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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
letošní předvánoční dobu jsme zahájili na první adventní neděli, kdy jsme se v hojném počtu sešli u vánočního stromu na náměstí. Zapálili jsme tak první adventní
svíčku. Tato svíčka nám připomněla příchod tradičních
vánočních svátků, které jsou pravidelnou příležitostí k zamyšlení či zastavení pro nás všechny. Vánoce se opírají
o události, které se udály před více jak 2000 lety, kdy si
s radostí připomínáme narození Ježíše Krista v Betlémě
nedaleko Jeruzaléma. Vánoce svou atmosférou vyzývají
k naslouchání těm, kteří potřebují pomoc. Jsou to ti, co
přišli o zdraví, práci, blízkého člověka či o domov, ti, kteří
žijí v nelehkých podmínkách, jsou ve složité životní situaci,
která jim neumožňuje prožít Vánoce v klidu a pokoji. Vánoce nás odkazují na myšlenku být blízko své rodiny, prožívat neopakovatelné chvíle společné radosti, které jsou
pro nás nevyčerpatelným zdrojem energie pro náš každodenní zápas. Je to ta pomyslná živá voda, co nás napájí
silou, optimismem a vůlí jít stále dál. Zároveň s nostalgií,
steskem a smutkem vzpomínáme na ty, kteří již nemohou
být s námi, ale stále žijí v našich srdcích a vzpomínkách.
V tomto jedinečném a svátečním období bychom měli věnovat svůj čas, který nám byl všem spravedlivě přidělen,
svým rodinám, blízkým a přátelům.
Chtěl bych vám osobně popřát, aby se vám v krásném
roce 2020 vyhýbaly nezdary a nemoci, aby ve vašich
rodinách vládla pohoda, vzájemná úcta, láska a aby se
vám dařilo vytvářet pevné a trvalé vztahy. Ještě mi dovolte
poděkovat zastupitelům, zaměstnancům obce, členům
místních sdružení a organizací a všem, kdo se podílejí na
různých činnostech pro nás pro všechny.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
3

Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Budova Úřadu městyse
Na budově Úřadu městyse Sloup
úspěšně proběhla celková výměna oken
a dveří, včetně zednického zapravení.
Jedná se o výrobky ze smrkového dřeva s rámem o profilu 92 mm s tepelně
izolačním trojsklem U=0,5/min. 33 dB.
Zhotovitelem uvedeného díla byla firma RI OKNA a.s. a celková částka za
realizaci byla v souladu se schválenou
smlouvou o dílo 963 418 Kč. Jak již jsem
zmiňoval dříve, na realizaci této akce se
podařilo zajistit spolufinancování formou
dotace z Jihomoravského kraje ve výši
225 000 Kč. Městys tedy výměna prvků
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stála 738 418 Kč. Jako výzvu na příští
rok vidím odbourání komínů a částečnou
opravu střechy, což se letos nepodařilo
zrealizovat. Stává se téměř nadlidským
úkolem sehnat firmu na „pouhou opravu“. Také bychom chtěli oživit, případně
opravit venkovní fasádu celé budovy.
Umístění radarů
Nekázeň řidičů spočívající zejména
v nedodržování nejvyšší povolené rychlosti v obci nás nutí vymýšlet různá opatření, jak tento nešvar eliminovat. Bohužel všechna řešení odčerpávají finance,
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které by mohly být využity jinde. Na jednom z problémových úseků na příjezdu
od čistírny odpadních vod směrem do
obce byl umístěn nový radar. Tento radar je opatřen i statistickými záznamy,
které nám budou dále sloužit pro jednání sPolicí ČR a při návrhu dalších vhodných opatření v této ulici. Druhý radar byl
umístěn na příjezdu od Němčic (silnice II.
třídy, č. 373), kdy někteří „šílenci“ dobržďují až u hotelu Stará škola. V příštím
roce nás čeká ještě další velká dopravní
zátěž, kdy zejména z okolí Sloupu bude
vyváženo obrovské množství dřevní
hmoty z kůrovcové kalamity. Odhadováno je až 150 tis. m3 dřeva.
ZŠ Sloup
Po mnoha letech se konečně podařilo

uspět se žádostí o dotaci na modernizaci učeben a další významné opravy v
rámci Základní školy ve Sloupě. Kladně
byla vyhodnocena žádost o dotaci v
rámci IROP – Rozpočet projektu 7 301
422 Kč. K našemu velkému překvapení jsme uspěli taktéž se žádostí na MAS
Moravský kras – Rozpočet projektu 4
998 382 Kč. Bližší informace následují v
článku ze základní školy, jehož autorem
je Mgr. Pavel Dočekal.
JSDH Sloup
Na základě kladně vyhodnocené dotace z Jihomoravského kraje byly pořízeny
4 kusy nových dýchacích přístrojů. Ke
každému byla zároveň pořízena náhradní tlaková láhev. Celková cena dosáhla
částky 180 939 Kč, z toho 123 000 Kč
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bylo čerpáno z dotace Jihomoravského
kraje. Nové dýchací přístroje si dále vyžádaly úpravu sedadel v Tatře, kdy přestavbu provedla THT Polička, s.r.o. za
70 300 Kč. Dále zásahová jednotka obdržela dotaci 33 427 Kč z Ministerstva
vnitra ČR na odbornou přípravu, uskutečněné zásahy a věcné vybavení.
Pitná voda
Téměř celospolečenským tématem se
stává problematika pitné vody, zejména její dostatek, a kvalita při zásobování obyvatel. Bohužel současný trend je
značně nepříznivý, protože podzemní
6

zdroje pitné vody se nestačí průběžně
doplňovat a dochází k trvalému poklesu
hladiny podzemních vod. Ve Sloupě se
nám lidově řečeno za minutu dvanáct
podařilo nalézt vydatný zdroj pitné vody.
Tato voda však vykazuje limitní hodnoty
manganu a je třeba doplnit novou technologii na její úpravu. Tato technologie
(soustava dvou filtrů) se bohužel nevejde
do současné budovy vodojemu, která
je navíc ve špatném technickém stavu.
Proto se v rámci projektové dokumentace koncepčně řeší celek, zahrnující připojení nového vrtu, opravu akumulační
nádoby vodojemu a výstavbu nové bu-
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dovy vodojemu, kde bude navíc doplněna nová technologie. Finančně se jedná
o náročnou investiční akci a bude třeba
využít spolufinancování v rámci některého dotačního titulu. Na uvedené dílo se
připravuje projektová dokumentace.
Napojení budovy ZEMSPOL
zokruhování vodovodu

