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SLOVO ÚVODEM
Vážení sousedé, milí čtenáři,
ač to v době psaní tohoto úvodníku tak nevypadá – za okny je chumelenice, jakou jsme marně
vyhlíželi o Vánocích – jaro už přešlapuje za lesem.
Letos docela brzy, sněženky stihly rozkvést týden
před mými narozeninami - takovou radost mi udělají málokdy.
I vám snad přinesou radost prodlužující se dny,
stále častěji vykukující sluníčko, ranní zpěv ptáků,
svěží zeleň všude kolem nás a také první letošní
číslo Hřebenáče.
Kromě tradičních rubrik, zpráv a informací o dění
ve Sloupě vám přinášíme i první ze série článků o
přírodě a bylinkách, s praktickými návody k jejich
využití.
Ke spokojenému a šťastnému životu bohužel
žádný univerzálně použitelný návod nemáme.
Zdraví, podpořené třeba právě bylinkami, k němu
patří určitě, a dál bychom se mohli inspirovat třeba
myšlenkami Roberta Fulghuma z jeho první knihy
Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce: „Žij vyrovnaně – trochu se uč
a trochu přemýšlej, hraj si, pracuj a odpočívej… a
když vyrazíš do světa, chytni někoho za ruku a drž
se s ostatními pohromadě“.
Přeji vám krásné jarní dny a ať máte vždy poblíž
tu správnou ruku, které se můžete chytit.
Mgr. Michaela Matějková
šéfredaktorka
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AKTUALITY Z RADNICE
Aktuality z radnice
Na zasedání Zastupitelstva městyse Sloup dne 15. 12. 2015 byl schválen rozpočet městyse Sloup na rok
2016. Počítá se s celkovými příjmy+financování ve výši 16 248 000 Kč a
celkovými výdaji ve výši 16 248 000
Kč. První potěšující zprávou letošního roku bylo oznámení možnosti
požádat na SFŽP proplacení nepředpokládaných víceprací vzniklých při
zateplování KD v částce 165 661 Kč.
Počátkem ledna byla zahájena finančně náročná rekonstrukce vodojemu (popis je uveden samostatně)
v částce 1,3 milionu Kč. V rozpočtu
jsou dále zahrnuty významné výdaje – příspěvek do Svazku obcí Sloup,
Šošůvka ČOV a kanalizace (463
tis.), splátka úvěru zateplení ZŠ (675
tis.), dokončení komunikace na sídlišti Sloup-sever (700 tis.), prodloužení kanalizace po dílnu p. Nováka
(600 tis.), oprava střechy mateřské
školy (rozpočtovány výdaje 1,2 mil.,
ale přesná cena není zatím známa),
nákup pozemků v areálu koupaliště
od společnosti RELAXA s.r.o. (821,1
tis.), opravy a udržování koupaliště
(400 tis.), veřejné osvětlení (300 tis.),
projektové řešení chodníků a křižovatek (200 tis.). Dále byla schválena každoroční individuální dotace
4

pro TJ Sloup (350 tis.).
Další věcí, kterou budeme muset
řešit, je nákup zásahového vozidla
– dopravního automobilu pro místní
jednotku sboru dobrovolných hasičů.
V únoru již neprošlo STK dosavadní
vozidlo AVIA r.v. 1981, které bylo
vyřazeno. Možností je více, uvidíme,
jak budou úspěšné žádosti o finanční
podporu na GŘ HZS ČR a z Jihomoravského kraje. V uvedené věci dále
rozhodne zastupitelstvo.
Rekonstrukce vodojemu
Aby se zhoršila kvalita vody, která
teče z kohoutků, stačil dosud silnější déšť nebo těžba dřeva v blízkosti
vodního zdroje. Pomoci má rekonstrukce místního vodojemu a doplnění nové technologie. S opravami už
boskovická divize Vodárenské akciové společnosti začala v polovině
ledna. Jde zejména o technologické
zásahy, aby byl eliminován zákal.
Původní potrubí i směšovací nádrž
z ocele už dělníci kompletně demontovali, nyní vše nahradí plast a na
vodojem přibude zákaloměr. Objekt
navíc bude také napojen na vodárenský dispečink v Boskovicích, kam
budou přenášena veškerá potřebná
data. Při zakalení vody na někte-
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rém z pramenů zdroje gravitace tak
bude problém včas zachycen, pramen bude odstaven a bude zajištěn
nátok pouze z kvalitního pramene.
Napojení na dispečink také umožní
rychle zjistit skrytou poruchu na vodovodní síti, čímž se zamezí zbytečným ztrátám vody v síti. Změny se
dočká také chlorování vody, které se
bude řídit okamžitým průtokem vody.
Díky tomu nebude zbytečně vysoké
a zároveň bude dostatečně účinné.
Rekonstrukce přispěje i k lepšímu
zabezpečení vodojemu, dispečink
bude evidovat i informace o vstupu
do objektu. Práce na vodojemu potrvají do druhé poloviny března. Do té
doby místo odstaveného zdroje odebíráme vodu z propojeného vodního
zdroje Žďár.

Úprava zeleně kolem ZŠ
Ve spolupráci s vedením ZŠ Sloup
byla zahájena revitalizace prostoru
hlavního vstupu do místní základní
školy. V první fázi byly vykáceny přerostlé dřeviny, které nebyly svým objemem vhodné do tohoto prostoru.
Dále bude následovat výsadba zeleně nové. S úpravami bychom chtěli
pokračovat kolem kulturního domu a
podél technického zázemí. Věříme,
že výsledek esteticky zvýrazní uvedenou část obce.

Zametací kartáč
Brzy, doufám, uvidíte v akci zametací kartáč, který byl za 132 193 Kč
pořízen jako příslušenství k obecnímu malotraktoru. Měl by přispět k zajištění kvalitnějšího úklidu a snížení
prašnosti v obci.

Svoz nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že jarní svoz
nebezpečného odpadu se uskuteční v termínu 30. 4. 2016 od 9:30 do
11:00 hodin. Bude pouze jedno sta5
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noviště za kulturním domem, stejně
jako na podzim. Nebezpečný odpad
navážejte v uvedený čas a předávejte
přímo pracovníkům svozové firmy.
Domácí kompostéry
Obce Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras dlouhodobě usilují
o zlepšení systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky
rozložitelný odpad tvoří významné
procento (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podporovat
systém DOMÁCÍHO KOMPOSTOVÁNÍ. Za tímto účelem bychom rádi každému zájemci poskytli kvalitní domácí
kompostér v průměrné hodnotě 3 000
Kč (dle požadované velikosti) za při-

spění finančních prostředků z EU.
Vlastní finanční podíl případného
zájemce by byl cca 15% z ceny kompostéru. K tomuto však potřebujeme
zjistit váš zájem o tyto kompostéry,
které by pro vás byly pořízeny. Anketní lístek mohou zájemci o kompostér
odevzdat na Úřadu městyse Sloup
v termínu do 15. 4. 2016
Nově doplňujeme usnesení z konaných zasedání Zastupitelstva městyse Sloup
Usnesení ze zastupitelstva konaného dne 17. února 2016
U1/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Radovana Šebelu a PharmDr. Jitku
Havelkovou, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0.
Usnesení U1/17. 02.
2016 bylo schváleno.
U2/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje vyřazení bodu 6
z navrženého programu.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/17. 02. 2016
bylo schváleno.
U3/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program zasedání.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
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zdržel se 0. Usnesení U3/17. 02. 2016
bylo schváleno.
U4/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu
31. 12. 2015, včetně inventarizační
zprávy.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdržel se 1 (Ing. Josef Mikulášek).
Usnesení U4/17. 02. 2016 bylo schváleno.
U5/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr prodeje
pozemků RELAXY s.r.o. - záměr převodu pozemků parc. č. 921 a 922 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu na obec
(cena k jednání cenu 831 550 Kč, tj.
50 Kč/m2). Tento záměr bude zveřejněn v souladu se zákonem na úřední
desce. Rozhodnuto bude na dalším
zasedání zastupitelstva.
Výsledek hlasování pro 5, proti 1
(Ing. Josef Mikulášek), zdržel se 1
(Radovan Šebela). Usnesení U5/17.
02. 2016 bylo schváleno.
U6/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje záměr koupě
budovy bez čísla popisného se způsobem využití stavba občanské vybavenosti stojící na pozemku p. č. 921
v k. ú. Sloup v Mor. krasu za kupní
cenu 500 000 Kč.
Výsledek hlasování pro 5, proti 0,

zdrželi se 2 (Radovan Šebela, Ing.
Josef Mikulášek). Usnesení U6/17. 02.
2016 bylo schváleno.
U7/17. 02. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu č.:
1040006141/001 o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene „Sloup – obnova vedení NN“.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U7/17. 02.
2016 bylo schváleno.
U8/17. 02. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje individuální
dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve
výši 350 tis. Kč pro žadatele TJ Sloup
a pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy mezi městysem
Sloup a TJ Sloup (každoroční příspěvek na činnost).
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/17. 02.
2016 bylo schváleno.
U9/17. 02. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje sídlo TJ Sloup na
adrese Sloup č. p. 1, 679 13 Sloup.
Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/17. 02.
2016 bylo schváleno.
U10/17. 02. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje odkup pozemku parc. číslo 74/10 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu za cenu 70 Kč/m2.
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Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/17. 02.
2016 bylo schváleno.

U3/07. 03. 2016
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje navržený
program zasedání.

