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Karneval na ledě se vydařil

Novinky z radnice
Ze sloupských akcí
Pozvánky na nejbližší akce
Sloupským sportem

ZE SPORTOVNÍCH AKCÍ

VELIKONOČNÍ ZAMYŠLENÍ
Když se Sloup v roce 2000 stal Vesnicí roku a na slavnostní
vyhlášení se k nám sjely delegace ostatních krajských vítězů
a mnoho jiných významných osobností, všichni se podivovali,
že se z tak prestižního ocenění nedokážeme příliš radovat.
Na oslavě v kulturním domě se nás tehdy opravdu sešlo jen
pár. Bohužel i po jedenácti letech někteří z nás využívají tento
titul jen tehdy, mohou-li upozornit na něco nepěkného, co by
Vesnice roku neměla mít, co „vadí“ jejímu vzhledu. To je jistě
dobře, pokud je to dobře míněno, jenže soutěž Vesnice roku
od samého počátku nebyla jen o tom, jak obce vypadají,
ale především o tom, jak v nich lidé žijí. Zda jsou spolu,
a ne jen vedle sebe, či dokonce proti sobě.
Následující řádky by nám k životu spolu k životu jednoho pro druhého mohly
pomoci.
Josef Mikulášek
starosta
První list Korintským, 13. kapitola pro dnešek.
Přestože mluvím pěti jazyky a dokáži se inteligentně bavit na tucet témat, jestliže
nemám dost lásky k tomu, abych nešířil pomluvy a neshazoval ostatní, nedělám
jenom neužitečné klepy, ale přímo ničím. Ačkoliv čtu pravidelně Bibli a dokonce
znám její části nazpaměť, denně se modlím a mám silnou víru a spoustu duchovních
darů, jestliže nemám dost lásky obětovat některé své vlastní touhy a přání pro dobro
druhých, pak všechno moje „duchovno“ není ničím.
Ačkoliv mám dvě zaměstnání, abych zabezpečil svou rodinu, přispívám na charitu
a dobrovolně pomáhám při různých společenských projektech, jestliže neukážu
lásku těm, se kterými žiji a pracuji, všechna má tvrdá práce a oběť jsou zbytečné.
Láska není popudlivá a nabroušená ani po dlouhém, těžkém a frustrujícím dnu.
Láska je šťastná, když se druhým daří. Láska nemusí řídit nejtřpytivější vůz, žít
v největším domě nebo mít všechny nejnovější vymoženosti. Láska nemusí být vždy
první a nemusí mít vždy poslední slovo.
Láska není hrubá nebo surová, není sobecká a nespoutává, nesvádí ke zlému,
nenutí ostatní, aby tancovali, jak zapíská. Láska se víc stará o potřeby druhých, než
aby ztrácela čas starostmi o sebe. Láska se nedá vykolejit, když věci nejdou tak, jak si
představovala. Láska věří v dobro druhých a nechce věřit opaku.
Láska neposlouchá klepy a o ostatních mluví jen dobře. Láska ví, že všechno,
co poslouchá, sleduje nebo čte, ovlivní její postoje a jednání, a tím pak působí
na ostatní. Proto si dává pozor, jak tráví svůj čas.
Láska je flexibilní, dává vše do pohybu, umí si poradit s čímkoliv,
co ji potká. Láska je vždy připravena odpustit a hledat na druhých to dobré. Láska
dělá vše pro to, aby druzí využili své dary. Lásce nedojde nikdy trpělivost ani s těmi,
co jsou pozadu a zdržují. Láska se nedívá na hodinky, když druzí mluví.
Výňatek ze Zpravodaje Modlitby matek březen 2012.
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NOVINKY Z RADNICE
Nebývalý rozruch ve stojatých vodách
minimálního zájmu o práci a starosti
místního zastupitelstva přinesl návrh
nového územního plánu a jeho
projednávání. To je určitě dobře, neboť
územní plán je základním dokumentem
dalšího směřování obce, který se může
dotýkat zájmů mnoha osob i organizací.
Určitě nedobře ale je, že diskusi
doprovázejí zcela zbytečné emoce,
způsobené možná především špatnou
komunikací. Proto bych chtěl
v následujících řádcích některá vzniklá
nedorozumění napravit.
1. Nový územní plán se zpracovává
povinně na základě novely stavebního
zákona a musí být schválený do konce
roku 2015.
2. Záměry a náměty pro zpracování
nového ÚP schválilo zastupitelstvo
městyse již 20. 8. 2008 a v příslušném
usnesení je zcela jasně formulováno,
co obec „objednala“.
3. Vlastní zadání ÚP Sloup po jeho
zveřejnění a zapracování podaných
připomínek občanů pak schválilo
zastupitelstvo městyse dne 22. 9.
2010.
4. Náš ÚP se navíc dle požadavku Správy
chráněné krajinné oblasti Moravský
kras a Jihomoravského kraje pořizuje
ve dvou stupních, nejdříve jako
koncept, a poté jako vlastní návrh.
Na projednávání je tedy dost času
a nyní jsme teprve ve fázi konceptu.
5. Koncept ÚP ve variantách A a B,
vyhotovený Urbanistickým
střediskem Brno, byl předán úřadu
městyse 17. 1. 2012 a hned nato byl
včetně všech grafických příloh
zveřejněn na internetových
stránkách obce. Současně byl
oznámen termín jeho veřejného
projednání na den 16. 2. 2012.
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6. Skutečnost, že projektant zapracoval
do konceptu k jeho veřejnému
projednání řadu námětů dle vlastního
uvážení, je dle jeho vyjádření zcela
běžnou praxí (stejnou zkušenost mají
v Jedovnicích a Kotvrdovicích),
směřující ke zvážení více variant
a vyhledání toho nejoptimálnějšího
řešení. Jakýkoliv takovýto návrh není
samozřejmě nijak závazný, slouží
opravdu jen k diskusi a v žádném
případě nezvyšuje dohodnutou cenu.
7. Po veřejném projednání, diskusi
a zvážení všech podaných připomínek
schválí zastupitelstvo Pokyny pro
zpracování návrhu ÚP, a ten
se bude (patrně na podzim 2012) znovu
veřejně projednávat
a připomínkovat.
Snad je tedy zřejmé, že si v rámci
naplnění zákonné povinnosti pořízení
nového ÚP nemusíme znepříjemňovat
život a podezírat se z nějakých
„zákulisních intrik“. Nikdo nechce
nikomu nic brát, což není v demokratických poměrech Bohu díky vůbec
možné, a ani nic vyvlastňovat. To jsme
z radnice oznámili již několikrát
a nehodláme na tom nic měnit.
Podstatnější než vzniklé emoce je však
skutečnost, že prozatím při projednávání
konceptu se ozvaly především hlasy,
že Sloup již žádné nové bydlení a více
obyvatel nepotřebuje, což je pojednou
něco úplně jiného, než co obsahovaly
obecní výhledové plány. Je to ale názor,
který převažuje, na němž by se mělo
stavět? My, co již bydlíme, zde opravdu
nikoho dalšího nechceme? Ze
zkušenosti dvou desetiletí na radnici
jsem přesvědčen, že tomu tak není, neboť
jsem mnohem častěji čelil námitkám
zcela opačným. Určitě není „zdravé“
navýšit stav obyvatel nějakým
nepřirozeným náhlým způsobem, ale
stejně škodlivé by bylo zcela
zakonzervovat stávající stav.