a

Jednou z plánovaných akcí na příští
rok bude prodloužení kanalizace k budově ZEMSPOLU a zokruhování vodovodu. Kanalizace v ulici není vedena a
touto novou stokou budou odváděny
splaškové odpadní vody z areálu ZEMSPOL, a.s. Vodovod je starý litinový řad
LT DN 100. Potrubí je zainkrustované
železitými usazeninami a při zvýšení odběru dochází vlivem uvolnění železitých
sedimentů k zakalení vody zejm. pro
odběratele Zemspol, a.s. Výsledkem
zokruhování vodovodu bude zlepšení kvality vody na koncových větvích a
možnost využít nového zokruhování při
případných odstávkách při poruchách
na části vodovodní sítě.
Nejdříve bylo třeba dořešit majetkoprávní stav, kdy část místní komunikace
a přilehlý chodník nebyly pozemkově ve
vlastnictví městyse Sloup. Výkup těchto pozemků dle odhadní ceny stál 138
690 Kč. Následovalo zpracování projektové dokumentace, jejímž předmětem je
zokruhování vodovodního řadu a rozšíření kanalizace ve Sloupě. Pro zokruhování

vodovodního řadu bude použito potrubí
z PE 100 RC d90x8,2mm SDR11 PN16.
Délka úseku činí 152,6m. Pro prodloužení kanalizace bude použito potrubí
z PP DN 250 SN10. Délka úseku činí
157,0m. Stavební povolení na uvedenou akci nabylo právní moci dne 27. 11.
2019. Bude na rozhodnutí zastupitelstva
městyse, zda tato akce bude zrealizována v roce 2020, neboť rozpočet dosahuje částky 2,873 mil. Kč (bez DPH).
Chodník podél silnice II. třídy č. 373
ke vstupu do jeskyně
Předmětem plánované akce je výstavba doprovodného chodníku podél silnice II/373 v intravilánu městyse Sloup
na trase propojující stávající chodníky
vedené od centra s areálem Sloupskošošůvských jeskyní v délce 270,54 m.
Součástí stavby je úprava místních komunikací v místě napojení na sil. II/373,
kde budou zřízena místa pro přecházení.
A dále úprava silnice II/373 v místě provozních budov areálu jeskyní, kde se navrhuje místo pro přecházení se středním
dělícím ostrůvkem, což zároveň bude
sloužit jako opatření pro snížení rychlosti
na vjezdu do obce. Pro uvedenou stavbu bylo vydáno stavební povolení, které
také nabylo právní moci. V říjnu byla podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury. Předpokládané náklady akce jsou 3,5 mil. korun českých.
Jedná se komplikovanou stavbu. Projektově je navíc řešena výměna původního
7
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litinového vodovodního řadu v úseku
pod novým chodníkem, vynucena je i
přeložka telekomunikačního kabelu a
v části budoucího chodníku bude nutno
ještě vykoupit pozemky. Stávající veřejné
osvětlení musí být přesunuto mimo prostor nového chodníku. O realizaci stavby
bude rozhodovat zastupitelstvo na základě vyhodnocení žádosti o dotaci.
Protipovodňová opatření – modernizace stávajícího rozhlasu
Jelikož je sloupský rozhlas na hraně životnosti a slyšitelnost v rámci obce není
dostatečná, pokoušíme se v rámci aktuálně vyhlášené výzvy z Operačního programu životní prostředí, získat prostředky
na zpracování digitálního povodňového
plánu, vybudování sítě varovného informačního systému a lokálního výstražného systému pro městys Sloup (moderní
bezdrátový rozhlas). Digitální povodňový
plán městysu Sloup (dPP) bude zpracován pro území celého městysu. Při
tvorbě dPP městysu budou použita dostupná data z POVIS, veřejných zdrojů,
zpracovaných povodňových plánů (zejména povodňový plán ORP Blansko a
povodňový plán Jihomoravského kraje).
Dalším zdrojem mapových podkladů
a dat s grafickými prvky bude digitální
povodňový plán ČR a Český úřad zeměměřičský a katastrální. Lokální výstražný
a varovný systém je navrhován v souladu
s příručkou MŽP ČR, Lokální výstražné a
varovné systémy v ochraně před povod8

němi z roku 2011, aktualizovanou v roce
2014. Jinými slovy, pokud by naše žádost byla kladně vyhodnocena, můžeme
provést kompletní výměnu rozhlasových
hlásičů včetně instalace nové digitální
ústředny, která bude doplněna o modul
napojení na zadávací pracoviště Integrovaného záchranného systému (IZS),
sloužící jakožto Jednotný systém varování a informování obyvatelstva (JSVV).
Předpokládaný rozpočet činí 1,651 mil.
Kč, kdy dotace může představovat 70%
z uvedené částky, tedy 1,156 mil. Kč.
Obnova NN a výměna veřejného
osvětlení
V listopadu byla zahájena dlouho plánovaná akce „Sloup-obnova NN, západ“, jejímž investorem je společnost
E.ON. Jedná se o zbudování nového
kabelového vedení NN, které nahradí
stávající vzdušné vedení. Díky této stavbě E.ONU musí městys Sloup vybudovat nové kabelové vedení veřejného
osvětlení a umístit nové stožáry veřejného osvětlení jako náhradu za stávající
veřejné osvětlení na stožárech distributora elektrické energie, které jsou určeny k demontáži. Nově bude zbudováno
30 kusů stožárů pro umístění veřejného
osvětlení. Investiční náklady dle projektové dokumentace dosahují částky
1,709 mil. Kč.
Otvírací doba na úřadu městyse
v době svátků
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Úřad městyse Sloup bude uzavřen
od 27. 12. 2019 do 3. 1. 2020 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 4/2019 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 2. října 2019
U1/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
MVDr. Vladimíra Suchého a Hynka Štrajta, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovu.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 2 (MVDr. Vladimír Suchý, Hynek
Štrajt). Usnesení U1/02. 10. 2019 bylo
schváleno.
U2/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
dnešního zasedání. Výsledek hlasování:
pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení
U2/02. 10. 2019 bylo schváleno.
U3/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření za období leden až srpen
2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U3/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U4/02. 10. 2019 Zastupitelstvo měs-