U11/17. 02. 2016 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje odkup části pozemků pro budoucí chodník:
parc. číslo 34/1 – 237,5 m2, p.č. 50/113,5 m2, p.č. 50/6 – 0,5 m2, p.č. 50/10
– 4 m2, p.č. 134/21- 18 m2, p.č. 163
– 22 m2, p.č. 977 – 15 m2 a p.č. 978 –
5 m2 v k.ú. Sloup v Moravském krasu.
Navrhuje cenu k jednání 70 Kč/m2.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U3/07. 03. 2016
bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/17. 02.
2016 bylo schváleno.
Usnesení ze zastupitelstva konaného dne 7. března 2016
U1/07.03.2016 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Romana Kučeru a Vladimíra Čípka,
zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 6, proti 0, zdrželi se 2 (Ing. Josef Mikulášek, Radovan Šebela).
Usnesení
U1/07.03.2016 bylo schváleno.

U4/07. 03. 2016
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje převod pozemku parc. č. 922 v katastrálním
území Sloup v Moravském krasu, o výměře 16 422 m2 za cenu 821 100,- a
pověřuje starostu městyse podpisem
kupní smlouvy (Společnost RELAXA,
s.r.o. je prodávajícím, městys Sloup
kupujícím).
Výsledek hlasování pro 6, proti 0,
zdrželi se 2 (Ing. Josef Mikulášek, Radovan Šebela). Usnesení U4/07. 03.
2016 bylo schváleno.
U5/07.03.2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje jako člena finančního výboru pana Milana Nováka.
Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/07. 03. 2016
bylo schváleno.

U2/07. 03. 2016 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje doplnění bodu
programu - volba člena finančního
výboru.

U6/07.03.2016 Zastupitelstvo městyse Sloup souhlasí s umístěním maringotky na prostoru za garážemi na
pozemku parc. č. 455/1.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U2/07. 03. 2016
bylo schváleno.

Výsledek hlasování pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U6/07. 03. 2016
bylo schváleno.
zastupitelstvo městyse
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Poděkování
Ředitel ZŠ Sloup děkuje všem rodičům, občanům a firmám z celého
spádového obvodu školy za finanční
i věcné příspěvky do tomboly na tradičním školním plese. Výtěžek z plesu bude řádně vyúčtován a využit ve
prospěch dětí.
Zprávy ze školy
Přijímačky nanečisto si vyzkoušeli
deváťáci ve středu 9. března. Časový rozvrh testování i obsah učiva
se co nejvíc přibližovaly reálným
podmínkám, aby měli budoucí absolventi dostatek času zlepšit přípravu na ostré přijímačky na střední
školy.
Ředitel školy gratuluje Vítu Skotákovi z VIII. B. Vítek se umístil na pátém místě v krajském kole chemické
olympiády – kde kromě něj soutěžili
pouze deváťáci- a postupuje do celostátního kola! Není bez zajímavosti, že nebýt disciplíny, kdy při pokusu chybně reagovala organizátorem
přidělená znečištěná chemikálie,
obsadil by jeden ze stupňů vítězů.
Poděkování patří také učiteli chemie
Mgr. Ladislavu Sedlákovi.

Blíží se čas odstávky školního bazénu. Posledními akcemi, které se
v něm uskutečnily, byly dvoje plavecké závody – 21. a 23. března.
Do zahájení další sezóny v listopadu
2016 bychom chtěli stihnout vyměnit
kryty odtokových žlabů v ceně odhadem 40 tisíc Kč.
Služební mobil vedoucí stravování
Jitky Ondrouškové má tel. číslo 721
711 338. Můžete jej využít při veškeré komunikaci se školní kuchyní pro objednávky a odhlašování stravy - a to i formou SMS.
Termíny prázdnin - na Květný pátek 18. března bylo ředitelské volno,
24. – 25. března jsou velikonoční
prázdniny.
Na začátku května vyjíždíme na
čtyřdenní návštěvu spřátelené školy
v srbském Kragujevaci. Na výměnný
pobyt se přihlásilo 35 žáků druhého
stupně. Díky tomu, že jsou Srbové
vynikající v angličtině, si naši žáci
procvičí získané znalosti z tohoto
jazyka. Na akci máme přislíbenu dotaci ve výši 60 tisíc Kč od Kanceláře
Jihomoravského kraje pro meziregionální spolupráci, takže děti budou
9
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mít akci téměř zdarma.
Nabízíme dospělým zájemcům
účast v intenzivním kurzu informatiky pro začátečníky. Rozsah 6 x 60
minut, místo konání ZŠ Sloup, zahájení 2016 při dostatečném počtu
účastníků (nejméně 10 osob), cena
1000 Kč.
Přihlášky – osobně na sekretariátu
školy (Magda Šebelová), telefonicky (tel. 516 435 337) nebo mailem
zs.sloup@centrum.cz.
Peníze z EU projektů
Vcelku pravidelně si můžete v tisku přečíst zprávu o tom, jak ministerstva či státní instituce v nedostatečné míře čerpají evropské dotace.
Pravda je, že jsme v minulosti podávali asi pět žádostí v různých výzvách; tyto však bývaly úspěšné
spíše výjimečně. Což znamenalo
jediné – několikaměsíční práci týmu
tří až pěti osob v podstatě „vyhodit
oknem.“
Poslední vývoj nasvědčuje tomu,
že se nyní ledacos mění k lepšímu.
V průběhu předchozích dvou let se
nám podařilo získat pro školu tyto finanční prostředky z EU projektů:
• 750 000 Kč na pořízení notebooků pro učitele, výukových programů;
vzdělávání všech učitelů v oblasti
ICT.
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• 950 000 Kč na intenzivní čtrnáctidenní jazykové kurzy všech vyučujících cizích jazyků v zemích EU,
na jazykově vzdělávací pobyty pro
dvacet žáků v zemích EU, vybavení školní knihovny a podporu výuky
čtení.
• 220 000 Kč na podporu technického vzdělávání a vybavení školních
dílen.
• Více než 500 000 Kč jsme v posledních dvou letech získali formou
menších grantů – podpora spolupráce se srbskou školou, činnost
včelařského kroužku, zřízení relaxačních koutků, preventivní programy, vybudování arboreta a činnost
Školního poradenského pracoviště
ZŠ Sloup.
Sečteno a podtrženo – mimo rozpočet zřizovatele a státu jsme do
rozvoje školy v posledních dvou
letech investovali přibližně 2 500
000 Kč. Touto cestou bychom chtěli
jít i v budoucnosti. Na jaře by měla
být vyhlášena další výzva pro školy
a již jsme zahájili práce na přípravě
velkého projektu určeného do výzvy
MAS, díky kterému by se podařilo
naráz modernizovat celou školní počítačovou síť a odborné učebny.
Co připravujeme
Víte, co bychom chtěli ve škole
modernizovat? V nejbližší době se
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zaměříme na toto:
• Dokončení rekonstrukce toalet – zbývají toalety dospělých na
druhém stupni a ve školní kuchyni.
Současně bychom chtěli odstranit
starou stěnu s umyvadly před jídelnou a vybudovat zde funkční atrium.
• Pokračování výměny linolea,
které je již ve velmi špatném stavu.
Koncem loňského roku se už podařilo vyměnit linoleum ve dvou třídách
na druhém stupni.
• Pořízení nových nábytkových
stěn do tříd. Všechny třídy jsou dosud vybaveny původním nábytkem
značky Universal, který se již rozpadá.

• Rekonstrukce šaten – uzamykatelné skříňky.
• Odpočinková a relaxační zóna
na školním dvoře a revitalizace prostoru kolem školy. Již máme zpracovanou studii, kterou konzultujeme se
zřizovatelem.
• Rozběhla se modernizace jídelny. Dokončují se nové stoly, budeme pokračovat židlemi, výmalbou a
dalším inventářem.
• Rozšíření školního arboreta,
nová výsadba na školním hřišti.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Lyžařský výcvikový kurz prvního stupně, který se každoročně koná v nedaleké
Olešnici, se letos podařilo uskutečnit i přes nepřízeň počasí.
11

My všichni školou povinní

ŠKOLNÍ PLES
Letošní plesovou sezónu ve Sloupě
otevřel 15. ledna tradiční školní ples.
Deváťáci
už
od podzimu pilně
nacvičovali svoji
polonézu a slavnostní zahájení
večera bylo plně
v jejich režii. Parket plný princezen a elegantních
mladých
mužů
způsobil, že v nejednom maminčině
či babiččině oku se zaleskla slzička.
Ale ples má být veselý, a veselo
opravdu bylo. Postarala se o to skvě-
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lá kapela PROROCK2, kterou tvoří
mladí muzikanti a potomci hudebníků
populární kapely Prorock, vystoupení
stepařů a břišní tanečnice Soni Mynaříkové, bohatá
tombola, skvělé
řízky s bramborovým
salátem
z naší školní kuchyně, plný bar
a hlavně skvělá
společnost.

sponzorům a
jemný večer.

Děkujeme všem
organizátorům,
zúčastněným za pří-

Mgr. Michaela Matějková

My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
Zima nás letos zklamala, hlavně však děti. Malinko nasněžilo, to
abychom nezapomněli, jak vypadá
sníh a že máme roční dobu zimu.
Tak si děti alespoň sníh a sněhuláky malovaly, vystřihovaly a lepily
z papíru.
V lednu jsme navštívili základní
školu v rámci Dne otevřených dveří.
Děti se setkaly s kamarády v první
třídě, kde si mohly posedět v lavicích, vykreslit obrázek a společně
si pohrát na koberci. Na interaktivní
tabuli si vyzkoušely zábavné učení,
pohrály si v družině. V tělocvičně si
děti zasportovaly a také se některé
odvážily lézt po horolezecké stěně.

Upozorňuji všechny rodiče, kteří
se chystají s dětmi k zápisu do MŠ,
že zápis dětí do MŠ Sloup na školní
rok 2016-2017 se bude konat v úterý 5. dubna 2016 v době od 8:00
do 12:00 hodin v kanceláři mateřské školy. K zápisu bude potřeba
přinést občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte
a žádost potvrzenou od pediatra
o řádném očkování dítěte, kterou si
rodiče předem vyzvednou v MŠ.