Zastupitelstvo obce všechny
připomínky ke konceptu ÚP pečlivě
zvážilo, rozšíření ploch pro novou
výstavbu poněkud omezilo, ale rozhodně
nezastavilo, neboť je přesvědčeno,
že i nový územní plán musí s novou
bytovou výstavbou počítat.
Stavba „Sloup, Šošůvka
ČOV
a kanalizace“ je téměř hotova a dne
3. května proběhne její uvedení
do zkušebního provozu, i když stále
ještě zbývá provést některé koncové
stoky a konečné terénní a sadové úpravy.
Závazný termín dokončení stavby jako
celku je 30. 9. 2012.
Prostavěnost k 31. 3. 2012 dosáhla
89,68 % celkových nákladů, což
znamená částku 102.405.215,24 Kč.
Na vlastní ČOV je prostavěno
50.051.800,51 Kč (99,49%), na stokách
ve Sloupě 12.249.362,14 Kč (86,47%),
na stokách v Šošůvce 38.343.052,60 Kč
(90,80%) a na všeobecných položkách
1.761.000,- Kč (88,72 %). Částky jsou
uvedeny bez DPH.
Provoz nové čistírny v roce 2012
a možná až do skončení zkušebního
provozu bude zajišťovat na základě
uzavřené smlouvy VAS, a.s., divize
Boskovice.
Stejně tak se chýlí ke konci stavba
zateplení budovy základní školy.
Společnost PROSTAS, s.r.o. Prostějov
ke dni 31. 3. 2012 provedla práce
v objemu 18.249.634,48 Kč, což je