tyse Sloup schvaluje přijetí dotace a
Smlouvu o dotaci z rozpočtu JMK, č.
JMK059907/19/OKH – na akci „Nákup
věcných prostředků PO“, ve výši 168
000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U4/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U5/02. 10. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu č.:
1030051997/002 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene (umístění kabelu NN), při akci „Sloup – úprava DS,
Čípek “, (jednorázová úplata 1100 Kč
bez DPH) na pozemku parc. č. 629 a
658 v k.ú. Sloup v Moravském krasu,
s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 1 (Vladimír Čípek). Usnesení
U5/02. 10. 2019 bylo schváleno.
U6/2. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci obcí při
využití sběrného dvora odpadů ze dne
17. 12. 2015 s obcí Vavřinec a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 1 (Bc. Marek Vymazal). Usnesení
U6/02. 10. 2019 bylo schváleno.
U7/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí informaci o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2019.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U7/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U8/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje STANOVY svazku
obcí Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U9/02. 10. 2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje dodatek č. 1 ke
Smlouvě o zřízení pověřence (DPO
– data protection officer) pro ochranu
osobních údajů s DSO Tišnovsko a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U9/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U10/02. 10. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo na vědomí informaci o návrhu Dodatku č. 5 ke Smlouvě
o nájmu a provozování zdroje tepla č.
24/2007 NP, ve znění pozdějších

ti o dotaci na projekt „Protipovodňová
opatření městyse Sloup“ v rámci Operačního programu Životní prostředí na
SFŽP.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U11/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U12/02. 09. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje Smlouvu o dílo se společností ENVIPARTNER, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U12/02. 10. 2019
bylo schváleno.
U13/02. 10. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 5/2019 a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 6/2019.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U13/02. 10. 2019
bylo schváleno.

dodatků se společností ZT Energy
s.r.o., Blansko. Bude projednáno na
příštím zasedání zastupitelstva.

U14/02. 10. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí informaci od Sdružení chatařů Sloup- Bukovina
a schvaluje provedení opravy cesty v
nejnutnějším rozsahu.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U10/02. 10. 2019
bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U14/02. 10. 2019
bylo schváleno.

U11/02. 09. 2019 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje podání žádos10

Pozvání

Plesová sezóna ve Sloupě

Ples Základní školy Sloup 17. 1. 2020

(hraje skupina Prorock2, začátek ve 20.00 h)

Farní ples 1. 2. 2020

(hraje skupina Pohoda, začátek ve 20.00 h)

Obecní ples 29. 2. 2020

(hraje skupina K - Band, začátek ve 20.00 h)
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Šťastné a veselé!
Příjemné prožití Vánoc, mnoho štěstí,
zdraví a úspěchů v novém roce 2020
přejí všem občanům zaměstnanci ZŠ
Sloup.
Vážení občané Sloupu,
čtenáři Hřebenáče,
pravidelně vás informujeme o tom,
co nového jsme ve škole vybudovali či
opravili. Dobře fungující bazén, nové toalety, nábytek a moderní vybavení školy
však mohou žáci využívat jen díky pochopení a podpoře zřizovatele - městyse Sloup, za což patří velké poděkování
vám všem.
V průběhu minulých let jsme se mnohokrát pokoušeli získat miliony z projektových výzev EU. Zatímco u tzv.
„měkkých“ projektů se nám to dařilo,
ty „tvrdé“, díky kterým lze čerpat miliony například na rekonstrukci odborných
učeben a vybavení školy, nám zůstávaly
i přes opakovanou snahu uzavřeny.
V posledním měsíci se situace změnila. Ministerstvo pro místní rozvoj nám po
více než dvou letech schválilo dotaci ve
výši 6,5 milionu Kč a navíc máme ještě
podán další projekt za 4,7 milionu Kč
12

ve výzvě MAS Moravský kras, který má
naději na úspěch. Pro informaci uvádím
výčet všeho, co škola získá (tento seznam se v současné době upřesňuje):
• Nová učebna přírodopisu s akvárii a
terárii vestavěnými ve stěně, technickým
zázemím, IAT, ozvučením, nábytkem,
rozvody atd.
• Laboratoř chemie s kompletním vybavením (vedle nové fyziky – chemie).
• Bezbariérová toaleta na druhém
stupni vzadu dole.
• Schodolez či výtah pro dopravu vozíčkáře.
• Montovaná nájezdová rampa vepředu před školou.
• Komplet nová zámková dlažba před
školou, mobiliář – lavičky a odpadkové
koše, úprava zeleně, venkovní tabule
s popisky.
• Sada 25 ks nových notebooků pro
učitele a programové vybavení.
• Sada 30 ks nových notebooků pro
žáky.
• Sada 30 ks nových netbooků pro
žáky.

My všichni školou povinní

• Zcela nová počítačová učebna –
IAT, 24 nových výkonných stolních počítačů včetně programového vybavení
pro žáky plus jeden pro učitele, server,
nábytek, rozvody, podlaha, topení,
osvětlení, podhledy, klimatizace, zatemnění na dálkové ovládání jako ve fyzice.
V rámci tohoto všeho také množství
software a dalších moderních výukových pomůcek, které bychom si jinak
nepořídili.
Bohužel nám na poslední chvíli z výčtu
vypadl cvičný byt, keramika a dvě jazykové učebny. Vzhledem k tomu, že
bychom do výše uvedeného vybavení
museli tak jako tak brzy investovat, uvolní se díky projektu na tyto účely naše
vlastní peníze.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
Projektová výuka Sametová revoluce a demokracie v Česku
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My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
„Vánoční stromeček
zavoněl v pokoji,
maminka u stolu
jablíčko rozkrojí.“
Před blížícími se Vánocemi přichází
malé ohlédnutí za tím, co jsme v mateřské škole od podzimu zažili. Vedle
každodenních her, cvičení, písniček a
výtvarného tvoření za námi také přijelo několik umělců se svými představeními.
Společně se školáky ze základ-
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ní školy jsme venku před budovou
zhlédli více jak 20 živých zachráněných zvířat ze Záchranné stanice Ptačí svět. Většinu ze zvířat si děti mohly
i samy pohladit a dozvěděly se více
o jejich životě. Ty nejodvážnější dokonce mohly dát přímo z ruky pamlsek ochočenému velkému kohoutovi
Rambovi.
V polovině října se uprostřed aprílového počasí a nečekaných přeháněk udělalo krásně pro školkovou
Drakiádu. Děti se svými sourozenci
a rodiči pouštěly malé i velké draky,
čistě modrá obloha a čerstvý vítr nám