Hana Hebelková
ředitelka MŠ Sloup

Předškoláci se připravovali k zápisu do školy, z naší mateřské školy
se dostavilo k zápisu 7 dětí.
Do naší školky přijelo divadélko
Úsměv s pohádkou Zimní radovánky se zvířátky a „pohádkový dědeček“ se svými kouzelnými loutkami,
který zahrál pohádku Jak kašpárek vysvobodil dvě princezny.
Ve školce jsme si udělali malý
školní karneval, děti si přinesly kostýmy z domova a celé dopoledne
jsme rejdili v maskách, zpívali, tancovali a hráli hry.
13
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
KULTURNÍ AKCE
Sloupy kultury
Na sklonku roku 2015 v době vánočních svátků byl u nás v kostele
uspořádán koncert vážné hudby.
Orchestr Katedrály sv. Petra a Pavla
uvedl mimo jiné i Českou mši vánoční
Jakuba Jana Ryby „Hej Mistře“.

Rok co rok nás herci
přesvědčují, že divadlo umí. Zhruba dvouhodinová komedie byla zkouškou pro
naši bránici. Určitě se budeme těšit
na jejich představení v další divadelní
sezoně.

Poděkování patří zejména panu
Drahoslavu Gricovi za skvělý výběr
učinkujících a spoluúčast na organizaci této akce.

Divadlo KDO
Dne 22. ledna nás opět po roce navštívil divadelní spolek krásenských
ochotníků.
Měli jsme možnost shlédnout komedii Antonína Procházky Klíče na neděli pod taktovkou režisérky Renaty
Škrobové.

14

Karneval na ledě
Krásné mrazivé lednové nedělní dopoledne začalo na kluzišti „Pod skalami“ netradičně – přípravou na karneval na ledě pro děti i dospělé. Pavel
Svoboda a Oskar Novák, bez kterých
bychom každoročně neměli skvěle
připravenou ledovou plochu, již byli
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„v zápřahu“. Roztápěli kotle v kabinách i v Jedové chýši, připravovali
potřebné propriety pro nadcházející
odpoledne. Další skupina dobrovolníků již poletovala po ledě a zdobila
kluziště balonky a krepáky. Poslední část organizačního týmu - baletní
skupina „Národního divadla“ pilovala
svoje vystoupení. Přípravy proběhly
ke spokojenosti všech a již jsme jen
čekali, až odbije 14. hodina a mezi
nás přijdou naše „zlatíčka“ děti.

ho programu si užil každý po svém na
ledě nebo mimo něj.
Děkuji všem, kteří dorazili a udělali
neopakovatelnou atmosféru celého
odpoledne a zároveň všem, kteří přispěli svojí ochotou k tomuto báječnému dni.
Za TJ Sloup, oddíl ledního hokeje
Jitka Nováková

Ve 14 hodin hudba zněla celým
údolím a odrážela se od skal. Kluziště
se zaplnilo dětmi, kterých bylo okolo
stovky. Všechny byly krásné – od princezen, víl, čarodějnic, přes motýlky,
kytičky, kočičky, supermany, spidermany, po prince, bojovníky, hokejisty,
hastrmany, broučky, nebo tygříky či
želvičky. Po úvodním přivítání všech
krásných masek už na nás čekalo vystoupení „Národního divadla z Ruska“
v podání umělců na bruslích. Vychutnali jsme si Čajkovského Labutí jezero
v netradičním podání. Umělci sklidili
obdiv a „stand up ovation“. Poté už se
děti rozeběhly na stanoviště, kde soutěžily a bavily se. Mezitím se všichni
mohli občerstvit v Jedové chýši nebo
zakoupit losy do tomboly, která byla
bohatá a plná překvapení. Po tombole organizátoři „sundali“ výzdobu kluziště a většina dětí si odnesla domů
třeba i balónek. Závěr dvouhodinové15
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Farní ples
Do sloupské plesové sezóny patří již sedm let ples naší farnosti. Ten
letošní se uskutečnil 30. ledna a
o dobrou muziku se starala hudební
skupina Sprint pod vedením Martina
Hasoně. Večer byl zpestřen vystoupením taneční skupiny z Letovic a
půlnoční světelnou show. Velkým a
příjemným překvapením bylo taneční
číslo děvčat z naší farnosti - Martiny
Luskové, Stáni Hasoňové, Moniky a
Veroniky Mikuláškových. Bohatá tombola, dobré jídlo a pití, kvalitní muzika,
pěkná vystoupení, ale hlavně skvělá
nálada – to byl letošní 7. farní ples.
Tak příští rok zase na shledanou.
Hynek Štrajt
Sousedský bál
Vrcholem letošní plesové sezóny
ve Sloupě byl jednoznačně Sousedský bál, který se uskutečnil 13. února
v kulturním domě. Pořadatelé jej tentokrát pojali netradičně jako maškarní, což se ukázalo jako velmi dobrý
nápad. Myslím, že ani sami nečekali,
že masky budou nakonec v tak drtivé
přesile proti „civilistům“. Bylo fajn si
uvědomit, že si sami ze sebe umíme
udělat srandu. Vtipné byly i kulturní vložky – tanečník bez kostí Johny,
bičem nebezpečně práskající westernová děva i zábava z domácích
16
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zdrojů. Dámy z obveselovacího tělesa Sigma Pumpa předvedly vtipnou
černobílou scénku o obezitě a pánská
sekce téhož tělesa doplněná externisty vystřihla několik pasáží ze slavného baletu Labutí jezero. Těžko se to
popisuje, je potřeba to vidět. Pánové
z baletní jednotky oděni v lehkých šatičkách potvrdili teorii, že balet dělá
hezká těla. Nenechali se rozhodit ani
selháním techniky, a když se podařilo
zvukový doprovod po menších komplikacích nahodit, zatancovali strhující finále. Doporučuji navštívit webové
stránky a dohledat fotky, případně video. Ještě bych ráda pochválila muzikanty a Jiřinu Markovou za výborné
řízky s bramborovým salátem. A příští
rok zase v maskách!

Šáša Viktor zapojil do soutěží nejen
děti, ale i jejich rodiče. Všechny děti
si pak domů odnesly kromě sladkostí
i spoustu hezkých zážitků.
Děkujeme pořadatelům a všem,
kteří se podíleli na zajištění této akce.
Hana Sedláková

Jana Pokladníková
Dětský karneval
Stalo se již tradicí, že v prvních měsících roku se pořádá dětský karneval.
Po předchozích zkušenostech jsme
opět pozvali Šášu Viktora, který měl
na loňském karnevalu velký úspěch.
Že to byla volba šťastná, dokazuje
velká účast dětí i dospělých v krásných maskách a převlecích.
I přesto, že venku panovalo počasí
uplakané, uvnitř kulturního domu bylo
veselo a příjemně.
17
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Vážení a milí spoluobčané,
od začátku roku 2016 již uplynuly
téměř tři měsíce. Pojďme se však ještě společně ohlédnout za lednovou
Tříkrálovou sbírkou, která je největší
dobrovolnickou dobročinnou charitní
akcí v České republice. Hned v prvních

dnech nového roku nám dává možnost
myslet na naše spoluobčany, kteří se
ocitli v nouzi a jsou odkázáni na pomoc
druhých lidí. Tříkrálovou sbírku na Blanensku a Boskovicku pořádá Charita
Blansko.
U nás ve Sloupě se tříkráloví koledníci vydali do ulic v sobotu 9. ledna.
18

Výsledek sbírky ukázal, že jsme i my
započali rok 2016 dobrým skutkem. Do
Tříkrálové sbírky jsme společně věnovali 30.526 korun. Podle svých možností jsme přispěli dobré a prospěšné věci,
lidem strádajícím i těm, kteří se o tyto
nejpotřebnější spoluobčany a rodiny
starají.
Získané finanční prostředky (v rámci

okresu Blansko celkem 1 827 836 Kč)
použije charita přímo v regionu na
podporu prorodinných aktivit a na pomoc nemocným, především v domácí
hospicové péči. Část vybraných peněz použije také Komunitní centrum
v Doubravici nad Svitavou, další část
využijí pracovníci charity na podporu
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aktivit dětí a mládeže a též na pomoc
a podporu lidí, kteří se ocitli v nečekané krizové situaci, již nedovedou zvládnout vlastními silami a nemají nablízku
nikoho, kdo by mohl podat pomocnou
ruku.
Poděkování patří především vám
všem dárcům, kteří jste přispěli do
pokladniček koledníků nebo formou
dárcovské DMS. Svůj podíl na úspěchu této charitativní akce mají i samotní koledníci, kteří dobrovolně ve svém
volném čase obešli s tříkrálovými pokladničkami všechny domácnosti ve
Sloupě. Děkujeme Dominice Skoupé,
Martině Luskové, Barboře Šamalíkové,
Kristýně Vymazalové, Tereze Haváčové, Radku Odehnalovi, Hynkovi, Vojtěchovi, Janovi a Šimonovi Štrajtovým.
Milí spoluobčané, přeji vám všem i
vašim rodinám, abyste stejně tak, jako
jste s dobrým úmyslem rok 2016 začali,
jej ve zdraví, rodinné spokojenosti, vzájemné pospolitosti a se zájmem o potřeby lidí kolem sebe celý šťastně prožili.
Božena Krátká
organizátorka

