Důstojné připomenutí navrácení titulu městys.
V neděli 15. dubna se uskutečnil v poutním kostele Panny Marie Bolestné
velikonoční koncert komorního smíšeného sboru Kantila ze Křtin, pořádaný
místním zastupitelstvem u příležitosti navrácení historického titulu městys.
V úvodu náš pan starosta a president sboru Kantila Ing. Josef Mikulášek
přivítal všechny přítomné účastníky a také čestné hosty – paní hraběnku Marii
Salmovou, pana předsedu mikroregionu Moravský kras a starostu obce
Kotvrdovice Ing. Aloise Kunce s chotí, starostu sousední Šošůvky pana Františka
Ostrovského s manželkou a starostu obce Žďár pana Dušana Stojana s rodinou.
Vlastní koncert byl rozdělen do čtyř částí. První z nich byla věnována
všem, jejichž přičiněním se stal Sloup významným poutním místem a všem, kteří
o něj jako takový pečovali. Vzpomenuti byli zakladatelé chrámu – hrabě Karel
Ludvík z Rogendorfu a zvláště pak jeho choť – hraběnka Karolína, která po smrti
manžela sama stavbu chrámu řídila a financovala, dále hraběcí rodina Salmů,
která panství od Rogendorfů převzala, a samozřejmě také všichni kněží, kteří
na sloupské faře kdy působili a pečovali jak o kostel, tak o duchovní život,
vzdělání a mravnost zdejšího lidu.
Druhou částí koncertu byl vzdán hold všem krasovým badatelům, díky
nimž vešel Sloup ve známost jako kolébka speleologie, severní vstupní brána
do světoznámého Moravského krasu, nástupiště do Sloupsko-šošůvských jeskyní
a místo čilého cestovního ruchu. Za majitele panství, kteří výzkum krasového
podzemí nejen finančně podporovali, ale osobně se ho účastnili, byl vzpomenut
starohrabě Hugo František Salm. Za místní kněze pak farář František Tichý, jehož
precizně vedená farní kronika obsahuje cenné kapitoly o sloupském podzemí, a
kaplan Jan Nepomuk Soukop, spisovatel a básník, který krasu věnoval řadu
svých básní. A za ty nejznámější badatele byli vzpomenuti Dr. Jindřich Wankel,
jeho vnuk Prof. Dr. Karel Absolon, Jan Knies, Dr. Martin Kříž a také všichni
místní nadšenci.
Třetí část byla věnována všem dosavadním starostům, jejich zástupcům a
ostatním členům zastupitelstva, předsedům a členům místních spolků a sdružení,
ředitelům a učitelům zdejších škol a místním lékařům, ale i všem řemeslníkům
a provozovatelům služeb pro poutníky a turisty, zkrátka všem, kteří vždy o obec
a její dobré jméno pečovali, a jejich rodinám, které dokázaly tu obětavou práci
ve prospěch obecního společenství tolerovat. Zde byl za všechny jmenován pan
Ferdinand Veselý, hostinský z č.p. 2, který starostoval celých 29 roků a přitom byl
13 let současně i starostou hasičů a dalších 14 let jejich velitelem.
Závěrečná část koncertu patřila všem občanům, kteří kdy ve Sloupě žili,
zvláště pak těm, pro něž byl Sloup vždy opravdovým domovem, i když je osud
zavál třeba i hodně daleko. Vzpomínka patřila i těm bezejmenným, kteří byli velcí
svojí poctivou prací, vírou, láskou a dobrou výchovou svých dětí. Připomenuti
byli pochopitelně i všichni naši čestní občané, jmenovitě pak František Palacký,
T.G. Masaryk, Dr. Martin Kříž, Jan Knies, Zbyšek Nečas a Mons. Giovanni Coppa.
Zastupitelstvo městyse Sloup

