme a uleháme
pod širákem u rybníka v dědince
Chrast. Za dnešek jsme se přiblížili
cíli o dalších 170 km.

Za odpoledne ukrojíme prvních
80 km. Zajíždíme do kempu Koupaliště Klášter nad Jizerou.
Po
chladném dni bodne horká sprcha,
výborný gulášek a ještě lepší místní
pivo. Uleháme pod širák.

Druhý den se probouzíme do
chladného rána. Vyrážíme před 7.
Už od začátku volíme trasu převážně po cyklostezkách, které často
vedou po polních a lesních cestách. Občas si dopřáváme doping
v podobě třešní a borůvek. Na náměstí v Kopidlnu doplňujeme energii a zásoby na cestu. Odpoledne
přijíždíme do Pardubic. Je to 200
18

Třetí den ráno se v tichosti vytrácíme od rybníka tak, abychom moc
nerušili místní rybáře. Ráz krajiny
se rapidně mění. Hned od začátku
začneme zdolávat 400 metrů převýšení. Nekompromisní sluníčko nás
nenechá na pokoji a s váhou naloženého kola se do kopce moc nechce. Je to makačka, ale potom ten
výhled do krajiny stojí za to. Energie dochází, a proto se v Poličce
odměňujeme za předchozí výkon
v cukrárně. Opravíme defekt a jedeme se poprat s dalšími kilometry. Míjíme hrad Svojanov a kousek
dál přehradu Křetínku. Na náměstí
v Letovicích se schováváme před
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sluníčkem a obědváme. Další občerstvení máme na rychlé záchranné službě, kde nám Zdeněk Krška
ukazuje vybavení sanitky. Čeká
nás kopec do Valchova a následně
do Němčic, tak je dobré vědět, že
jsou borci připraveni k okamžitému
výjezdu.
Je to tady! Němčice za zády,
nohy ze šlapátek a hurá z kopce
domů. Na náměstí stav tachometru
ukazuje ujetých celkem 360 km.
Můžeme si pogratulovat. Všichni
jsme se vrátili v pořádku. A těšíme
se na další podobnou akci.
Petr Kuchař
ROZHOVOR S ...
Milí čtenáři, počínaje tímto vydáním Hřebenáče vám chceme
(ne)pravidelně přinášet rozhovory
s vámi. Vlastně se tak může jmenovat rubrika, v níž se pokaždé pokusíme představit někoho z našeho
obecního společenství. Pojmeme
to velmi komorně a seriózně, žádný bulvár. Nikdo se nemusí bát, že
bude cupován na kusy. Jsme hodní.

lu pro ženu poněkud netypickému
– malířkou pokojů. Teď už si na to
vzhledem k věku netroufne, ale umí
jako správný malíř pokojů chodit na
štaflích. V pětasedmdesáti si ještě
doma sama vymalovala kuchyň, a
to se všemi barevnými detaily vytvořenými s pomocí malířských šablon, přesně tak, jak se to v mládí
naučila. Díky svému řemeslu poznala spoustu lidí a dodnes si vybaví třeba to, jak kdo měl zařízenou
domácnost.
Seznamte se – paní Vladimíra Bezděková.
Narodila se devět let po vzniku
republiky, v roce 1927. Otec byl
malíř-natěrač a ona sama se u něj
učila malířkou pokojů. Několik let
pak spolu chodili po domácnostech
malovat.