Pohled na čističku přes Hřebenáč

95,75% celkových nákladů. Zbytek ceny
díla tvoří v podstatě již jen rozpočtová
rezerva, z níž bude čerpána jen část, takže
nakonec dojde k malé úspoře oproti
smluvené ceně.
Největším přínosem tohoto díla
kromě pěkného vzhledu budovy
je dosažení významné úspory nákladů
na topení, která ve srovnání s minulou
topnou sezónou dosahuje téměř 50%.
To představuje roční úsporu převyšující
500 tis.Kč, kterou bude možno v dalších
letech využívat na další potřebné opravy
(nové kotle, radiátory, sociální zařízení
aj.).
Do konce května bude dokončena
stavba dalších šesti pečovatelských
bytů. V měsíci červnu zastupitelstvo
městyse provede výběrové řízení,
v němž vyhodnotí všechny podané
žádosti (zatím jich evidujeme 22)
a se 6 vybranými zájemci podepíše
nájemní smlouvu. K datu 1. 7. se budou
moci noví nájemníci nastěhovat.
Na zasedání dne 19.4. zastupitelstvo
městyse za účasti 17 občanů schválilo
Pokyny pro zpracování Návrhu
územního plánu, v nichž vyhovělo téměř
všem podaným připomínkám, leč i tak
odcházeli někteří občané nespokojeni.
Po zpracování vlastního Návrhu ÚP
a jeho zveřejnění bude opět oznámen
termín veřejného projednání, takže další
připomínky bude možno uplatnit někdy
koncem léta nebo na podzim.
Starosta

Z ČINNOSTI VÝBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Sousedský ples 14. 1. 2012
Jak jsme si již zvykli, prvním plesem ve
Sloupě se stal Sousedský bál. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy druhou sobotu
v lednu roztančila kulturní dům skupina
Classic. Potěšení pro oko bylo vystoupení
taneční skupiny Bani. Celý večer probíhal
v poklidném a příjemném rytmu.
Dětský karneval 26. 2. 2012
Karnevalové Trnky Brnky nám letos přivezli
manželé Trnkovi z Brna. Kulturní dům
se okolo 15 hodiny naplnil dětmi od úplně
nejmenších až po ty již znalé karnevalového
reje masek. Děti měly o zábavu postaráno na
celé odpoledne a jejich rodiče mohli v klidu
vychutnat kávu se zákuskem. Ani po dvou
hodinách se nechtělo nikomu domů. Věřím,
že to byla příjemně strávená neděle.
Zájezd do divadla 19. 3. 2012
Po delší době uspořádal Výbor pro občanské záležitosti zájezd do divadla.
Představení Dokonalá svatba zhlédlo v Městském divadle v Brně přes 50 občanů.
Autobus byl plný, a někteří se museli dokonce dopravit po vlastní ose. Zájem
o kulturu tohoto typu nás velice těší, a proto na podzim chystáme další zájezd.
Výstava sběratelů a hobby 23.-30.3. 2012
Většina z nás v mládí sbírala mnoho
různých a hlavně zajímavých věcí.
Některým tento koníček vydržel, a tak
jsme mohli vidět v kulturním domě
nepřeberné množství sbírek našich
spoluobčanů a kamarádů. Při této
příležitosti jsme též ochutnali výborné
utopence, z nichž jsme jako nejlepší
vyhodnotili „dobrotu“ pod číslem 1.
Jistě Vás to inspirovalo a příště můžeme vystavovat také Vaši sbírku.
Ochotnické divadlo 15. 4. 2012
Velice rádi jsme po delší době ve Sloupě přivítali ochotnické divadlo z Ořechova.
Přijeli zahrát představení s názvem „Babička v trenkách“. Děj bláznivého vaudevillu
zasazený do konce dvacátých let minulého století rozesmál a pobavil nejednoho
diváka. Hodinka a půl příjemně uplynula a ti co přišli si jistě zpříjemnili pochmurné
nedělní odpoledne.

Blahopřejeme
našim jubilantům

INFORMACE Z MATRIKY

Březen
Hasoň Pavel, č.p. 119
Žáková Ivanka, Ing., č.p. 85
Pernica Josef, č.p. 29
Vymazal Jan, č.p. 148
Fiala Josef, č.p. 161
Raudenský Josef, č.p. 121

60 roků
75 roků
82 roků
83 roků
85 roků
85 roků

Duben
Kuchař Vojtěch, č.p. 154
70 roků
Gajová Ludmila, MUDr, č.p. 66 75 roků
Pařízek Ladislav, č.p. 105
82 roků
Štrajtová Zdenka, č.p. 64
85 roků

Květen
Žilková Věra, č.p. 219
Stloukalová Jarmila, č.p. 127
Prokopová Ludmila, č.p. 110
Žilková Františka, č.p. 160
Musilová Filomena, č.p. 259
Buchtová Marie, č.p. 143
Pospíchalová Zdeňka, č.p. 130
Ševčíková Marie, č.p. 131