Z činnosti zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo v novém složení po volbách zasedalo již
třikrát, z toho 2 x při řádných veřejných zasedáních a 1 x
pracovně v rámci přípravy koncertu k navrácení titulu městys.
Na zasedání dne 6.12.2006 schválilo svůj nový jednací
řád, jmenovalo členy finančního a kontrolního výboru a zřídilo
nový výbor pro občanské záležitosti a kulturu, včetně
personálního obsazení.
Dále schválilo poslední rozpočtová opatření roku 2006 a
rozpočtové provizorium na část roku 2007, platné do schválení
řádného rozpočtu. Kromě toho projednalo a schválilo směnu
pozemků mezi obcí a majiteli bytového domu č.p. 167, 168,
nákup zbytkových pozemků pod silnicí k benzínové čerpací
stanici, dodatek smlouvy o nájmu vinárny v kulturním domě,
spočívající v předplacení nájemného hodnotou odsouhlasených
stavebních úprav provedených nájemcem, a konečně také
záměr pořízení dětského hřiště.
Prvním zásadnějším rozhodnutím nového zastupitelstva
bylo neschválení návrhu VAS a.s. Boskovice na zvýšení ceny
vodného a stočného. Členové zastupitelstva totiž odmítli
„zdražovat vodu“ opět jen proto, aby byly pokryty zvýšené
potřeby provozovatele. Proto rozhodli o neodkladném přijetí
opatření k zabezpečení dostatku kvalitní pitné vody,
především v letních měsících, a o zvažování zvýšení ceny vody
až v souvislosti s náročností navrženého řešení.
V návaznosti na toto rozhodnutí byl již v lednu letošního
roku dokončen hydrogeologický průzkum a z něho vyplývající
návrh opatření. Řešením by mělo být pořízení 1–2 nových vrtů
těsně pod vodojemem, ověření jejich vydatnosti a kvality vody
čerpací zkouškou, a konečně jejich vyzbrojení a napojení na
vodojem. Rozpočet tohoto záměru představuje částku téměř
500.000,- Kč, o možnou dotaci až 350 tis.Kč jsme požádali
Jihomoravský kraj. Pokud se ale ukáže, že toto nejlevnější
řešení není možné, čekají nás nové vrty na Lukách a převedení
vody do vodojemu přes Stráň, což však představuje částku až
7 mil.Kč. Z těchto investičních potřeb je zřejmé, že zdražení
vody je v docela blízké době nevyhnutelné. Zastupitelé ale
věří, že na dostatek kvalitní vody si připlatíme bez většího
reptání. Pro představu pár čísel : Naše cena vody (včetně DPH)
je dnes 41,69 Kč/m3, cena svazková (ve většině měst a obcí
okresu) je 58,28 Kč/m3. Pokud bychom byli ochotni tento
rozdíl srovnat, získali bychom na investice do vodárenství
částku kolem 600 tis.Kč ročně.
Na druhém zasedání dne 8.2.2007 vzalo zastupitelstvo
na vědomí zprávu o hospodaření obce za rok 2006, zprávu
o výsledku dílčího auditu za rok 2006 a informaci o zániku
společnosti PUNKVA REGION, spol. s r.o. a o výmazu této
společnosti z obchodního rejstříku ke dni 9.1.2007.

Kromě toho zastupitelstvo schválilo změnu výše odměn
svých neuvolněných členů dle nového nařízení vlády, rozpočet
městyse Sloup na rok 2007, prodej pozemků pro výstavbu
rodinných domů v sídlišti Sloup-sever za cenu 400,- Kč/m2,
převod části pozemku zastavěné přístavbou kabin fotbalového
hřiště na Tělovýchovnou jednotu za symbolickou 1,- Kč, petici
proti diskriminaci obyvatel venkova současným způsobem
přerozdělování daní a přistoupení městyse Sloup ke Konvenci
Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.
Rozpočet na rok 2007 vychází z předem deklarovaných
priorit a pokrývá tedy zejména náklady na výstavbu
inženýrských sítí v sídlišti Sloup-sever (3 mil.Kč), dokončení
rekonstrukce bývalé kotelny spojené s rozšířením hřbitova
a opravou Salmova hřbitova (1,5 mil.Kč) a pokračování výstavby
bezdrátového rozhlasu (180 tis.Kč). Kromě toho obsahuje
příspěvek TJ na činnost (185 tis.Kč), na protipovodňová
opatření u hokejového hřiště (70 tis.Kč) a na koupi nové
sekačky trávníku fotbalového hřiště (40 tis.Kč, když 60 tis.Kč
poskytne Jihomoravský kraj). Dále se v rozpočtu městyse počítá
s mimořádnou investiční dotací na nákup myčky nádobí
v základní škole (150 tis.Kč), s opravou kříže v Hybešově ulici
(100 tis.Kč), s prostředky na pořízení zastávkového přístřešku
u Peregrýnka (50 tis.Kč) a na opravy komunikací (50 tis.Kč).
Letošní vklad do Svazku obcí Sloup, Šošůvka je dalších
100 tis.Kč.
Pokud obdržíme výše citovanou dotaci na posílení zdrojů
vody, musíme být navíc připraveni složit vlastní podíl ve výši
min. 150 tis.Kč.
Projekt 22 rodinných domů Sloup-sever se již konečně
začíná realizovat. Tři stavební místa jsou již prodána, dalších
14 kupních smluv se připravuje, volných je posledních 5 míst.
Nyní se dokončují projekty inženýrských sítí a po vydání
stavebního povolení bude zahájena jejich výstavba.
Stále stejným trápením zůstává projekt ČOV a kanalizace,
společný se sousední Šošůvkou, kde se vinou povolebního patu
a dlouhodobé absence vlády značně zdrželo schvalování
podmínek dotací z EU, takže všechny výzvy k podávání žádostí
jsou značně opožděny. Takže stále čekáme.
Stejně jsme na tom s potřebou získání peněz na zásadní
opravu základní školy, zahrnující její zateplení, výměnu oken
a rekonstrukci vytápění s případným využitím alternativních
zdrojů energie. Zdá se, že počítat se státní pomocí z tzv. „dělení
medvěda“ bude již bezpředmětné a že jedinou cestou je získat
peníze ze stejného operačního programu EU jako v případě
čističky, tj. z OP Životní prostředí. Otázkou ale je, zda městys
Sloup má vůbec šanci získat z jednoho programu EU hned dvě
velké dotace. A pokud tomu tak není, tak vyhotovení projektu a
zpracování žádosti za cca 350 tis.Kč je pouhým vyhazováním
peněz.
Starosta.