A kdo naši rubriku otevírá? Žena,
jejíž letošní narozeniny se nesou
ve znamení osmiček. Ve Sloupě
bydlí celý život. Vyučila se řemes19
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Paní Bezděková, jak jste prožívala dětství ve Sloupě? Co se
Vám vybavuje?
Bydleli jsme na Příhoně číslo 52.
Byly jsme tam tři kamošky-spolužačky: Růžena Bezděková, dřív
Vincourová, ta byla ze šesti dětí,
a Máňa Krátká, těch bylo taky šest
sourozenců. Já jsem byla dlouho
sama, až za dvacet roků se narodil
bratr Miloš. Celé dětství jsem prožívala s babičkou, která s námi bydlela. Byla jsem prostě babiččina.
Maminka hodně pracovala - dělala
nádenickou práci, pomáhala na polích, pracovala v lese. Babička mě
vedla k tomu, abych byla hodná a
poslušná. Musela jsem být tiše, nesměla jsem klikou klapnout. Byla
jsem pořád držená zkrátka. Chodila jsem taky s babičkou do kostela.
V kostele bývala zima, a tak mě babička vždycky zamotala do vlňáčku
a posadila mě vedle sebe. Pamatuji
si, že jsem ten vlňák neměla ráda,
byl černý a já jsem se vždycky
z něho snažila nějak vymotat.
Jak jste se dostala k malování?
Tatínek byl malíř-natěrač a chodil
malovat lidem, takže já jsem v tom
vyrůstala a žila. Když jsem vychodila školu, šla jsem se v jedenačtyřicátém učit. Byla jsem tam jediné
děvče mezi klukama. Potom jsem
ještě chodila na pokračovací do
20

Boskovic a pak ještě měsíc do kurzu na mistra. Moc se mně do toho
nechtělo, ale otec mě tam nahnal.
Nakonec z toho ale stejně nic nebylo.
Jak dlouho jste se řemeslu věnovala?
Dlouho ne, jenom do devětačtyřicátého roku. V pětačtyřicátém jsem
se vyučila, pak jsem chodila malovat s tatínkem jako tovaryš. Byli
jsme naučení, že otec namíchal
hlinku, já jsem šla malovat strop a
otec stěny. Pak se zamazaly dírky,
otec šel udělat na hotovo strop a já
zdi. Strop zůstával bílý a musel být
stoprocentní, na stěnách se chyba dala zakrýt válečkem. Malovala
jsem taky přes šablony, otec dělal
linky. Dřív se na výmalbu hodně
dbalo.
Jezdili jsme do práce na kolech.
Tatínek měl na kole naložené putýnky s barvami a žebřík, zkrátka
všechno, co bylo potřeba. Já jsem
vždycky jela za ním. Pamatuji si,
že se mi nechtělo vstávat, chodila
jsem na poslední chvíli. Vždycky na
mě musel dvakrát volat.
V sedmačtyřicátém jsem musela
na brigádu do Sudet. Úřad práce
udělal nábor, a kdo byl ročník 1927,
musel jet. Dědina se jmenovala
Staňkovice. Pracovali jsme tam na
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statku, kde dřív bydleli Němci. Starali jsme se o dobytek, který tam po
nich zůstal. Vzpomínám si, že tam
přijeli Volyňští Češi a chtěli se na
těch prázdných statcích usadit. Jak
to nakonec bylo, nevím, odjeli jsme
za tři měsíce domů. Ještě než jsme
odjeli, dostala jsem z domu dopis,
že mám malého bratříčka a budeme mu říkat Miloš, Miloslav.

chodila malovat, měla jsem všude
hodně známých. I s manželem jsem
se seznámila, když jsme byli u nich
v Suchdole malovat.

Proč jste pak s malováním
skončila?
Chtěla jsem mít svoje peníze.
Když jsem chodila malovat s tatínkem, tak všechno, co jsme vydělali, šlo na opravu chalupy. Nebylo
to tak, že bych měla bídu, jídlo a
ošacení jsem od našich dostávala,
ale chtěla jsem prostě nějaké peníze pro sebe. Měla jsem v Metře
v účtárně bratrance a ten mi řekl,
že pokud si chci vydělat, musím do
lakovny. Dostávala jsem tam tenkrát patnáct set korun. Na tu dobu
to byly velké peníze, ale prostředí, ve kterém jsme pracovali, bylo
strašné. Vydržela jsem tam do dvaapadesátého. Mezitím jsem se vdala a otěhotněla.
Kam se ve Sloupě chodilo tancovat?
Ke Kučerům, do hospody. Chodila jsem ale i na zábavy do Žďáru,
do Petrovic, na Obůrku. Jak jsem