50 roků
60 roků
70 roků
70 roků
75 roků
80 roků
85 roků
89 roků

Červen
Hasoňová Alena, č.p. 245
Kubíček Petr, č.p. 194
Plisková Jaroslava, č.p. 152
Žilka Vilém, č.p. 160
Beranová Milada, č.p. 167
Dvořáková Miroslava, č.p. 88

60 roků
60 roků
70 roků
75 roků
87 roků
89 roků

V roce 2012 u nás byly prozatím
uzavřeny 2 sňatky. Jeden v kostele Panny
Marie Bolestné a jeden v obřadní síni
úřadu městyse.
Koho jsme od posledního vydání
zpravodaje do obecního společenství
přivítali ……
Karel Hasoň (nar. 27.1.)
Laura Binderová (nar. 13.2.)
Nikola Musilová (nar. 22.3.)
Lucie Zouharová (nar. 17.4.)
…… a s kým jsme se rozloučili
Jiří Pekárek (+ 24.12)
Augustin Filka (+ 31.12.)
Naděžda Weinholdová (+ 2.2.)
Jiří Fiala (+ 12.4.).
Ke dni vydání zpravodaje evidujeme
4 narozené, 4 zemřelé, 11 přistěhovaných
a 6 odstěhovaných. Současný počet
obyvatel Sloupu je 954.
Ludmila Mynaříková, matrikářka
Aneta Medunová, evidence obyvatel

POZVÁNKY
V sobotu 28. 4. 2012 Vás zveme na výstavu „Přijelo k nám ZOO“, která
se uskuteční v kulturnímu domě a jeho okolí.
Pálení čarodějnic letos proběhne v pondělí 30. 4. 2012 od 18 hodin na Lukách
u prvního mostu. Pro děti je připravena Vysoká škola čarodějnická, kde pod vedením
zkušených profesorů magie zdolají Kouzelný les a získají Vysokoškolský diplom.
Rozezpívání u ohně se ujme Sigma Pumpa. Hraje Jirka a Hynek. Občerstvení
zajištěno.
V neděli 3. 6. 2012 se můžete těšit na další Dětský den, který proběhne u Kulturního
domu.
Vladimír Čípek a Bc. Jitka Nováková

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Chcete-li se naučit dobře anglicky,
musíte co nejvíce mluvit. Zajímavé je,
že jazykové schopnosti mladých Srbů
jsou lepší, než většiny evropských
národů. Proto nabízíme žákům druhého
stupně tradiční setkání s dětmi a učiteli
spřátelené školy v srbském Kragujevaci.
Odjezd je 5. května ráno a děti mají
připravený pestrý program. Na akci jsme
dostali dotaci Kanceláře Jihomoravského kraje pro meziregionální
spolupráci, takže cena pětidenního
výletu je pouhých 350 Kč.
Těžko na cvičišti, lehko na bojišti, říkal
ruský vojevůdce Suvorov. Z tohoto
důvodu jsme žákům 9. ročníku připravili
novinku - akci s názvem Přijímačky
nanečisto. Hlavním cílem bylo
vyzkoušet, jestli jsou na zkoušky
připraveni, jak dokáží rozvrhnout síly
a pracovat s časem. Přestože se přijímací
zkoušky na různé střední školy liší,
snažili jsme se naši akci co nejvíce
přizpůsobit reálným podmínkám. Rodiče
byli o výsledcích informováni dopisy.
Školní bazén se v průběhu letní
odstávky dočká důkladné opravy, která
bude stát 1,2 mil. Kč. V poslední době

jsme vyměnili posuvné dno
a rekonstrukcí prošly také sprchy, takže
naši žáci budou mít i nadále možnost
bazén využívat. Součástí údržby bazénu
se stanou periodické prohlídky
technického zázemí odbornou firmou,
takže očekáváme, že se nám podaří
udržovat zařízení ve výborném stavu.
Spolupracujeme s týmem, který má na
starosti Novodvorskou alej. Naši žáci
přispěli svým hlasováním k jejímu
vítězství v celostátní anketě; nyní se
zabýváme možností vysazení stromů
v areálu školy.
Koncem dubna přivítáme ve Sloupě
žáky pěti spřátelených škol na akci zvané
Cirsiáda. Po tři dny se bude soutěžit
v českém jazyku, matematice, angličtině,
informatice. Připraveno je také setkání
dětí s poruchami učení.
Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to
bylo vyměnit si roli s učitelem? Naši
deváťáci tuto příležitost měli na akci
zvané Škola naruby. S pedagogy
si na jeden den vyměnili místa.
V nejbližší době nakoupíme novou
audiotechniku. Výkonné přenosné
přehrávače využijí především vyučující
cizích jazyků na druhém stupni.
S přispěním kolegů a kolegyň
Mgr.Pavel Dočekal, ředitel školy

Deváťáci mají možnost prohlédnout si množství podniků a odborných pracovišť.