Příběh útěku Josefa Břouška.

Josef Břoušek se narodil 28.5.1922 jako druhé dítě Aloisie a Aloise Břouška,
provozovatelů hotelu, jež u východu z proslulých Sloupsko-šošůvských jeskyní
stojí dodnes.
Již jako mladík se Josef Břoušek v době vrcholící II. světové války zapojil
do protifašistického odboje, spolu s architektem Richtrem, majorem Čuprem,
redaktorem Kučerou a dalšími osobami tvořil partizánskou skupinu „Kras“ (tato
byla sice po válce řádně jako odbojová skupina na partizánském odboru
Ministerstva národní obrany zaregistrována, po únoru 1948 však byla
z rozhodnutí komunistických vítězů registrace zase zrušena).
Po válce přemýšlivý mladík stále více tíhnul k politickému katolicismu,
ovlivněn prostředím stejně smýšlejících přátel z nedalekého Brna, z nichž
s mnohými ho pojil jeho koníček, jeskyňářství. Únor 1948 pro něho byl krutou
ranou. Svých ideálů svobody se však nevzdal. Komunistický režim byl v jeho
očích stejně zavrženíhodný jako fašistický. Rozhodl se proto proti němu aktivně
bojovat. Josef Břoušek má dostatek válečných zkušeností s odbojem. Ví, že
v hnutí odporu nemohou všichni vědět vše, je zapojen v menší buňce zvláštního
názvu „Husí stehno“, kde spolupracuje především s převorem kláštera
Milosrdných Bratří v Brně Josefem Hartlem. Po jejím rozbití, v září 1948,
přijíždějí 24. září za úsvitu zatknout příslušníci STB i Josefa Břouška. To
osudové ráno nikdo netuší jak moc to ovlivní osudy desítek jiných lidí. Josef je
totiž spojovací článek k velké ilegální organizaci bývalých lidoveckých
funkcionářů, kteří se nesmířili s poúnorovými poměry, s podřízením lidové
strany komunistům a se zničením demokracie v České republice. Akční výbory
národní fronty je vyloučily ze strany i veřejného života. Stalinismus je drtí, ale
ještě je nezlomily. V Brně Líšni zakládají v březnu 1948 organizaci s názvem
Modrý štít. Mají spojení se svými lidmi v exilu, část členů odchází do Rakouska
a do Vídně, organizují kurýrní spojení přes zelenou hranici, síť převaděčských
kanálů a budují sítě důvěrníků. Členy Modrého štítu jsou i bývalí poslanci
parlamentu za Lidovou stranu. Spoluvytváří politický program pro budoucí
demokratické fungování Lidové strany po pádu komunistů.
Josef Břoušek dostává od doktora Kučery, bývalého šéfredaktora listu
Národní obroda a jeskyňáře a od brněnského architekta Richtra, za úkol skrýt
v jeskyních zbraně, vysílačku a benzín. Zbraně potřebují nový úkryt, ve stole
kanceláře Královopolského obchodníka s hračkami Vinčálka je pro třicet pistolí,
které obstaral bývalý ředitel Zbrojovky Freinberger, příliš horká půda. Břoušek
pistole odváží od Vinčálka vozem domů, kde je ponechává. To osudové ráno
jsou stále tam. Břoušek, jen ve spodním prádle a bos, pije v komoře u kuchyně
mléko. Slyší přijíždět auta a dupot bagančat estébáků. Na nic nečeká. Je mladý
a zdatný, vyskakuje bočním oknem a mizí v jeskyním systému, který je mu