Ještě musím říct, že jsem málem
skončila v Rumunsku. Když na konci války přijeli do Sloupu rumunští
vojáci, bydlel u nás v chalupě jeden
velitel se svým pucákem. No a ten
pucák si mě chtěl odvézt do Rumunska. Maminka mu říkala: Kdepak, to byste pohořel s takovým
děvčiskem lenošným, ani vařit to
nechce, jenom by to spalo a tancovalo. Tak mu to pěkně vysvětlila a
tím mě zachránila.
Zmiňovala jste, že jste měli díky
malování přehled o tom, jak to ve
21
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Sloupě bylo, jak kdo bydlel, jak
kdo žil. Zkuste to trochu popsat.
Ve Sloupě se obyvatelstvo dělilo
na tři sorty. Učitelstvo a četnictvo,
druhá byli řemeslníci a třetí – těm
by se asi dnes řeklo bezdomovci.
Bydleli u lidí po kvartýrech. Naši
měli na Příhoně jednu velkou místnost. Přes chodbu byla ještě jedna
malá místnost a za ní chlív. Ve velké
místnosti jsme bydleli a v té malé
měli nájemníky. Bydlela tam paní
s manželem a s maminkou. Sedm
let.
Řemeslníci bydleli v Rájecké ulici,
které se díky tomu dřív říkalo „panská“. V každém domě tam byl buď
řemeslník, nebo obchodník, prostě
živnostníci.
Vychovala jste dceru a syna.
Potkalo Vás ale neštěstí.
Syn umřel, bylo mu dvacet sedm
let. Zabila ho elektřina. Jezdil s náklaďákem u JZD, rozváželi po polích železné trubky na meliorace.
Tenkrát byli u Bořitova a skládali
trubky na pole, nad kterým šlo vedení vysokého napětí. Nikdo se nepostaral, aby to vypnuli. Při vykládání se trubky dotkly drátů a jak se
jich Laďa dotknul, projel mu proud
celým tělem do země. Byl na místě mrtvý. Mistr, který tam byl s ním,
taky. Laďa měl tehdy tříletého chla22

pečka. Snacha se pak odstěhovala
do Čech a dlouho jsme se nestýkali. Pak se sem po čase vnuk přijel
podívat.
Kdybyste teď byla mladá, chtěla byste žít v této době? Mají to
dnes mladí jednodušší, než jste
to měli Vy?
Těžko. Myslím, že je to pro ně teď
hodně náročné. Musí být hbitější,
bystřejší, než jsme byli my, pořád
je potřeba se něco nového učit. My
jsme to asi měli jednodušší. Bylo
hodně práce, dřiny, ale všechno se
dělalo v klidu. Všechno mělo úplně
jiný řád. Šla jsem do práce, věděla jsem, že dostanu plat. Po práci
jsem šla na zahradu, třeba do večera. V neděli se držel svátek. Všechno už jde jaksi mimo mě. Nemůžu
to pochopit. My jsme se učili šetřit,
dneska se všechno hned vyhazuje.
Ne, už bych dneska nechtěla být
mladá.
Jana Pokladníková
MEDOVÝ JARMARK
Říká se, že sedmička je šťastné
číslo. Sedmý sloupský medový jarmark byl opět po všech stránkách
vydařeným setkáním místních i přespolních.
Příjemné počasí, stánky s rozmanitým zbožím, makrely, skvě-

lé klobásy a hlavně med, medové
pivo, medovina, medovníky, medové perníčky…

kteří brněnské hantec až tak úplně
nekóřijó, bubeníci zvedli tep mladým i těm dříve narozením, pěvecký sbor potěšil pěknými písničkami
a nezklamala ani tradičně zábavná
Sigma Pumpa.
Překvapením letošního ročníku
byla nově založená tradice - ocenění dvou našich spoluobčanů za
Významný přínos obci Sloup.

Na hlavním podiu se střídalo jedno vystoupení za druhým a všechna
byla skvělá. Děti z Drahánku krásně zpívaly a tančily, známý šiřitel

Za celoživotní podíl na společenském životě v obci jsme letos poprvé poděkovali paní Boženě Krátké
a panu Františku Brouškovi.