ROZHOVOR S ...
Milé a milí,
náš dnešní rozhovor by mohl být
příležitostí k zavzpomínání na školní
léta pro všechny, kteří je kroutili na
staré sloupské devítiletce. Všechno
je jinak. Tam, kam jsme každý den
vláčeli aktovky s knihami a sešity a
chodili pro pětky, dnes chodíme posedět na pivo s přáteli. Budovou staré sloupské školy prošly generace
dětí. Někdo tam chodil rád, někdo
se těšil, až za ním po deváté třídě
nadobro zaklapnou dveře. Ale ruku
na srdce – na školní léta se nezapomíná.
Mnozí z nás se při vzdělávacím
procesu potkali s paní učitelkou Miroslavou Dvořákovou. Ta zasvětila
učitelskému povolání celý svůj život.
Dovolím si být trochu osobní – paní
učitelku Dvořákovou jsem měla ráda.
Pamatuji si ji usměvavou, vlídnou,
přísnou tak akorát, jak bylo třeba.
Zavzpomínat s ní na starou školu, téměř polní podmínky ve stařičké školní budově i na učitelské osobnosti
bylo pro mne velmi příjemné.
Paní Dvořáková, jak se zrovna
máte?
Jak se mám? No, to víš, v tomto
věku už jsou problémy. Mám už moc
roků, ale vzpomínám ráda na celý ži19
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vot. Každý má v životě určité období, kdy je mu špatně, má problémy,
ale pak zase radosti. A tak to u mě
taky tak je.
Jak vzpomínáte na dětství a mládí?
Mohla bych říct, že mým
velkým přáním od malička, od doby, kdy
jsem byla ještě
školačka, bylo,
abych
byla
učitelka. Hrávala jsem si
s kamarádkou na školu a láska k
učitelskému
povolání mi
zůstala po
celý
život.
Mládí
jsem
prožívala
za
války, od patnácti let mimo
domov. V osmatřicátém roce jsem udělala zkoušku na Učitelský
ústav v Brně. Měli dost přihlášek, a i když jsem tu zkoušku udělala, tenkrát mě nevzali. Tak jsem
nastoupila do školy v Boskovicích.
Nebyla to škola literní, ale jen pro
učitelky domácích nauk. Po dvou letech jsem přece jen přešla na Žen20

ský učitelský ústav v Brně, kde už se
vyučovaly všechny předměty. Bydlela jsem v klášteře na Údolní. Bylo
to takové přísnější, ale ráda na tu
dobu vzpomínám. V roce 1942 jsem
udělala maturitu a pak jsem hned nastoupila jako učitelka domácích
nauk ve škole ve Sloupě.
Učila jsem hodiny
ručních prací na
obecné škole i na
měšťance. Taková perlička
- chodila tam
třeba Mařenka Kalová,
byla o čtyři
roky mladší
než já a byly
jsme kamarádky. No a
ona šla za
paní učitelkou
Soldánovou a
ptala se: „Paní
učitelko, můžu jí
tykat?“ Tak jí paní
učitelka vysvětlila, že
ve škole mi musí vykat a
po škole mi může klidně tykat.
Proč jste pak ze sloupské školy
odešla?
Po válce jsem tady nechtěla zůstat, protože doma není nikdo prorokem. Všechno se začínalo dávat
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znovu dohromady a já jsem se už
taky znala se svým budoucím manželem, tak jsem chtěla za ním na
Moravskotřebovsko. Začala jsem
nejprve učit domácí nauky na obecné škole ve Velkých Opatovicích,
pak v Jevíčku. V mém úvazku ale
bylo málo hodin, tak jsem kromě této
školy měla ještě další v okolí, kam
jsem musela docházet. Chodila jsem
pěšky, nebo jezdila na kole. Naštěstí
nám to cestování započítávali jako
odučené hodiny.
Na ministerstvu školství se pak v té
době nějak dohodlo, že učitelky domácích nauk, co se naučily všechno
jako ostatní učitelé, mají nárok na titul
literní učitelky, a že mohou normálně
vyučovat všechny děti, celou třídu.
V Chornicích mě přijali jako učitelku
obecné školy, učila jsem třetí ročník
jako normální učitelka. Mezitím jsem
se vdala a pak se nám narodil syn
František. Bydleli jsme v bytě v továrně, kde pracoval můj manžel. Pak
jsme se ale rozhodli, že se odstěhujeme zpátky domů do Sloupu. Narodil se druhý syn Miroslav a já jsem
zůstala sedm roků s dětmi doma.
V roce 1956 jsme se rozhodla, že
půjdu zpátky do zaměstnání. Tak
jsem si zažádala o místo do školy do
kuchyně.
Do kuchyně?
Myslela jsem si, že učitelů je ve

škole dost a že se tam jako učitelka nedostanu. Tenkrát byl ředitelem
pan učitel Nečas z Petrovic. Strašně se divil, proč chci být kuchařka,
když jsem učitelka. No, nastoupila
jsem nakonec jako učitelka. A nastal
pro mě nejkrásnější a nejlepší čas
mé pedagogické práce…
…která trvala – jak dlouho?
Dvacet let, až do roku 1978. První rok ve Sloupě jsem učila čtvrtou
a pátou třídu. Hned po prvním roce
jsem dostala první třídu a dalších
šest roků jsem učila prvňáčky. Přála
bych vám vědět, co je to za krásu,
učit takové malé děti. Ti jsou tak roztomilí, laskaví, jejich očička jenom
září. Milovala jsem je a oni mě taky
měli rádi. Bylo to krásných šest roků
a zhruba sto dvacet dětí, na které
ráda vzpomínám. Dneska jsou to už
i prababičky, a někteří už ani nežijí. Potěší mě, když si na mě někdo
z nich vzpomene.
Protože jsem sama vychodila
sloupskou školu, vzpomínám si,
že prostředí budovy staré školy
mělo k ideálu hodně daleko.
To je pravda, byla to hrůza. To už
si nikdo v dnešní technické, elektronické a já nevím jaké ještě moderní
době neumí ani představit. Nejhorší
byla zima. V každé třídě byla vysoká železná kamna, která se každý
21
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večer musela vyčistit od popela a
škváry, a ráno v pět se muselo zatopit. Školník tenkrát na škole nebyl,
dělaly to ženy - uklízečky. Uhlí se nosilo v kbelících ze dvora a často museli pomáhat kluci ze starších ročníků. Bylo zde katastrofální sociální
zařízení pro děti. Na chodbě býval
nepořádek, protože škola neměla
šatny a všechny děti měly oblečení
na věšácích a boty pod lavičkami na
chodbě. Obědvalo se ve třídě, která
se každý den v poledne předělala
na jídelnu. Dneska už by tomu nikdo
nevěřil. Pomůcky jsme si jako učitelé dělali sami, všechno „na koleně“,
nebylo nic.
Pamatuji si Vás ze školy jako zástupkyni ředitele. Jak jste se
k tomu dostala?
Když odešel do důchodu pan ředitel Ševčík, nastoupil pan ředitel
Zeman a zástupcem byl pan učitel
Soldán. Ten už to pak kvůli nemoci špatně zvládal. Ředitele Zemana jsem hodně podporovala mezi
učiteli, uznávala jsem jeho názory.
On to věděl, a proto mě navrhl jako
zástupkyni. Nechtěla jsem, ale nakonec jsem souhlasila. Jenže toho
všeho bylo na mě trošku moc. Napsala jsem na školský odbor, že na
to nestačím a že se funkce vzdávám.
Pak jsem se ale do této funkce vrátila a nakonec jsem zástupkyni ředi22

tele dělala sedmnáct let, až do roku
1978, kdy jsem odešla do důchodu.
Mít na starosti celý učitelský sbor
nebylo v takových těžkých poměrech na staré škole jednoduché. Žili
jsme tam ale pohromadě skoro jako
rodina a měli jsme se jako kolektiv
normálně rádi. Měli jsme vždycky
jednu místnost jako sborovnu, jeden
čas například nahoře v podkroví.
Byla to malá místnost s velikým dřevěným stolem, na každé straně šest
zásuvek pro dvanáct učitelů. Žádná
skříňka, nic, žádná šatna, nic, ale
bylo tam mezi námi takové pěkné
kamarádství. Myslím si, že to byla
z určitého hlediska i velká výhoda.
Po každé hodině jsme se sešli v té
jedné místnosti a mohli jsme si říct,
co se nám podařilo, co se nepodařilo, co každý prožívá, jak se daří rodinám. Měli jsme k sobě hodně blízko.
To byl klad, i když to bylo všechno
tak skromné. Když jsem pak jako důchodkyně někdy zastupovala v nové
škole, bylo to už úplně něco jiného.
Každý učitel měl svůj kabinet a času
na setkávání už pak moc nebylo.
Mám pocit, že vztahy mezi lidmi
vůbec se v průběhu času dost
proměnily, a zdá se mi, že ne úplně k lepšímu. Změnily se i vztahy
mezi učiteli a žáky. Autorita učitelů je malá a občas se na školách
dějí věci, že nad tím zůstává rozum
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stát. Jak se na to díváte jako bývalá učitelka, která své povolání
vykonávala celý život?
Dneska bych už ve škole nechtěla
vůbec být. Děti jsou úplně jiné než
za mého učitelování na staré škole
ve Sloupě. Děti vždycky respektovaly učitele, dneska ho nerespektují.
Pro ně to není nikdo, protože i rodiče
je v tom podporují. Když tenkrát dítě
neposlouchalo, dostalo poznámku
do žákovské knížky a k tomu doma
vynadáno. Dneska přijdou do školy
rodiče, aby vynadali učitelům, jak
si můžou dovolit jejich dítěti vůbec
něco říct. To je velký rozdíl. Je pravda, že děti jsou dnes samostatnější,
sebevědomější. Mají jiné zájmy než
dřív. Zajímá je internet, počítače a
všechny možné elektronické věci,
ale neznají přírodu, jsou odpoutaní od normálního světa. Myslím, že
je to velká chyba. Rodiče je v tom
podporují a o učitelích se před dětmi
nevyjadřují dobře. Proto pak na školách dochází i k násilnickému chování. Když by si učitel dovolil jenom
slovem, děcko je schopno mu jednu
vrazit. A je to už od mala.
Dá se to vůbec nějak řešit, zlepšit?
Musela by být souhra učitel – rodiče – děti. Výchova v rodině by měla
být základem, aby se to zlepšilo.
Spousta rodičů má náročné zaměstnání a nemají na děti čas, děti čas-

