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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
mílovými kroky se nám přiblížil konec letošního

roku. Ve funkci starosty mám za sebou první rok,
který pro mě znamenal spoustu nových zkušeností,

zážitků a povinností. Vedení městyse však není jen

o osobě starosty, významný podíl na řízení městyse
má i místostarosta a zastupitelé, kterým tímto děkuji
za spolupráci. Současně děkuji všem zaměstnancům

Úřadu městyse Sloup, kteří v roce 2015 pracovali ku
prospěchu nás všech. Oceňuji a vážím si všech, kteří něco dělají pro ostatní. Jsou to trenéři, funkcionáři

spolků a další, kteří zadarmo nebo jen za symbolickou odměnu věnují svůj volný čas práci pro druhé.

Nebudu tvrdit, že vše se v letošním roce povedlo

ideálně a dle představ, ale kladně hodnotím vytvoření

zásobníku projektů pro realizaci v budoucnu, vysokou

úroveň pořádaných kulturních akcí a práci výboru pro
občanské záležitosti, výrazné zkvalitnění sloupského
zpravodaje Hřebenáč, přehledně vedené internetové

stránky městyse, lepší komunikaci s občany a jsou
i další. Pro rok 2016 samozřejmě připravujeme další
akce, aby se nám ve Sloupě dobře žilo.

Milí spoluobčané, závěrem bych vám všem rád po-

přál příjemné a krásné prožití vánočních svátků, bohatou nadílku, zejména pro ty nejmenší. A hlavně vám

přeji hodně zdraví, klidu, notnou dávku optimismu,
tolerance i dobré nálady a vše nejlepší v roce 2016.

Ing. Martin Mikulášek
starosta
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AKTUALITY Z RADNICE
Kulturní dům
Zateplení objektu kulturního domu
ve Sloupě je dokončeno a byl vydán
kolaudační souhlas. Celkové náklady
investice jsou 3 571 243 Kč (dotace
byla poskytnuta ve výši 1 722 843
Kč). Dle průzkumu na internetových
stránkách městyse mají občané zájem o doplnění nápisu – Kulturní dům,
případně i znaku městyse na kulturní
dům, což je jistě výzvou do příštího
roku. Dále jsme přistoupili k úpravám uvnitř. V první fázi byla provedena oprava parket, které již údržbu
vyžadovaly. V celém sále jsou nově
nainstalovány LED žárovky a dále budou opraveny stoly a zakoupeny nové
židle. Věříme, že uvedené změny přivítáte v nadcházející plesové sezóně. První ples pořádá Základní škola
Sloup 15. 1. 2016, Římskokatolická
farnost Sloup 30. 1. 2016 a Sousedský bál bude 13. 2. 2016 netradičně
pojat jako maškarní bál.
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Opravy a údržba
Na místním hřbitově byla provedena
oprava části zdi a márnice, v řešení je
dále převod hřbitovních pozemků na
městys Sloup. Dále proběhla oprava
povrchu části místních komunikací,
která by měla prodloužit jejich životnost. Nově byla vydlážděna frekventovaná plocha u prodejny DUHA, která byla v neutěšeném stavu. Proběhla
reklamace u pečovatelských domů
– z důvodu kondenzace vody, doplnění sněhových zábran na střeše,
netěsnosti na dveřích. Současně byla
doplněna i čísla popisná. Reklamace
proběhla i v ZŠ Sloup – dodavatelská
firma provedla seřízení všech dveří.
Dále bylo zjištěno ucpání odtokových
kanálků u části oken, které firma vyčistila, aby nedocházelo k zatékání
pod parapety. V budově Úřadu městyse Sloup byl u schodů nainstalován

Aktuality z radnice

videozvonek, který umožňuje seniorům a tělesně hendikepovaným komunikaci se zaměstnanci úřadu, aniž
by museli absolvovat příkré schody.
Po zazvonění řeknete svůj problém či
přání a v případě nutnosti k vám dolů
přijde zaměstnankyně úřadu a pomůže věc vyřešit.

dání žádosti na SFDI na první etapu
chodníku od křižovatky k Zemspolu směrem k jeskyním. Realizováno
bude prodloužení kanalizace - připojení čerpací stanice a dílen po Oskara
Nováka. Bude provedena rekonstrukce vodojemu spočívající v novém vystrojení, instalaci zákaloměru a připojení na dispečink VAS, a.s., divize
Boskovice. Plánuje se též dokončení
komunikace v části Sloup-sever. Ve
spolupráci s vedením ZŠ plánujeme
revitalizaci vstupního atria k hlavnímu
vchodu do základní školy. Současně
se nabízí úprava zeleně kolem kulturního domu. Přerostlé stromy v těsné blízkosti kulturního domu mohou
přispět k růstu řas a mechů na nové
fasádě. Dále proběhne oprava pře-

Projektová příprava
Doplnění chodníků, bezpečnostních opatření na komunikacích je ve
fázi projektové přípravy. Řešení křižovatek zohledňující zklidnění dopravy
a umístění autobusových zastávek
bude na základě zadané studie projednáno s vedením Správy a údržby
silnic JMK i s ohledem na spolufinancování. V příštím roce je v plánu po5
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hrážky a odtěžení sedimentů na toku
Žďárná u fotbalového hřiště. Opravu
vyžaduje i taras, který ujíždí do toku
Žďárná za prodejnou Jednoty.

malé, což již naznačil zpracovaný posudek. Střechu chceme opravit řádně, bez provizorních a krátkodobých
řešení.

Péče o vzhled městyse

Koupaliště

Určitě jste zaznamenali snahu o vylepšení vzhledu městyse v průběhu
celého roku. Na dalších úpravách budeme pracovat i v roce 2016. Chtěli bychom doplnit směrové tabule
vedoucí k lepší orientaci návštěvníků městyse. K obecnímu traktoru je
v plánu koupě zametacího kartáče,
který poslouží ke snížení prašnosti
v městysi a pravidelné údržbě vyčištěného povrchu školního hřiště.

Areál koupaliště chceme postupně
obnovit, aby byly zajištěny odpovídající služby nejen pro místní obyvatele.
Jedná se však o časově a finančně
náročný úkol. Prvním krokem, který
plánujeme, bude zajištění „řádného
provozu koupaliště“ na léto 2016, což
bude s ohledem na prodanou budovu
restaurace, ve které je technické zázemí k provozu bazénu, úkol náročný.
Dále plánujeme rozšíření sportovních
možností v areálu. Otázkou pro zastupitele bude výstavba dvou tenisových
kurtů, ke kterým je zadána zjišťovací
studie s ohledem na možnosti spolufinancovaní z dotačního titulu.

MŠ
Zastupitelstvo městyse rozhodlo, že
za letošní školní rok 2015-2016 bude
vyplacen příspěvek na dojíždění dětí
do okolních MŠ ve výši 5 000 Kč.
Vzhledem k nedostatečné povrchové
teplotě podlahy byly do MŠ instalovány nové inteligentní termostaty, které
regulují provoz topných kabelů v souladu s předepsanou normovou teplotou. V příštím roce chceme přistoupit
k opravě střechy na mateřské škole,
která dle vizuálního stavu a zpracovaného posudku vykazuje závažné
poruchy způsobující zatékání. Bylo
zadáno zpracování projektové dokumentace, která určí přesný postup
opravy! Finanční náklady nebudou
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Otevírací doba Úřadu
městyse Sloup – vánoční
období
21.12. 2015 otevřeno
22.12. 2015 zavřeno
23.12. 2015 zavřeno
28.12. - 31.12. 2015 zavřeno

My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Klidné prožití Vánoc, mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v roce 2016 přejí všem občanům zaměstnanci ZŠ
Sloup.
Se souhlasem zřizovatele vyhlásil
ředitel školy ve dnech 21. a 22. prosince 2015 ředitelské volno. Vyučování končilo v tomto kalendářním roce
v pátek 18. prosince a bude zahájeno
v pondělí 4. ledna 2016. Úspory na
energiích, které vzniknou díky ředitel-

skému volnu, odhadujeme na přibližně 30 tisíc Kč.
Srdečně zveme všechny občany na
tradiční školní ples, který se uskuteční
v pátek 15. ledna 2016 od 20:00 hodin v KD Sloup. Hudba Prorock, občerstvení a bohatá tombola zajištěny.
Vstupenky v ceně 100 Kč budou od
začátku roku 2016 v předprodeji na
sekretariátu školy u Magdy Šebelové,
telefon 516 435 337.

