Stávka.
V úterý 4. prosince si pracovníci ve školství vystávkovali jednu miliardu
navíc ze státního rozpočtu, což jim v příštím roce přinese na výplatní pásce
zvýšení o necelé dvě stovky.
Snad se nyní v klidu zamýšlí nad tím, zda bylo odpovídající postavit kvůli
tomu tisíce rodičů před problém „co s dětmi“ a nakolik výchovné bylo takovéto
počínání pro děti samotné.
Cílem školských odborů přitom bylo docílit navýšení rozpočtu školství
pro příští rok alespoň o 3 miliardy, z čehož cca 2,5 miliardy mělo být na mzdy
a asi 0,5 miliardy na zachování prostředků na další vzdělávání školských
pracovníků a na učebnice a další učební pomůcky, aby se prý nezvyšovaly
náklady také rodičům žáků.
Možná někteří rodičové ušlechtilým pohnutkám o ochraně jejich
peněženek uvěří, důležitější pro ně ale zcela jistě je, aby škola jejich ratolesti
především co nejvíce naučila. Ztráta času spojená s každým „zbytečným dnem
volna“ tomu určitě nepřispívá.
Rozhodně nechci zpochybňovat zákonnou možnost vyjádření důvodných
požadavků určitých profesí formou stávky, ale jsem přesvědčen, že tento způsob
je na místě pouze v případě krajní, bezvýchodné situace, kdy ta či ona zájmová
skupina či profese je opravdu ohrožena, a ptám se, zda tato situace – pokud se
týče platů ve školství – již nastala. Statistiky o kupní síle v České republice svědčí
jednoznačně o tom, že na tom v porovnání s jinými zeměmi nejsme vůbec špatně.
Naše školství je mnohem více ohroženo tím, že nám stát v porovnání
s jinými zeměmi přispívá mnohem méně na provoz škol (1.380,- Kč na žáka)
a nedává vůbec nic na investice do školních budov (kromě pár šťastných, kteří
„něco urvou“ z dělení poslaneckého medvěda). Na místě tedy je „bít na poplach“
především z tohoto důvodu, aby bylo vůbec kde učit.
Zkusme trochu počítat. Podle statistiky školských odborů je průměrný plat
ve školství 19.105,- Kč. Na nárůst platů o 1 % (tj. o 191,- Kč) je přitom třeba částky
734 miliónů. Částka 2,5 miliardy na mzdy by tedy pomohla každému
pracovníkovi ve školství částkou zhruba 600,- Kč hrubého měsíčně.
Pokud by se tyto prostředky podařilo ve státním rozpočtu při jeho dnešním
již téměř biliónovém dluhu najít a pro školství uvolnit, nebylo by potřebnější dát
za ně do pořádku zhruba 50 škol podobných té naší, zateplit je, vyměnit v nich
okna a pořídit v nich moderní systémy vytápění ? Jedině tato opatření mohou
prodloužit životnost školních budov, ušetřit značné provozní prostředky a zajistit
tak našim žákům a pedagogickým pracovníkům střechu nad hlavou.
Pokud se to totiž během pár let nepodaří, začne být provoz v našich
školních budovách vzhledem ke snižujícímu se počtu žáků a růstu cen energií
pro mnohé obce tak ztrátový, že si ho nebudou moci dovolit. Potom už nebude
v sázce pár set korun měsíčně, ale opravdu holá existence.
Proto vyzývám všechny školské odboráře, aby při všech svých dalších
iniciativách v záležitosti „více peněz pro školství“ mysleli především na tento
existenční problém.
Starosta.

Z činnosti zastupitelstva městyse.
Nejpodstatnějším
rozhodnutím
zastupitelstva
městyse
na jeho posledním zasedání v tomto roce, které se uskutečnilo
28.11.2007, bylo zvýšení ceny vody pro rok 2008. Přitom
překvapilo, že ani toto téma, předem avizované už v předchozím
vydání Hřebenáče, nepřivedlo do zasedací místnosti více
občanů, než je u nás obvyklé (přítomno bylo 6 občanů). A to se
jednalo o poměrně skokové zvýšení, zajišťující přiblížení naší
ceny k ceně Svazku obcí okresu Blansko, a tedy i Šošůvky,
s níž hodláme vybudovat společné zařízení – ČOV a kanalizaci.
Výchozím stavem bylo vodné 16,- Kč/m3 a stočné 23,70
Kč/m3, tedy celkem 39,70 Kč/m3 (s DPH 41,69 Kč/m3). Cena
ve Svazku obcí, z něhož jsme v roce 1998 vystoupili, přitom
byla již 55,50 Kč/m3 (s DPH 58,28 Kč/m3).
