Pomohou nám „evropské“ peníze ?
Již několik let trápí naši obec dva velké problémy, na jejichž vyřešení
nebudou vlastní prostředky v žádném případě stačit. Jedná se o výstavbu nové
čistírny odpadních vod (společné se Šošůvkou) a o snížení energetické náročnosti
základní školy. Stát nám s nimi i přes všechny sliby těch nejvlivnějších osob
dosud nepomohl, a spíše nás odkazuje na pomoc tzv. Evropských fondů.
Pomohou nám ?
Není žádným tajemstvím, že Česká republika je v čerpání evropských
peněz druhá nebo třetí nejhorší. Proč ? Sociálně-demokratická vláda vymyslela
pro ČR celkem 25 různých operačních programů a tedy 25 různých schvalovacích
procesů (některé země mají program jeden nebo dva). Poté nám hodně ublížila
skutečnost, že jsme se tak přesně rozdělili na dva nesmiřitelné tábory „levice“
a „pravice“, že jsme proto po volbách tak dlouho nedokázali sestavit žádnou
vládu, pozastavil se chod všech ministerstev a kvůli těmto domácím problémům
jsme nestíhali projednávat a schvalovat evropské dotační programy. Po volbách
se navíc vyměnili ministerští úředníci a ti noví se to museli nejdřív naučit. A co
všechno to způsobilo nám ?
Operační program Životní prostředí, který nám má pomoci, měl být
vyhlášen na počátku roku 2007, stalo se tak ale až koncem srpna, a to i přesto, že
nebyl vůbec schválen. Žádosti do 1. výzvy měly být předkládány od 3. září
do 26. října. Postupně se však začaly zveřejňovat omezující podmínky, které
vylučovaly další a další žadatele. Nakonec jsme byli sítem podmínek vyloučeni
i my, tentokrát proto, že nestavíme „na zelené louce“, ale obnovujeme již stávající
zařízení. Opět zcela zcestný argument, neboť špatná čistírna je přece horší než
žádná.
Nyní tedy čekáme na vyhlášení 2. výzvy, do níž se mají podávat žádosti
od 15. listopadu do konce roku a kde již žádná omezující kritéria nemají být. Bude
to ale pravda ? A pokud ano, tak budeme úspěšní ? Velkým problémem totiž
zůstává, že rozpočet cca 132 mil.Kč je na počet obyvatel Sloupu a Šošůvky přece
jen velkou částkou, i když z hlediska ochrany krasového podzemí je nová ČOV
nanejvýš potřebná. Vysoké rozpočtové náklady přinášejí navíc problémy už i se
zajištěním úvěru na pokrytí vlastního podílu, který se má pohybovat někde
kolem 30 mil.Kč.
Při takové zadluženosti obce kvůli nové čistírně odpadních vod bude velmi
odvážné souběžně připravovat další žádost na snížení energetické náročnosti
základní školy. Vyhovět podmínkám dotačního programu totiž znamená dostat
budovu školy z dosavadní nejhorší klasifikace energetické náročnosti do té
nejlepší, resp. do druhé nejlepší. To znamená kromě fasády a oken zateplit
i střechy a zmodernizovat celý systém vytápění, nejlépe s využitím alternativních
zdrojů. Náklady takového opatření se však blíží částce 60 mil.Kč a podíl
připadající na obec bude znamenat dalších cca 10-15 mil.Kč. Za tohoto stavu bude
nutno posečkat na rozhodnutí o dotaci na čistírnu, které by mělo padnout na jaře
příštího roku. Operační program Životní prostředí však nebyl schválen ani ke dni
vydání tohoto zpravodaje.
Starosta.