Příjemný den zakončil tradiční ohňostroj.
Pořadatelé děkují všem, kteří se
jakkoli podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého jarmarku a
všechny srdečně zvou na setkání
zase za rok.
Mgr. Michaela Matějková
hantecu Honza Žanek Hlaváček
rozesmál a pobavil všechny, i ty,
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Z HISTORIE
P. Josef Sychra – vzpomínka
V letošním roce má tento bývalý
sloupský farář a čestný občan dvojité jubileum. Je tomu právě 100 let od
jeho smrti a 170 let od jeho narození,
takže si ho připomeneme v této krátké
vzpomínce.
P. Josef Sychra se narodil 2. 11.
1845 ve Vratíkově u Boskovic. Vystudoval Nižší gymnázium v Moravské
Třebové a Vyšší gymnázium v Brně.
Vysvěcen na kněze byl (brněnským
biskupem Karlem Nöttigem) 23. července roku 1873. Nejprve nastoupil
jako kooperátor do Německého a
zhruba po roce (na vlastní žádost)
se stal kooperátorem u nás ve Sloupě. Od září 1886 byl administrátorem
v Blansku a následující rok pak odchází do Horního Štěpánova. Jeho
snem ale bylo vrátit se k nám do Sloupa, což se mu splnilo v roce 1891.
Dne 28. ledna roku 1891 byl brněnským biskupem Dr. Františkem Sal.
Bauerem investován na sloupskou
faru. Samotný nástup se konal o několik dnů později.
P. Josef Sychra k nám přijel 5. února od Boskovic, takže první uvítání
ho čekalo v nedalekých Němčicích.
U nové školní budovy byla postavena
slavobrána a zde také čekali hasiči
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s hudbou. Přivítání nepřálo počasí a
přišla i sněhová vánice. Jakmile se
blížily saně s novým farářem, zazněly rány z hmoždířů, zvonily zvony na
kostele a hrála hudba. U školy ho kyticí přivítal (tehdy ještě žáček) mladý
Miloslav Hýsek, pozdější profesor na
Karlově univerzitě v Praze. Proslov
měl starosta Němčic Antonín Novotný. Pan farář poděkoval a pokračoval dále. Už na dolním konci Němčic
čekala další přivítací skupina, a to ze
Sloupa, Šošůvky a Vavřince. Vedl je
jeden z nejstarších místních farníků
Jakub Mikulášek ze Šošůvky (čp. 12).
Nasedli na saně ozdobené prapory a
jeli ke Sloupu. Na kraji obce, u černého křížku (dnes u Bedáňových), je
už čekali místní i přespolní. Uvítací
řeč nejprve přednesl administrátor
P. Cyrill Vala a poté za obec starosta
František Kučera (z čp. 35). Za místní
školu žákyně Marie Hübnerová (dcera
lesního správce) a za patronát Josef
Weber. Následoval přesun ke kostelu,
kde novému faráři byly předány klíče.
Po poděkování a požehnání vstoupil
dojatý farář P. Sychra do svatostánku.
Tak začala jeho služba, coby osmého faráře, u nás. Z dostupných dokumentů vyplývá, že byl velice oblíbený.
Možná to bylo i tím, že se moc nestaral
o místní politické záležitosti, ale hlavně o duchovní zvelebování farníků. Po
zásluze byl proto v roce 1903 přijat za
čestného občana obce Sloup.
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O tři roky později (tedy 1906) sepsal
dne 12. listopadu Nadační listinu. V ní
níže podepsaní správcové a svědci
(P. Josef Mezník, zákristián Didacticus Kunc a kostelní hospodáři František Kučera a František Jedlička)
stvrzují převzetí vinkulované obligace
na 400 korun. Z výnosu měli dotyční
zajistit v den výročí jeho úmrtí sloužení zpívané mše s hrou na varhany, a
to za něho, jeho zemřelé rodiče a sourozence. Celkem 16 korun mělo být
vždy rozděleno následovně: farář 8
korun, kostel 3 koruny, varhaník 2 koruny, kostelník 1 korunu a 60 haléřů,
šlapač (měchů u varhan) 80 haléřů a
ministranti 60 haléřů. Zajímavá je poznámka na konci. Z ní se dozvídáme,
že 8 korun pro faráře nemá být nikdy
považováno za jeho příjem, ale pouze
přilepšení. Do smrti P. Josefa Sychry
patřil roční výnos 16 korun jemu. Nadační listina byla potvrzena i Biskupskou konzistoří.
P. Josef Sychra zemřel 5. května
roku 1915. Jako důvod je v matrice
uvedeno zkornatění tepen.
Pokud byste měli chuť a čas si
přečíst další články z historie Sloupu
a okolí, najdete je například na internetové adrese: http://www.plch.info/
index.php?p=hoste.
Miloslav Kuběna
kronikář