to vyrůstají v neúplných rodinách.
Rodiče chápu, mají toho taky někdy
plné zuby. Měli by si ale najít každý
večer chvilku, aby třeba hodinu byli
s dětmi společně, zapomněli na to,
co bylo v práci, aby si společně popovídali. Stačí jen ta hodinka. Nebo
o víkendu šli společně na výlet, pobyli spolu venku, v přírodě.
Aby to naše povídání nekončilo
tak vážně, povězte mi: co vám dělá
v životě radost?
Když se setkám s nějakým dobrým přítelem. Když si na mě někdo
vzpomene jako na učitelku a pošle mi třeba pozdrav. Radost mám
z pravnoučat i ze svých dětí, starají
se o mě dobře. Známých moc nemám, protože už skoro nikam nechodím. Jsem spokojená, když zdraví
jakžtakž slouží. Jinak nevím. Raduju se z kytiček, mám ráda přírodu a
všechny lidi.
Jana Pokladníková
KOUZELNÁ KOPŘIVA
Jako malá holka jsem snila o životě u lesa s průzračnou studánkou,
s bylinkami a spoustou zvířat. Leč
touha přizpůsobit se společnosti kolem mne zavedla do škol a měst a
svazujících vztahů.
Jak to jen šlo, utíkala jsem do lesa
a vzpomínala na prázdniny u babič23
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ky Marie, kam nás spolu s bratranci
a sestřenicí odkládali rodičové.
Babička pro mne byla takovou první indiánkou, žijící in deos=v Bohu
(odtud název pro indiány). Moc nemluvila, každý den se modlila, nikomu svou víru nenutila, byla silná a
zdravá, vůbec se o nás nebála, měli
jsme absolutní volnost, ráno odešla na pole obracet len nebo sbírat
kameny, my jsme skočili do spolku
pro chleba a kefír do konvičky, cestou posnídali a vrhli se do hraní...na
štípání a nošení dřeva, na hledání
vajíček, na zavrtávanou do sena na
půdě, když pršelo, na běhání bosky
po strništi. Já jsem ale nejraději chodila na voňavé kopřivy pro babulenky, tak říkala babička husám. Pak
se roztáčelo kolo ruční řezačky na
kopřivy, přidal se šrot a šťouchané
brambory - a to panečku husí kamarádky slastně štěbetaly.
Uběhlo pár let a já se vrátila zpátky, ve svých 44 letech jako „náplavník“ do domu, který postavil můj pradědeček ve Vavřinci.
Vytvářím zde zahradu, která získala od ekologického institutu Veronica
plaketku „Přírodní zahrada“ a mám
v plánu ji vybavit lavičkami (kdyby
někdo vyhazoval, sem s nimi), zrušit ploty a ohrazení, aby byla všem
lidem a zvířatům k inspiraci a odpočinku.
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Vystudovala jsem homeopatii,
které se už pár let věnuji a s radostí pomáhám svým malým i velkým
pacientům s trápením na těle i na
duši. Používám v terapii bylinky, které si sama sbírám a pěstuji, míchám
z nich čaje, vyrábím pro přátele léčivé tinktury a sirupy.
A tímto vám chci nabídnout své
umění a znalosti, můžete se na mne
obracet s jakýmkoli dotazem nebo
mne navštívit (janeleinweberova@
gmail.com).

Ale zpátky ke kopřivě!
V tomto postním čase je nejlepší
bylinkou a má zcela mimořádné působení. Krásně vypucuje krev a klouby od solí a močoviny z vepřového
masa, u lidí s cukrovkou II. typu (kdy
si ještě nemusejí píchat inzulín) stimuluje činnost slinivky, působí antivirově zejména proti jarním virózám
a zahleněnosti, rozpouští nánosy
v cévách, čímž ovlivňuje tlak, podporuje hojení ran a ekzémů.
Postačí 3týdenní kúra z čerstvě
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natrhaných kopřiv, půl litru odvaru
denně vypít.
O tom, že je kopřiva úplný rostlinný
zázrak, svědčí i její složení, obsahuje 25% vápníku, 2x více vitamínu C,
než citrony, kyselinu křemičitou, důležitou pro pružnost a pevnost cévních stěn, vitamín E a spoustu železa
pro chudokrevné.
Špenát z kopřiv mi připadá chutnější než ze zmrazeného polotovaru
z marketu, ale výborná je i kopřivová
omeleta nebo nádivky všeho druhu.
Semínka se tradičně sbírala během období mezi Nanebevzetí Panny Marie a Narozením Panny Marie
a konzumovala se jako posilující
prostředek. Mají natolik oživující pů-

sobení, že mniši a jeptišky měli ve
středověku zakázáno je používat.
Semínka skutečně obsahují hormonům podobné substance, které posilují potenci, u kojících maminek
zvyšují tvorbu mléka, u mužů tvorbu
semene.
Na mé zahradě jsou kopřivy hájené, žije na nich spousta motýlích
housenek od takových krasavců jako
je babočka admirál, paví oko, kopřivová, síťkovaná, perleťovec kopřivový....a dá se z nich připravit levná a vydatná jícha jako hnojivo pro
všechnu zeleninu a ovoce.
Tak vám přeji krásné jaro plné kouzel.
Jane z chaloupky u vlčího máku

Inzerce

KOUPÍM DŮM/CHALUPU.
SLOUP A OKOLÍ.

TEL.: 720 598 284
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Květný pátek ve Sloupě
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NARODILI SE
Julie Navrátilová
Agáta Nemeškalová
Zuzana Kršková
Antonín Razák

Červen
Miroslava Zachovalová

60 let

Miroslava Dvořáková

93 let

Hana Petrová

70 let

Ivan Klimeš		

60 let

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.

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

OPUSTILI NÁS

Statistika počtu obyvatel od roku
2009 do roku 2015		

Jaroslav Vašíček

9. 1.

Marie Ševčíková

14. 1.

Růžena Filková

21. 1.

Josef Fiala

13. 3.

Jarmila Bezděková
Ludmila Rybářová

STATISTIKA POČTU OBYVATEL

31.12.2008		

913

31.12.2009		

934

31.12.2010		

937

15. 3.

31.12.2011		

949

19. 3.

31.12.2012		

959

Pozůstalým vyslovujeme upřímnou
soustrast.

31.12.2013		

964

31.12.2014		

961

JUBILANTI - duben - červen 2016

31.12.2015		

950

Nejstarší občan a občanka:

Květen
Bedřich Pliska

80 let

Ladislav Růžička 75 let
Miroslav Zouhar

Božena Pejchalová 94 let
Jan Vymazal

87 let

75 let
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SPORT
KOPANÁ
Když výbor FO hodnotil podzimní
sezónu, bylo to, dá se říct, s úsměvem na rtech. Muži, kteří se z té minulé zachránili za pět minut dvanáct, se
pohybovali v klidných vodách středu
tabulky na 7. místě ze 14 účastníků.
Získaný počet bodů a dostatečný odstup od konce tabulky vzbuzoval dojem klidného jara.
Před zahájením přípravy na jaro
oznámila téměř polovina hráčského
kádru ukončení kariéry, ať z důvodu
dlouhodobých zdravotních problémů,
pokročilého věku, nebo je fotbal asi
přestal bavit. Trenérovi tak zůstalo
k dispozici jen 9 hráčů včetně Zouhara a Klevety, kteří se ještě nechali
přemluvit a slíbili dohrát jaro. Výbor
se tak dostal do nezáviděníhodné situace. Stojí před rozhodnutím, které
může na řadu let ovlivnit sloupský fotbal. Nabízejí se tři možnosti.
Buď nějak dohrát jaro a pak se nepřihlásit do nového ročníku, nebo pod
tučnou pokutou odstoupit z rozehrané soutěže, či se nějak dát dohromady a pokračovat v činnosti. Oslovili
jsme řadu mladých domácích odchovanců, kteří už dříve zanechali aktivní
činnosti, zda by v této katastrofální
28