SLOUPSKÝM SPORTEM
LEDNÍ HOKEJ
Po loňském čtvrtém místě, které
znamenalo jedno z nejlepších umístění
za posledních deset let, se našim
hokejistům sezóna 2011/12 vůbec
nepovedla. Z devíti účastníků skončili na
posledním místě, když získali jen 11
bodů oproti loňským 22. Vyhráli
3 zápasy, 11 jich prohráli v normálním
čase a 2 až na samostatné nájezdy.
Prezentovali se nejhorší obranou
v soutěži, o čemž svědčí 116 gólů v jejich
síti, do branky soupeřů se naopak trefili
jen 49x, a to v 16 odehraných zápasech.
Na špatném umístění se určitě podepsala
celoroční absence zraněných hráčů, kteří
patří k oporám. Loňský nejlepší střelec
soutěže Martin Kutloch se z důvodu
nemoci objevil na ledě jen ve třech
zápasech. Hrálo se na pevné termíny
většinou na zimním stadionu v Blansku,
jen dvě utkání nám příznivé počasí
dovolilo hrát doma, a to za dost početné
návštěvy hokeje chtivých diváků. Příští
sezóna už by, co se týče zdraví hráčů,
měla být v normálu a sloupští hokejisté
KOPANÁ
Když fotbalisté naší TJ obsadili
v uplynulém ročníku okresního přeboru
2. místo, přičítalo se to více méně
náhodě. Že tomu tak nebylo, dokázali
hráči všem pochybovačům svými
p o d z i m n í m i v ý k o n y, p o n i c h ž
přezimovali na 1. místě se ziskem 32
bodů a tříbodovým náskokem před
rezervou FC Blansko. Dokázali 10 x
vyhrát, 2 x remizovali a jen 2 x odešli
poraženi (v Blansku 0:1 a v Kořenci 1:2).
Pyšní se také nejlepším útokem soutěže,
vstřelili 41 branek, což představuje ve 14
odehraných zápasech průměr téměř

by rádi opět čeřili vodu v okresním
měřítku.
Nejlepšími střelci týmu byli s 9 góly
Jarda Sedlařík a Jirka Musil ml., který
také se 16 body vyhrál kanadské
bodování, když si na konto ke gólům
připsal 7 asistencí.
KONEČNÁ TABULKA
1. Rájec-Jestřebí16 14
2. HC Blansko 16 13
3. Březina
16 11
4. Dynamiters B 16 7
5. Adamov
16 6
6. Lysice
16 5
7. Letovice
16 4
8. Černá Hora 16 2
9. Sloup
16 3

1
0
0
0
0
2
2
2
0

0
1
0
0
1
0
1
2
2

1
2
5
9
9
9
9
10
11

125:41
136:48
77:56
54:58
60:72
47:70
59:102
52:96
49:116

44
40
33
21
19
19
17
12
11

3 góly na zápas. Naše obrana je se 16
obdrženými góly na 2. místě (průměr
1,15), pouze Blansko je o jediný gól
lepší. Na čele okresních střelců se usadila
trojice hráčů ze Sloupu, Pavel Nečas a
Tomáš Kleveta s 9 brankami se dělili
o 2. a 3. místo, Aleš Petržel, který u nás
hostuje z Rozstání, byl s 10 zásahy
do černého první, a to odehrál na podzim
v našem dresu jen 8 zápasů ze 14
podzimních kol. O tom, že se o nás
na okrese ví, svědčí fakt, že při volbě
nejlepších fotbalistů okresu Blansko
za rok 2011 obsadil Aleš Petržel mezi
okresní elitou krásné 7. místo.

Po náročné zimní přípravě, ve které tým
sehrál 5 vesměs vítězných zápasů
(prohra 3:4 jen s Lipovcem) začalo
v neděli 1.4. 2012 zápasem s Rudicí na
domácím hřišti fotbalové jaro. Do něho
vstupujeme s jediným cílem - vyhrát
okresní přebor a po čtyřiceti letech si tak
vybojovat možnost postupu do krajské
soutěže. Kádr mužstva se téměř
nezměnil, po více než osmiměsíční
přestávce zaviněné operací kolene se
vrátil Hynek Jarůšek a na místě
předstopera patřičně vyztužil zadní řady,
zkušeností má na rozdávání. Trenér
David Jarůšek nemá problémy se
zraněním hráčů, a tak má vlastně jen
starosti koho poslat v základu na hřiště.
Na lavičce mu zůstává 5 kvalitních hráčů
čekajících na svou šanci. A to se má ještě
vrátit Tomáš Brantalík, který pro
pracovní zaneprázdnění nehrál téměř
celý rok.
Rudice na nás neměla a po poločase 2:0
si domů odvezla prohru 3:0. Aleš Petržel
dal 2 góly, Pavel Nečas 1, a to ten úvodní.