druhým domovem. V jeskyni nezůstává dlouho, projde k nejbližšímu východu
a mizí v podrostu. Chladnokrevně vyhodnotí situaci doma jako beznadějnou.
Pod krytem noci se rychle přesouvá do třicet kilometrů vzdáleného Brna,
do Králova Pole, kde na Rostislavově náměstí 6 bydlí jeho přítel, architekt
Richter. Architekt Vladimír Richter, zvaný též „Pontifex-Maximus“, ve své
kanceláři vyhotovuje plány kostelů na Jižní Moravě. Má však ještě druhé
poslání. Z pověření Modrého štítu organizuje převody určených osob
do zahraničí. K tomu má vytvořenou širokou síť spolupracovníků. Příchodem
polonahého a vysíleného Břouška, nad ránem 25. září, je překvapen. Rozhoduje
se však rychle. Břouška je třeba převést do Rakouska. Obuje ho, obleče, nakrmí
a přes den domluví jeho odvoz z Brna. Večer ho na svém motocyklu odváží
po vedlejších cestách Prokop Střelský do místa zvaného „Šutrovna“, bývalého
lomu poblíž obce Hlohovec u Valtic. Břoušek to místo zná. V květnu 1948 zde
již předával zahraničnímu kurýrovi dopis. V „Šutrovně“ na něj již čeká bratr
Střelského, Břetislav. Všichni pak vyrážejí do poslední vesnice na našem území
do Úval. Tato vesnička leží v údolíčku těsně u státní hranice (je přístupná
od hraničního přechodu Valtice – Reisna). Na druhé straně hranice leží sesterská
rakouská vesnice Schrattenberg. V té době stojí ještě na hranicích stavby,
kterými se dá projít z Česka do Rakouska. Skupinka míří v Úvalech k domu
učitele Mehrische, vede je převaděč Otto Štěpánek. Po krátké zastávce
v Úvalech odchází Břoušek s Mehrischem do Rakouska. Je třeba uprchlíka
ve Vídni správně předat, aby nepadl do rukou sovětské NKVD, která v ruské
okupační zóně Rakouska operuje. Během měsíce října dorazily za Břouškem
do Vídně dva kufry a peníze do začátku, rovněž prostřednictvím kurýrů
Modrého štítu. Zavazadla převzal ve Sloupě od rodiny architekt Richter se svým
pomocníkem Bohumilem Stehlíkem. Přitom se Richter dozvěděl od otce Aloise,
že tento duchapřítomně 24.9.1948 skryl pistole do křoví, takže nebyly STB
nalezeny.
Nucený útěk Břouška však odstartoval řetěz událostí, na jehož konci je
rozbití organizace Modrý štít Státní bezpečností v lednu 1949. Před tím se
útěkem postupně zachraňují a tím unikají zatčení JUDr. Vladimír Kučera, ředitel
Zbrojovky Freinberger a začátkem listopadu 1948 architekt Richter a Prokop
Střelský, oba za dramatických okolností přeplavali ze Slovenska do Rakouska
řeku Moravu. Věřím, že Josef Břoušek svůj morální dluh vůči těm, co mu
pomáhali uniknout, svým dalším životem, zejména působením v Radě
svobodného Československa, čestně splatil.
Členové Modrého štítu však takové štěstí neměli. Odseděli dohromady
v komunistických lágrech stovky let. Mnozí z nich ve vězení zemřeli, ale to už
je jiný příběh.
JUDr. Vilém Fránek

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu.
První sobotu v únoru jsme uspořádali tradiční Sousedský bál. K tanci
a poslechu hrála hudba VELVET z Blanska. Taneční parket byl zaplněn
od počátku do konce a sobotní večer byl plný pohody a příjemného veselí.
Nechyběla bohatá tombola a já ještě jednou děkuji všem sponzorům, kteří
přispěli svými dary.
Pro naše mladší spoluobčánky jsme připravili 11. února dětský karneval.
Naše pozvání přijaly brněnské písničkové tetiny, známé některým dětem
z vystoupení v mateřské školce. Plné dvě hodiny písniček, tancování, soutěží
a dobré nálady spojené s promenádou dětí v krásných maskách utekly jako voda.
Rozzářené oči dětí a spokojenost rodičů nám byly odměnou za připravené
odpoledne.
Pro děti plánujeme i další akci, a to dětský den, který proběhne
26. května u kulturního domu. Na programu budou hry, soutěže a písničky. Svou
dovednost předvedou naši mladí hasiči a v neposlední řadě vás pozveme do kina
mezi tučňáky z arktických plání v rodinném filmu Happy Fett. Těšíme se na vás.

Blahopřejeme našim jubilantům

Únor

Březen

Jelínková Jarmila, č.p. 167............... 60 r.
Meluzín František, č.p. 62................ 60 r.
Kotláňová Anežka, č.p. 155 ............. 70 r.
Zemanová Věra, č.p. 134 ................. 84 r.

Sokol Jaroslav, č.p. 173 .................
Žáková Ivanka, Ing., č.p. 85 ..........
Fiala Josef, č.p. 161 .......................
Raudenský Josef, č.p. 121 .............