situaci
nebyli
ochotni pomoci. Pozvali jsme jich 9, ale nedostavil
se nikdo. Dodatečně se omluvil Čípek, P. Žilka a Kubinger. Snad to dost
výmluvně svědčí o zájmu této generace o fotbal.
Nemáme sice dorost, usilovali jsme
o společný s Vavřincem, ten ale trval na založení „B“ týmu, a tak naši
dorostenci hostují ve Vavřinci a hrají
za muže. V případě společného týmu
dorostu by mohli hrát na střídavý start
i ve Sloupě, tak to není možné. Ale i
tam podle posledních zpráv většina
z nich přestala chodit. Je to škoda,
protože po ukončení hostování se
s nimi od podzimu počítalo ve Sloupě. Přitom na ně nejsou kladeny žádné nesplnitelné požadavky. Jen si
najít trochu volného času na trénink a
hraní. Zbytek zařídí hrstka nadšenců,
kteří fotbal hrávali a zůstali u něj, protože ho mají rádi. Jen na stará kolena
litují, že ve své době neměli takové
možnosti, jako jsou dnes. Všechno od
A až po Z si museli udělat sami, ale
to od dnešních hráčů nikdo nechce.
A o travnaté ploše se jim ani ve snu
nezdálo.
Výbor se snaží sehnat hráče z jiných oddílů, ale není to jen otázka
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peněz - zadarmo nikdo nikoho neuvolní, ale oni ani tam nejsou. Řeší tak
strašidelné dilema, odhlásit nebo neodhlásit, zrušit nebo nezrušit muže.
Když dohrajeme sezónu, co s tou následující. Dát fotbal mužů k ledu jako
lední hokej je to nejjednodušší, ale
co bude dál, zvláště je-li u nás hlavně u žákovských kategorií poměrně
velký zájem. Hodit za hlavu více než
80 letou tradici kopané ve Sloupě, to
bychom v žádném případě nechtěli.
Jsme si dobře vědomi toho, kolik práce by dalo těm, kterým není osud kopané lhostejný a přijdou po nás, vrátit
ho zpět na stávající úroveň. Byla by
to jistě otázka řady let, jednalo by se
zcela určitě o běh na dlouhou trať,
ovšem s výsledkem nezaručeným.
Muži začali přípravu na jaro koncem
ledna, ta ale neprobíhá podle představ trenéra a vedení. Trénovat se
má dvakrát týdně, ale pro malý počet
účinkujících se už několikrát netrénovalo. A to ještě z maximálního počtu
7 trénujících má 5 čtyřicítku na krku.
Jarní část OP začne 3. 4. šestnáctým
kolem, kdy máme hrát s Lipůvkou.
Úvodní patnácté kolo je přeloženo na
závěr soutěže a to bychom měli hrát
ve Vavřinci. Tým má naplánovaná přípravná utkání 28. 2. a 27.3. Zda se
odehrají, záleží na tom, kolik hráčů
bude k dispozici. Podle zájmu našich
mladých (až na nějaké výjimky) ale

moc velké vyhlídky na pokračování
mužů nejsou. Výbor oddílu kopané
ale udělá všechno pro to, aby k naplnění toho nejhoršího scénáře nedošlo. Bude potřebovat i pomoc sloupské fotbalové veřejnosti. Také mladí si
musí uvědomit, že budoucnost sloupské kopané mají ve svých rukách,
musí jí něco obětovat. Jakým dalším
směrem se toto bude ubírat, záleží
jen na nich. My funkcionáři jim v tom
určitě pomůžeme, ale moc času na to
už není, o jaru se musí rozhodnout do
15. 3., což je termín pro zaslání hlášenek a bude-li pak nějaké dál, je ve
hvězdách.
Starší žáci
Společné týmy mladších a starších
žáků Sloup – Vysočany trénují v tělocvičně ZŠ a dle počasí využívají také
školní hřiště. Žáci své soutěže zahájí později než muži. Mladší odehrají
své domácí utkání v neděli od 10:00
ve Sloupě. Starší mají domácí hřiště
ve Vysočanech a termíny určí Vysočany. Starší žáci se v rámci přípravy
zúčastnili silně obsazeného halového
turnaje v Jedovnicích a po dobrých
výkonech v konkurenci 6 týmů obsadili 3. místo. Ve skupině remizovali
s Rudicí 1:1, skóroval Martin Šebela,
a 0:0 s Rousínovem. Ve čtvrtfinále po
postupu ze skupiny porazili domácí
Jedovnice 1:0 gólem Ondry Trávníčka. V semifinále prohráli 1:0 s Bos29

Sport

kovicemi, které pak ve finále vyhrály
nad Rudicí. Našim 3. místo v turnaji
zajistila výhra 1:0 nad Rousínovem
(Martin Šebela).

Turnaj jsme odehráli ve zbrusu nových krásných dresech. Za jejich zakoupení děkujeme tělovýchovné jednotě.

Celkovým vítězem turnaje se stalo
mužstvo Boskovic, které ve finále porazilo Rudici 1:0.

Co napsat závěrem? Podaří-li se
nám překonat momentální krizi, nevidím fotbalovou budoucnost Sloupu
vůbec černě. Mezi žáky je řada talentů, kteří by se mohli stát tahouny týmů
ať už v dorostu, či později mezi muži.
Tito kluci mají fotbalové předpoklady,
to se pozná, ale musí odolat všem
svodům a u kopané vydržet.

Za náš tým nastoupili: Pavel Bedáň,
David Čech, Dušan Čejka, Denisa
Dingová, Petr Kupčík, Radek Odehnal, Natálie Richtrová, Jan Sedlák,
Matěj Svoboda, Martin Šebela, Ondřej Trávníček a Roman Žáček. Z lavičky tým koučovali Viktor Šebela a
Zdeněk Dinga.
Všichni hráči zaslouží pochvalu,
hlavně pak základní čtveřice tvořená
Dušanem Čejkou, Janem Sedlákem,
Ondřejem Trávníčkem a Martinem
Šebelou.
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Bližší informace o činnosti všech
oddílů a termíny utkání včetně změn
najdete ve vývěsce TJ.
Na shledanou na fotbale na Žďárné
i při zápasech mužů se na jaře těší
optimista Z. Kučera

Sport

Aktuální vývoj...
V neděli 28. 2. 2016 jsme sehráli již
zmíněný 1. přípravný zápas v Brně
na umělé trávě. Soupeřem nám bylo
mužstvo TJ Lelekovice. Vyhráli jsme
0:3 (góly: Novák, Zouhar L., Svoboda). Na turnaj se dostavilo celkem 15
hráčů a situace kolem „A“ týmu se
zdála být o něco optimističtější. Pravdou je, že se ale do zápasu zapojili 4 hráči, u kterých bylo nutné řešit
hostování na jarní část. Bohužel se
povede pravděpodobně účast pouze některých, a tým tak budou muset
doplnit sloupští hráči, kteří již ukončili
aktivní činnost (Šváb, Bouda, Mikulášek). V sobotu 26. 3. 2016 sehrajeme
přípravné utkání v Adamově pod novým hrajícím trenérem Martinem Klimešem. O týden později pak začíná
jarní část a věříme, že i za této složité
situace se nám podaří získat co možná nejvíce bodů. Budeme se těšit na
vaši návštěvu a hlavně podporu.
ŠACHY
Druhá polovina probíhající sezóny se pro sloupské šachisty vyvíjela
vcelku příznivě. Ze čtyř zápasů odehraných v krajském přeboru v novém
roce jsme jeden vyhráli (proti družstvu talentované kuřimské mládeže),
jeden prohráli (s Boskovicemi, jedním
ze dvou největších favoritů na postup
do vyšší soutěže) a dva remizovali

(s oběma týmy Lipovce v naší skupině). Právě obě posledně jmenovaná
utkání patřila k nejzajímavějším a jejich konečné smírné výsledky vůbec
nevypovídají o dramatickém průběhu
těchto lítých bitev. Bojovalo se až do
posledního dechu – nejdelší partie
obou mačů neměly daleko k dosažení maximální možné délky 6 hodin.
V prvním případě jsme nerozhodný
stav zápasu, který se celou dobu
vyvíjel spíše nepříznivě, zachránili
my (díky mistrovsky hrané koncovce
Ivoše Sedláka), zatímco ve druhém si
podobným způsobem mohli oddychnout naši soupeři.
V krajské soutěži nám zbývá odehrát jeden zápas proti silnému družstvu Vyškova, ze kterého však není
třeba mít žádné obavy. Soutěž je letos velmi vyrovnaná, náš tým je pohodlně usazen ve středu tabulky a starosti o udržení ve skupině se jej letos
rozhodně týkat nemohou. Ve skóre
a v celkovém počtu vyhraných partií
jsme dokonce na třetím místě za oběma favority (Kuřimí a Boskovicemi)
a při příznivém výsledku posledního
kola bychom mohli tuto pozici obsadit
i v celkovém pořadí.
I v okresním přeboru dosahujeme
letos dobrých výsledků. Od začátku
roku jsme odehráli čtyři kola, z nichž
jsme tři vyhráli (s Boskovicemi, Rovečným a Jedovnicemi) a jedno pro31

hráli (s Lipovcem). Před posledním
kolem se tedy dělíme o 1.–3. místo
s Rudicí a Adamovem. V posledním
utkání bude naším soupeřem právě
Adamov. Určitou šanci na obhájení loňského vítězství v soutěži sice
máme, není to však jen v našich rukou. S ostatními uchazeči o prvenství
totiž máme společný počet výher (5),
porážek (1) i nerozhodných výsledků
(1), ale mírně pokulháváme v pomocných hodnoceních (skóre a počet vyhraných partií), protože naše poslední vítězství byla poměrně těsná.
S potěšením mohu rovněž říci, že
do zápasů v okresním přeboru se
již zapojil i Jirka Vašíček, první z našich mladých talentů, jejichž šachové
schopnosti se od letošní sezóny snažíme pod záštitou ZŠ Sloup pěstovat.
Velkou pochvalu si zaslouží také žáci
teprve II. A (!) Dan Opustil, Honza
Novotný a Ondra Doležal, kteří nechybí téměř na žádném z našich školních tréninků a dosahují obrovských
pokroků. Velmi bych si přál, aby jim
všem takový zájem o šachy vydržel
i nadále a abychom jejich potenciál
mohli dále rozvíjet.
Pokud jde o naši turnajovou činnost, nebude snad od věci ještě připomenout 36. ročník našeho vyhlášeného Vánočního turnaje, který se jako
vždy konal 28. prosince, tentokrát za
účasti 62 šachistů. Zvítězil v něm Ka32

rel Švehla (8 bodů z 9), druhou příčku
obsadil František Vrána (7,5 bodu) a
na třetím místě se umístil Jan Píše (6,5
bodu). Ze sloupských dosáhl nejlepšího výsledku Petr Špičák (15. místo se ziskem 5,5 bodu). I když jsme
v organizaci této události byli úplnými
nováčky a Karel Němec nám při tom
všem velmi chyběl, turnaj se celkově
vydařil. Tímto bych chtěl znovu poděkovat všem, kteří se na zajištění turnaje podíleli, jeho účastníkům za kladná