Díky novému zateplení rozvodů se nám daří šetřit náklady na ohřev bazénu. A ve vodě, jejíž teplota nyní
dosahuje až ke 30 stupňům, se dětem líbí. Bazén je nyní ve velmi dobrém technickém stavu, takže se
naštěstí nemusíme zabývat vážně myšlenými radami o výhodnosti pěstování žampionů v tomto prostoru.
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Nabízíme dospělým zájemcům
účast v intenzivním kurzu informatiky
pro začátečníky. Rozsah 6 x 60 minut, místo konání ZŠ Sloup, zahájení
v únoru 2016 při dostatečném počtu
účastníků (nejméně 10 osob), cena
1000 Kč. Přihlášky – osobně na sekretariátu školy (Magda Šebelová),
telefonicky nebo mailem (zs.sloup@
centrum.cz).
Letem světem
• Ředitel školy gratuluje Vítu Skotákovi z VIII. B k vítězství ve vědomostní
chemické soutěži „O pohár Heyrovského“. Vítek zvítězil i přesto, že ostatními soupeři byli žáci devátých tříd.
Poděkování patří také vyučujícímu
chemie – Mgr. Ladislavu Sedlákovi.
Na www.zssloup.net najdete kompletní výsledky.
• V současné době probíhají ve
škole návštěvy ředitelek spádových
mateřských škol v prvních třídách.
• Před Vánocemi proběhlo ve škole
několik zajímavých akcí – soutěž v aerobiku, vánoční dílny, zpívání u stromku a technická olympiáda v Blansku.
• Novým členem pedagogického sboru se již brzy stane Mgr. Jan Komárek
z Boskovic, který je kvalifikovaný pro
výuku anglického jazyka a zeměpisu.
Mgr. Silvie Hlaváčová odchází na mateřskou dovolenou.
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• Plánujete dovolenou v průběhu
jarních prázdnin? Na www.zssloup.
net v odkazu Provoz školy najdete důležité termíny ve školním roce 2015/
2016.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
VÝJEZD DO ANGLIE
Naše základní škola pořádala pro
žáky jazykový pobyt v Anglii. Zájemci
museli nejprve napsat test, který se
týkal našich anglických znalostí, potom se sečetly všechny body a my
jsme skákali radostí, že jedeme do
Anglie. Odjížděli jsme od školy autobusem společnosti Student Agency,
který nás dostal, kam jsme potřebovali. Nejdříve jsme jeli do Kolína pro
další školu, pak jsme se dopravili
do Prahy pro paní průvodkyni a nakonec jsme dorazili do Chebu pro
poslední školu. Projížděli jsme třemi
státy: Německem, Belgií a Francií. Ve
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Francii jsme nasedli na trajekt, který
nás přibližně za hodinu a půl dopravil do Doveru v Anglii.
Navštívili jsme tam spoustu zajímavých míst - Dover, Hastings, pirátskou vesničku Rye, Brighton a
mnoho dalších. Ubytováni jsme byli
v rodinách ve městě Hastings. Členové ubytovacích rodin na nás byli
velmi milí a snažili se, abychom se
u nich cítili jako doma. Klasická jídla, která jsme v anglických rodinách
jedli, bylo třeba kuře s rýží nebo těstoviny s rajčatovou omáčkou.
I učitelé v anglické škole byli přívětiví. Byla to zajímavá zkušenost se
v téhle škole učit, ale nelituji toho.
Jsem ráda, že jsem se do Anglie
mohla podívat.

ZAJÍMAVÉ ZPESTŘENÍ VÝUKY
Ve dnech 17. – 18. 10. probíhala
v místním kulturním domě zajímavá
výstava Italští uprchlíci na Blanensku a Boskovicku v letech 19151919.
V pondělí 19. 10. navštívili tuto výstavu v rámci hodiny dějepisu i žáci
devátého ročníku. K právě probíranému tématu I. světové války a situaci v Evropě se výstava ideálně
hodila a žáci si mohli na vystavených panelech prohlédnout dobové
fotografie a získat o životě italských
uprchlíků v našem kraji zajímavé
informace, které by v učebnicích
dějepisu nenašli.
Mgr. Michaela Matějková

Můžu vám doporučit video, které
dělal můj spolužák Jiří Marek. Najdete ho na YouTube na stránce pod
jménem: Hastings 2015 | ZŠ Sloup
Simona Němcová
žákyně VIII.A
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Z naší mateřské školky
Školní rok nám neuvěřitelně rychle
utíká a Vánoce jsou za dveřmi. Co se
doposud událo v naší mateřské škole? Kromě zaběhlých činností během
dne ve školce prožily děti spoustu zážitků z dalších akcí.
Hned v září jsme využili slunného
odpoledne a vyrazili jsme společně
s rodiči na Vavřinecko pouštět draky.
Vítr s námi trošku laškoval, tak dostat
některé draky do vzduchu dalo dětem a hlavně pak dospělákům značné úsilí. Přesto se to většině alespoň
na chvilku podařilo. Po stáhnutí všech
dráčků z blankytně modré oblohy
jsme se společně odebrali na školní
zahradu, kde jsme opékali párky a
užívali si zábavy téměř do setmění.
Do školky k nám zavítalo Medouškovo divadélko s pohádkou „Třikrát

vlk“, děti zhlédly tři klasické pohádky s postavou vlka. Stejné divadélko
k nám přijede ještě před Vánocemi s
příběhem „O zatoulaném andílkovi“.
Do kina v Blansku jsme vyrazili za
pohádkou „Tři prasátka“.
Pohádky mají děti nejraději, ale
přesto zařazujeme také prožitkové
akce, kde se děti setkávají s něčím
novým, zajímavým. Jako třeba „misko HRANÍ“ se zaměřením na muzikoterapii. Po velice zajímavém výkladu
a ukázkách se děti učily rozezvučet
zvonky, činelky a hlavně tibetské misky, jejichž tóny děti zklidňují a harmonizují. Mohly si je osahat, ocinkat,
oťukat a nejvíce je bavilo, jak se chová voda v misce, na kterou se hraje.
Dalším zážitkem bylo prožitkové
představení „Slyšte, slyšte, aneb co
se stalo v Betlémě“. Děti se hravou
formou s dodržením biblických faktů
dozvěděly, co se tenkrát v městečku
Betlémě stalo, a celý příběh si
zahrály.
Dále docházíme do bazénu
ZŠ, kde provádíme předplaveckou výchovu u dětí.
Od října se scházíme 1x za
14 dní odpoledne ve školce
s předškoláky a jejich rodiči v edukativně stimulačních
skupinkách, kde se vždy hodinu zaměřujeme na přípravu
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budoucích školáků v oblasti grafomotoriky, matematických představ,
sluchového a zrakového vnímání,
samostatného vyjadřování, logického
myšlení, učí se návyku k práci a soustředění v kolektivu.
Na první adventní neděli se děti
předvedly u rozsvěcování vánočního
stromu na náměstí s pásmem básniček, říkadel a písniček s pohybem.
Jako každým rokem zavítal k nám
do školky Mikuláš s čertem
a andělem. Děti předvedly
čertovské vystoupení, Mikuláš ohodnotil každé dítě
čtením z „nebeské knihy“,
odměnil je balíčkem a nakonec rodiče s dětmi vyráběli
vánoční dekorace a zdobili
perníčky. Chtěla bych poděkovat paní Marii Sedlákové,
která nám perníčky každým
rokem daruje, a to nejen
o Vánocích, ale i na další
akce během roku ve školce.

v roce. Vyvrcholením určitě bude zdobení vánočního stromečku, zpívání a
poslech vánočních koled a snad přijde i Ježíšek a nadělí dětem do školky
pěkné dárky.
Přeji dětem, jejich rodičům a spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce mnoho
zdraví, štěstí a úspěchů.
Hana Hebelková
ředitelka MŠ

Nyní už se všichni těšíme
na sváteční dny, na stromeček, na dárečky, na cukroví, na pohádky a hlavně na
to, že se sejde celá rodina
a všichni budou mít na sebe
spoustu času. Toto téma je
náplní všech činností dětí ve
školce v posledním měsíci
11

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KULTURNÍ AKCE
Svatomartinské hody
Poslední roky k nám svatý Martin
na bílém koni už nejezdí, ale přiváží
nám mladé víno a k tomu dobré jídlo
– pečenou husu. Letos tomu nebylo
jinak. Proto se v sobotu 14. listopadu
uskutečnila v našem kulturním domě
tradiční akce s názvem Svatomartinská husa.
Vše začalo
ve 14. hodin,
kdy
zazněly
první tóny cimbálové
muziky Veronica a
kuchařský tým
pod
vedením
Jiřinky Markové
začal přicházejícím návštěvníkům předkládat tento
tradiční pokrm – pečenou husu s červeným a bílým zelím a dvěma druhy
knedlíků. Dále bylo možno zakoupit
husí sádlo s cibulkou nebo játry a
paštiku. Nabízena byla mladá Svatomartinská vína z Mutěnic.
Od 16 hodin vystoupil před zaplněný sál známý imitátor a bavič Petr
Jablonský. Díky jeho umění s ním
k nám přijely různé osobnosti nejen
12

z politiky, ale i z řad
známých
umělců.
Jako první to byl pan
prezident Zeman, který se velice zajímal o naši benzinovou pumpu, která
je jak vidět známá už i v Praze. Následovali Karel Schwarzenberg, Miroslav Kalousek, Andrej Babiš, z herců
pak Luděk Sobota, Jindřich Plachta, Vlasta Burian, Felix Holzmann a
spousta dalších. Smích se nesl sálem a dobrá
nálada byla vidět na každém
z nás.
Od 19 hodin
začala kulturním domem znít
hudba ve stylu
country v podání skupiny Prak,
která hned od začátku přilákala na
taneční parket spoustu tanečníků.
V dobré náladě se pokračovalo až
do druhé hodiny ranní.
Věřím, že všem účastníkům se tato
akce líbila a chtěl bych poděkovat
všem pořadatelům, zvláště kuchařům za hezky prožité sobotní odpoledne a večer. Díky!
Hynek Štrajt