Duben

Květen

Sotolářová Eva, č.p. 190 .................. 50 r.
Zouhar Milan, č.p. 109 ..................... 50 r.
Zouharová Marie, č.p. 158 ............... 60 r.
Gajová Ludmila, MUDr.,č.p. 66 ...... 70 r.
Štrajtová Zdenka, č.p. 64 ................ 80 r.

Horáková Zdeňka, č.p. 9 ................ 60 r.
Kuchařová Hana, MUDr., č.p.134 . 60 r.
Meluzínová Drahomíra, č.p. 62 ..... 60 r.
Nečasová Hedvika, č.p. 137 .......... 60 r.
Vašíček František, č.p. 73 .............. 60 r.
Musilová Filoména, č.p. 132 .......... 70 r.
Buchtová Marie, č.p. 143 ............... 75 r.
Pospíchalová Zdenka, č.p. 130 ....... 80 r.
Ševčíková Marie, č.p. 131 .............. 84 r.
Suchý Cyril, č.p. 142 ...................... 89 r.
Šromová Vlasta, č.p. 94 .................. 89 r.

Červen
Hasoň Jan, č.p. 207 ......................... 50 r.
Dymáček Mojmír, č.p. 168 ............. 60 r.
Fejt Jan, Ing., č.p. 170 ..................... 60 r.
Petr Zdeněk, č.p. 167 ...................... 60 r.
Žilka Vilém, č.p. 160 ...................... 70 r.
Beranová Milada, č.p. 155 .............. 82 r.
Dvořáková Miroslava, č.p. 88 ......... 84 r.

60 r.
70 r.
80 r.
80 r.

................................................................

Letos se snad dočkáme také více nových spoluobčánků. 10. března jsme
na radnici uvítali Veroniku Mikuláškovou z č.p. 201 (nar. 28.12.2006) a Bělu
Janečkovou z č.p. 191 (nar. 7.1.2007). Dalšími narozenými jsou Carolin Petrová
z č.p. 58 (nar. 16.1.), Adéla Zouharová z č.p. 84 (nar. 3.3.) a Eliška Grmelová
z č.p. 236 (nar. 6.4.).
Se čtyřmi spoluobčany jsme se naopak rozloučili. Těsně před vánocemi
(23.12.) zemřela paní Marie Havelková z č.p. 24 a v letošním roce pak paní
Božena Homolková, č.p. 141 (+ 9.1.), pan Miroslav Musil, č.p. 71 (+ 4.4.) a paní
Božena Staňková, ev.č. 42 (+ 14.4.).
Ludmila Mynaříková, předsedkyně VPOZK

Sloupským sportem
LEDNÍ HOKEJ
V ročníku 2006-2007 startovali hokejisté TJ Sloup v „B“ skupině OP,
která měla 9 účastníků – Juliánov, Adamov, Černou Horu, Lysice, Letovice,
Kunštát, Březinu, APOS Blansko „D“ a Sloup. Při dvoukolovém systému každý
s každým jsme odehráli 16 utkání, 15 v Blansku a 1 v Boskovicích. Letošní
abnormálně teplá zima znemožnila pořízení přírodního ledu na našem hřišti
„U skal“, takže se diváci hokeje „doma“ vůbec nedočkali.
Tým začal trénovat v září a mistrovská utkání sehrál od října do března.
Se ziskem 14 bodů při skóre 63:78 jsme se umístili na šestém místě, když jsme
6x vyhráli, 2x remizovali a 8x prohráli. Dokázali jsme 2x porazit Březinu (4:2 a
10:1) a Letovice (4:2 a 8:2), vyrovnanou bilanci jsme měli s Lysicemi (4:5 a
4:3) a s Kunštátem jsme získali 3 body za výsledky 5:5 a 7:6. Bod za remízu
jsme vybojovali s Adamovem při výsledcích 5:5 a 3:9. S ostatními soupeři jsme
prohráli oba zápasy, s Juliánovem 3:5 a 2:7, s Černou Horou 1:4 a 1:2 a se
suverénním vítězem skupiny APOSEM Blansko „D“ vysoko 0:11 a 2:9.
V našem dresu se letos objevilo 26 hráčů, nejpočetnější zastoupení měla
rodina Kuchařova, reprezentovaná Stanislavem (ve věku 58 roků nejstarším
hráčem soutěže) a jeho dvěma synovci Lukášem a Tomášem (ten se hned
v prvním utkání vážně zranil a sezóna pro něho skončila). Další bratrskou
dvojici představovali Radek a David Kučerovi. Do statistik (gól nebo asistence)
se zapsalo 20 hráčů. Kuriozitou byla asistence brankáře Davida Kučery.
Nejlepším střelcem týmu se stal Broňa Odehnal se 13 góly v 8 zápasech, dále se
umístili Jarda Sedlařík (7 gólů, 4 zápasy), David Šváb (6 gólů, 4 zápasy), Jirka
Tanenberger (5 gólů, 3 zápasy) a Radek Kučera (5 gólů a 4 zápasy). Nejlepším
nahrávačem byl Radek Kučera se 16 asistencemi, další místa obsadili Tonda
Koudelka (6 nahrávek), Jarda Sedlařík, Lukáš Kuchař a Pavel Nečas (všichni 5
asistencí). V kanadském bodování (góly + asistence) patří 1. místo Radku
Kučerovi (21 bodů), za ním se umístili Broňa Odehnal (15), Jarda Sedlařík (12),
Tonda Koudelka (11), David Šváb (9) atd. 3 x v jednom zápase skórovali Jarda
Sedlařík a Jirka Tanenberger, 2 x Broňa Odehnal (ten dokonce v 5 utkáních) a
David Šváb (ve dvou zápasech).