zpackaném prvním poločase (0:3) jsme
nakonec prohráli s Kořencem 2:3.
Po posledním utkání Olešnice-Sloup 1:1
je tabulka následující:
TABULKA MUŽI
1. Sloup
18 12 3 3 50:22
2. Blansko B 18 12 3 3 47:19
3. Olešnice
18 7 8 3 34:26
4. Boskovice B18 8 4 6 44:30
5. Doubravice 18 9 1 8 26:30
6. Drnovice 18 7 5 6 39:40
7. Olomučany 18 7 4 7 25:33
8. Jedovnice 18 6 6 6 32:27
9. Rudice
18 6 6 6 25:35
10. Vysočany 18 7 2 9 30:29
11. Kořenec
18 6 5 7 30:30
12. Šošůvka
18 6 2 10 32:45
13. Letovice
18 3 4 11 22:40
14. Skalice
18 2 3 13 19:49

39
39
29
28
28
26
25
24
24
23
23
20
13
9

Dorost hraje okresní přebor ve skupině
„A“, která má 8 účastníků. Každý
s každým se utkal na podzim 2x doma
a venku, což představovalo 14 zápasů.
Po domácí prohře s vedoucí Lipůvkou
1:2 (naši jedinou branku vstřelil
Bezděk), je dorost na čtvrtém místě
se ziskem 25 bodů.
TABULKA DOROST
Lipůvka
18 14 2 2 74:22 44
Ráječko
18 11 7 0 55:16 40
Jedovnice 18 11 5 2 70:12 38
Sloup
18 7 4 7 64:32 25
Č.Hora
18 8 1 9 38:36 25
Kotvrdovice 18 7 1 10 40:59 22
Skalice
18 2 0 16 22:121 6
Adamov
18 1 2 15 25:90 5

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Bylo to naše v pořadí již šestnácté 7.
vítězství na domácím hřišti a v ročníku 8.

2011-12 okresního přeboru jsme
neprohráli doma už 9 x po sobě.
N a Ve l i k o n o č n í n e d ě l i j s m e
v netradičním čase 12:45 hodin vyhráli
3:2 v Olomučanech v téměř zimním
počasí. Góly vstřelili Libor Zouhar, Aleš
Petržel a Tomáš Kleveta. V neděli 15.4.
ale přišla studená sprcha. Po neuvěřitelně

Dorostenci jsou třetím nejlepším týmem
v počtu vstřelených branek. Nestejný
počet týmů mužů a dorostu ve skupinách
je příčinou toho, že se na hřišti ve Sloupě
bude hrát kopaná o body každý týden, ale
dvojzápas mužů a dorostu se hraje jen 3x.
Jeden už mají za sebou a další je čekají
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porazili v posledním kole Ráječko 10 : 1
a jsou průběžně na pátém místě.
K nejlepším střelcům patří Honza
Novák, Radek Andrlík a vavřinecký
Roman Šindelka .
Fotbaloví fanoušci si jistě všimli
terénních úprav v okolí hřiště, rádi
bychom pro podzimní zápasy rozšířili
hřiště na každé straně o 2 m. Pro lepší
orientaci diváků jsme uvedli do provozu
novou digitální časomíru. Pořizovací
TABULKA ŽÁCI
náklady nebyly malé, proto se touto
1. Rudice
11 11 0 0 89:15 33 cestou obracím na místní podnikatele
2. Kotvrdovice 10
8 0 2 43:22 24 s prosbou o finanční příspěvek.
3. Lipovec
11
8 0 3 41:22 24 Jak už bylo konstatováno, muži udělají
4. Boskovice B 10
5 1 4 40:28 16
všechno proto, aby vyhráli okresní
5. Sloup
11
5 1 5 46:37 16
přebor
a k tomu budou potřebovat naši
6. Lipůvka
11
3 1 7 16:31 10
hlasitou
podporu. Koncem dubna
7. Doubravice 11
3 1 7 19:69 10
a
začátkem
května je čeká série těžkých
8. Olomučany 11
2 2 7 34:44 8
zápasů.
V
sobotu 28.4. doma utkání
9. Ráječko
10
0 0 10 10:70 0
pravdy
s
FC
Blansko B a o týden později
Posíleni o hráče z okolních obcí, kde
v
Jedovnicích.
Zdeněk Kučera
nemají oddíly žáků (Vavřinec a Šošůvka)
až v závěrečných dvou kolech začátkem
června. Za dorost hrají kromě domácích
i hráči z Ostrova a Šošůvky, kteří u nás
hostují. Trenéry jsou pánové Dobšíček
a Pohaněl z Ostrova.
Žáci zahájili boje o mistrovské body
o týden později než jejich starší
kamarádi. Jejich prvním soupeřem byla
na domácím hřišti vedoucí Rudice
se kterou prohráli 3:6.