Kultura

Otázky pro Petra Jablonského
Po skončení vystoupení Petra Jablonského na tradiční sloupské Svatomartinské huse jsem měl možnost
setkat se s ním osobně a položit mu několik otázek. Je vždy velmi příjemné setkat se se zajímavým člověkem, zvláště
když je to někdo milý a skromný.
Pane Jablonský, ještě jednou bych
Vás chtěl přivítat u nás ve Sloupě.
Chtěl bych se zeptat, jestli jste už
někdy navštívil Moravský kras, jeskyně, Macochu, třeba i jako dítě školou povinné v rámci školního výletu?
No samozřejmě byl, já už tu republiku sjezdil křížem krážem, a co se týče
jeskyní, jako školní dítě jsem navštívil
Koněpruské jeskyně.

nepiju. Co se týče piva a vína, mám rád
oboje. Jde spíš o to, jaká je příležitost.
Doma, když je pohodička u televize,
rád si dám víno, když ale jdu s přáteli
do restaurace, jsem jednoznačně pivař.
A co jídlo, dáváte přednost masu,
nebo raději zeleninu?
Já mám rád takové ty mastné, nezdravé věci. Ano, maso mám velice
rád. Co se týče zeleniny, nemám ji rád
tepelně upravenou. Musí být v syrovém
stavu. Kupříkladu, když si dám něco
pěkně mastného, proč bych to měl neutralizovat třeba zelím. Jednou jsem si
přál od maminky k narozeninám peče-

To je ale Český kras u Berouna.
Aha, tak to jsem, abych se přiznal,
v jeskyních Moravského krasu nebyl.
Ale podle té knížky o Sloupu, kterou
mně věnovala vaše předsedkyně
SPOZ je to tady opravdu krásné. Vypadá to, že se sem budu muset v létě
podívat a navštívit i jeskyně a Macochu.
To nás těší a rádi vás tu uvidíme.
Svatomartinská husa, k tomu dobré
víno. Co preferujete víc, pivo, nebo
víno?
Abstinent nejsem, k tomu se přiznávám hned na začátku, ale tvrdý alkohol
13
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nou kachnu a k tomu škvarky. A abych
nezapomněl, nemám rád dušenou mrkev. Tu opravdu ne.

nec, a to všechno umocněno krásnou
přírodou – pralesy, stolové hory, vrcholky And, Amazonka.

Češi jsou ve světě známí jako národ
sběratelů. Podlehl jste také této vášni a vlastníte nějakou sbírku?

Zmínil jste i tanec. Kdybyste dostal
pozvánku do StarDance, přijal byste
ji?

Ano i já patřím mezi sběratele. Začalo to, když jsem byl malý a babička
mně věnovala staré nefunkční hodinky,
které se mi velice líbily. Já se je rozhodl
opravit, ale nakonec jsem s nimi praštil o zem a ejhle, začaly jít. Od tohoto
okamžiku jsem si začal pohrávat s myšlenkou, že se stanu hodinářem. Ale
brzy jsem pochopil, že nejsem nikterak manuálně zručný. Hodinářem jsem
se tedy sice nestal, ale stal se ze mě
sběratel hodin a hodinek. Ještě jako
kluk jsem vždy našetřil nějaké peníze
a rychle na tržnici nakupovat, takže za
chvíli jsem měl docela velkou sbírku.

K tanci mám vztah, ale pouze jako
teoretik. Jinak jsem ale hrozné dřevo
(smích). Jednou jsem účinkoval v muzikálu. Naštěstí to byla úsměvná role,
protože choreografka ze mě byla nešťastná. Nebyla schopná mě to naučit
tak, abych to odtancoval pořádně. Kolegyně Míša Nosková, se kterou jsem
hned na první zkoušce nacvičoval
zvedačky, po chvíli rezignovala. No a
StarDance? Tam bych zatančil asi jako
pan Pavlásek.

A co cestování? Máte nějaký vysněný cíl, kam byste se rád podíval?
Bez rozmyšlení jednoznačně Jižní
Amerika. To je můj sen. I když mě odrazuje nejen cena letenky, ale hlavně ta
doba letu. Jsem vášnivý kuřák a to by
byl problém. Ale asi bych to také nějak
zvládnul.
A konkrétně nějaký stát?
Mně je jedno, který stát. Mě přitahuje
celkově atmosféra tohoto kontinentu.
Lidé, historie, jídlo, hudba, rytmus, ta14

A co Váš ideální den. Jak si ho představujete?
Tak ten jsem zažil letos v létě. To
jsme byli na dovolené s přítelkyní. Byli
jsme v Černé Hoře. To je moje oblíbená destinace. Můžu doporučit. Ráno
vstanu, dám si snídani, potom hupnu
do moře, nějaký ten výlet. Večer dobrá
večeře, pivečko na zahrádce a kochat
se a rozjímat a nasávat tu pohodu a
klid. To mám rád.
Děkuji Vám za milý rozhovor a doufám,
že buď já, nebo někdo z mých spoluobčanů Vás tady brzy uvidí. Ať se Vám
stále daří a šťastnou cestu domů.
Hynek Štrajt
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Zájezd do Mahenova divadla

Rozsvícení vánočního stromu

Stejně jako v prvním pololetí roku
2015 uspořádal SPOZ zájezd na divadelní představení v Brně.

V první adventní neděli 29. listopadu 2015 jsme společně přivítali vánoční čas a rozsvítili na sloupském
náměstí vánoční strom.

Tentokrát jsme zhlédli hru Davida Seidlera „Králova řeč“, která sice
vznikla už v 80. letech minulého století, ale jejímuž veřejnému uvedení
dlouhá léta bránila britská královská
rodina.
Královu řeč po světě proslavil oscarový film s Colinem Firthem v hlavní roli vévody Bertieho, pozdějšího
krále Jiřího VI. Tento zpočátku zakomplexovaný aristokrat, který nebyl
připravován na převzetí královských
povinností a v mládí žil ve stínu svého staršího bratra Eduarda, usedl na
konci roku 1936 na trůn. Celý život
bojoval s těžkou vadou řeči.
Brněnská inscenace je v pořadí pátou inscenací na světě. U Martina Slámy se v souvislosti s rolí nastupujícího
krále Jiřího VI. mluví jako o roli životní.
Režie se ujal Martin Stropnický, hudbu složil Petr Malásek a v roli svérázného a energického „logopeda“ a
neúspěšného herce Lionela Loguea
exceloval hostující Ladislav Frej. Slavná jména a skvělé recenze byly příslibem nezapomenutelného zážitku.
Další výjezd za kulturou je plánován
na duben 2016.

Tmou vonělo svařené víno a uzené
klobásky, problikávala světýlka lucerniček, rozléhaly se tóny dechového
kvarteta, dětského zpěvu a recitace
i slavnostních slov.