KOPANÁ
Po nejhorší zimní přípravě za posledních 5 let vstoupili naši hráči dne 1.4.
do jarní části OP ročníku 2006-07 domácím zápasem s Bořitovem. Po podzimu
jsme jako nováček soutěže byli mezi 14 účastníky na pěkném 6. místě tabulky se
ziskem 22 bodů při skóre 40 : 34. Hráčský kádr se moc nezměnil, jen Laďa
Pospíšil z Velkých Opatovic u nás ukončil půlroční hostování, naopak se
podařilo změnit další hostování Staně Sekaniny z Protivanova na řádný přestup.
Soutěž začínala až 16. kolem (3. jarním), když 14. kolo s Lipovcem bylo
předehráno již na podzim s výsledkem 3 : 4 a 15. kolo bylo přeloženo na 17.6.
(hrajeme ve Vískách).
Vstup do jarní části se nám moc nepovedl a s jedním z adeptů na postup,
s posíleným Bořitovem (3. místo) jsme doma prohráli 1 : 2, když jediný náš gól
vstřelil kapitán týmu Libor Zouhar. Hned v dalším kole nás navíc čekal vedoucí
tým soutěže. I přes tréninkové výpadky mnoha hráčů ale naši překvapili dobrým
výkonem a po zásluze si z Černé Hory dovezli bod za remízu 1 : 1. Náš vedoucí
gól dal Tomáš Brantalík, který se na hřišti objevil po více než půlroční pauze
zaviněné zraněním.
V dalším kole jsme hostili předposlední tým tabulky FC NOBICA
Boskovice „B“, ale ani tentokrát jsme plně nebodovali. Rozešli jsme se smírně
po výsledku 2 : 2, a to jsme v poločase 0 : 2 prohrávali. Hráči Boskovic nám
názorně předvedli, co je to vytěžit z minima maximum. Asi 4 x během zápasu se
dostali na dostřel naší brány a po chybách naší obrany dali 2 góly. My jsme
naopak měli asi 6 „tutovek“ a nedali z nich nic. Hostujícího gólmana nakonec
překonali hlavičkami Dan Jedlička a střídající dorostenec Honza Fabiánek.
Přestože jsme jen remizovali, byl vcelku dobrý výkon týmu příslibem před
dalším utkáním.
Tím byl zápas na hřišti APOSU Blansko „B“, druhého týmu tabulky.
Po bojovném výkonu jsme v Blansku vyhráli 1 : 0 gólem Lukáše Ulče
z prvního poločasu, který padl po české uličce od Pavla Nečase a střele z běhu
bez přípravy. Domácí jsme zaskočili pohybem a naše výhra mohla být dokonce
mnohem vyšší, kdybychom proměnili řadu vyložených šancí ve druhé půli.
V dosavadních 4 utkáních jsme tedy získali 5 bodů, cenné přitom je, že
jsme 4 body „sebrali“ prvním týmům tabulky. Problémem je velice úzký
současný kádr, kdy řada hráčů nechodí. Trenér Šenk neměl ještě ani na jeden
zápas k dispozici základní sestavu. Snad se to do konce soutěže zlepší, aby
nemuseli za muže nastupovat dorostenci, mající v nohách předzápasová utkání.
A co hráče spolu s fanoušky, scházející se v hojném počtu na Žďárné,
ještě čeká ? V neděli 29.4. doma Velké Opatovice, potom venku Kořenec, 2 x
doma Kotvrdovice a Rudice, venku Doubravice, doma Jedovnice a 2 x venku
Skalice a Vísky. Začátky všech utkání doma i venku jsou v 16,30. Na hřiště
soupeřů pořádáme autobusové zájezdy, vše bližší je k dispozici ve vývěsce TJ a
na plakátech. Všechny příznivce na další utkání srdečně zveme.
Fotbalové jaro začalo samozřejmě také mládežnickým kolektivům.
Dorostenci, kteří byli po podzimní části na 5. místě se ziskem 29 bodů a skóre
40 : 36, vstupovali do jarní části oslabeni o klíčového hráče Marka Krátkého.