Z činnosti zastupitelstva městyse.
Letošní rozpočet městyse Sloup, popsaný v minulém
vydání zpravodaje, značně pozměnila havárie hlavních rozvodů
vody v základní škole. Drobné poruchy pozinkovaného potrubí,
dosud provizorně opravované školníkem, se staly téměř denní
záležitostí a při podrobné prohlídce před prázdninami bylo
zjištěno, že s výměnou hlavních ležatých rozvodů již nelze
otálet. Písemná žádost starosty adresovaná panu hejtmanovi
přinesla mimořádnou dotaci Jihomoravského kraje ve výši
450 tis.Kč, celkové náklady ale dosáhly částky 1.285 tis.Kč.
Kompletní výměnu téměř 1,5 km trub za nové potrubí z plastu
a mědi (požární voda) provedla o prázdninách firma Vrba s.r.o.
Blansko, která přitom akceptovala i požadavek přesunutí části
úhrady do příštího roku. Zastupitelstvo městyse totiž dokázalo
značným přehodnocením rozpočtu uvolnit pro letošní rok pouze
850 tis.Kč. I to samozřejmě znamenalo zrušení či omezení
některých plánovaných aktivit.
Největší investicí obce v letošním roce zůstalo pořízení
části inženýrských sítí pro sídliště Sloup-sever. Ve výběrovém
řízení na dodavatele splaškové a dešťové kanalizace, vodovodu
a přeložky Němčického vodovodu byla z pěti oslovených firem
vybrána jako nejvýhodnější nabídka Vodárenské akciové
společnosti a.s., divize Boskovice, s cenou díla 3.237.990,- Kč.
Napojení sídliště na rozvody nn zajišťuje jako investor sám
distributor E.ON Česká republika s.r.o., kterému městys Sloup
předtím zaplatil za připojení 22 rodinných domů částku
275.000,- Kč. Se stavbou místního plynovodu a slaboproudých
rozvodů se počítá v příštím roce a se stavbou komunikace,
chodníků a veřejného osvětlení pak v roce 2009.
Ne zcela se podaří dokončit rekonstrukci bývalé kotelny
a rozšíření hřbitova. Vlastní budova je zvenčí kromě nátěru
fasády a úpravy soklu hotova, zbývající vnitřní úpravy budou
dokončeny hned po odstěhování nájemců do nového vlastního
zařízení u benzínové čerpací stanice. Všechny venkovní úpravy
a vlastní rozšíření hřbitova bylo ale vlivem havárie vodovodu
v ZŠ nutno přesunout do příštího roku. Do konce roku by tak
mělo být zaplaceno cca 900 tis.Kč na vlastní budově (z toho
158 tis.Kč činila dotace Jihomoravského kraje) a cca 300 tis.Kč
na rozšíření hřbitova.
Stejně tak se nepodaří provést kompletní opravu oplocení
Salmova hřbitova. Z dotace Jihomoravského kraje ve výši 100
tis.Kč a příspěvku městyse 120 tis.Kč bude provedena podélná
jižní strana oplocení, včetně opravy podezdívky. Zbývající část
oplocení bude opravena v příštím roce.
Již koncem května bylo na prostranství mezi kulturním
domem a mateřskou školou pořízeno dětské hřiště. Investice
za 40 tis.Kč však neslouží pouze těm nejmenším, kterým byla
určena, ale i místním výrostkům, kteří nenechají na pokoji nic.