POZVÁNKA NA KULTURNÍ AKCI
Tradiční Svatomartinská husa
s mladým vínem se bude podávat
v sobotu 14. listopadu. V programu
vystoupí oblíbený herec, moderátor, bavič a imitátor Petr Jablonský.
NÁVŠTĚVA V LÉKÁRNĚ
Od začátku září se potkáváme s novou tváří v místní lékárně. Paní magistru Vladimíru Haklovou střídá po
dlouhých letech ve Sloupě PharmDr.
Vítězslava Diblíková. Lékárnice s bohatou praxí ve farmacii vystudovala
Farmaceutickou fakultu Univerzity
Karlovy, má doktorát a dvě atestace
- z veřejného i nemocničního lékárenství. Provoz venkovské lékárny je
pro ni novou zkušeností, na kterou se
podle svých slov velmi těší. Do Sloupu dojíždí z Brna, kde žije s manželem a třemi syny.
Jak jste se dověděla o sloupské
lékárně?
Našla jsem inzerát, že paní magistra Haklová prodává lékárnu. Pro mě
je to vlastně splnění dětského snu. Od
okamžiku, kdy jsem ukončila školu,
jsem říkala, že bych chtěla mít lékárnu
na venkově. Ne ve městě, ale na venkově, kde člověk zná své pacienty,
kteří se vracejí, kteří jsou „jeho“. Slovo
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dalo slovo, koupila jsem od paní magistry praxi a jsem tady.
Kde jste působila dosud?
Mám asi 23 let praxe. Pracovala
jsem jako lékárník ve veřejné lékárně,
vedla jsem veřejnou lékárnu, vedla
jsem nemocniční lékárnu ve Vyškově
a pracovala jsem jako hlavní lékárník
Nemocnice Na Homolce v Praze.
Co očekáváte od praxe na vesnici?
Možnost dělat si farmacii po svém, jak jsem
ji vystudovala, jak nejlépe umím, a ve svém. Slibuju si od toho, že budu
pacienty znát, co se
týče anamnézy, a budu
jim tak moct doporučit
podle nejlepšího vědomí
a svědomí, co je pro ně
nejvhodnější. Pokud totiž nevím, jaké
léky pacient běžně užívá, nemůžu mu
správně a odpovědně doporučit ani
lék ve volném prodeji.
Jste tady zatím krátce, ale co říkáte na zdejší pacienty? Jak se Vám
ve Sloupě líbí?
Lidi jsou milí a příjemní. Věřím, že si
k sobě časem najdeme cestu, s pacienty i lékaři. Na lékařky tady mají pacienti opravdu štěstí, jsou úžasné, je tu
vidět ten úzký vzájemný vztah. Chtěla
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bych fungovat stejně. A ve Sloupě se
mi líbí strašně moc. Nádherná krajina,
úplně mě to fascinuje. Pocházím z Vysočiny a miluju lesy. Nejkrásnější ráno
je pro mě ráno v lese.
Prozradíte, jaké máte koníčky?
Nemám koníčka, ale koně. Potápím
se, jsem sportovní a technický potápěč. Padne na to většina financí i volného času. Kromě toho
moc ráda vařím a děsně
ráda jím. Taky ráda čtu
knížky a poslouchám
klasickou hudbu.
Vraťme se ještě do lékárny - chystáte nějaké
novinky, rozšíření sortimentu?
Určitě, už se snažím.
Postupně chci rozšířit
nabídku o prostředky
zdravotnické techniky a různé pomůcky, např. berle, ortézy, pomůcky
pro stomiky a podobné věci, protože
to umím z nemocniční praxe. Chtěla
bych se zaměřit na maminky s nabídkou kosmetiky jednak pro miminka, ale i dámské. Jsem také schopna
poradit, pokud bude zájem o homeopatické přípravky. Mám zkušenost, že
je homeopatie hodně oblíbená. Bude
mě těšit, když sem budou lidé chodit
rádi.
Jana Pokladníková