Ten se vrátil z hostování zpět do Šošůvky, což bude citelně chybět (na podzim
dal téměř polovinu všech střelných branek – celkem 18 a 3 x skóroval za muže).
Navíc toho ani dorost v zimní přestávce moc nenatrénoval, což se projevilo hned
v prvním utkání doma s Černou Horou drtivou porážkou 0 : 9. V dalších
zápasech se naštěstí dorostenci probudili a následující prohra „jen“ 1 : 2 na hřišti
druhého APOSU Blansko „B“ už signalizovala blýskání na lepší časy (skóroval
Honza Hlaváček). Z první jarní výhry se dorostenci radovali už v dalším kole,
když doma porazili Olomoučany 3 : 0 (branky dali Honza Hlaváček, Honza
Fabiánek a Adam Kugler). Z následujícího klání ve Svitávce dovezli dorostenci
bod za zaslouženou remízu 1 : 1, když branku vsítil Honza Fabiánek.
Další program dorostu, který hraje předzápasy doma od 14,15 hodin a
samostatně zajíždí na hřiště soupeřů, je následující : V neděli 29.4. doma Velké
Opatovice, po týdnu venku Kunštát, v úterý 8.5. doma Skalice (vložené kolo
od 16,30 hod.), pak doma Kotvrdovice a Lažany, ve středu 23.5. venku Lipovec
(vložené kolo od 16,30 hod.), v sobotu 26.5. venku Doubravice, poté doma
Lysice a venku Adamov a Ráječko.
Nejdéle čekali na jarní body žáci, určitě perspektivní tým s velice
„mladým“ kádrem. Na úvod jarní sezóny prohráli doma s Ráječkem 1 : 2 a
v derby ve Vavřinci 1 : 4, když v obou utkáních skóroval Roman Pospíšil. Poté
prohráli doma s Olomučanami 2 : 3 (branky vstřelili Ondra Čípek a Tonda
Razák). Až v neděli 22.4. dovezli žáci hned tři body z Blanska za vítězství 5 : 2
s APOSEM „B“. Tým podrželi oba brankáři – až do 10. minuty druhé půle
Honza Šmíd z Ludíkova, který za nás chytá od jara, a po jeho vyloučení pak
Tonda Razák. Střelecky se blýskl Roman Pospíšil, autor 4 gólů, pátý přidal
kapitán týmu Čípek. Následující program žáků : 29.4. doma derby se Šošůvkou,
venku Lažany, doma Kotvrdovice a Rudice, venku Lipůvka, doma Jedovnice,
venku Adamov a Bořitov. Domácí utkání žáků začínají v 10,00 hodin.
Na všechna zbývající utkání jarní části doma i venku vás srdečně zveme.
Bohaté občerstvení v domácím prostředí na Žďárné je zajištěno.
Závěrečné poděkování od celého oddílu kopané patří všem, kteří finančně
přispěli na zakoupení aparatury pro ozvučení fotbalového areálu. Příspěvek
poskytli Andrlíková Ludmila, Brandejský Martin, Broušek Pavel, Čípek Jan,
Čípek Vladimír, Haklová Vladimíra PhMr., Krška Zdeněk, Kuchař Zdeněk,
Luska Martin, Nečasová Hedvika, Pivoda Milan, Procházka Ivo MUDr., Sehnal
Jiří, Smejkal Drahoš, Sokol Jaroslav, Štěpaník Jiří, Vybíhalová Margita,
Vymazal Zdeněk, Zatloukal Miroslav ml. a Zouharová Květoslava.
Zdeněk Kučera
ŠACHY
Do našeho šachového mužstva se na podzim po roce vrátili z Boskovic
hráči Pavel Hubený a Leoš Ševčík a naopak loňská opora Jan Kavalír oznámil,
že v letošním roce bude z důvodu časového zaneprázdnění hrát minimálně.
Mužstvo tak nastupovalo zhruba ve stejně silné sestavě jako loni a cílem našeho
„áčka“ byl střed tabulky krajského přeboru. Vstup do soutěže byl úspěšný, když
jsme postupně porazili Komořany, Lokomotivu Brno F a Vyškov B, a jen