Ubohý projev některých z nich na čerstvém betonovém
základu pro opravený kříž v ulici Hybešova vyvolává hlavně
lítost nad tím, kam až může dospět dnešní výchova nevýchova.
A vůbec nejsmutnější je to, že opravit umělecké dílo vadí také
některým dospělým spoluobčanům, a to pouze proto, že se
jedná o kříž. Nezbývá než jim popřát, aby ten svůj životní
neměli až příliš těžký. Dokonalou opravu kříže za 100 tis.Kč
provedl umělecký restaurátor František Brodecký z Lysic.
Opravený kříž posvětil místní pan farář P. Karel Chylík v neděli
28. října odpoledne.
Přes všechny finanční obtíže se podařilo uhájit v rozpočtu
částku 150 tis.Kč na zlepšení kvality pitné vody provedením
dvou nových vrtů na Žďárné pod vodojemem a na ověření
jejich vydatnosti a kvality vody čerpací zkouškou. Žádost
o dotaci na vyzbrojení vrtů nám ale Jihomoravský kraj zamítl,
takže pokud vodu najdeme, bude napojení vrtů do vodojemu
provedeno v příštím roce. A pokud se dílo podaří, budou zdroje
na Lukách využívány opravdu jen jako záložní a vody se budou
mísit již jen ojediněle nebo vůbec. Vrty na Žďárné provede
firma OHGS s.r.o. Ústí nad Orlicí v posledním listopadovém
týdnu. O stavbě nové ČOV a kanalizace (společném díle se
sousední Šošůvkou) se píše v úvodníku tohoto čísla.
V souvislosti s očekávanými vysokými náklady v oblasti
vodárenské infrastruktury (vlastní podíl na stavbě čistírny
odpadních vod a kanalizace a pořízení nových zdrojů vody)
bude zastupitelstvo městyse na svém prosincovém zasedání
rozhodovat o zvýšení vodného a stočného, jak již bylo
avizováno v minulém čísle zpravodaje. Prostor pro toto opatření
jsme si vytvořili udržením vodného a stočného na úrovni
41,69 Kč/m3, když cena svazková (ve většině měst a obcí
okresu) je již 58,28 Kč/m3 (bez DPH).
Zastávkový přístřešek u Peregrýnka z rozpočtu opět
vypadl, a to nejen vlivem rozpočtových opatření, ale také proto,
že jeho umístění neschválil dopravní úřad. Projekt zastávky
bude z toho důvodu nutno přepracovat, přístřešek umístit
mimo rozhledový trojúhelník křižovatky a přitom se vyhnout
všem inženýrským sítím.
Jistou polemiku vyvolala plánovaná opatření komplexní
pozemkové úpravy, konkrétně výstavba rybníka a především
polní cesty na Lukách. Kromě převládající euforie z výhledu
další možnosti příjemné vycházky po pěkné cestě k rybníku
na Lukách vzneslo několik občanů námitku ke zpevňování cesty
až k Vlčí skále. I když jejich argumentaci do jisté míry
rozumím, jsem přesvědčen, že nakonec budeme všichni
spokojeni. Neudržitelný je dnešní stav, kdy po cestě se téměř
jezdit nedá a v důsledku toho vzniká cesta jiná, vedoucí přes
soukromé louky. Polní cesta je dnes stavebně povolena, žádost
o povolení rybníka je podána. K realizaci by mělo dojít,
jakmile bude mít Pozemkový úřad peníze.
Starosta.

Záznam o rabování v jeskyních.
O krádežích v našich jeskyních již bylo popsáno mnoho stran papíru.
V dobách, které si ještě dobře pamatujeme, šlo často o krádeže „na památku“
a někdy i o případy větší, kdy již šlo o finanční zisky. V dávnějších dobách, kdy
se náš „horský“ kraj vyznačoval velkou chudobou, bylo rabování v jeskyních
často stimulováno prostou starostí o přežití či přilepšením k bídnému domácímu
rozpočtu. I když takovéto důvody snadněji pochopíme, lze jen stěží přesně určit
rozsah škod takto způsobených. Následující ukázka je opisem ze staré školní
kroniky.
…veliké potopy na tisíce pravěkých savců, jichž pozůstatky prvně tu
na světlo vydobyl v letech 1856 Dr. Wankel z Blanska. Vykopal mnoho set lebek
medvěda skalního, ano i celé kostry rozličných jiných předpotopních zvířat.
Zevrubnějšího světla o tom podal tentýž Medic. Dr. Wankel neunavený badatel
v jeho popsaních. Při vykopávání těchto kostí vybírával si Dr. Wankel některé
kosti, zvlášť ale lebky, ostatní kosti ponechávaje zaměstnaným v jeskyních
dělníkům, tj. kopáčům, jež je na váhu židům prodávali. Jelikož byli od Dr.
Wankela dobře placeni a i za kosti od židů peníze hojně tržili, to přimělo jiné
dělníky nejen ze Sloupa, ale i ze Šošůvky, že bez objednávky pro sebe jali se
v jeskyních kopati. Vykopané lebky roznášeli po větších městech a ostatní kosti
prodávali židům do Boskovic a i také do Brna voziti nechali. V měsíci říjnu,
listopadu a prosinci roku 1877 patnáct až dvacet osob dílem ze Sloupa, dílem
ze Šošůvky dnem i nocí v jeskyních Sloupských kosti vykopávajíce na sta a snad
ještě více centů těchto vzácných památek na světlo vydobyli, za levný peníz
židům k roztlučení na moučku odprodali. Protože rozhodnuto nebylo, kdo jest
vlastníkem Sloupských jeskyní, zdaž obec neb velkostatek Rájecký, popílili si
dělníci, aby dříve než to někomu co majetníku přiřknuto bude, mnoho centů kostí
vykopali. Tímto činem a způsobem přišly jeskyně, zvlášť chodby jejich
k zpustošení a zároveň oloupeny byly o vzácnou památku. V měsíci lednu 1878
odvážili se mnozí dělníci, ano i občané, poboční chodbou oklikami do propasti,
dolní to vodárny, uvnitř jeskyň pomocí žebříků cestu hledati, kterouž nalezše,
tam krápníky dláty úplně vydlabávati se jali a za laciný peníz ku prodeji
nabízeti.
Tomuto pustošení (vykopání kostí a dobývání krápníků) chtěje přítrž učiniti,
žádal Dr. Wankel tehdejšího starostu Weselého, by zapověděl v jeskyních kopati
a krápníky urážeti. Anto žádost jeho neprospěla, oznámil takové hospodaření
zemskému výboru a ještě na vyšší místo, čehož následek byl, že došel zákaz
v jeskyních Sloupských kostí vykopávati.
Tohoto zákazu mnozí nedbali a museli c. k. četnictvem z jeskyň násilím
vyvedení a pak c. k. soudem vězením potrestáni býti. Tentýž trest zaštítil i ty,
kteří kosti po zapovězeném kopání odkoupili.