„Vím, že náš postoj k Vánocům jako
svátkům církevním je rozdílný, ale pro
všechny z nás, ať už jsme křesťané
či nikoliv, je to příležitost k upevnění
rodinných a přátelských svazků, vzájemného pochopení a možnosti vzpomenout si na ty, kteří již nejsou mezi
námi. Příležitost uvědomit si, proč tu
vlastně jsme, co je náš skutečný cíl,
pro který chceme žít“, řekl v úvodu
starosta obce Ing. Martin Mikulášek.
Ať je tedy pro vás advent jako dveře – můžete je otevřít pro své blízké,
můžete je otevřít Ježíši, aby vstoupil
do vašeho srdce. Ať je pro vás ad15
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vent jako světlo - můžete si posvítit do
svého nitra, můžete být světlem pro
lidi kolem vás. Ať je pro vás advent
jako lavička – můžete si najít čas a
posedět si chvilku s bohem, můžete
si přisednout k bližnímu a vyslechnout
ho. Ať je pro vás advent jako hodiny
– můžete se více těšit na brzké setkání s Kristem, můžete věnovat svůj čas
člověku, který už na to dlouho čeká.
Ať je pro vás advent jako okno - můžete jím pustit čerstvý vzduch do zaběhaných vztahů, můžete se více zahledět na boží dary – hvězdy, slunce
i zamračenou oblohu. Ať je pro vás
advent jako klíče – můžete jimi otevřít
místa v srdci, která jsou už dlouho zamčená, můžete hledat řešení zdánlivě
neřešitelných problémů.
A kéž vám předvánoční naladění
vydrží minimálně 365 dní.
Mgr. Jana Matušková
POSLEDNÍ LEČ
Zblízka, zdáli, plno hostí – každý
chtěl být na slavnosti…
Tradiční společný hon pořádaný
sloupským Mysliveckým spolkem
Hřebenáč.
Za ranního kuropění a malebných
červánků sešli se naši myslivci toho
sedmého listopadového rána u žďárské vodárny ke společné procházce
16

se zbraní v okolí obcí Němčic, Žďáru, Petrovic, Vavřince, Šošůvky a
Sloupu. Hlavní náplň procházky však
mimo radosti ze setkání tvoří vzájemné sdělování zážitků z mysliveckého
i osobního života během uplynulého
roku i všeho kolem, co nás uspokojuje i zlobí. A když se při tom naskytne
a hlavně povede příležitost k dobré
ráně – pak náš patron sv. Hubert právě nadělil krásný zážitek i téma k vyprávění i na příští rok, možná i déle…
Když se zadaří, výstřel se nemine
cílem a šikovný ohař vzorně aportuje úlovek, tu blahý pocit uspokojení
zázračně smaže všechny starosti a
předchozí trable…
Vraťme se však na nástup. Po silném vývaru s játrovými knedlíčky
autorů a mistrů daného oboru Pavla
Brouška a Luďka Maňouška (kteří si
dokonce před započetím díla vydrhli
ruce) zní jasný hlahol lesního rohu a
22 střelců, 12 honců a dva lovecky
upotřebitelní psi posilněni a plni elánu
a lovecké dychtivosti nastupují k oficiálnímu zahájení.
Předseda spolku Jaromír Hujíček
přivítal všechny zúčastněné. Dojemným slovem vzpomněl na nedávno
zesnulého kolegu Zdeňka Dobšíčka
a minutou ticha jsme uctili jeho památku. Poté předal slovo mysliveckému hospodáři Petru Nezvalovi, který
zúčastněným přiblížil průběh lovu a
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která zvěř se bude lovit. Vysvětlil sled
jednotlivých lečí, dále pohovořil o bezpečnosti a ohleduplnosti při střelbě a
popřál všem „dobrou mušku a rovné
broky“. Svou řeč ukončil provoláním „
Lovu zdar!“ Po jeho proslovu jsme si
poslechli přímo koncertně zatroubené
halali z nástroje absolventa hranické
lesnické školy Víta Brouška.
P a k z a č a l o p r š e t…
…ale protože myslivci jsou chlapi z
ocele a kvádru, v pohodě a dobrém
rozmaru se všichni, sice poněkud pocuchanější a utahaní, sešli na louce
pod hotelem Broušek, kde byl připraven výřad ku vzdání pocty ulovené zvěři, fotografové i skromné obecenstvo. Na výřadu leželi na pravém
boku dle myslivecké tradice tři zajíci
a jeden bažant kohout. Ulovená zvěř
byla dána do tomboly na poslední
leč. Po závěrečné řeči a poděkování
bylo provoláno „Ulovené zvěři a české myslivosti lovu zdar!“ a trubačem
zatroubeno závěrečné halali. Všichni
zúčastnění byli pozváni na Poslední
leč do hotelu Broušek. Poslední leč
bývá lečí nejveselejší, plná dobrého jídla, pití, bohaté tomboly, zpěvu,
tance a někdy až neskutečných mysliveckých historek (myslivecká latina).
Tombola obsahovala spoustu zajímavých věcí a těm, co štěstí přálo, výhra
vynesla ceny v podobě selat prasete
divokého, zajíců, bažantů a balíčků

se zvěřinou. Celým večerem provázeli dobře sehraní muzikanti Jiří Pekárek, Jiří Žák, Hynek Štrajt, Aleš Sedlák
a Marek Pernica. Zpívalo se a tančilo
až do brzkých ranních hodin.
Obrovský dík patří všem, kteří se na
přípravách podíleli. Závěrem lze říci,
že letošní akce byla velmi povedená
a že se za rok opět ve zdraví sejdeme.
Myslivosti a lovu zdar!
Myslivci MS Hřebenáč
ROZHOVOR S ...
V minulém Hřebenáči jsme vám slíbili, že v každém vydání přineseme
rozhovor s některým z vás, milí spoluobčané. Sliby se mají plnit, takže
trochu popojedeme. Pro dnešní rozhovor jsme vybrali Karla Balcara. Karel se do Sloupu přiženil z České Třebové a žije zde dvanáct let. Má dvě
dcery. Pracuje jako projektový manažer v americké firmě, která se zabývá
výrobou komponent pro elektrárny.
Jak sám říká, poměrně často pracovně cestuje.
Přesto každý týden
pravidelně
a rád věnuje část
svého volného času
drobotině a
pomáhá jí
pro-
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niknout do tajů a umění tenisové hry
- vede tenisovou školičku Tenis Bambini Sloup. Děti jsou bezpochyby v
povolaných rukou. Karel se tenisu
věnuje odmala a několik let jej provozoval i na profesionální úrovni.
Tématem dnešního rozhovoru tedy
bude hlavně tenis.
Jak ses, Karle, k tenisu dostal?
Proč zrovna tenis a ne nějaký jiný
sport?
Tenis hraju od čtyř let. Přivedl mě
k němu můj tatínek. Později jsem se
tenisem dokonce deset let živil v Německu, kde jsem vedl tenisový klub a
hrál jsem za něj. Tenis je úžasná věc
nejenom po sportovní stránce, ale i po
té mentální, protože se člověk o sobě
hodně dozví. Je to sport, u kterého se
člověk musí rychle rozhodovat, správně rozhodovat, musí se umět ovládat.
Jsou to všechno dovednosti, které
jako když potom najde v profesním
nebo osobním životě.
Měl jsi nějaké tenisové vzory?
Měl jsem velký vzor a dokonce jsem
se s ním potom osobně setkal - byl
to Boris Becker. U mě se tenis začal
lámat k lepšímu zhruba v šestnácti
letech, kdy jsem se začal prosazovat
na republikové úrovni. Začal jsem pošilhávat po tom, že bych se tenisem
rád jednou živil. To se pak taky stalo
a dělalo mi to velkou radost. Shodou
18

okolností jsem se dostal v Německu
do země, ze které Boris Becker pochází, a bydleli jsme od sebe asi pětadvacet kilometrů. Když Boris Becker
vyhrál Wimbledon a krátce nato vyhrála i Steffi Graf, všichni se tam zamilovali do tenisu. Já jsem zrovna v té
oblasti mohl pracovat, bylo to úžasné.
Setkal jsem se s oběma včetně jejich
rodičů. S panem Grafem jsem dodneška v kontaktu.
Jak vznikla myšlenka založit ve
Sloupě tenisovou školičku pro
děti?
Prvotní záměr byl, že k tenisu povedu svoje děti. Dorostly už do věku, kdy
jsou schopny tenis pojmout a naučit
se ho. Aby to nebylo tak monotónní,
přibral jsem pár dalších dětí nevěda,
že se to takhle krásně rozběhne. Mám
už z dřívějška poznatky, že trénovat
samostatně dítě okolo čtyř až šesti let
nedělá dobrotu. Nezvládne to fyzicky,
ani psychicky. Děti potřebují skupinku, bavit se ve skupince, trénovat ve
skupince. To je úplně ideální prostředí
pro to něco je naučit. Ony tam vlastně
chodí rády kvůli kamarádům a kamarádkám a já jim přitom podsouvám
něco, co je pro ně vhodné a takhle je
vlastně učím tenis.
Je pro tenis potřeba nějaký zvláštní
talent?
Není. Samozřejmě talent je výho-
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dou, ale je to hodně o píli a radosti.
Tu píli si musí přinést každý sám, tu
radost se snažím přinést já, aby tam
děti chodily rády. Ostatní pak přijde
samo. Ne z každého dítěte bude závodní hráč, to je jasné. Ale to jsme ani
tak nezamýšleli. Když vidím, jakou jim
ta hra dělá radost, už teď vím, že se
to podařilo.
Kdy Tenis Bambini Sloup vznikl?
Začali jsme na jaře roku 2014 s šesti dětmi, momentálně jich chodí čtrnáct a hlásí se další. Většinou jsou to
mladší sourozenci už stávajících malých tenistů. Stanovil jsem si věkovou
hranici pět let, protože to je právě ta
hranice, kdy už se dá s dětmi začít
pracovat. Strašně moc udělá první
třída, což mám odpozorované na své
starší dceři. Jak se děti naučí pracovat ve škole, tak se s nimi mnohem líp
pracuje i na tenisovém kurtě. Není to
už banda zdivočelých pětiletých dětí,
ale jsou to děti, které poslouchají, jsou
schopné pojmout nějaké pokyny a
doporučení.
Jsou mezi nimi tenisové talenty?
Dá se odhadnout už v začátku, jestli
bude z dítěte dobrý tenista?
Dá se to poznat i ze začátku, některé děti ale překvapí až později. Každý
půlrok tréninku je totiž strašně znát.
Tři z těch našich čtrnácti dětí jsou
opravdu nadané, jeden kluk a dvě