z Lipovcem B jsme zbytečně ztratili jasnou remízu. V dalších třech kolech jsme
narazili na favority celé soutěže. Začali jsme vysokou porážkou s Kuřimí, těsně
nás porazil pozdější vítěz krajského přeboru Tišnov a potom po velkém boji
i Vyškov. V posledních čtyřech kolech jsme hráli se střídavými úspěchy.
Nejprve jsme rozdrtili silný Adamov, v silně kombinované sestavě prohráli
s Rudicí B a vysoko zvítězili s Rudicí D. V Jevíčku v posledním zápase dostali
příležitost další naši šachisté a po porážce 3 : 5 jsme skončili z celkem dvanácti
družstev na pěkném šestém místě. Nejvíce se dařilo Ivoši Sedlákovi, Martinu
Pokladníkovi a Pavlovi Hubenému, tradičními oporami byli Petr Špičák a Leoš
Ševčík.
Naše „béčko“ v okresním přeboru předvedlo standardní výkony a skončilo
celkově na čtvrtém místě. Největšími oporami byli Petr Mikulášek a Hynek
Tůma.
Jako každý rok jsme pořádali tři šachové turnaje. Memoriál Jiřího Hasoně
za účasti 52 hráčů vyhrála naše bývala opora Karel Švehla, z našich hráčů se
umístili Petr Špičák na pátém a Martin Pokladník na šestém místě.
Vánoční turnaj za solidní účasti 65 hráčů vyhrál mnohonásobný vítěz
Pavel Masák. Druhé místo si prohodili letos druhý Pavel Loubal s loni druhým
Vlastimilem Chládkem, z našich šachistů skončil na vynikajícím šestém místě
Petr Špičák.
Okresní přebor v bleskové hře po dlouhém kralování Pavla Masáka
vyhrál poprvé Martin Handl. Naši se do první desítky tentokrát neprosadili.
Naopak triumfem našich skončil turnaj Chalópky Open v Jedovnicích. Vítězem
se stal Martin Pokladník před Petrem Špičákem a Karlem Němcem. Na turnaji
v bleskové hře v Městečku Trnávka v těžké konkurenci 92 šachistů z celé
republiky se naši také neztratili, když na výborném dvacátém šestém místě
skončil Karel Němec, na třicátém pátém Petr Špičák a na třicátém šestém Martin
Pokladník.
Karel Němec
Suché teplé počasí – hrozba přírodních požárů.
Po nezvykle teplé zimě přišlo jaro s téměř letními teplotami. S ním
i vysušená koryta potoků, louky a lesy. To je obrázek okolní přírody
přelomu měsíců dubna a května. Větrné a slunné počasí bez větších
dešťů je hlavní příčinou sucha, které v těchto dnech vládne celé
republice.
Příchod jara láká k různým úklidům a zahradnickým pracím, jako je
například vypalování trávy či pálení starého klestí a větví ze stromků.
Takové aktivity spolu se suchým a větrným počasím ale představují velmi
nebezpečnou kombinaci.
Právě nedbalost při vypalování trávy či klestí v přírodě je jednou
z nejčastějších příčin požárů, u nichž hasiči v jarních měsících zasahují.
V období, kdy panuje počasí jako v těchto dnech, stačí k propuknutí
ničivého živlu velmi málo.

Aby se takové případy omezily, měla by se dodržovat určitá pravidla,
která pomohou zabránit vzniku požárů. Jedná se například o zákaz
kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně ve volné přírodě,
v lesích či ve vzdálenosti 50 metrů od lesa. Lidé by neměli tábořit v lesích
ani ve volné přírodě mimo vyhrazená místa. Protože krůčkem k neštěstí je
často i nedopalek cigarety, je v lese a ve volné přírodě zakázáno
odhazování hořících nebo doutnajících předmětů.
Je třeba mít na vědomí, že při nedostatečném dohašení ohně
v přírodě hrozí pozdější opakované vznícení, či vznícení vzdálenějšího
místa. Vynikajícím vodičem tepla je totiž kromě půdy také kdejaká hadí či
myší chodba.
Zmiňované vypalování trávy je zakázáno hned několika zákony i
z jiného pohledu. Pomineme-li nebezpečí vzniku požáru, je třeba si
uvědomit, že velký žár, který při vypalování travního porostu vzniká,
nevratně likviduje různá vývojová stádia rostlin či užitečného hmyzu.
Kouřové zplodiny znečišťující ovzduší ohrožují, kromě jiných forem života,
také kolemjdoucí občany. Vypalování porostů vede v mnoha případech
k ohrožení či poškození zdraví člověka.
Závěrem tohoto příspěvku chci pozvat širokou veřejnost na
Den otevřených dveří hasičské zbrojnice,
který se uskuteční v neděli 6. května dopoledne od 8:30 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Rostislav Fiala,SDH Sloup
www.sdhsloup.unas.cz

Všem zapomětlivým připomínáme, že do konce měsíce března měl být zaplacen
poplatek za komunální odpad.

SLOUPSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HŘEBENÁČ

Vychází nepravidelně dle potřeb Úřadu městyse Sloup. Pro
všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci
cena 10,- Kč.
Toto číslo vyšlo 27. dubna 2007 v počtu 350 výtisků.