hodnocení, kterých se nám dostalo, a samozřejmě i Karlovi, který se
o všechno staral tolik let před námi.
Šest z nás se 5. března také vypravilo na 20. ročník okresního turnaje
v Lipovci. Existuje pouze pět hráčů,
kteří se zúčastnili všech těchto 20
klání, a za svou vytrvalost byli všichni
oceněni památnou trofejí. Patří k nim i
za Sloup hrající Petr Mikulášek. Karel
Němec by se zcela jistě stal šestým
členem tohoto klubu, to mu však již
nebylo dopřáno. S lipoveckými šachisty máme velmi nadstandardní
vztahy, což se projevilo i v rozhodnutí
jejich šéfa Luboše Ševčíka vyhlásit na
Karlovu počest další zvláštní cenu za
24. místo – právě tam se totiž Karel
při své poslední účasti umístil. Celkovým vítězem turnaje se stal Roman
Moc (hrající za Blansko) se ziskem
7,5 bodů z 9 partií, z naší výpravy se
nejlépe umístili Martin Pokladník (5.
místo, 6 bodů), Ivo Sedlák (16. místo, 5,5 bodu) a Jindřich Veselý (31.
místo, 4,5 bodu). Celkem se turnaje
zúčastnilo 57 hráčů.
Před koncem sezóny máme ještě
v plánu uspořádat druhý z tradičních
sloupských turnajů – okresní přebor
v bleskovém šachu. Datum konání je
stanoveno na sobotu 19. března (od
9:00) a všechny příznivce této adrenalinové aktivity k ní srdečně zveme.
Martin Pokladník

TENIS
Sloupští tenisté v zimě nezahálí a
v plném počtu 15 dětí pravidelně trénují ve školní tělocvičně.
Čtyři z nich si na začátku roku odbyli svou premiéru na tenisových turnajích Českého tenisového svazu.
Toho prvního v České Třebové se
zúčastnilo celkem 22 dětí a byl první možností porovnat dovednosti
s ostatními. Ačkoli všichni srdnatě bojovali, jediná dvě vítězství ze čtyř zápasů si připsala Natálka Jedličková,
ostatní všechny své zápasy prohráli,
i když někdy jen velmi těsně. Při své
premiérové účasti sice zaplatili nováčkovskou daň, ale zároveň poznali,
jak to na turnajích chodí a jak obtížné
je hrát úplně sám na velkém tenisovém dvorci.
Druhý z turnajů se konal v polovině
února v Brně a zde již všichni zúročili
nabyté zkušenosti z toho předchozího. V konkurenci 14 dětí malí tenisté
vyhráli většinu svých zápasů a nakonec obsadili: 4. místo Tánička Balcarová , 5. místo Valinka Boudová, 8.
místo Kryštof Sychra a 11. místo Natálka Jedličková.
Pro děti byly oba turnaje velkou výzvou a zkušeností, poznaly na nich,
že jen pilný trénink jim umožní jednou
takový turnaj třeba i celý vyhrát.
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Od března se tenisté stávají součástí sloupské Tělovýchovné jednoty
a budou se snažit ji co nejlépe reprezentovat – v teamové soutěži pod hlavičkou TK Blansko, kde odehrají své
letošní jarní zápasy.
Karel Balcar

CVIČENÍ PRO ŽENY
Pohyb pomáhá!
Pravidelný pohyb dokáže zvýšit
fyzickou kondici a svalovou vytrvalost. Cvičení navíc přináší příjemné pocity, které vedou k následné
psychické vyrovnanosti a pohodě.
Přijďte si to zažít na vlastní kůži.
Máte možnost si vyzkoušet rozmanité cvičební styly a pravidelné
sportování se stejně naladěnými
lidmi.
Cvičíme každé úterý v tělocvičně
místní ZŠ, vždy od 19 h do 20 h. Aktuální informace k jednotlivým lekcím najdete na www.aesloup.wgz.
cz nebo na FB.
Ing. Hana Horáková
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HOKEJOVÁ MINULOST
Letos uplyne 75 roků od založení
sloupského hokeje, a tak mi dovolte připomenout a napsat něco málo
z jeho historie.
Základy našeho sloupského hokeje
byly položeny v roce 1941 skupinou
sportovních nadšenců, kteří založili klub s názvem SDRUŽENÍ MLADÝCH. Organizátory tohoto sportu
byli především učitel František Pala
a Josef Raudenský. První hřiště se
nacházelo v místě dnešního parkoviště u jeskyní. Odkoupením boudy od
pana Kulbídy vznikly první kabiny pro
hráče. V roce 1950 bylo kluziště přemístěno do dnešní polohy pod skalami a zhotoveny mantinely a osvětlení. Brigádně, tak jako většinu věcí v
té době, postavili hokejoví nadšenci
v roce 1956 nové kabiny se sprchami pro hráče a s ostatním technickým
zázemím. Poloha hřiště pod skalami
je z pohledu klimatických podmínek
ideální, proto také v době, kdy v Blansku nebyl umělý led, umožňovala našim borcům být brzy na ledě a strávit
na něm delší dobu, než ostatní oddíly
na Blanensku. To ovšem byly daleko
chladnější zimy, než jsou dnes.
60. léta znamenala výrazný vzestup
sloupského hokeje a jeho mužstvo se
stává pravidelným účastníkem krajských soutěží.

70. léta lze považovat za zlatou
éru tohoto sportu. V sezóně 71/72
se mužstvo Sloup stává vítězem
krajského přeboru Jihomoravského
kraje a putuje do hokejové divize.
V této sezóně se stává také vítězem
1. ročníku Turnaje o pohár SČSP,
ve kterém startovalo 12 mužstev
z okresu Blansko. 21. 3. 1972 sehrál
Sloup mezinárodní exhibiční utkání
s finským ligovým dorosteneckým
celkem HC Lukko Rauma na stadiónu v Blansku a vyhrál 9:8, před návštěvou 700 diváků. V ročníku 72/73
hrajeme divizi, tehdy třetí nejvyšší
soutěž v republice a nevedeme si
vůbec špatně. Naši borci vybojovali
krásné 6. místo. Bohužel v tomto ročníku sestoupila tři mužstva, a tedy i
Sloup. Sezóna 73/74 je ve znamení opětovného vítězství přeboru Jihomoravského kraje. V této době
je o hokej ve Sloupě a okolí takový
zájem, že při derby s Rájcem tento
zápas shlédlo bezmála tisíc diváků.
Postupně ale dochází k poklesu výkonnosti, a proto ročník 80/81 znamená sestup do okresního přeboru
po 20 letech v krajských soutěžích.
Za tento úspěšný tým bych rád jmenoval především Ing. Jana Mikuláška
a Zdeňka Kučeru.
V roce 1986 je brigádně zbudováno nové osvětlení a hlavně nové
mantinely, které byly už zabudovány
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na pevno a stály tak po celý rok na
svém místě. Původní hrazení se muselo na začátku zimy složit na své
místo a na jaře zase rozebrat a uložit
na střídačkách.
V sezóně 88/89 hrálo naše družstvo
okresní přebor, který měl jen čtyři
účastníky. V tomto mužstvu hráli také
Z. Kučera, J. Fejt a S. Kuchař, kteří
zažili úspěšná 70. léta. V roce 1989
měl výbor oddílu ledního hokeje 16
členů a jeho hlavní úkol byl zlepšovat práci se žáky a dorostem. O žáky
se tedy starali 4 členové a o dorost
3 členové výboru. V tomto roce oddíl LH potkaly těžké ztráty, když naše
řady navždy opustili J. Svoboda a J.
Štrajt a v dalších letech M. Nečas.
Žákovský a dorostenecký hokej
byl nedílnou součástí zimního dění
ve Sloupě. V obou kategoriích byly
tyto týmy často přeborníky okresu. V mužstvech se vystřídalo velké množství dětí nejen ze Sloupu,
ale i z okolních obcí, a tak v letech
88/89 hrálo a trénovalo 25 dorostenců a 20 žáků. V počátku 90. let byly
okresní soutěže v těchto kategoriích
dost početné, v dalších sezónách
začal počet mužstev klesat. Začaly
se projevovat polistopadové změny
ve společnosti. Ostatní oddíly v okolí
se věnovaly hlavně kategorii mužů a
mládežnické postupně rušily, na rozdíl od Sloupu, kde jsme měli snahu
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pokračovat dále i vzhledem k dostatku hráčů jak v žácích, tak v dorostu.
V sezóně 93/94 nemají žáci již žádného soupeře a od tohoto roku končí
žákovský hokej na vesnicích okresu
Blansko. Podobná situace nastává
v ročníku 95/96 u dorostu a tím končí na Blanensku jejich soutěž. Od
této doby je mládežnický hokej jen
v Blansku nebo Boskovicích. Taková je situace i v dnešní době. A tak
kdo z rodičů má zájem, aby jeho dítě
hrálo hokej, musí jej vozit do těchto
měst.
Mužstvo mužů od ročníku 88/89
hrálo okresní přebor a v dalších sezónách začalo v zápasech stavět
některé dorostence, tak postupně
docházelo k omlazení kádru. V sezóně 91/92 Sloup opět vyhrává okresní
přebor a také kvalifikaci do krajského
přeboru II. třídy. V této soutěži vydrží
do roku 1994. Od tohoto roku se oddíl
ledního hokeje z důvodu cestování a
velkých finančních nákladů rozhodl
mužstvo do této soutěže dále nepřihlašovat a od této doby se ve Sloupě
hraje už jen okresní přebor.
Sezóna 94/95 - 1. místo ze 3 mužstev; 95/96 - 1. místo ze 3 mužstev;
96/97 - 1. místo z 5 mužstev; 97/98
- 2. místo ze 7 mužstev; 98/99 - 5.
místo z 10 mužstev; 99/00 - 6. místo
z 9 mužstev.
Po dobrovolném odchodu Slou-
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pu do OP tuto soutěž hrálo jen málo
mužstev. Postupně ale okresní mužstva, která hrála KP II. tř. zjišťovala,
že na tuto soutěž jen síly a um nestačí, a přecházela do okresního přeboru. Ten se tak stával kvalitnějším
s větším počtem zápasů. Okresní
přebor se po roce 2000 stále měnil podle počtu přihlášených týmů.
Všechna okresní mužstva opustila
krajskou soutěž a začala hrát OP a
také vznikala nová, která však po pár
sezónách ukončila činnost.
Sloupští hokejisté se od roku 2000
do dneška umísťovali ve druhé polovině tabulky a v ročnících 2007/08,
2008/09, 2011/12, 2013/14 obsadili poslední místo. Nejlepší výsledek
byl dosažen v sezóně 2010/11, a
to 4. místo, kdy před námi stanula mužstva Blanska, Rájce a Černé
Hory. Největší podíl na tomto umístění měl nový hráč Martin Kutlach,
který k nám přestoupil z Rosic a stal
se s 21 góly nejlepším střelcem této
soutěže. Bylo velkou škodou pro náš
hokej, že tento hráč vážně onemocněl a musel zanechat své sportovní
činnosti. Od tohoto úspěšného ročníku se naši hráči pohybovali jen na
konci tabulky. 2011/12 – 9. místo (poslední); 2012/13 – 7. místo; 2013/14
– 9. místo (poslední); 2014/15 – 11.
místo (předposlední).
Hráčský kádr našeho oddílu se