holčičky. To ale neznamená, že ostatní jsou nešikovní. Buď jsou ještě malí,
nebo začali později. Od září to máme
hodně pomíchané. Šest z nich má rok
a půl náskok a je to hodně znát.
To je asi dost náročné na organizaci, kdo Ti pomáhá?
František Jedlička, Ivan Strachoň
i další, co sami hrají rekreačně tenis.
Ze začátku jsme měli jen jednu skupinku. Na jednom kurtu to nebylo úplně ideální, ale vždycky jsme se nějak
vešli. Teď už máme tři skupinky, tak
je to trošku náročnější. Kurt (u Čípků)
bývá dost často obsazený, i když my
dostáváme hodně prostoru a zdarma.
Laďa Čípek řekl, že děti nebudou nikdy nic platit, takže za to obrovský
dík. Je pravda, že v těchto podmínkách se to dá dělat jen do určité úrovně. Pokud bude mít některé dítě větší
ambice, musí už jezdit do nějakého
většího klubu, kde bude mít adekvátní partnery na trénink a odpovídající
podmínky. To už je pak víc o času i o
penězích.
Co je potřeba, aby se z dítěte stal
opravdu dobrý tenista?
Je k tomu potřeba perfektní rodinné
zázemí, to znamená rodiče, kteří se
obětují a jsou s tím dítětem prakticky pořád na tenise - na tréninku, na
zápasech a turnajích. Potom finanční
zázemí, kvalitní trénink, obrovská píle
19
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a kus štěstí, protože v určité fázi už
pak tenis umí dobře všichni a kolikrát
rozhodují maličkosti. Stačí mít štěstí,
vyhrát jeden důležitý turnaj a přeskočíte sto svých souputníků. Najednou
jste na vrcholu a pak už to jede.
Jak se tenis vyvíjí časem?
Za posledních – řeknu - dvacet let
se tenis hodně proměnil. V první řadě
materiál, který se používá. Rakety
dokážou dneska neuvěřitelné věci.
I pomalejší hráč na okresní úrovni dokáže zahrát nechytatelný rychlý úder,
protože ta raketa mu to umožní. Dřív
byl tenis společenská hra, dneska je
to boj na život a na smrt, protože jsou
v tom obrovské peníze, což je na jednu stranu dobře, ale na druhou stranu to jakýkoliv sport zabíjí, vytrácí se
férovost. Tenis mi i přesto přijde jako
hodně férový sport. Jakmile člověk
švindluje, obelhává sám sebe. Švindlovat v tenise nedává smysl.
Máš nějaké plány do budoucna, co
se týče tenisu ve Sloupě?
Rád bych se dál věnoval dětem.
Baví mě to a naplňuje, děti to taky
baví – aspoň to říkají, rodiče jsou spokojení. Akorát je potřeba nějak vyřešit
zázemí. Kdyby se podařilo udělat dva
kurty, dovedu si představit, že bych
tady zavedl tenisové hodiny „pro starší a pokročilé“. Je tady spousta hobby tenistů a i oni mají zájem se něco
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nového naučit. Roční provoz dvou
kurtů bychom určitě pokryli. Chceme se přihlásit do TJ. Chtěl bych taky
s dětmi zajet na nějaký tenisový turnaj, aby si udělaly představu, jak to
chodí. Pak se mohou samy rozhodovat, jestli se chtějí tenisu víc věnovat.
Z každého nemusí být závodní hráč.
Kdyby nebyl ani jediný, možná by mě
to trošku mrzelo, ale nic strašného by
se nestalo. I rekreační úroveň může
být cílem.
Jana Pokladníková
ZPÍVÁME PRO NIKÝSKA
Obveselovací těleso Sigma Pumpa
(za vydatné podpory pěveckého sboru Krápníček s Mgr. Oldřiškou Hlouškovou) uspořádalo 28. 11. v kulturním
domě koncert pro čtyřletého Nicolase,
který se narodil předčasně a trpí dětskou mozkovou obrnou. Ve svých čtyřech letech zatím nechodí a pomoci
mu může opakovaný pobyt v lázních
v Klimkovicích.
Rodičům Nikýska bylo předáno více
než 70 000,- Kč. Díky všem!
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NA TŘI KRÁLE
Slavnostním rozsvícením vánočního
stromu na našem náměstí jsme vstoupili do předvánoční adventní doby.
Jsme si vědomi, že ne všichni lidé
u nás i ve světě mají to štěstí prožít
Vánoce v kruhu svých nejbližších a
v teple domova. Jsou to lidé, kterým
zdravotní stav či nepříznivá životní situace toto nedovolují a jsou odkázáni
na pomoc druhých.
A právě těmto lidem nabízejí u nás
pomoc charitní a azylová zařízení.
Jejich vzniku, existenci, rozšiřování a
zkvalitňování služeb významně napomáhá Charita České republiky tradičním pořádáním Tříkrálové sbírky. Tato
sbírka patří mezi největší dobrovolnické akce v naší republice a má již
šestnáctiletou tradici.
Ve všech předchozích sbírkách jste
svými finančními dary dali najevo, že
vám nejsou lhostejní lidé, kteří vás
jménem pracovníků charity žádají a
prosí o finanční pomoc, a že s vaší
pomocí mohou počítat. Vaše domácnosti navštíví již tradičně jedna ze tří
skupin sloupských koledníků v sobotu 9. ledna 2016 v dopoledních hodinách. Přijdou vás požádat o finanční
dar do zapečetěné pokladničky.
Víme, že i mnozí z vás řešíte své
osobní pracovní či finanční problémy.
Přesto věříme, že podle svých mož-

ností těm nejpotřebnějším lidem svým
darem pomůžete.
Vzrůstající výtěžek předchozích
místních Tříkrálových sbírek ukazuje, že i u nás ve Sloupě žijí lidé se
srdcem na pravém místě. Do minulé
Tříkrálové sbírky jsme společně přispěli částkou 31 351 korun.
Vážení a milí spoluobčané, obracím
se na vás jménem pracovníků Charity České republiky, jménem Úřadu
městyse Sloup, jménem Farního úřadu ve Sloupě i jménem svým se žádostí o příspěvek do této dobročinné
akce. Za vaši ochotu pomoci, projev
solidarity, pochopení pro potřeby lidí
v nouzi, za vlídné přijetí koledníků a
za váš peněžní dar předem děkujeme. Nám všem dárcům upřímně přeji
pocit radosti a uspokojení, že jsme
spolu s pracovníky charity udělali
něco dobrého pro ty, kteří naši pomoc
nutně potřebují. Vždyť: „Člověk nežije
tolik z lásky, kterou přijímá, jako mnohem víc z té, kterou daruje.“
Božena Krátká
Z HISTORIE
Historické doteky
Existovalo a existuje mnoho zajímavých lidí, kteří se historie naší obce a
okolí pouze „dotkli“, ale o kterých se
dodnes v našem kraji bohužel moc
nepsalo. My si dnes představíme
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hned čtyři. Jsou jimi Václav Josef Cerha (Crha), Jan Hellich, Jiří Karásek ze
Lvovic a Zbislav Gajdoš Tarnowski.
Václav Josef Cerha se narodil
17. srpna roku 1734 v Brníčku
(Olomoucký kraj, okres Šumperk). Na
kněze studoval nejprve v Litomyšli
a poté i v Olomouci. Po několika
kooperátorských místech se dostal i
k nám do Sloupa, a to na konci roku
1769 z Blanska. Působil zde asi dva
roky jako druhý kaplan. V té době
zde byl farářem P. František Čuma
a prvním kaplanem František Tichý.
Důvodem, proč se o něm zmiňuji,
byla jeho záliba v alchymii. Díky svým
rozsáhlým znalostem sepsal (mimo
jiné) i dva rukopisy - „Menstruum
universale“ a „Luftwaser“. V roce 1772
byl ustanoven farářem v nedaleké
Doubravici nad Svitavou. Zde také
21. ledna roku 1787 umírá.
Jan Hellich se narodil 19. ledna
roku 1850 v Poděbradech. Po studiích se věnoval farmacii (zdědil rodinnou lékárnu). Koníčkem mu byla
historie a archeologie. Jeho sbírky
se staly základem pro vznik tamního
muzea. Jako student četl v časopise
„Živa“ článek doktora Jindřicha Wankela o Macoše, který ho velice zaujal.
Od té doby toužil tuto propast spatřit na vlastní oči. A podařilo se mu to
velice brzy. Ve svých 17 letech byl
navštívit bratra v Chorvatsku. Na zpá22