Důkaz, že se dělníkům vykopávání kostí zalíbilo, že jediná osoba více
zlatých prací vyziskovala jest, že po oné zápovědi v noční době výdělku onoho
sobě hleděli. Když toto jich jednání zpozorováno a i noční dobou četnictvem
stíháno bylo, šli oni dělníci do jeskyň ležících v úžlabině od Sloupu jižně
k železným hutím Blanenským se táhnoucím a v těch nanovo kosti vykopávajíce.
I tuto byli revírníky stíháni a některé z větších jeskyň i zazděny, totiž vchody
jeskyň.
Litovati jest, že onen zákaz ničení jeskyních památek přišel pozdě.
K výše uvedené ukázce ještě několik dodatků na vysvětlení. V židovské
části Boskovic byla továrna na spódium, což je kostěné uhlí. Sem byly kosti
dováženy nejen z našich jeskyní, ale třeba i z holštejnské hladomorny. Spódium
používal například rájecký cukrovar k filtraci cukerných roztoků. Ve Sloupě
svého času působil obchodník Karel Donné (syn francouzského vojáka, jehož
potomci stále bydlí na našem okrese), který zde několik let vykupoval lebky
a obchodoval s nimi. Pak se odstěhoval do Jedovnic.
Miloslav Kuběna, kronikář

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu.
Na sobotu 15. září jsme připravili pro všechny naše příznivce další zájezd.
Ráno bylo zamračené a deštivé, ale už první naše zastavení v Rychnově
nad Kněžnou doprovázelo sluníčko. Opočno nás přivítalo hasičskou soutěží,
kterou si někteří z nás nenechali později ujít. Samotný zámek stejného názvu je
krásnou renesanční stavbou, jejíž historické interiéry s dobovým zařízením
doplňují cenné umělecké sbírky mimoevropských zbraní a další sbírky z Afriky
a Ameriky. Zámkem nás provázel starší milý pan průvodce se smyslem
pro humor.
Po obědě nás autobus převezl do Třebechovic pod Orebem – města, které
vlastní unikátní nejcennější betlém, patřící od roku 1999 mezi národní kulturní
památky. Jeho stáří se odhaduje na 100 let, měří 7 metrů a má 373 různých
postaviček, které vytvořili Josef Probošt a Josef Kapucián. Odtud také název
Proboštův betlém. V interiéru muzea se nachází dalších 300 malých betlémků,
každý jiný a originální.
Po malé pohodové pauze jsme se přesunuli na konečnou zastávku výletu –
zámek Častolovice. Tato renesanční nádhera nás přivítala svatební náladou
a krásnou nevěstou. Poté se nás ujala mladá, vtipná a usměvavá slečna
průvodkyně. Veškeré místnosti jsou zdobeny malovanými kazetovými stropy
a sbírkami obrazů a zařízeny jsou v různých stylech, ukazujících dřívější život
na zámku. Okolí doplňuje anglický park s růžovou a vodní zahradou a obora
s bílými daňky. Snad jen dodám, že nynější majitelka zámku je hraběnka Diana
Šternbergová.

Cestou domů jsme se zastavili v Litomyšli na kávě, čaji, pivu i dobré
večeři. Co říci závěrem ? Jako účastnici zájezdu se mi to vše velmi líbilo a jako
organizátorka doufám, že se zájezd líbil i všem zúčastněným. Poděkování patří
naší stálé průvodkyni paní Ivě Augustové.