My všichni školou povinní
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My všichni školou povinní

udělaly perfektní podmínky pro hezké
společné odpoledne venku v přírodě. Drakům jsme zazpívali písničku a
společně se vyfotili.
V listopadu jsme si zahráli na
kosmonauty. Ve třídě se v rámci vzdělávacího programu o vesmíru a planetách postavil velký nafukovací stan,
uvnitř kterého děti shlédly audiovizuální naučné pohádky. Dozvěděly se
hravou formou spoustu zajímavých
informací o naší Sluneční soustavě a
naučily se znát jména planet. Venku
na školní zahradě si potom „na vlastní nohy“ vyzkoušely s pomocí malých
a větších míčů a paní učitelky, jak se
planety pohybují a co kolem čeho
vlastně obíhá a krouží.
Při hudebně tanečním skota(n)čení
s názvem Podzim je tu, ptáčci odletěli, si děti zahrály na malé ptáčky a
lesní zvířátka, která se připravují na
zimu. Poznaly, jaké přípravy se před
zimou v přírodě dějí a kam se ptáci
před chladem stěhují. Zpívaly a tančily na originální písničky o zvířátkách
nebo třeba o podzimních bacilech a
tím, jak se před nimi mohou chránit.
Muzikoterapeutická pohádka O
malé hvězdě nás zavedla do kouzelné
říše, v níž se malá hvězdička vydává na svoji cestu nekonečným vesmírem. Tančilo se na jemnou hudbu

z malých i velkých fujarek a dalších
exotických nástrojů z celého světa.
Při relaxační části se všichni uvolnili
a vpluli do tajemného napínavého příběhu, z něhož se se šťastným koncem zase vynořili.
1.prosince se všechny děti zúčastnily slavnosti pod rozsvíceným vánočním stromem na náměstí Sloupu.
V mrazivém zimním počasí předvedly
připravené písničky a říkanky a dostaly za to sladkou odměnu.
Tradiční mikulášská besídka přivítala velké množství návštěvníků ve
třídě již vyzdobené živým vánočním
stromkem. Mikuláš nechtěl dát své
balíčky jen tak zadarmo, a tak mu děti
nejprve předvedly krátké vystoupení
s veselým tanečkem na závěr. Čert
tentokrát zůstal za dveřmi, takže se
nikdo nebál a nálada byla veselá až
do konce.
Nyní se ve školce připravujeme na
vánoční besídku v posledním týdnu
před Vánocemi, společně vyrábíme
vánoční ozdoby a zpíváme si koledy.
Děti se těší na Ježíška a na dárky,
které jim přinese. Přeji všem hezké
vánoční svátky a radostný vstup do
nového roku.
Bc. Marcela Houdková
ředitelka MŠ
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ

ROCKOVÉ ZPÍVÁNKY

18

Kultura

ČERTOVSKÁ STEZKA

ROZSVÍCENÍ STROMU
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TŘI OTÁZKY PRO...
Od září působí v naší mateřské
školce nová paní ředitelka, BC.
Marcela Houdková. Prostřednictvím tří otázek Vám ji dnes krátce
představíme.
Jak se Vám líbí u nás ve Sloupě?
Mateřskou školu ve Sloupě jako místo
svého pracovního působení jsem si vybrala kromě jiného také kvůli krásné krajině,
která jej obklopuje. Moravský kras protkaný sítí podzemních prostor, vodních toků,
zelených údolí a hlubokých lesů je mým
rodným krajem, který mě v každém počasí
a v každé denní době inspiruje a těší. Když
sjíždím autem od Vavřince z kopce dolů
ke Sloupu, zdejší oblé kopce bez rušivé
zástavby mi připomínají Valašsko. Budova
mateřské školy ve Sloupě se z mého pohledu opravdu povedla. Nejen že použitím
dřeva a kamenů ladí s nedalekými jeskyněmi, ale díky množství oken uvnitř v herně,
poskytuje celý den velké množství světla
pro děti a jejich hry. Užívám si možnost být
s dětmi v tak prosvětlené moderní stavbě.
Když prší, pomáhá nám s uspáváním dětí
déšť bubnující na střešní okna budovy.
Jednotřídní mateřská škola svým menším
počtem dětí podle mého názoru vytváří přirozeně klidnější prostředí pro dětské hry a
předškolní vzdělávání oproti několikatřídním
velkým školám.
Jak jste se dostala k práci v mateřské škole?
20

Vždy mě bavily tzv. výchovy – výtvarná,
hudební a tělesná, cokoliv kreativního,
umění a sport. Z mého původně ekonomického profesního zaměření jsem se postupně dostávala k pedagogice. Působila
jsem na základní umělecké škole jako učitelka hry na klavír a na flétnu. Jezdila jsem
spolu s dalšími nadšenci jako vedoucí na
letní prázdninové hudební a taneční tábory,
měla jsem možnost pracovat a poznávat
děti různého věku u nás i v zahraničí. Poté
jsem vystudovala Univerzitu Palackého v
Olomouci obor Předškolní pedagogika.
Poznala jsem zde spoustu zajímavých a
inspirativních lidí, dobrých pedagogů, obohatila jsem se o nové prvky tradiční i moderní předškolní výchovy. Práce s malými
dětmi mě velmi naplňuje a baví. Těší mě,
že svoje dosavadní profesní zkušenosti
mohu nyní uplatňovat v pozici ředitelky MŠ.
Blíží se vánoční svátky a závěr
kalendářního roku 2019. Co byste
popřála sobě i obyvatelům Sloupu do toho dalšího?
Nám všem přeji voňavé a kouzelné Vánoce - každému podle jeho představ. Malým spoustu radosti z dárků pod stromečkem, ať mají o prázdninách dostatek sněhu
a pěkné počasí na sáňkování a dovádění
venku na čerstvém vzduchu. Dospělí ať si
užijí slavnostní pohodu se svými blízkými,
možnost odpočinku z práce a načerpání
sil do dalšího roku. Dopřejme si oblíbených
vánočních dobrot, kulturních tradic a veselých silvestrovských oslav. Všem do nové-
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ho roku 2020 přeji hodně zdraví, radost z
maličkostí a dobrou náladu.
Mgr. Michaela Matějková
PUNČOVÝ KAPŘÍK
Již několik roků se na Štědrý den u
garáže Zdeňka Vymazala – Amika (vedle
benzinky), koná v jedenáct hodin dopoledne setkání přátel a kamarádů na akci,
která dostala název Punčový kapřík. Za
ty roky návštěvníků stale přibývá a bylo
by škoda nenapsat o tomto setkání něco
víc. Poprosil jsem tedy hlavního organizátora Marka Vymazala o rozhovor
Kdy vznikla tradice sloupského
Punčového kapříka?
Tak to už bude dvanáct let. Tehdy jsem
navštěvoval jazykový kurz němčiny a paní
lektorka se nám snažila výuku všelijak
oživovat. Do hodiny konverzace na téma
„Zájezd do adventní Vídně“ přinesla recept na pravý vídeňský punč, který jsme
si i uvařili. Pak už byl jen kousek k nápadu
připravit punč pro nás tatínky, kteří jsme
na Štědrý den dopoledne chodili s dětičkami na kopec k benzince, aby maminky
měly čas na přípravu Štědrého večera.
Takže Punčový kapřík vznikl na
benzince?
Přesně tak, jako další dobré nápady.
První rok jsme začínali s třílitrovým hrncem na plynovém vařiči postaveném na
stolku pod kopcem, kde děti sáňkovaly.