ŠACHY
Rok 2012 nezačali naši šachisté právě
šťastně. V prvním zápase po vánocích
nám uštědřil vysokou porážku 6,5:1,5
silný Lipovec. To ale ještě nebylo nic
proti dalšímu kolu. Po špatném výkonu
jsme prohráli v té době s posledním
Jevíčkem. Do třetice nám nevyšel ani
zápas s Kuřimí, prohráli jsme vysoko
0,5:7,5, ale s Kuřimí se nám nedařilo ani
v loňském roce, když jsme odjeli s ještě
větší porážkou 0:8. Zlepšené výkony
přišly až v posledních dvou kolech.
V předposledním jsme statečně
vzdorovali celkovému vítězi krajského
přeboru Vyškovu A. Zápas po pěti
remízách nakonec skončil naší porážkou
2,5:5,5. Soutěž jsme zakončili po
solidním výkonu remízou 4:4 s béčkem
Vyškova na osmém místě. Celkově nás
asi mrzí zejména zbytečná porážka
s Jevíčkem. Nejvíce se v této sezoně

dařilo Martinu Pokladníkovi, Tomáši
Baránkovi a Josefu Drochytkovi.
Podobný průběh jako krajský přebor
měla výsledkově i letošní část okresního
přeboru. Po třech úvodních porážkách
jsme v posledních dvou kolech zahráli
velmi dobře. Začali jsme nejtěsnější
porážkou na Lipůvce, pokračovalo to
porážkou v Boskovicích 5,5:2,5 a třetí
prohrou v řadě s Jedovnicemi 5:3.
Naopak v posledních dvou kolech jsme
nejprve porazili 5,5:2,5 Rovečné
a nejlepší výkon sezony jsme podali
v závěrečném kole, v němž jsme porazili
vítěze soutěže Rudici 4,5:3,5. Pro Rudici
to byla jediná porážka v celém okresním
přeboru. Po loňském pátém místě jsme se
posunuli na čtvrté místo. Nebýt
výsledkového výpadku v lednu, mohli
jsme skončit do druhého místa. Dařilo se
zejména Karlu Němcovi, Martinu
Pokladníkovi, Petru Mikuláškovi

a Františku Balážovi.
Celkem 78 šachistů se zúčastnilo
letošního již 32. ročníku Vánočního
turnaje. Zvítězil bývalý hráč Sloupu
Martin Handl, hrající nyní za Adamov,
druhý skončil Libor Chloupek
z Boskovic a třetí místo obsadil loňský
vítěz Karel Švehla. Na velmi pěkném
desátém místě skončil nejlepší z našich
František Baláž, těsně za ním
na dvanáctém místě byl Martin Petr Mikulášek. Zvítězil Dušan Dobeš
Pokladník a do první dvacítky se vešel z Boskovic.
i osmnáctý Tomáš Baránek.
V březnu jsme organizovali okresní
přebor v bleskové hře. Letos za účasti
23 šachistů dosáhli nejlepších výsledků
hráči z Boskovic. První skončil Leoš
Ševčík a třetí Libor Chloupek. Mezi ně
se vklínil Václav Chládek z Lipovce.
Naši uzavírali první desítku. Deváté
místo obsadil Petr Špičák a desátý
skončil František Baláž.

Karel Němec

Na turnaji v Lipovci se letos našim
nedařilo, nejlepší skončil až na 26. místě

AEROBIK
I v roce 2012 v tělocvičně místní ZŠ cvičíme pravidelně 3x týdně
- v úterý
19:00 - 20:00 h - pomalejší cvičení bez choreografií,
- ve čtvrtek 17:45 - 18:45 h - (družina) pilates,
19:00 - 20:00 h - aerobik.
Co Vám můžeme po celý rok nabídnout?
-

využíváme rozmanité cvičební pomůcky
každá cvičitelka má svůj vlastní originální styl
jdeme s dobou, cvičíme moderně a aktuálně v souladu s dnešními trendy
na jednotlivých lekcích si s námi můžete zacvičit např: step aerobik,
dance aerobik, pilates, Port de Bras, chi - toning, zumbu, power jógu, aj.