Blahopřejeme našim jubilantům
Červenec

Srpen

Boudná Drahomíra, č.p. 179 ............ 50 r.
Kuncová Jitka, č.p. 63 ...................... 50 r.
Kouřilová Anna, č.p. 160 ................. 60 r.

Horbal Michal, č.p. 144 .................
Svoboda Jan, č.p. 219 ....................
Bezděková Vladimíra, č.p. 146 .....
Dobiášek Josef, č.p. 89 ..................
Fiala Jiří, č.p. 13 ............................
Pejchalová Božena, č.p. 58 ............
Mrázková Jana, č.p. 178 ................

Září
Pivoda Milan, č.p. 225 .................... 50 r.
Vymazal Petr, č.p. 111 .................... 50 r.
Jelínek Jiří, č.p. 167 ........................ 60 r.
Souček Josef, č.p. 168 ..................... 60 r.
Tůmová Mária, Mgr., č.p. 157 ......... 70 r.
Raudenská Marie, č.p. 160............... 75 r.
Pospíchal Alois, č.p. 130 ................. 81 r.
Beran Josef, č.p. 155 ........................ 83 r.
Hasoň Antonín,č.p. 34 ..................... 83 r.
Svobodová Marie, č.p. 7 ................. 88 r.
Listopad
Vybíhalová Margita, č.p. 220 ......... 50 r.
Staňková Květoslava, č.p. 216 ........ 82 r.
Ševčík Josef., č.p. 131 ..................... 86 r.

50 r.
50 r.
80 r.
81 r.
85 r.
85 r.
87 r.

Říjen
Chalupníková Oldřiška, č.p. 25 ..... 60 r.
Sedláková Marie, č.p. 184 .............. 60 r.
Tůma Jan, Mgr., č.p.157 ................ 70 r.
Žák Josef, č.p. 85 ........................... 70 r.
Prosinec
Filková Růžena, č.p. 79 .................. 70 r.
Kratochvílová Marie, č.p. 154 ........ 81 r.
Hasoňová Olga, č.p. 120 ................. 83 r.
Doležel Jan, č.p. 126 ....................... 91 r.

V letošním roce se ve Sloupě narodilo již 13 nových občánků. Naposled
jsme v sobotu 25. srpna na radnici přivítali Tatianu Balcarovou z č.p. 165 (nar.
24.5.), Lauru Olivii Smejkalovou z č.p. 80 (nar. 15.6.) a Natálii Jedličkovou
z č.p. 72 (nar. 7.7.). Poté se narodili ještě Adam Bedáň z č.p. 127 (4.8.), Lukáš
Daněk z č.p. 160 (nar. 15.8.), Pavel Václavek z č.p. 157 (nar. 11.9.), Šimon
Šebela z č.p. 205 (nar. 13.9) a Šimon Štrajt z č.p. 156 (nar. 24.9.). Další vítání
proběhne v sobotu 10. listopadu.

Se sedmi spoluobčany jsme se letos naopak rozloučili. Od posledního
vydání zpravodaje to byli paní Jitka Řezníková z č.p. 168 (+ 7.5.), pan Arnošt
Vitoul z č.p. 217 (+ 26.6.), paní Miroslava Trundová z č.p. 81 (+ 20.10.) a paní
Vlasta Šromová z č.p. 94 (+ 21.10.).
Sňatků bylo letos prozatím 22, z toho 9 v obřadní síni úřadu městyse,
7 v kostele ve Sloupě, 2 v kostele v Petrovicích, 3 v jeskyních a 1 na rozhledně
ve Veselici.
Pozvánky :
Neděle 18.11. – 15,00 hodin v kulturním domě divadelní představení
ochotníků z Rájce-Jestřebí s názvem „Doba kamenná“ (autor Pavel Němec).
Sobota 15.12. – 14,30 hodin v kulturním domě posezení pro starší
spoluobčany s umělci z Opavy.
Úterý 18.12. – zájezd do Městského divadla v Brně – muzikál „Svět plný
andělů“. Bližší informace později.
Pátek 18.1.2008 – Sousedský bál – k tanci a poslechu hraje skupina
MAGNUM pod vedením Antonína Veselého ml.
Ludmila Mynaříková, předsedkyně VPOZK