Pamatuji si, že vítr foukal tak, že nám to
až zhášelo plamen. Další roky se nás
scházelo víc a víc, poměrně k tomu rostl
i objem hrnce. Nejhorší bylo přepočítávat
množství surovin, aby punč chutnal pořád tak skvěle. Zlom nastal, když brácha
u benzinky koupil garáž, kterou poskytl
jako zázemí k přípravě. To už s námi chodily i ty maminky, kamarádi našich kamarádů a ti přiváděli další a další lidi. Zastavovali se i náhodní kolemjdoucí. Teď už
se nás schází přes stovku a punč vaříme
v padesátilitrovém kotli.
Punčový kapřík je ale i akcí charitativní.
Od počátku provází Punčového kapříka nádech dobročinnosti, i když cíleně
jsme jej k tomu nesměřovali. Zprvu jsme
finančně přispívali na nákup surovin do
punče a pokaždé se vybralo víc, než byly
náklady. Pro výdělek jsme to nedělali a
neděláme, takže jsme výtěžek vkládali
do kasičky Tříkrálových koledníků. Pak
jsme se s bratrem shodli, že by bylo lepší přispívat konkrétnímu člověku na jeho
konkrétní potřebu. Prostřednictvím nadace Dobrý skutek jsme posílali peníze
adresně. Dopředu jsme zveřejnili, komu
a na co chceme přispět a pak jsme emailem posílali odkaz na internetovou
stránku sbírky, aby všichni poznali příběh
člověka, kterého jsme obdarovali. Lidem
ve Sloupě se daří dobře a jsou štědří,
takže výtěžek sbírky nás pokaždé příjemně překvapí.
21
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Setkali jste se i s nějakým neobvyklým příběhem?
Setkali a byla to opravdu síla. Na podzim 2017 jsem poznal pána před důchodem, jehož příběh mi doslova vyrazil
dech. Dlouho s manželkou nemohli mít
děti a zdařilo se jim, až když byli, jak se
říká, v letech. Když byla jejich ratolest na
prahu dospělosti, přišla těžká rána v podobě zhoubné nemoci. Léčbu pojišťovna
nehradila, takže na ni padly všechny jejich úspory, zadlužili se a dokonce prodali
domek. Nejhorší ale mělo teprve přijít v
podobě zjištění, že jejich milované dítě
žádnou zhoubnou nemocí netrpí a domnělé léčení není a nikdy nebylo. Bublina
praskla. Paní to sebralo natolik, že sama
těžce onemocněla a po pár měsících zemřela. Pán zůstal sám, bez domova, bez
rodiny, s dluhy, které nikdy nesplatí. Žije
jen z toho, co mu z platu exekutor nesebere. A jejich potomek ani na maminčin
pohřeb nepřijel.
Tak to je jako ze scénáře hodně
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špatného filmu. Nečekal bych, že
se něco takového může stát, dokonce v našem okolí.
Ano, je to k neuvěření, že se něco
takového stalo. A to ten pán původně
přijmout náš dar ani nechtěl, že jsou na
světě potřebnější, než je on. Ale i tento
příběh má jakýsi svůj happy end. O loňském Štědrém dnu nám totiž přímo na
Punčového kapříka dotyčný pán telefonoval, všechny nás zdravil a děkoval, že
tak krásné Vánoce jako loni léta nezažil.
Bylo to pro nás velké zadostiučinění. No,
a pak si nech Punčového kapříka odplavat. To prostě nejde. Takže i letos se o
Štědrém dnu v jedenáct hodin setkáme
před Amikovou garáží u benzinky. To už
bude potřinácté. Přivítáme všechny, kdo
se rozhodnou za námi přijít. S sebou stačí vzít dobrou náladu, hrníček na punč
a snad i nějaký ten příspěvek do letošní
sbírky. Komu ji věnujeme, už víme, ale
prozrazovat zatím nebudu. To bude pro
všechny vánoční překvapení.
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Marku, děkuji za rozhovor. Je dobře, že
se taková akce u nás koná. Právě v adventu a na Štědrý den obzvlášť je dobré
nezapomínat na ty, kteří nemají možnost
prožívat tyto dny jako my - s rodinami,
v okruhu svých přátel a kamarádů, bez
zbytečných starostí a stresu.

zaki Validi, který usiloval o samostatnost
země. Tak vznikla baškirská armáda, která bojovala proti bílým a rudým. Hlavním
ideologem byl uznávaný básník Saichzada Babič. „My nebojujeme za bílé ani
za rudé, ale za svobodu Baškortostánu“,
říkal.

A tak přeji nejen tobě ale i ostatním,
aby i letošní Punčový kapřík doplaval
k těm potřebným a udělal jim radost.
Jsem přesvědčen, že s každým dobrým
skutkem budeme mít radost i my…

V době občanské války v letech 1918
– 1920 postihl těžký osud všechny. Nevyhnul se ani Čechům, kteří bojovali za 1.
světové války v Rusku. Zajatí čeští vojáci
vstoupili v roce 1917 do ruských legií, bojovali na Transsibiřské magistrále i na Uralu. Ti, kteří přežili, doputovali až na Dálný
východ do Vladivostoku, kde se nalodili.
Do vlasti se vrátili v lednu 1920.