teční cestě jel vlakem přes Vídeň do
Brna a Blanska. Odtud se pak vydal
pěšky na Macochu. Když přišel do
lesa, potkal jakéhosi pána, který doprovázel dvě dámy. Pán se ho ptal,
kam jde. Hellich odpověděl, že na
Macochu. Pán na to, že tam netrefí,
neboť tehdy ještě na Macochu nebyla upravená cesta, a byla bez turistických značek. Nabídnul mu však,
že tam oni jdou, takže může s nimi.
Hellich sice (zřejmě díky svému mládí) oponoval, že by tam jistě trefil, ale
nabídku nakonec přijal a mlčky kráčel
v nové společnosti. Po chvíli se představil, že je student Hellich, lékárníkův
syn z Poděbrad. Neznámý pán mu
na oplátku řekl: „Jsem doktor Wankel
z Blanska“. Když se Hellich vzpamatoval, uctivě se Wanklovi poklonil a
pověděl mu o tom inspirujícím článku.
Po prohlídce Macochy přijal i pozvání
na cestu do Sloupa, kde si prohlédli
naše jeskyně. Pak ho pan doktor pozval na oběd do hostince, kde pojedli
mísu kuřat. Když viděl studentův zájem, napsal ještě doporučující dopis
na naddůlního do Němčic, kterého
žádal, aby studentovi ukázal tamní
důl na železitou hlínu. Této možnosti
samozřejmě Hellich využil. Naddůlní
po přečtení Wankelova dopisu neznámého studenta vlídně přijal, ubytoval
ho a pohostil jej. Na druhý den mu dal
k ruce jednoho horníka, se kterým pak
slezli do hluboké šachty. Hellichovi
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bylo z těsných prostor velice úzko, ale
nakonec byl odměněn pohledem na
krásnou jeskyni s průsvitnými krápníky. Několik rozbitých leželo na zemi.
Ty mu byly dovoleny vzít a později je
uložil v poděbradském muzeu.
Vzhledem k tomu, že mnozí možná
o té němčické jeskyni (dolu) slyšíte poprvé, uvedeme si alespoň pár
základních informací. Tuto jeskyni
nalezl horník Prokop, který se do ní
propadnul v roce 1862. Jeskyně dostala název Julie. Byla v hloubce 30
metrů a místy dosahovala výšky až 10
metrů. Podlaha byla pokryta velkými
kusy železné rudy. Dne 6. srpna 1862
zde Hugo Karel ze Salmu uspořádal
velkou slavnostní mši, kterou sloužil
sloupský farář P. Alois Wolf. Ruda se
ve zdejších dolech těžila 15 roků a za
tu dobu se zde získalo 255 170 dolnorakouských mír (285 798 q) rudy, jež
měla hodnotu 173 515 zlatých.
Třetím zde představeným je Jiří Josef Antonín Karásek ze Lvovic, vlastním jménem Josef Karásek. Narodil
se 24. ledna roku 1871 v Praze. Po
ukončení studia na gymnáziu pokračoval ve studiích teologie. Ta však
nedokončil. Byl to člověk poměrně
excentrický. Tvrdil o sobě, že pochází z rodu kdysi slavného hvězdáře a
matematika Cypriána Lvovického ze
Lvovic (odtud tedy jeho přídomek).
Stal se básníkem (například sbírka

„Sexus necans“), dramatikem, překladatelem a představitelem české
dekadence. Mimo jiného se zajímal
o okultismus a byl dokonce členem
Společnosti českých hermetiků. Za
svého života shromáždil obrovskou
sbírku (48 000 svazků) slovanského
písemnictví a grafiky, kterou později věnoval Tyršovu domu. Zemřel
5. března roku 1951 v Praze. Prahu
prakticky neopouštěl. Přesto se v roce
1907 odhodlal navštívit rodinu svého
přítele Miloslava Hýska v Němčicích.
Důvodem měl být asi týdenní pobyt
v „horském“ prostředí, kde by zesílil
a pookřál. Rodina nadučitele Hýska je
pro nás zajímavá mimo jiné i tím, že
se jeho manželka (a matka profesora
Miloslava Hýska) narodila ve Sloupě
v čp. 35 (naproti kostelu). Jmenovala
se Aloisia Kučerová.
Pobyt Josefa Karáska v Němčicích
se však nečekaně zkomplikoval. Dostal chrlení krve a o jeho léčbu se
staral sloupský lékař MUDr. Heřman
Langer. Po měsíčním léčení byl Karásek schopen odjet. Svoji vděčnost
za pohodlí v rodině Hýskových a za
léčení doktorem Langerem vyjádřil
v poděkování, které vyšlo v Moravské
orlici dne 21. července roku 1907.
Zbývá nám Zbislav Gajdoš Tarnowski. Narodil se 11. ledna roku
1914 v Tarnowě. Tatínek se jmenoval
Adolf (český básník), maminka byla
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Polka. Po studiích se stal učitelem.
V roce 1948 učil v Brně na dívčí měšťanské škole. Po únorových událostech roku 1948 ho chtěli, vzhledem
k jeho náboženskému přesvědčení,
propustit. Nakonec mu nabídli místo
učitele u nás ve Sloupě. V té době už
bydlel v Rájci, a to v ulici, které se říkalo „Šafranica“ (kdysi se zde pěstoval
šafrán). Do Sloupa dojížděl autobusem a ráno se stavoval v kostele. To
samozřejmě neušlo pozornosti, takže
byl opět přeložen, tentokráte do Černé Hory, později i do Kunštátu. Dne
4. července 1974 byl tajně vysvěcen
na řeckokatolického kněze. Předčas-

ně odešel do důchodu. Zemřel v Rájci
v roce 1986. Psal si deníky, z nichž
byly vydány dvě knihy. Ta první se
jmenuje TUNELY DO RÁJ(c)E, druhá
ĎÁBLOVA PEVNOST. V první knize
popisuje hlavně svoji učitelskou dráhu (včetně učení ve sloupské škole),
v té druhé se pak například dozvíte,
jak se (za dramatických okolností) setkal ve druhé světové válce s Adolfem
Hitlerem.
Klidné prožití svátků a vše dobré
v roce 2016 přeje
Miloslav Kuběna
kronikář

Kultura v prosinci, lednu a únoru
27. prosince - v 18.30 sloupy kultury

Pěvecké sdružení Magnificat a orchestr katedrály sv. Petra a Pavla uvede koledy
a skladby ve vánočním duchu.

15. ledna - ples základní školy sloup
K tanci a poslechu hraje skupina PROROCK.

22. ledna - ochotnické divadlo krásensko

A protože humoru je málo a my se smát chceme, tak v této sezoně uvádí divadlo opět komedii pod názvem „Klíče na neděli“. Je to hra Antonína Procházky o tom, že dva manželské páry se sejdou na nepovedeném večírku, v opilosti se partneři prohodí, vymění si klíče
od bytu a ... roztočí se kolotoč potíží.

30. ledna - farní ples

K tanci a poslechu hraje skupina SPRINT.

13. února - obecní ples

Jako ples maškarní s bohatou tombolou a kulturním vystoupením.

21. února - dětský karneval

Čeká na vás vystoupení šáši Viktora a spousta další skvělé zábavy.
24
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NARODILI SE
Od posledního vydání Hřebenáče
se ve Sloupě žádné dítě nenarodilo.
Proto přikládáme alespoň několik
snímků z vítání občánků.

OPUSTILI NÁS
Marie Fialová

9. 10.

Karel Němec

16. 10.

Josef Raudenský

19. 10.

Josef Dobiášek

10. 11.