Bližší aktuální informace naleznete na www.aesloup.wgz.cz.
Ing. Hana Horáková

Z AKCÍ TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY
SPORTOVNÍ PLES 28.1. 2012
Ani letos nechyběl v plejádě ostatních ples
sportovců. Večer rozproudily břišní tance
a sportovní aerobik v podání mladých
krásných děvčat. K veselé náladě přispěla
skupina Modex a sportovní soutěže. Díky
sponzorům se stala tombola opravdu
bohatou. Věřím, že se všichni opět
potkáme za rok, a to 26.1.2013, na dalším
Sportovním plese. Budeme se těšit.

KARNEVAL NA LEDĚ 12.2. 2012
Po dvou letech nám počasí přálo, a tak se
mohl uskutečnit v pořadí již třetí (2006,
2010 a 2012) karneval na ledě. Krásné a
slunečné odpoledne přilákalo nejen plno
účastníků karnevalu, ale i spoustu
diváků. Děti si na celém kluzišti mohly
vybrat z nepřeberného množství soutěží,
zatancovat si na hudební doprovod
Zdeňka Kakáče z Vavřince a na konci si
také odnesly milé ceny z bohaté tomboly.
Děkuji všem, kteří se na pořádání
karnevalu podíleli, a těším se na další
ročník.

SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU
Sběr železného šrotu se uskutečnil v sobotu 14.4. 2012. Výtěžek sice nebyl
takový, jaký jsme očekávali, ale i tak děkujeme všem, kteří svůj kovový odpad
poskytli.
Bc. Jitka Nováková

SBĚR ELEKTROODPADU
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje, že se od letošního roku přihlásil
do akce „RECYKLUJTE S HASIČI“ od firmy ELEKTROWIN a.s.
Sbíráme téměř veškerá nefunkční, ale kompletní elektrozařízení,
to znamená, že z nich nelze demontovat motory, kompresory apod. Kompletní
seznam elektrozařízení bude vyvěšen na úřední desce městyse Sloup
a na webových stránkách obce.
Předpokládáme, že vybírat tato nefunkční zařízení budeme každý první pátek
v měsíci od 17 do 19 hodin na hasičské zbrojnici. Na odvozu větších kusů se lze
dohodnout na úřadu městyse nebo přímo s hasiči.
Touto iniciativou chceme navíc ulevit obecní pokladně, neboť za odvoz tohoto
nebezpečného odpadu obec platí svozové firmě nemalé částky, kdežto v rámci
akce „Recyklujte s hasiči“ je odvoz zdarma.
Marek Mikulášek, starosta SDH Sloup

Nové webové stránky městyse Sloup
Do konce měsíce května 2012 budou
uvedeny do provozu nové webové stránky
městyse. I nadále budou přístupné
n a w w w. s l o u p . i n f o . S t r á n k y b u d o u
přehlednější a budou obsahovat více informací
pro občany, podnikatele i turisty. Po zadání
e-mailu do rubriky Informace e-mailem Vám
budou zasílány zveřejněné novinky, které
se budou zobrazovat i na titulní straně.
Veškeré sportovní, kulturní a jiné akce (zasedání zastupitelstva, změny
ordinačních dob, svoz nebezpečného odpadu atp.) budou uvedeny v kalendáři.
Stránky budou obsahovat fulltextové vyhledávání. Hlášení rozhlasu si budete moci
pustit poklikáním na ikonu amplionu ve zvukové podobě. Informace o subjektech
budou v případě zájmu podnikatelů, pronajímatelů a dalších uvedeny v interaktivní
mapě Sloupu. Z oblíbených fotogalerií budete moci odesílat emailové pohlednice.
Samozřejmostí jsou Povinné informace, Úřední deska, e-podatelna, podrobná
organizační struktura včetně kontaktů a další rubriky, na které jste zvyklí. Přáli
bychom si, abyste na stránkách našli vše, co očekáváte a potřebujete.
Andrea Nováková

Bazar dětského oblečení
V týdnu od 16. do 21.4. proběhl v budově hasičky bazar dětského oblečení.
22 maminek nabídlo věci, ze kterých jejich děti již odrostly. Z celkového množství
1127 ks nabídnutých věcí se prodalo 238 ks. V případě zájmu bychom rády
na podzim bazar zopakovaly.
Radka Nejezchlebová
SLOUPSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HŘEBENÁČ
Vychází nepravidelně dle potřeb Úřadu městyse Sloup. Redakční práce, grafika: Bohumil Hlaváček, Vladislav
Pokorný. Foto Pavel Novák, Andrea Nováková, Bohumil Hlaváček, Josef Mikulášek, Jaroslav Horák. Pro všechny
sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci cena 10 Kč. Toto číslo vyšlo 24. dubna 2012 v počtu 400 výtisků.