Cílem zdražení rozhodně nebylo nutně se přiblížit ceně
většiny obcí, ale hlavně „sladit cenu stočného“ se sousední
Šošůvkou, neboť po vybudování společné čistírny budeme
pochopitelně muset vybírat v obou obcích stejné stočné.
S dokončením společného díla se dnes počítá do konce roku
2010, kdy s největší pravděpodobností dojde k ještě jednomu
zvýšení stočného na úroveň 35 – 40 Kč/m3, s nímž se potom
podle podmínek dotačního titulu nesmí minimálně 5 let hýbat.
Vzhledem k současné politické a společenské situaci, kdy
zdražování je hlavním tématem všech diskusí, nebylo
rozhodování o zvýšení ceny vody jednoduché. Zastupitelé se ale
jednomyslně shodli, že lepší je učinit při zdražování do konce
roku 2010 dva menší kroky než jeden velký.
Od 1.1.2008 tedy budou všichni napojení na kanalizaci
platit za stočné o 6,30 Kč/m3 více než dosud, tj. 30,- Kč/m3.
Dalších 3,70 Kč/m3 si připlatíme za vodné, které tak dosáhne
výše 19,70 Kč/m3. Ceny ve Svazku jsou 30,10 a 29,25 Kč/m3.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Snad nás přitom uspokojí skutečnost, že tak posílíme
obecní rozpočet o 250 tis.Kč ročně, což využijeme na posílení
a zkvalitnění vodních zdrojů a na splácení půjčky na novou
čistírnu (od roku 2011 bychom měli splácet cca 390 tis.Kč
ročně + úroky, které v prvním roce budou činit asi 500 tis.Kč).
S ohledem na uvedené skutečnosti schválili zastupitelé
také upravený rozpočtový výhled, v němž je kromě dopadů
stavby nové čistírny upřednostněna generální oprava základní
školy (zateplení a úsporné vytápění) a nákup dalších pozemků
pro výstavbu bytových objektů.
Ještě před zahájením splácení nové ČOV stihneme
v příštím roce dokončit opravu bývalé kotelny a rozšíření
hřbitova, včetně všech okolních terénních a sadových úprav,
do nichž zahrneme i novou dlažbu v pasáži nákupního
střediska.
Starosta.

Nové verze o převozu sloupské Piety.
Hned na úvod musím konstatovat, že kolem sochy sloupské Piety je toho stále
mnoho nejasného. Z těch věcí, které se podařily objasnit bych snad zopakoval
pouze to, že socha byla vyřezána z topolového dřeva (dříve se soudilo, že je z lípy)
a určilo se přibližně její stáří – konec 15. století.
Nyní bych se chtěl věnovat převozu sochy od brněnských minoritů do Sloupa.
Oficielní a dosud jednoznačně přijímaná verze prakticky vychází z popisu Jana
Nepomuka Soukopa, který ji uvedl v knize Kytečka ze Sloupa. Z ní cituji: Řečená
socha pochází z klášterního chrámu ctihodných otců Minoritův Brněnských, kdežto
před časem na zvláštním oltáři k veřejné úctě vystavena byla. Když pak L.P. 1728
dotčený kostel opravován býti musel, stalo se, že oltářův i veškerého nářadí
chrámového vyklízeno, tudíž i milostná socha Matky Boží nazatím odstraněna jest
do chodby klášterní. O tom dozvěděv se tehdejší Excellenc pán Karel Ludvík hrabě
z Rogendorfu, pán v Rejci a Jedovnicích, jakožto vroucí ctitel Rodičky Boží vyžádal
si posvátnou onu sochu od Minoritův Brněnských, začež skvělým darem k opravě
jich chrámu velkomyslně byl přispěl. Pomodliv se za milost obdrženou, naložil
drahocennou kořist na krytý vůz a dovezl ji přímo bez zastávky až do Sloupa.
Nestávalo tu však v těch horách posud nižádného chrámu ani kapličky, kde by bylo
bývalo lze sochu důstojně uložiti. I odevzdal ji tedy zbožný hrabě do domu
Sloupského mlynáře tehdejšího, bohabojného to starce, jemuž bylo Vavřín Severa.
Zajímavé na této verzi je mimo jiné i to, že se zde neobjevuje jinde popisovaný
detail o tom, že hrabě měl celou cestu smeknutý klobouk.