stále měnil. Někteří hráči odcházeli a jiní zase přicházeli. Sloupskému
hokeji velmi pomohlo období kolem
roku 1989, kdy měl spoustu žáků a
dorostu, kteří postupně omlazovali mužský kádr. Za I. mužstvo hrálo
alespoň nějakou sezónu 23 hokejistů. V poslední sezóně bylo v mužstvu
už jen 8 našich domácích odchovanců a 2 hráči, kteří se do Sloupu
přistěhovali. Zbytek týmu tvořili hráči
z jiných míst.
Poslední sezóna 2014/2015
Na začátku se zvažovalo, zda mužstvo do OP přihlásit. Náš druhý brankář z pracovních důvodů musel ukončit svoji činnost. Na poslední chvíli se
podařilo sehnat náhradu z Tišnova
a vzhledem k dostatečnému počtu
hráčů jsme se do soutěže OP přihlásili. Hlavním úkolem bylo neskončit
poslední. Přibyla ještě mužstva Bulldogs Brno a Šerkovice, takže hrálo
celkem 12 týmů. V první části soutěže jsme odehráli 11 zápasů a vyhráli
jsme nad Černou Horou 3:1 a v utkání
na domácím kluzišti s Lysicemi 3:0.
Ostatní utkání skončila vysokými prohrami. V této části soutěže nám patřila 10. příčka. Po rozdělení soutěže
na 6 lepších a 6 horších mužstev bylo
odehráno 5 zápasů, ve kterých jsme
si připsali 3 body za vítězství nad Lysicemi a 1 bod za zápas z Černou
Horou, který jsme sice prohráli, ale
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až po samostatných nájezdech, a
tak nám nakonec patřilo 5. místo, kdy
poslední byla Černá Hora. Cíl, který
jsme si na začátku sezóny dali, nebýt poslední, jsme splnili. Naše hra
ale není dobrá, nestačíme ostatním
mužstvům. Vyrovnaná utkání odehrajeme jen s Černou Horou a Lysicemi.
S ostatními vysoko prohráváme. Na
začátku sezóny nám dva hráči odešli
do Blanska a přestože máme dostatek hráčů, na zápasy se nás někdy
sejde málo a mužstvo hraje pokaždé
v jiné sestavě. Potřebovali bychom
omladit, protože hráčům, kteří přišli
z posledního dorostu, je už 41 roků.
Po ukončení ročníku 2014/15, kdy
se hodnotil její průběh a dělaly se
plány na novou sezónu, oznámil Pa-
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vel Svoboda, že již nebude dělat vedoucího mužstva a trenéra a vyzval
členy oddílu ledního hokeje, aby tuto
činnost někdo převzal. Během léta
2015 se ale nenašel nikdo, kdo by
tuto uvolněnou funkci přijal a zajistil
další fungování oddílu a mohli jsme
tak odehrát další sezónu OP Blanenska. Oddíl ledního hokeje ve Sloupě
ani mezi hráči takového člověka nenašel, a proto nepřihlásil naše mužstvo do soutěže okresního přeboru
2015/16.
Tímto se zatím uzavřela éra sloupského hokeje, která trvala tři čtvrtě
století. Co bude dál…
Pavel Svoboda

Luštění pro každého

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 22. 4. 2016. Pokud budou
obě tajenky správně, pak budete
zařazeni do slosování o ceny.
Správné řešení z minulého čísla:
Křížovka …pak pil jako mušketýr, tajenka: Evin otvor.

k těmto počtům, bylo na hřišti .....
(tajenka osmisměrky). Ani rozhodčí
to neměli lehké – ..... (tajenka křížovky), na ledě jen zahajoval utkání, a
to v botách a bez bruslí. Podle tehdejších pravidel mohl domácí tým
kdykoliv rozhodčího vyměnit. Nebylo nic zvláštního, že byl rozhodčí
vyměněn i osmkrát, než začal vyhovovat domácímu týmu. Brankový
rozhodčí stál několik stop za hrací
plochou a „vstřelený“ gól (když ho
tedy nepřehlédl) signalizoval zamáváním kapesníkem, který měl zastrčený v košili.

Blahopřejeme třem vylosovaným
úspěšným řešitelům – Soni Horákové, Marii Součkové a Jaroslavu Krátkému, kteří obdrželi věcné
ceny.
Všem luštitelům přejeme hodně
štěstí a zábavy.
To, že kolébkou ledního hokeje
je Kanada, vědí asi všichni hokejisté i fandové. V průběhu doby se
však vyvíjel způsob i pravidla hry.
V počátcích nebylo na hřišti 12 hráčů (dvakrát pět a dva brankáři), jak
jsme zvyklí. Než se pravidla dostala
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ČESKÝ
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MUŽSKÉ
JMÉNO
AMILŮV
DRUH

ODEZVA
(kniž.)

ČESKÝ
POLITIK

KTERÝ

CITOSL.
PODIVU

STROMOŘADÍ

PTÁK
TROGON

KONEC

ŘEDITEL.
POŠT

VANADOVÉ

VENKOV
(ZAST.)

MODLITBY

NEROSTY

ITALSKÁ
LET.SPOL.

DESKOVÁ

HRA

ITALSKÉ
MĚSTO

PENĚŽNÍ
TÍSEŇ

ČÁST TOPENIŠTĚ

ODMÍTNOUTI

TELURID
KOBALTU
HANTÝRKA

UZBECKÉ
SÍDLO

KEJKLÍŘŮ

SKROMNĚ,

NUZNĚ

VPRAVOVATI
SEMENO
DO ZEMĚ

ITALSKÝ
BÁSNÍK

ANGLICKÉ
ŽENSKÉ
JMÉNO

BEZMRAČNA

BUDDH.
POJEM –
POMÍJIVOST

LATINSKÁ
PŘEDLOŽKA

JEN
(SLOV.)

PŘEDLOŽKA (6. p.)
BÁSNÍK
(řidč.)

AMERIC.

NÁDECH

UNIVERZITA

PAPOUŠEK

KRAJ. VOJ.

SPRÁVA

PŘEDLOŽKA (7. p.)

NĚMECKÝ
POLITIK

KILOVOLT

PŘEDLOŽKA (2. p.)

CITOSL.
ZAKLENÍ

UZÁVĚR
VSTUPU

SLOVENSKÉ
MĚSTO

TRN

Nápověda: ANITJATA, UČSAJ
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Luštění pro každého
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BEZCENNÝ
HLE
ITÁLIE
KAPSA
KOLENO
KOSMOPOLITA
KOUPĚ
KRBY
KŘESADLO
MATEMATIKA
MIKROSKOPIE
MINISTERSTVO
MOSKVA
NADŘADIT
NESTYDA
OČI
ODKLEPÁVAT
ODPADLICTVÍ
OPAL
OPRAVITI
OSLAVITI
PIVO
PODNOSY
POKRYTECKÝ
POSTULÁTY
PŘE
SEKERA
SLEPECKÝ
TŘI
USTAT
VESELOST
VÍCE
ZLÝ

BEZCENNÝ, HLE, ITÁLIE, KAPSA, KOLENO, KOSMOPOLITA, KOUPĚ, KRBY,

KŘESADLO, MATEMATIKA, MIKROSKOPIE, MINISTERSTVO, MOSKVA, NADŘADIT,

NESTYDA, OČI, ODKLEPÁVAT, ODPADLICTVÍ, OPAL, OPRAVITI, OSLAVITI, PIVO,
PODNOSY, POKRYTECKÝ, POSTULÁTY, PŘE, SEKERA, SLEPECKÝ, TŘI, USTAT,
VESELOST, VÍCE, ZLÝ
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Mrskute, mrskute
jednó si v roku,
na tobě poznáme
kdo keho má v oku.
Vrbové tatárek,
mloví jednó v roce,
má zlatá děvčico,
dáš-li ty mně srce?
To je moje srdéčko,
dávám ti ho z lásky,
nevracaj ho zpátky.
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KARNEVAL NA LEDĚ A DĚTSKÝ KARNEVAL

PLESOVÁ SEZÓNA VE SLOUPĚ