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
JUBILANTI - leden - březen 2016
Leden
Rudolf Dokoupil

60 let

Marta Fialová		

60 let

Únor
Alois Kuchař		

70 let

Pavel Štrajt		

70 let

Marie Krátká		

85 let

Ludmila Štěpaníková 70 let
Březen
Miroslav Staněk

60 let

Marie Nečasová

75 let

Miloslav Matuška

75 let

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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SPORT
KOPANÁ
V neděli 1. listopadu, za sychravého, doslova dušičkového počasí
začalo pro fotbalisty hrající v okresních soutěžích „fotbalové jaro“. Bylo
totiž na programu první jarní předehrávané kolo, celkově čtrnácté, kterým končila podzimní část ročníku
2015/16. Doma jsme hostili nováčka

OP z Adamova a před hrstkou těch
nejvěrnějších fanoušků jsme po podprůměrném výkonu, který postrádal
z naší strany bojovnost a nápad, prohráli zaslouženě 0:2. Hráči se touto
cestou zpětně všem omlouvají. Soupeře jsme v úvodním kole tohoto ročníku v Adamově porazili 2:0 a ten nám
to tentokrát stejnou měrou oplatil.
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Po podzimní
části přezimujeme na 7. místě ze 14 účastníků.
Máme na kontě 22 bodů (7V-1R-6P),
skóre 28:31. Na vedoucí Rudici ztrácíme 12 bodů, na sestupové pozice
Vavřince a Bořitova máme k dobru
14, resp. 21 bodů, a tak můžeme do
jarní části soutěže nastupovat bez sestupových starostí.

V jednom zápase jsme dokázali
průměrně 2x skórovat, naopak 2,2x
inkasovat. Doma jsme získali 12 bodů
(4V-0P-3P), skóre 15:15, venku 10
bodů (3V-1R-4P), skóre 13:16. Hráli
jsme 7x doma i venku. Doma : Vavřinec 5:2, Bořitov 3:0, Letovice 3:2,
Olomučany 1:4, Rudice 1:4, Kunštát
B 2:1 a Adamov 0:2. Venku : Adamov
2:0, Lipůvka 3:2, Doubravice 2:6, Rá-
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ječko B 0:2, Šošůvka 1:1, Olešnice
2:4 a Vysočany 3:1. Do listiny střelců
se zapsalo 6 hráčů. O 28 gólů se podělili : Dixie Svoboda – 11, Aleš Petržela – 8, Honza Novák – 6, Lukáš
Lesovský, Pepa Šindelka a Zdena
Trefil - po 1.
Po sestupových starostech v uplynulé sezóně by mohla být s umístěním spokojenost, ale po vydařeném
vstupu do soutěže, kdy jsme byli po
pěti kolech na čele tabulky, to mohlo
být určitě i lepší. Tým však pronásledovala zranění, většinou dlouhodobá
(Andrlík, R. Musil, Sotulář, Sychra, Filouš, Sekanina), a tak střídačka zela
prázdnotou. V průběhu sezóny přišel
Ivoš Konečný z Rudice a na samý závěr Martin Klimeš z Rájce. Jedná se
o starší zkušené hráče, kteří ale mužstvo neposílí dlouhodobě. Snahou
výboru bude přes zimní přestávku
tým omladit, někteří hráči již byli kontaktováni. Všechno ale záleží na tom,
jak dopadne jednání s mateřskými
oddíly. Nechme se překvapit... Naším
cílem je posunout se v tabulce výš,
nebudeme tak stresováni žádnými
sestupovými prognózami. Na záchranu stačí 27 bodů a získat je by neměl být žádný velký problém – stačí
nám 2x vyhrát. Hráči se budou moci
plně soustředit na hru a od trenéra
Študenta zcela určitě dostanou příležitost mladí hráči z řad odchovanců

(hostují v B-týmu Vavřince), či nově
příchozí do oddílu.
Start jarní části OP je plánován na
první dubnový víkend r. 2016 a my
se představíme v derby zápase ve
Vavřinci.
Družstva starších a mladších žáků
startující v okresních soutěžích máme
společná s Vysočany. Starší žáci, kteří jsou nejúspěšnějším týmem reprezentujícím náš městys, mají domácí
hřiště ve Vysočanech. Po podzimu
jim patří 4. místo z 11 účastníků přeboru, získali 16 bodů (4V-4R-2P) a
skóre 22:13. Nebýt několika zbytečných ztrát se slabšími soupeři v úvodu soutěže, mohli mít na kontě o hodně bodů víc. V jarní části soutěže se
představí z 10 kol 6x doma, a tak
by se mohli v tabulce posunout i na
medailovou pozici, která jim v uplynulém ročníku proklouzla mezi prsty
až v posledním kole. Domácí zápasy:
Ochoz 0:1, Svitávka 1:1, Žijeme hrou
B (Kunštát) 2:0, Dolní Loučky 10:1 se
ziskem 7 bodů a skóre 13:3. Venku :
Jedovnice 1:1, Knínice 3:3, Boskovice B 2:1, Drnovice (vedoucí tým) 0:4,
Velké Opatovice 0:0 a Letovice 3:0,
s 9 body a skóre 9:9. Na 22 brankách
se podílelo 12 střelců. Roman Žáček
a Dušan Čejka se trefili 4x, 3x skóroval Filip Buráň, 2x Michal Skoupý,
David Čech a Honza Sedlák, jednu
trefu přidali Honza Sekanina, Pavel
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Bedáň, Marek Kouřil, Radek Odehnal
a Denisa Dingová. Tým trénuje Zdeněk Dinga ze Sloupu a Viktor Šebela
z Vysočan.

Mladším žákům se podzim nevyvedl úplně podle jejich představ. Řada
hráčů přešla o kategorii výš a ti, co
přišli na jejich místa, je zatím při vší
snaze nedokáží nahradit. A tak mladším žákům po polovině soutěže patří
ze 13 účastníků až předposlední 12.
místo. Dosud získali 6 bodů při skóre
20:70 za dvě výhry a deset proher.
Hráli 7x doma : Jedovnice 0:5, Boskovice B 5:3, Cetkovice 1:2, Lipovec
1:6, Ráječko 1:12, Adamov 1:10 a
Blansko B 0:4 (zisk 3 body a skóre
9:42) a 5x venku: Velké Opatovice
3:5, Šošůvka 2:3, Žijeme hrou B 2:8,
Benešov 4:2 a Drnovice 0:10 (zisk 3
body a skóre 11:28). Střelci 20 gólů:
Dominik Nesrovnal (4), Richard Vašíček, Michal Vávra, Jirka Mikulášek,
Petr Meluzín a Michal Richtr (po 3)
a jeden přidal Tomáš Nejezchleb.
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U našich nejmladších je o kopanou
veliký zájem. Svědčí o tom účast na
trénincích, kam chodí i hodně těch,
kteří věkem patří ještě někam do přípravky (kterou ale nemáme...). Snad
je tedy neodradí dosavadní nezdary a u kopané vydrží. Zdá se, že se
mezi nimi najde i řada talentovaných.
Nejmladší fotbalisty trénují Hynek Vašíček, Jiří Mikulášek a Martin Pivoda,
všichni ze Sloupu.
Přijďte nám pomoci, práce je hodně a je nás na ni málo. Uplatnění najdete ve všech kategoriích – od žáků
po muže.
Na úplný závěr patří poděkování
výboru všem těm, kteří se o chod
oddílu kopané starají, ať už je to při
přípravě hrací plochy, vedení administrativy, či zajištění občerstvení.
Díky také rodičům dětí za pomoc
při dopravě na utkání, rovněž všem
sponzorům, Úřadu městyse Sloup a
v neposlední řadě fanouškům. Všem
bez rozdílu přejí fotbalisté pevné
zdraví v r. 2016 a se všemi se těší
na shledanou na jaře při pokračování
soutěžního ročníku 2015/2016. Ještě
jednou velké poděkování všem těm
bezejmenným, bez jejichž pomoci by
oddíl kopané nemohl vůbec existovat.
Zdeněk Kučera
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ŠACHY
Šachový oddíl TJ Sloup v aktuální
sezóně pojedenácté v řadě nastupuje k zápasům v krajském a okresním
přeboru družstev. Na soupisce áčka
jsme přivítali velmi cennou posilu – brněnského Josefa Dirgase, který za nás
hraje na první šachovnici. Hráčsky se
mu daří výborně, a ani zbytek týmu
zatím nemá mnoho důvodů ke stížnostem. Soutěž jsme totiž zahájili dvěma
velmi důležitými vítězstvími nad Blanskem a Rudicí a naše družstvo se tak na nějakou
dobu ocitlo dokonce na
prvním místě průběžného
pořadí – věc ne zrovna
často vídaná. Nepovedl
se nám jen závěr první
třetiny soutěže v podobě
utkání s Tišnovem. Soupeř
sice byl mírným favoritem,
průběh a výsledek zápasu si však všichni naši
hráči představovali jistě
jinak. Oproti některým minulým ročníkům se však díky našemu dobrému
začátku letos zdá, že budeme moci
zbytek zápasů hrát klidně a bez nervozity spojené s tvrdým bojem o udržení
v soutěži. Pokud se nám podaří urvat
body v následujících třech kolech (nutno říci, že půjde o velmi nebezpečné
soupeře), bude pro nás velmi dobré
celkové umístění v podstatě zajištěno.