Hynek Štrajt
ZLATÝ KURAJ
Zlatý kuraj slavil 100. výročí založení Baškortostánu
Vážení čtenáři, v minulém vydání Hřebenáče jsem psala o tom, že jsem Baškirka a pocházím z republiky Baškortostán
s hlavním městem Ufa. Rozkládá se na
pohoří Ural na pomezí Evropy a Asie.
Závěr roku 2019 byl bohatý na příjemné
události v oblasti kultury Baškortostánu.
S Českou republikou nás z hlediska historie spojuje hodně zajímavých událostí.
Například v minulém roce Česká republika oslavila sté výročí vzniku samostatného Československa a v tomto roce
stoleté výročí založení slaví republika Baškortostán. Oba státy získaly suverenitu.
V popředí politických událostí Čechů stál
T. G. Masaryk, u Baškirů to byl Achmet-

Češi se stejně jako Baškiři a jiné národy
v Rusku rozdělili na rudé a bílé a bojovali
proti sobě navzájem. V čele rudých Čechů stál Jaroslav Hašek, který byl v Rusku velmi známým a oblíbeným spisovatelem. Ve 20. letech 20. století žil v hlavním
městě Baškortostánu v Ufě, kde pracoval
jako ředitel armádní tiskárny. Oženil se
tam s Alexandrou Gavrilovnou Lvovou
zvanou Šura, kterou si později přivezl do
Československa.
Například v záři roku 1918 v době občanské války bojovali po boku Rusů také
Češi. V té době probíhala v Rusku krvavá
válka a velmi smutný byl osud rudých i
bílých Čechů, kteří padli.
Druhým největším městem Baškortostánu je Sterlitamak, rozléhající se na
23
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věnoval mladé generaci, aby nezapomněla.

pobřeží řeky Agidel, která je velmi podobná Vltavě. Začátkem září obklíčili Češi
Sterlitamakský újezd, do kterého patří i
moje rodná vesnice Kanakajevo. Vesnici
vypálili, vojáci zabili všechny stoupence
rudých, prosté lidi obrali o jídlo atd.
Moje prababička Kinjabika byla v té
době těhotná a ve sklepě porodila syna
Jakuba, který se v dospělosti stal známým spisovatelem. V roce 2018 slavili
v Baškortostánu 100. výročí jeho narození.
Baškortostán a Českou republiku spojuje také můj známý rodák – odvážný
velitel 1. československé partyzánské brigády Jana Žižky Dajan Bajanovič Murzin.
U příležitosti 60. výročí konce 2. světové války vydal své vzpomínky s názvem
„Fronta v týlu nepřítele“ (2005). Tuto knihu
24

Na závěr bych se chtěla zmínit o své
účasti na mezinárodním konkurzu Zlatý
kuraj. Napsala jsem několik článků o České republice, její bohaté kultuře a historii,
o krásné přírodě a ekologii, o Jaroslavu
Haškovi, Karlu Gottovi atd. Konkurzu se
zúčastnilo 74 novinářů z různých částí
světa – z Kanady, Turecka, Ruska (Moskvy, Petrohradu) a republik Ruské federace (Azerbájdžán, Chakasie, Udmurtie
aj.). Jsem hrdá na to, že jsem v konkurzu
zastupovala Českou republiku a obsadila
2. místo. Když jsem dostala slovo, všem
jsem pogratulovala a vyjádřila svůj dík
v češtině.
V roce 2019 Baškiři oslavili také 100.
výročí narození známého národního spisovatele Baškortostánu Mustaja Karima,
jehož knihy byly přeloženy do více jak
stovky světových jazyků. U této příležitosti
byl vyhlášen republikový konkurz, kterého jsem se rovněž zúčastnila a obdržela
vyznamenání za svůj literární příspěvek.
Oslavy obou kulatých výročí probíhaly
na velmi vysoké úrovni pod záštitou Ministerstva kultury, Svazu novinářů a Tiskové agentury Baškortostánu. Jsem velmi ráda, že jsem se mohla těchto oslav
zúčastnit. Vám všem přeji do nového
roku hodně štěstí, pevné zdraví, úspěchy
v práci, přátelství a mír!
Vaše Milausha Godbod

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
DĚTI NAROZENÉ V ROCE 2019

Matěj Štolpa
Kryštof Zavadil
Pavel Kuběna

JUBILANTI
V prvních měsících roku 2020
oslaví životní jubileum tito
spoluobčané:
Karel Sotolář

Antonín Razák

Marie Hasoňová

Barbora Lővová

Marie Jedličková

Lukáš Trefil

Miroslav Zatloukal
Marie Broušková
JUDr. Jaroslav Zeman
Ing. Jan Mikulášek

OPUSTILI NÁS V ROCE 2019

Karel Kuchař
Zdeňka Klimešová
Vladimír Kroupa

Libuše Mikulášková
Josef Pernica
Stanislav Staněk
Oldřiška Vybíhalová
Marie Tomášková

Rudolf Dokoupil
Vladimíra Bezděková
Stanislav Ševčík
Božena Pařízková
Jiří Krátký
Marie Kalová

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
Celkový počet obyvatel Sloupu je
k 30. 11. 2019 962.
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SPORT
KOPANÁ
Muži
Když jste četli minulé číslo Hřebenáče,
měli naši fotbalisté odehráno z podzimní
části III. třídy 6 kol a se ziskem pouhých
3 bodů, při bilanci 1 vítězství, 0 remíz a 5
porážek a se skóre 11:22 se krčili téměř
na samém konci tabulky. Byli na 11. místě ze 13 účastníků, poslední měl 1 bod.
Umístění po ukončení podzimu je přece
jen o poznání veselejší. Skončili jsme na
7. místě se ziskem 20 b a skóre 37:34.
Ve zbývajících 7 zápasech, včetně předehrávky prvního jarního kola, jsme už
neokusili hořkost porážky a získali 17
bodů z 21 možných. Na vedoucí Knínice
ztrácíme 12 bodů, ale na druhé (někdy i
postupové) místo nám chybí pouhých 6
bodů. Boj o tuto příčku v jarních zápasech je rozhodně v silách našich hráčů a
určitě se o ni popereme.
Naše hra se v závěru podzimu zlepšila.
Dorostenci, kteří se zařadili do mužského kádru, se již otrkali a hlavně se nám
podařilo opět nalézt osobnost, které na
sebe vzala roli špílmachra a organizátora hry. Po delší době se totiž na zelený
trávník vrátil Martin Šmerda. I když nepatří
mezi nejmladší, dokázal prodat své dlouholeté zkušenosti ve prospěch kolektivu
a výkony ostatních se díky jeho přítom26