Sloupským sportem
AEROBIK
Po prázdninách – hned v úterý 4. září – opět začaly v tělocvičně základní
školy hodiny aerobiku. Cvičíme každé úterý a čtvrtek od 19 do 20 hodin.
Úterky jsou převážně posilovací a protahovací, oproti tomu čtvrteční hodiny
jsou více dynamické, zaměřené spíše na aerobik nebo step aerobik.
Vstup do tělocvičny stojí 15,- Kč/1 lekci. Dále se dají zakoupit cenově
výhodné permanentky a to : 130,- Kč/10 lekcí, 240,- Kč/20 lekcí a 400,- Kč/40
lekcí. Na cvičení je třeba si vzít obuv do tělocvičny (nejlépe botasky
s neklouzavou podrážkou), pití a ručník.
Na podzim jsou navíc připravena speciální sobotní cvičení. První se
uskutečnilo 6.10.2007. Vše ostatní se dozvíte na dalších hodinách aerobiku nebo
na nástěnce na náměstí. Těšíme se, že si přijdete zpříjemnit všední večery
a sobotní dopoledne.
Sloupské cvičitelky.

KOPANÁ
V sezóně 2006/2007 se naši muži jako nováček Okresního přeboru
umístili na 6. místě, měli nejlepší útok v soutěži (74 vstřelených gólů) a stali se
nejúspěšnějším týmem na cizích hřištích. Do podzimní části ročníku 2007/2008
jsme tedy vstupovali s dobrým vkladem a mírným optimismem. Jenže kde
loňské sněhy jsou. Po odehrání 12 kol se tým krčí na 12. místě tabulky se
ziskem pouhých 11 bodů a jen 2 body ho dělí od sestupových míst.
Ti, kteří vědí, jak to v kopané chodí, upozorňovali na to, že nejkritičtější
bývá druhý rok ve vyšší soutěži. Po odchodu hráčů, kteří zanechali aktivní
činnosti (Jedlička, Ulč, Peřina – ten ještě občas v nouzi pomůže) se ukázalo, že
hráči, kteří je měli nahradit, zatím nedosahují jejich úrovně. Výboru oddílu
kopané se podařilo zajistit na hostování z Rájce Michala Zouhara a Davida
Hebelku (na 1 rok), z Aposu Blansko Tomáše Nevřelu a ze Skalice Richarda
Němce (oba na ½ roku) a na přestup z Velkých Opatovic Zdenu Trefila. I tak se
však trenér Olda Šenk před každým utkáním potýká s nedostatkem hráčů a ani
jednou se mu pro absence a zranění nepodařilo postavit ideální sestavu.
Hrajeme špatně v obraně, kde jsme se 35 obdrženými brankami třetí
nejhorší v soutěži (horší jsou jen Vísky – 39 gólů a Velké Opatovice – 41 gólů).
Předstoper Miloslav Hudec pravidelně směnuje a proto neodehrál ani polovinu
zápasů, další adept na tento post Tomáš Brantalík také často chybí a tak musí
zaskakovat dorostenec David Kugler, který má ale už za sebou předzápas
dorostu. Ještě štěstí, že je spolehnutí na oba brankáře – Zdenka Mynaříka a
Davida Šmídu. Snad jim forma vydrží i v posledních dvou kolech, kdy je reálné
v domácích utkáních s Velkými Opatovicemi a Vískami získat ještě 6 bodů.
Proti jaru se zhoršila také hra zálohy, která bývala naší nejsilnější řadou
a dnes se stále hledá. Nemohou se chytit ani zkušení hráči Sekanina, Libor
Zouhar a Nečas a řada dalších, kteří podávají nevyrovnané výkony. Velkým
problémem pro nás je dát gól, zatím jsme jich vstřelili jen 20 (Libor Zouhar 7,
Pavel Nečas 4, Sekanina a Trefil 2).
Výsledky dosud sehraných utkání : Vísky venku 2:0, Drnovice doma 1:2,
Boskovice venku 0:8, APOS „B“ doma 5:2, Jedovnice venku 1:3, Bořitov venku
2:5, Doubravice doma 3:0, Kořenec venku 0:3, Lysice doma 4:4, Rudice venku
1:1, Kotvrdovice doma 1:3, Lipovec venku 0:2.
Také dorostenci v sezóně 2006/2007 OP obsadili pěkné 6. místo, což byl
po létech absence oddílu v dorosteneckých soutěžích úspěch. K oporám našeho
týmu patřili i tři dorostenci ze Šošůvky (Krátký, Petlach a Doležel) a dva
z Vavřince (Partyka a Manoušek). Hráči ze Šošůvky již hostování ukončili,
vavřinečtí u nás zůstali i pro tuto sezónu a navíc přišel ze Šošůvky Honza
Kuchař.