Letos se nám zatím daří i v okresním
přeboru, který jsme v minulé sezóně
vyhráli. Po třech kolech máme na kontě jednu výhru a jednu remízu (kvůli
lichému počtu družstev jsme měli ve
třetím kole volno). V obou případech
přitom naše předzápasové vyhlídky
nebyly nejrůžovější. Do Jevíčka jsme s
určitými obavami vyslali omlazenou (a
tedy nepříliš zkušenou) sestavu, naši
hráči si však počínali jako rutinéři a na
zadních šachovnicích přehráli soupeře zcela přesvědčivě 3:1. Předním
deskám pak už jen stačilo
upravit na konečný vítězný výsledek 5,5:2,5. Ještě
cennější je však nerozhodný výsledek s Rudicí.
Z různých důvodů nám totiž účast na utkání odřeklo
tolik hráčů, že nebylo ani
jisté, zda seženeme potřebných osm lidí k obsazení všech šachovnic. To
se nakonec povedlo, ale
proti druhému nejsilnějšímu týmu v soutěži jsme nastupovali
v tak oslabené sestavě, že porážka se
zdála být téměř jistou. Po nečekaném
rychlém vítězství Šimona Procházky však rudičtí znatelně znervózněli
a zbytek zápasu se vůbec nevyvíjel
podle jejich představ. Po napínavém
šestihodinovém boji nakonec poslední
dohrávané partie na prvních dvou šachovnicích skončily remízou a tím byl
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zpečetěn celkový výsledek 4:4.
Obě soutěže jsme tedy zahájili velmi
dobře. Kalendářní rok zakončíme oddílovými zápasy v Kuřimi (v krajském
přeboru) a s Lipůvkou v domácím prostředí hotelu Broušek (v okresní soutěži) a samozřejmě také 36. ročníkem
Vánočního turnaje v rapid šachu, který
budeme jako vždy pořádat 28. prosince v kulturním domě a ke kterému tímto všechny příznivce
šachu srdečně zveme.
O dobrých výsledcích našeho týmu
se píše dobře, to
však neplatí o
kruté ráně, kterou
nám osud letos
uštědřil. 16. října
2015 totiž dohrál
svou životní partii náš milovaný
generalissimus
a
dlouholetý šéf našeho
šachového oddílu pan
Karel Němec. Věřte mi, těžko
se hledají slova k vyjádření zármutku
z odchodu někoho, kdo na vaši šachovou činnost dohlížel už „od vajíčka“… V mém případě jde o téměř 20
let, někteří mí kolegové by mohli vydat
svědectví i o mnohem delší době, kterou s tímto nezapomenutelným člověkem strávili. Dosud vzpomínám na
doby, kdy jsem před pátečním večer30

ním tréninkem ve sloupském kulturním
domě čekal, až se pod lampami objeví
jeho silueta, kterak nese těžkou tašku
s naším šachovým materiálem… až
vejdeme do naší svatyně, rozestavíme figury, prodiskutujeme poslední
šachové dění a zasedneme k první
partii… každý týden znovu a znovu,
a přesto šlo vždy o zcela neopakovatelný zážitek. Karel byl totiž vždy nepřeberným zdrojem informací
ze světa (nejen šachového)
sportu, různých bonmotů a dalších peprných
průpovídek i komických a bizarních popěvků, kterými naše
schůze bez přestání oživoval. Vzhlížel
jsem k němu i jako k
organizační autoritě
– po celou dobu mé
dosavadní
šachové
činnosti totiž téměř zcela
sám zastřešoval veškerou
naši zápasovou i turnajovou
aktivitu – organizace našeho věhlasného Vánočního turnaje a přeboru
v bleskové hře spočívala výhradně na
jeho bedrech, nemluvě o zajišťování veškeré logistiky pro naše týmové
zápasy. Občas si jen náznakem postěžoval, že toho zařizování je prostě
moc, ale nevím, jestli jsme to vůbec
brali vážně… je k nevíře, jak je člověk
schopen a ochoten považovat tako-
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vou věc za jistotu – teprve teď, po jeho
nenadálém odchodu, se před námi
otevírá celá šíře starostí a úkolů, které
jsou s tímto vším spojeny.
Zůstali jsme sirotky. Velmistr a velitel našeho týmu, jeden z nejoblíbenějších, nejaktivnějších a nejvýraznějších
šachových funkcionářů tohoto okresu,
nás opustil uprostřed rozdělané práce – nedlouho před jeho skonem jsem
s ním ještě domlouval podrobnosti
ohledně prvního krajského zápasu,
kterého už se, bohužel, nedožil…
Bude mi chybět, a jistě nejen mně,
jeho vedení… budou mi chybět jeho
břitké komentáře a postřehy ke všemu, co jsme jako sloupští a šošůvští šachisté kdy udělali nebo řekli…
bude mi chybět jeho nezapomenutelný útočný styl hry s originálním způsobem zahájení, který jsme pokřtili
„Němcovou indickou hrou“, který budil
v širém okolí hrůzu a díky kterému byl
Karel velmi nebezpečným soupeřem
i těm nejlepším hráčům na okrese…
budou mi chybět naše často beznadějné skupinové pokusy o dešifraci
jeho zpackaných zápisů partií při pozápasové analýze… budou mi chybět
ty půlhodinové telefonní hovory s diskusemi o aktuálních šachových událostech na našem okrese… bude mi
chybět péče, s jakou vždy myslel na
narozeniny, svátky a další příležitosti
k oslavám všech členů našeho oddílu,

aby k dané události vždy mohl zařídit
odpovídající oslavu… bude mi chybět
jeho charakteristický smích, rozladění
i (většinou spíš předstíraný) hněv nad
našimi chabými výkony… bude mi
chybět především on jako člověk, který se výrazným způsobem zapsal do
mé vlastní životní i šachové dráhy.
I když těchto pár řádků zdaleka nestačí k vyjádření všeho, co pro nás,
šachisty, Karel znamenal, troufám si
tvrdit, že s jejich obsahem by se ztotožnil i zbytek sloupsko-šošůvského
jádra našeho oddílu, a nejen ten.
Budu věřit tomu, že to není jen náhoda, že přímo v ten chmurný a kalný
říjnový den, kdy od nás Karel odešel,
se zároveň konala první letošní schůzka šachového kroužku v ZŠ Sloup pod
vedením mým a milého kolegy a kamaráda Františka Baláže. Budu věřit
tomu, že z mladých šachistů, kteří se
v kroužku shromáždili, vyroste nová
generace hráčů, kteří ponesou vlajku
sloupského šachu hrdě dál. Karel by
to tak totiž určitě chtěl. Nebude snad
od věci, když našeho zvěčnělého generála nakonec ocituji – jak často říkával: „Chlapci, situace je vážná, ne
však zoufalá!“. My se toho tedy budeme držet. A pojedeme dál.
KARLE, DĚKUJEME!!!
Martin Pokladník
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Milí spoluobčané,
v tomto čísle Hřebenáče vám přinášíme další díl naší nové rubriky.
Opět je pro vás připravena jedna křížovka a jedna osmisměrka. Ti, kterým se podaří vyluštit obě tajenky, je mohou 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. 1. 2016. Pokud budou obě tajenky správně, pak budete zařazeni
do slosování o ceny.
Všem luštitelům přejeme hodně štěstí a zábavy.

Vylosovaní výherci z minulého čísla Hřebenáče

Možná se právě u vás pod stromečkem objeví jako dárek domácí pekárna na
chleba. Návodů na různé druhy je dost, ale ten následující, kterému se říkalo Mušketýrský chléb, už pomalu přešel do zapomnění. Na jeho přípravu byl potřeba
med, cukr, pepř, zázvor, hřebíček, skořice, koriandr, muškátový ořech, kůra z citronů a pomerančů a moučné žemle. Říkalo se, že kdo tento chleba snědl, - dokončení v tajence křížovky.
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Nápověda: IBNRUŠD, POSTL
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U Adamova je jeskyně, které se dnes říká Jáchymka. Její starý název, který
najdete v dnešní osmisměrce, byl asi pro některé puritány nepřípustný.

TRAKTORY, PŘILBA, NIKDO, FAZOL, VŘESK, ORGIE, ČERTI,
SKETY, TŘASK, ZNEPOKOJOVAT, AUTOR, OBZOR, OKUJE,
STOPY, SRŠEŇ, BIOGRAFIE, TRNOVÍ, HŘMOT, BROSKVE,
BŘICHO,
KŠEFT,
SAMOTÁŘ,
TOXIN,
PIÁNO,
BŘITVA,
NEPOKROČIT, ANKETA, TABLO, DENTISTA
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Přejeme Vám příjemné prožití vánočních
svátků, hodně zdraví, spokojenosti
a osobních úspěchů v roce 2016.
Ing. Martin Mikulášek

Vladimír Čípek
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Poslední leč

Poslední leč
Zpíváme pro Nikýska
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Posezení se seniory
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