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
Sofie Křtěnová

Mgr. Božena Hlaváčková

75 let

Lenka Maňásková

60 let

Listopad

Soňa Štolpová

Zdeněk Jančík

Laura Zemanová

60 let

Prosinec

Klára Zachovalová
Emma Homolová
Žádáme rodiče, kteří mají zájem,
aby jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů městyse Sloup, aby
tuto skutečnost oznámili na matriku
městyse, kde obdrží bližší informace.

Jiří Krátký

75 let

Olga Ševčíková

70 let

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

OPUSTILI NÁS
Jana Mrázková (1. 7. 2015)
Robert Žilka (13. 9. 2015)
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
JUBILANTI - říjen - prosinec 2015
Říjen
Emilie Svobodová

70 let

Lubomír Straka

60 let

Eliška Kotlánová

75 let
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SPORT
KOPANÁ
V srpnu začal nový ročník okresního přeboru. V tom uplynulém se hráči
naší TJ zachránili až za pět minut dvanáct. Obsadili 11. místo ze 14ti účastníků. Z okresního přeboru sestoupil
Kořenec. Do sezóny 2015/2016 jsme
vstupovali s obavami. Někteří hráči
ukončili činnost a jako jediný přišel na
hostování z Rájce Lukáš
Lesovský. Do kádru se
vrátil dlouhodobě zraněný Jirka Sotulář. Uzdravil
se i zraněný brankář Radim Polák, který se zranil
v závěru uplynulého ročníku.
Okresní přebor má za
sebou 7 kol a vstupuje
do své druhé poloviny.
Začali jsme pod vedením Ivana Študenta (prodloužil působení u nás) nad očekávání dobře a po
4 výhrách v řadě jsme bez ztráty bodu
vedli tabulku. Vyhráli jsme v Adamově na hřišti nováčka 2:0, doma 5:2
s Vavřincem, 3:2 na horké půdě v Lipůvce a doma 3:0 s Bořitovem.
Následovala 2 utkání na hřištích
soupeřů, a ta nám vůbec nevyšla. Po
výprasku 6:2 v Doubravici jsme sice
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zůstali ještě v
čele
tabulky,
ale po další prohře 2:0 s Ráječkem
„B“ jsme se propadli na 3. místo. V následujícím utkání doma s Letovicemi
jsme tuto černou sérii přerušili a připsali si na konto další 3 body za výhru
3:2. Letovice předvedly nejlepší výkon
ze všech dosavadních soupeřů a my
poskočili na 2. místo za vedoucí Rudicí. Na tu ztrácíme jeden bod. Na kontě tedy
máme 15 bodů za 5 výher a 2 porážky.
Dalším naším soupeřem bude Šošůvka,
se kterou se střetneme
v sobotu 26. 9. od 16:00.
V tomto derby se čeká
urputný boj a příznivci
obou týmů se mají na
co těšit. Rivalita týmů je
všeobecně známá a podle expertů
prý žádné derby nemá favorita. Nechme se tedy překvapit, jaký bude nakonec výsledek.
Následující zápasy se střídají doma
a venku v pořadí Olomučany, Olešnice, Rudice, Vysočany a Kunštát „B“.
Poté je na programu ještě předehrávka prvního jarního kola doma s Adamovem v neděli 1. 11., která zakončí
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podzimní část soutěže.
Mladší a starší žáky máme společné s Vysočany. Mladší hrají v kategorii 7+1 a mají domácí hřiště ve Sloupě s hracím dnem v neděli od 10:00.
Okresní přebor, ve kterém hrají, má 13
účastníků a těm nejmenším se zatím
pod vedením trenérů Hynka Vašíčka,
Jirky Mikuláška a Martina Pivody moc
nedaří. Z 5ti odehraných kol získali jen
3 body za domácí výhru 5:3 nad Boskovicemi „B“. Prohráli doma s Jedovnicemi 0:5, Adamovem 1:10 a Cetkovicemi 1:2. Zatím jediný zápas venku
s V. Opatovicemi prohráli 5:3 a mají
skóre 10:25. Kluci ale chodí poctivě
trénovat, a tak budeme doufat v brzké
zlepšení.
Starší žáci hrají svá utkání ve Vysočanech. Jejich skupina čítá 11 účastníků a hraje se v ní systémem 8+1.
Z dosud odehraných 4 kol získali 5
bodů za 1 výhru, 2 remízy a 1 prohru,
při skóre 6:6. Hráli 3x venku, a to v Jedovnicích 1:1, vyhráli na hřišti favorita
Boskovic „B“ 2:1 a přivezli remízu 3:3
ze hřiště Knínic. Trenéry týmu jsou pánové Dinga a vysočanský Šebela.
Mládežnický fotbal je pro budoucnost fotbalu ve Sloupě velice cenný, a
proto výbor děkuje všem výše uvedeným trenérům za jejich přístup a ochotu pracovat s mládeží.