nosti zvedly o třídu. Martin přislíbil, že by se na hřišti měl objevit i na jaře a
vydržel by do doby, než by se po říjnové
operaci kolene zapojil do hry Petr Žilka,
který by měl po Martinovi převzít jeho roli.
Všichni, co děláme do fotbalu, přejeme
Petrovi, aby se rekonvalescence vydařila
a mohl se brzy zapojit do hry.
A jaké byly výsledky zbývajících 7 kol?
Sloup : Lipůvka 5:1, Ostrov : Sloup 1:1,
Sloup : Benešov 6:2, Vísky : Sloup 3:3,
Sloup : Kotvrdovice 3:2, Voděrady :
Sloup 1:4 a Sloup : Voděrady 4:2.
Mezi naše nejlepší střelce patří: Vojta
Fedra 8, Pavel Pernica 7, Petr Mikšovský
6, Thomas Belton 4, Štěpán Strachoň 3.
Hráči teď mají před sebou zimní přestávku. Jarní přípravu zahájí v únoru, kdy
budou využívat tělocvičnu naší základní
školy a umělou plochu v Blansku. Musíme se zaměřit hlavně na zlepšení obranné hry, protože dostáváme množství gólů
(průměrně 2,5), a to při tom patří brankář
Radim Polák mezi hlavní opory týmu. Nebýt některých nepochopitelných zaváhání, kdy jsme po fatálních chybách ztratili
body, mohli jsme být v tabulce ještě výš.
Dorost
V minulé sezóně jsme měli společný
tým s Lipovcem, od této pak společný
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s Rájcí-Jestřebí, který hraje krajskou soutěž. Ze sloupských hráčů, kteří zůstali,
jich větší část přešla do mužů. Někteří
přestoupili do jiných oddílů a jiní zanechali své činnosti. Do Rájce jich tak chodí jen minimum. Konkrétně jsou to Jirka
Vašíček a Pavel Bedáň, kteří odehráli několik utkání.
Vedení oddílu kopané děkuje všem
svým příznivcům, sponzorům i hráčům
za podporu v roce 2019 a přeje úspěšný
rok 2020.
Zdenek Kučera
TENIS
Tenisová zimní rutina

Jako každý rok zhodnotili tenisté svůj
úspěšný rok na Vánoční besídce na
bowlingu. Po několika filmech, povídání a rekapitualci celoročního dění si děti
zahrály bowling, fotbálek, hokej i šipky a
dospělí poseděli a popovídali. A že bylo
o čem – sloupské děti, reprezentující TJ
Sloup pod hlavičkou TK Blansko, TK Tilia Brno a ŽLTC Brno dosáhly krasných
úspěchů a umístění – namátkou dvě druhá místa v krajských soutěžích družstev,
jedno první a celkově šesté v krajském
finále a spousty vyhraných turnajů v kategoriích jednotlivců. Nejaktivnější a nejšikovnější Valinka Boudová je v kategorii
mladších žákyň již 18. v kraji a 74. v České republice!

Stejně jako minulý rok ukončili tenisté
svou venkovní sezónu poslední říjnový víkend, při kterém se ještě zvládla i pozdní
brigáda.
Od teď už je čeká dlouhá zimní část,
která je nutí trénovat v nafukovací hale
v Blansku (na antuce), hale Žďárná (na
gumovém povrchu) a v tělocvičně. Závodní hráči jezdí od prosince na halové
turnaje a sbírají nejen body do žebříčkových tabulek, ale hlavně také zápasové
zkušenosti, aby byli co nejlépe připraveni na jaro. Nezávodní hráči trénují v podobném režimu jako ti závodní, jen bez
zápasových prověrek. Naši nejmenší trénují nyní již ve 2 skupinkách po 6 dětech
v tělocvičně ZŠ a dělají velké pokroky.
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Všem dětem moc děkujeme za to, jak
vzorně a krásně reprezentují svou obec,
trenérům za jejich skvělou práci a trpělivost a TJ Sloup a rodičům dětí za jejich
maximální podporu. Už se nemůžeme
dočkat jara a čilého ruchu v našem krásném areálu.
Karel Balcar
ŠACHY
Zápasová sezóna 2019/2020 je
pro sloupský šachový tým v podstatě
novým světem. V sezóně předchozí
jsme vybojovali postup do vyššího
krajského přeboru, zůstávala však
otázka, jak naložit s „B“ družstvem –
28
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to totiž skončilo v okresním přeboru
na 2. místě, a nemělo tedy nárok na
postup. Vzhledem k tomu, že kola
vyššího krajského i okresního přeboru
se hrají ve stejných termínech, vznikl pro nás těžko řešitelný kapacitní
problém, protože sehnat dohromady
vždy šestnáct hráčů místo osmi by
pro nás bylo zřejmě nemožné. Postupy a sestupy družstev do různých
soutěžních skupin však nakonec vykrystalizovaly způsobem, o kterém
se nám mohlo jenom zdát – „béčko“
získalo právo na postup do krajské
soutěže i z druhého místa. Lépe to
pro nás dopadnout nemohlo, protože
termíny vyššího a nižšího krajského
přeboru nekolidují, pro obě družstva
máme dostatek hráčů a všichni mají
příležitost nabrat zkušenosti v silné
soutěži.
Zároveň máme dost rezerv pro základní soutěž pětičlenných družstev,
která je vhodná pro nováčky a pro ty,
kteří si chtějí zahrát pro radost bez
velkého soutěžního tlaku. Těžká konkurence v krajských přeborech znamená, že áčko hraje především o udržení, zatímco béčko může pomýšlet
na umístění ve středu tabulky.
Hned v úvodním zápasu béčka proti
Rudici jsme se museli obejít bez čtyř
hráčů základní sestavy, kteří nemohli
nastoupit kvůli jiným závazkům nebo
ze zdravotních důvodů. I přes osla-