Dorost nezačal sezónu dobře, hned v úvodním kole prohrál v Rudici
vysoko 1:7, pak ale přišla šňůra vítězství a po sedmém kole byl náš dorost
na prvním místě tabulky z 18 účastníků. Následující krize a řada 7 prohraných
utkání za sebou ale znamenala pád až na 13. místo. Po poslední remíze
s Doubravicí si pak tým o jedno místo polepšil. Střelecky se zatím nejvíce daří
Štěpánu Strachoňovi, Honzovi Fabiánovi a Honzovi Kuchařovi. Trenéry týmu
jsou Jiří Pekárek ml. a Martin Pivoda.
Žáci obsadili v ročníku 2006/2007 OP 10. místo. Již v průběhu sezóny
bylo trenérskému triu Nečas, Kadlec, Skoupý jasno, že v následujícím ročníku
2007/2008 bude družstvo trpět nedostatkem hráčů. V kádru jsme sice měli
hodně mladých do 9 let, ale chyběli starší, zkušenější. S podobnými problémy se
potýkala i Vavřinec, a tak došlo k dohodě, že starší žáci obou týmů budou hrát
za Sloup a mladší jako přípravka za Vavřinec. A že to byl dobrý tah, ukazují
výsledky žáků i přípravky.
Žáci mají po 11 kolech na kontě 13 bodů. Nejlepšími střelci jsou sloupští
Dix Svoboda a Ondra Čípek, velkou oporou je vavřinecký brankář Radim Kočí.
Velká škoda je, že pro zranění prstu několik utkání chyběl, kdyby toho nebylo,
mohlo být bodů více.
Výbor oddílu kopané má před sebou náročné úkoly. Pro jarní část sezóny
bude třeba udělat vše pro posílení kádru, aby se okresní přebor ve Sloupě kopal
i v sezóně 2008/2009.

LEDNÍ HOKEJ
I když ještě téměř dva měsíce bude trvat podzim, o slovo se v okrese
Blansko již přihlásily také zimní sporty. V sobotu 20.10. začal okresní přebor
v ledním hokeji.
Naši hokejisté hrají ve skupině společně s týmy Adamova, Březiny,
Blanska „C“, Lysic, Černé Hory, Letovic, Rájce-Jestřebí a Kunštátu. Devět
účastníků si to mezi sebou rozdá dvoukolově, což znamená pro každého
16 utkání. Hraje se v pevných termínech na ZS v Blansku a v Boskovicích.
Naším prvním soupeřem byl odvěký rival z Rájce-Jestřebí. Prohráli jsme
3:9 (1:1, 1:1, 1:7), když o výsledku se rozhodovalo až v závěrečné třetině.
V naší sestavě chyběla řada opor (Radek Kučera, bratři Kuchařové a další),
o nichž se neví, zda se vůbec na ledě objeví.
Ve druhém utkání jsme podlehli Letovicím 2:4 (0:1, 2:1, 0:2). Zatím tedy
prohráváme zápasy v závěrečných třetinách.
Podrobný program a komentáře k jednotlivým zápasům najdete
na internetu (www.sloup.info) a ve vývěsce TJ Sloup.
Zdeněk Kučera