části mají ještě hodně před sebou.
Věříme ve zlepšení výkonů mládežnických týmů a doufáme v pokračování
dobrých výkonů mužů, u kterých se
projevuje systematická práce trenéra
Študenta, který má v současnosti problémy s obrannou našeho kádru. Pro
zranění nemůže trenér dlouhodobě
počítat se zraněným Andrlíkem, Musilem a Sotulářem.
HOKEJ
Okresní soutěže se letos budou bohužel odehrávat bez účasti hokejistů naší TJ. Na valné hromadě hráčů,
před podáním přihlášky, se rozhodlo
o neúčasti našeho týmu v soutěži.
Závazně svoji účast potvrdilo jen 10
hráčů z téměř tří desítek pozvaných.
Je to poprvé od vzniku oddílu v poválečných letech, kdy nezasáhneme do
bojů o mistrovské body. Dosud jsme
byli jediný oddíl na okrese, který svoji
činnost nepřerušil. Znamená to pravděpodobně konec hokeje ve Sloupě.
Ledovou plochu budeme sice provozovat, ale jen pro sportovní vyžití
mládeže a možná i nějaký ten „srandamač“. Škoda, nevěřím, že by se činnost oddílu podařilo obnovit. Zaniká
tím i kus historie, která neodmyslitelně
ke Sloupu patří.
Zdeněk Kučera

Fotbalisté naší TJ toho v podzimní
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AEROBIK

TENIS BAMBINI SLOUP

Milí příznivci sloupského aerobiku, ani letos nepřijdete o pravidelné hodiny cvičení v tělocvičně ZŠ
Sloup. Budeme se setkávat vždy
v úterý od 19 hodin. První hodina je
v úterý 29. 9. 2015 od 19 hodin.

Sloupští tenisté (Beátka, Davídek,
Kryštof, Natálka, Tánička a Valinka)
svou činnost zahájili na jaře roku
2014. Trénovali jednou týdně (vyjma letních prázdnin) na antukovém
kurtu, který jim ochotně a bezúplatně poskytl Laďa Čípek.

Přijďte si za námi zacvičit různé
formy cvičení od jogy, pilates, přes
posilovací a protahovací cvičení až
po jednoduchý aerobik.
Další informace a zajímavosti naleznete www.aesloup.wgz.cz nebo
na facebooku Aerobik Sloup.
Těší se na Vás instruktorky Hana,
Jarka, Jitka a Monika.