bení měl zápas vyrovnaný průběh
(ani soupeři nenastoupili v nejsilnější
možné sestavě), několik nevyužitých
šancí nám však přineslo porážku 3,5
: 4,5.
O týden později, při premiérovém
zápasu v krajském přeboru 1. třídy,
si áčko muselo jet až do Prušánek
pro výprask 2 : 6. Prušánky často využívají náhradníky, jejich základní osmička však patří k nejsilnějším v soutěži. Tentokrát soupeři nenechali nic
náhodě, sešli se téměř v plné síle a
prokázali svou herní kvalitu.
Lépe se nám dařilo ve druhém kole.
Béčko rozmetalo s výsledkem 6 : 2
Tišnov, který se po ročním výpadku
do soutěže vrátil. Tišnovští mají velice
stabilní sestavu a dříve nám byli velmi
nebezpečnými soupeři, v posledních
letech jsou ale výsledky našich vzájemných zápasů příznivější pro nás. I
áčko si připsalo první bod, a to po remíze 4 : 4 v prvním domácím utkání se
Znojmem ve sloupské Pivárně, nutno
však dodat, že u tohoto zápasu jsme
doufali v plný bodový zisk – Znojmo
totiž patří k „hratelnějším“ soupeřům.
Po nadějném začátku se však situace
zvrtla kvůli nečekaným prohrám našich externích posil na prvních dvou
šachovnicích a konečný nerozhodný
výsledek tak byl při uvážení průběhu
zápasu férový.
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Ve třetím kole si silná výprava béčka
jela pro vítězství do Vyškova, už asi po
dvou hodinách hry to však vypadalo
na debakl. Vyškovští si dvěma rychlými vítězstvími s přispěním bezkrevné
hry našich hráčů zajistili minimálně
zápasovou remízu a za stavu 2 : 4 to
rozhodně nevypadalo, že by poslední
dohrávané partie Martina Pokladníka
a Zdeňka Helebranda mohly skončit
pro nás lépe než remízou. Oběma se
ale nakonec podařilo zvítězit a srovnat beznadějně vypadající zápas na 4
: 4. Áčko o týden později narazilo na
jednoho z výrazných favoritů soutěže,
družstvo VSK Universita Brno. Silný
domácí tým musel být jistě zaskočen
bleskovou výhrou Františka Baláže,
který svého protivníka přelstil už v zahájení, a na prvních pěti šachovnicích
jsme se soupeři drželi skvěle krok
(2,5 : 2,5), na posledních třech deskách ale brněnští uplatnili svoje větší
zkušenosti a vyhráli všechny tři partie.
První prosincový den se tým B utkal
s jedním ze dvou družstev Lipovce
v soutěži. Naši lipovští kamarádi byli
jako obvykle velmi pohostinní a nechali nás prozkoumat obsah několika
lahví povzbuzujících tekutin. My jsme
se k nim na šachovém bojišti ale zachovali velice nevděčně a uštědřili
jim vysokou porážku 6 : 2. Škoda, že
není možné půjčit několik bodů áčku,
které si v následujícím týdnu ve vyš30

ší soutěži brousilo zuby na Hodonín.
V zápase ale pohořelo. I když hodonínští patří v soutěži k papírově slabším týmům, jejich výkon byl celkově
solidnější než náš, s menším množstvím hrubých chyb. Na prvních třech
deskách jsme zcela selhali a soupeři
si tak zpět do Hodonína odvezli vítězství 5,5 : 2,5 a důležité tři body. Vyšší krajská soutěž sice ještě není ani
v polovině, s touto porážkou ale naše
šance zase o něco klesly – přestává
totiž být jasné, koho vlastně budeme
ve snaze o udržení obírat o body. Nezbývá než bojovat dál.
Letos ještě družstvo B čeká zápas
se silným týmem Boskovic a pak už
se můžeme těšit na sváteční odpočinek a samozřejmě také na sloupský
Vánoční turnaj, který letos slaví krásný 40. ročník. Hrát se bude jako vždy
28. prosince v odpoledních hodinách
v kulturním domě. Všechny hráče i diváky na něj srdečně zveme.
Současně všem přejeme příjemný a klidný zbytek roku a pevné
zdraví a radost ze života v roce
příštím.
Martin Pokladník

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Z úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky v minulém čísle jsme vylosovali
tři výherce. Ze vstupenky na svatomartinskou husu se radovali Josef Svoboda,
Iva Žáková a Barbora Šebelová. Výhercům blahopřejeme a všem luštitelům
přejeme hodně štěstí při dalším losování! Vyluštěnou křížovku a osmisměrku
posílejte na známou adresu hrebenacsloup@seznam.cz, případně přineste
na lístečku do kanceláře městyse do 31.
ledna 2020.
Blíží se konec roku, a to spolu s vítáním roku nového chce pořádný mejdan,
nejlépe na celou silvestrovsko-novoroční
noc. Všichni víme, o co jde. Tak i roku
1583 ... tajenka osmisměrky ... vítal na

svět svého novorozeného syna pořádnou, ale opravdu velkolepou slavností.
Všechny ty bujaré oslavy po sedm týdnů
– ve dne v noci – měly své centrum na
istanbulském cvičišti At Meidan. Arabsky
maidān znamená volné prostranství, zápasiště či prostorné místo připravené pro
závody koní a další hry. Do češtiny přicestoval už mejdan v přeneseném smyslu trh, tržiště přes ... 1. tajenka křížovky ...
a do hovorové řeči z osmanské (turecké)
tradice jako označení nevázané oslavy.
Původní význam - volné prostranství – ...
2. tajenka křížovky ... u jednoho z dějišť
ne příliš povedené ukrajinské Oranžové
revoluce (Euromaidan).
Pavel Matějka

Šachový oddíl TJ Sloup
pořádá jubilejní 40. ročník Vánočního šachového turnaje
Kdy: v sobotu 28. 12. 2019 od 13.30 h
Kde: kulturní dům Sloup
Prezence od 12.30 do 13.20 h
Hrací systém: švýcarský, 9 kol, 2 x 15 min., řízeno programem SwissManager
Startovné: 150 Kč (mládež do 15 let 80 Kč), večeře v ceně
Kontakt: Petr Špičák, e-mail: petrspicak@seznam.cz, tel.: 773 800 267

Turnaj sponzorují městys Sloup a TJ Sloup.
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ÁCHAT, ANOA, BONA, FIAT, GAUČ, HORY, IDEA, KÁDR, KASA,
KMET, KŘÁP, LSTI, LÝKO, NISA, OČAR, OČKO, OKOP, PLOT,
PULS, RYTO, SACHR, SRST, SVAL, ŠVEC, URNA, ÚTES, VÁDÍ,
VOLI, VOZY, YZOP, AKÁTY, DOLÍT, HOLBA, JÁCHYM, KOROR,
KORSO, POETI, CVRČÍK, DEMISE, FLAKON, KŘOVÁK, MLSOUN, OBYČEJ, PAŽENÍ, SOPOUCH, SPOLKY, ŠPERKY, UČITEL, CHŘESTÝŠ, OSTATNÍ, PROVÉST, SMÝKÁNÍ
33
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Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce 2020
vám všem přejeme z městyse Sloup.

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
Tisk: Moraviatisk Vyškov spol. s r. o.
Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 20. prosince 2019 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. března 2020.
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ČERTOVSKÁ STEZKA A ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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