Jak dál ve společnosti Relaxa ?
Letos v srpnu uplynulo již 15 let od vzniku společnosti Relaxa, vytvořené
z potřeby vyřešit složitou situaci vzniklou náročnou přestavbou letní restaurace na
koupališti, značným zadlužením jejího bývalého vlastníka TJ Sokol a jeho spory
s tehdejším provozovatelem restaurace – firmou Z+V.
Původní čtvrtinové podíly společníků TJ Sloup, Obec Sloup, CIRA s.r.o.
a František Vašíček se změnily počátkem roku 1995, kdy TJ Sloup převedla objekt
restaurace jako nepeněžitý vklad do společnosti, ta o jeho hodnotu 1.065 tis.Kč
zvýšila základní jmění a společníci se dohodli na podílech TJ Sloup – 45 %, Obec
Sloup – 15 % a CIRA s.r.o. a František Vašíček shodně po 20 %.
K další zásadní změně došlo v roce 1997, kdy TJ Sloup převedla celý svůj
obchodní podíl na Obec Sloup a ta se zavázala dotovat provoz sportu ve Sloupě
z obecního rozpočtu. Tím okamžikem se TJ Sloup „zbavila starostí“ o obchodní
společnost a s podporou obecní kasy se začala starat výhradně o sport.
V roce 2003 došlo k převodu 20 % podílu firmy CIRA s.r.o. na Aluminium
Group a.s.
Od dohody o srovnání podílů na třetiny spojené s převodem objektu
koupaliště z obce na Relaxu (schválené v loňském roce valnou hromadou Relaxy
i zastupitelstvem obce) společníci nakonec odstoupili, takže aktuální stav obchodních
podílů je Obec Sloup – 60 % a Aluminium Group a.s. a František Vašíček shodně
po 20 %. Přitom existuje dohoda, že o další příležitostné vklady všech tří společníků
budou obchodní podíly postupně upravovány.
Přes všechny uvedené přesuny, doprovázené vždy velmi složitými a někdy
i emocionálními jednáními, je dnes společnost Relaxa v podstatě konsolidovaná. Je
napraven počáteční hrozný stav, kdy všechno na Žďárné stálo na cizích pozemcích.
Tělovýchovná jednota má dnes „svoje“ krásné fotbalové hřiště a kabiny a Relaxa má
„svůj“ opravený a rozšířený autokempink. K rozlousknutí zbývá koupaliště, kde jsou
pozemky TJ, restaurace Relaxy a bazén obce.
A na koupališti přetrvávají také problémy provozní. Bazén je po nákladné
opravě plně funkční a hojně navštěvovaný, avšak na velmi krátkou dobu a
za zcela zvláštní cenu, kdy se již několik let o jeho provoz stará sám starosta. Kde
jsou ty časy, kdy obec byla plná studentů a důchodců, kteří si chtěli v létě přivydělat.
S provozem bazénu je totiž spojená dost značná odpovědnost, a tu si na sebe dnes
nechce nikdo vzít. Nezbytné bude zaměstnávat na koupališti kvalifikované plavčíky
(při velikosti našeho bazénu hned dva), čímž se provoz pochopitelně dost prodraží.
Bude vůbec někdo nadále ochoten toto pěkné a lákavé, leč ztrátové zařízení
provozovat ?
Ztrátu na koupališti by mohla a měla kompenzovat restaurace. Už řadu let se
však nedaří ani toto. Přece jen se jedná se o sezónní zařízení, hodně ovlivněné
počasím, počtem pohostinských podniků v obci, složitostí zajištění zkušeného a
kvalifikovaného personálu na velmi krátký úvazek a v poslední době i nedobrou
pověstí. Již dlouho nemá Relaxa šťastnou ruku při výběru nájemců, proto začala
provozovat restauraci sama, očekávaný výsledek se ale nedostavil.
Po analýze výsledků letošní sezóny se nyní zvažuje poskytnutí celého areálu
koupaliště do dlouhodobého pronájmu, resp. i prodej restaurace spojený
s pronájmem bazénu a použití získaných prostředků na investice do kempu
(výstavba chatek).
Ing. Josef Mikulášek, starosta a jednatel

NABÍDKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY.
Základní škola Sloup nabízí následující kurzy pro dospělé :

1. POČÍTAČE pro začátečníky i pokročilé.
Práce s programy Word a Excel, Internet. Cena 1050,- Kč za 20 lekcí.
2. PLAVÁNÍ.
Zdokonalovací kurz pro dospělé neplavce. Cena 900,- Kč za 15 lekcí.
3. RUČNÍ PRÁCE.
Malování na hedvábí – cena 350,- Kč.
Papírový pedig – cena 150,- Kč.
Batika, savování – cena 150,- Kč.
Přihlášky a další informace na telefonním čísle 516 435 337 nebo
na www.zssloup.net.

POZVÁNKA NA SILVESTRA
Sbor dobrovolných hasičů zve všechny občany do kulturního domu na

HASIČSKÝ SILVESTR 2007.
K tanci a poslechu hraje skupina Medium.

Vstupné 250,- Kč.

V ceně vstupenky je večeře a občerstvení na stole.

Bohatá tombola.

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 31. října 2007 v počtu 350 výtisků.