Po skončení venkovní sezóny
využili možnosti pokračovat celou
zimu v tělocvičně Základní školy ve
Sloupu, která se ukázala jako ideální možnost trénovat na odrazové
stěně. Kromě tenisových cvičení se
kladl důraz i na všeobecný rozvoj
pohybových dovedností. Součástí
každého tréninku byly žíněnky, lavice, kruhy, švihadla a různé - nejen
tenisové míče.
Ačkoli se časem objevila spousta
dalších zájemců, skupinka vedená Karlem Balcarem a Františkem
Jedličkou se během zimy z kapacitních důvodů rozrostla zatím jen
o Bělinku. U všech dětí je vidět, že
na tréninky chodí s velkou chutí a
že jejich parta funguje. To se také
projevuje na zlepšení ve všech činnostech.
Od jara 2015 se trénuje opět venku, důraz se stále více klade na herní praxi a vše směřuje k soutěžnímu
zápolení. Tréninky nám občas při-
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šla zpestřit i skvělá místní tenistka
a idol bambini Markéta Havelková a
také Pepa Mikulášek, který pořizoval spousty krásných fotografií.
Na konci června došlo ke schůzce s rodiči, kde byly u každého
z dětí individuelně posouzeny jeho
dosavadní dovednosti a další tenisový vývoj.
V září se zúčastníme společného
tréninku s dětmi v Blansku - tam si
budou Bambini moci zahrát a poměřit své dovednosti s vrstevníky
z tenisového klubu, kde děti trénují
2x týdně.
Vše směřuje k tomu, aby ti nejlepší časem pokračovali v tenisových
klubech, kde navýšení tenisových
dávek a víkendová herní zápasová
praxe v dětských družstvech zajistí
optimální tenisový růst.
Od září se tenisté rozrostli o 6 nových dětí na celkových 13 a o trenéra Ivana Strachoně, který se
uvolil se dvěma novými skupinkami pomáhat. Od jara 2016 bychom
rádi přijali i další nové zájemce
o tuto krásnou hru, na které se zatím nedostalo a kterých je jen u nás
ve Sloupu víc než dost.
Karel Balcar
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
naše redakce pro vás přes léto
připravila novou rubriku, ve které
si budete moci při podzimních večerech procvičit svoje křížovkářské
schopnosti. Ti, kterým se podaří
vyluštit obě tajenky, je budou moci
odeslat emailem na adresu hrebenacsloup@seznam.cz nebo donést
napsané společně se jménem, příjmením a číslem popisným na lístku
do kanceláře městyse. Termín je do
20. 10. 2015. Pokud budou obě tajenky správně, pak budete zařazeni
do slosování o ceny.
Všem luštitelům přejeme hodně
štěstí a zábavy.
Křížovka
„Stojí jabloň v širém poli,
na trávníčku zeleném,
ba zeleném;
ach proč mě tak srdce bolí
v šněrování červeném,
ach červeném?“
Ukázka je z písničky, kterou složila žena, jejíž jméno najdete v tajence dnešní křížovky. Prozradíme vám
o ní jen to, že se proslavila v jiném
oboru a že byla dobrou přítelkyní
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Františka Ladislava Čelakovského.
Osmisměrka
Blanenský hutní lékař a archeolog doktor Jindřich Wankel u sebe
v Blansku ubytovával často velice
zajímavé hosty. Jméno jednoho
z nich zjistíte po vyškrtání všech
zadaných slov dnešní osmisměrky.
K návštěvě onoho hosta se váže
následující historka.
Rád chodíval na celodenní výlety, ze kterých se vracel až večer.
Jednoho dne se nevrátil. A když
nepřišel ani druhý den, dali po
něm Wankelovi pátrat, a to za pomoci lesního personálu. Nikdo ho
však nenašel. Navíc se po několika
dnech objevila zpráva, že u Punkvy leží mrtvý člověk. Ihned se tam
vydali, ale jejich host to naštěstí nebyl. Nakonec se přeci jenom našel
živý a zdravý. Na svém výšlapu se
zastavil u hraběte Sylva-Terouccy a
již u něho zůstal, aniž by dal Wankelovým vědět.
redakce Hřebenáče

Křížovka

33

Osmisměrka

Zpravodaj Městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Miloslav Kuběna
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 25. září 2015 v počtu 430 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 2. prosince 2015.
34

FOTOGALERIE Z LETNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ

kotlíkový guláš

kotlíkový guláš

kotlíkový guláš

kotlíkový guláš

kotlíkový guláš

nohejbal

nohejbal

nohejbal

FOTOGALERIE Z LETNÍCH AKCÍ VE SLOUPĚ

medový jarmark

medový jarmark

medový jarmark

medový jarmark

medový jarmark

medový jarmark

medový jarmark
běh MK

běh MK

běh MK
běh MK

běh MK

foto z akcí: Jana a Robert Matuškovi
Hynek Štrajt