Nyní nakrátko odbočím, ale rozhodně ne bezdůvodně. Podařilo se mi
shromáždit slušné množství materiálu kolem Jana Nepomuka Soukopa (dále jen
JNS), a to včetně jeho básní, osobních poznámek apod. Je třeba si uvědomit
několik věcí. Jeho školní výuka (a to i na gymnáziu) probíhala v němčině
a teprve postupně přecházel na češtinu, ve které se snažil vytvářet i nová slova. To,
co o převozu sochy napsal, slyšel pouze z vyprávění. A možná právě z toho
pramení řada problémů a nejasností. Jak jsem již uvedl, je v knize psáno jako
použité dřevo na sochu lípa, mlynář je zde jmenován Vavřín Severa, ač již dnes
víme, že mlýn prodal v roce 1717 (tedy 11 let před přivezením sochy do Sloupa)
mlynáři Jiříkovi Daňkovi a několika lidem nezávisle na sobě (např. JUDr. Leoši
Vaškovi, který o historii Blanenska a Boskovicka publikuje již přes dvacet let) se
dosud nepodařilo potvrdit existenci jeho dcery Rozálie (nenašli jsme ji zapsanou
v matrikách a ani se prozatím nenašel záznam o jejím zázraku, které byly
protokolárně sepisovány). Za další nelze opomenout, že JNS byl básníkem,
sběratelem pohádek a pověstí a především hluboce věřícím člověkem. Řekl bych,
že se ve svých dílech často vyjadřoval v obrazech a symbolech. Jako malý důkaz
svého tvrzení bych alespoň uvedl fakt, že svoji předmluvu v Kytičce
ze Sloupa má datovánu – Ve Sloupě na den svatého Jana Nepomuckého 1854.

A nyní již k novým verzím. Obě se tradují a předávají z generace na generaci
v nedaleké Rájci. Ta první v rodině Podloučkových říká, že vozka dorazil s Pietou
večer do Rájce a zde byla u fojta (dnes starosty) uložena do druhého dne na slámě a
pak teprve převezena do Sloupa. K tomuto nemám co bych dodal, jen to tlumočím.
Ta druhá verze je (alespoň z mého pohledu) mnohem zajímavější. Traduje se
v rodině pana Václava Fránka. Zní takto: Pro sochu se měl do Brna vypravit vozka
s povozem a použít cestu přes Jedovnice, Křtiny, Kanice, Ochoz a Brno. Je to přece
jen pěkný kus cesty, a tak se asi vracel až druhý den. Někde za Křtinami usnuli a
koně šli po paměti domů. Byli totiž ustájeni ve Sloupě a místo přikázané cesty do
Rájce zavezli sochu do Sloupa. Že koně sami zvolili jiné místo se podle tehdejších
náboženských zvyků mohlo považovat za zázrak. Takových přemístění známe řadu.
Naštěstí to byla dobrá volba, neboť nebylo a není vhodnějšího místa.
Zde je situace poněkud jiná. Je třeba si uvědomit tři naprosto zásadní věci.
Za prvé – v Rájci měli Roggendorfové zámek a byl zde i kostel – tedy příhodné a
důstojné prostory pro umístění sochy. Za druhé si lze jen těžko připustit, že by
hrabě dovezl sochu na předem nepřipravené místo pro její uložení a teprve
na místě hledal řešení. A konečně za třetí, v roce 1728, kdy k nám hrabě sochu
přivezl, měl Sloup jen pár nuzných chaloupek a málo významný mlýn. Pokuste se
sami u sebe najít nějaké rozumné a logické argumenty, proč by právě k nám tuto
sochu vezl. A to ještě třeba i v tom kontextu, že v roce 1724 založili s hraběnkou
Karolínou nedalekou obec Molenburk a měli k ní tím pádem jakési pouto. Z výše
uvedených důvodů stojí tato druhá verze alespoň za úvahu.
Tímto článkem jsem rozhodně neměl v úmyslu znevážit či zcela popřít verzi
o převozu Piety podle J.N. Soukopa. Šlo mi jen o zveřejnění dalších dvou verzí,
které se v našem okolí dodnes tradují a o kterých prakticky nikdo z našeho městyse
nevěděl.

Dovnitř nebo ven?
Dne 24.10.1910 odeslali pan farář P. Josef Sychra a Františkové Kučera
a Jedlička (coby kostelní hospodáři) žádost na biskupskou konzistoř, ve které se
mimo jiné praví: …Dle přiloženého přípisu c.k. hejtmanství v Boskovicích bylo
konkurenčnímu výboru Sloupskému nařízeno, aby se o to postaral, aby se kostelní
dvéře otevíraly na venek a nikoliv, jako se to doposud dělo, dovnitř kostela.
Nápravy jinák dosíci nelze leč, že alespoň hlavní dvéře musí býti zcela nové. Dle
přiloženého rozpočtu vyžaduje náprava tato obnos 154 korun. O dva dny později
(tedy 26.10.) je na žádosti uveden souhlas s razítkem Patronátní úřad knížete
Salma, což byl nutný předpoklad ke kladnému vyřízení na konzistoři. Asi vás
napadl důvod, který k tomuto požadavku boskovické hejtmanství vedl. Zcela jistě
to bylo jedno z preventivních opatření při eventuálním požáru, neboť při vzniklé
panice by se na dveře nahrnuli lidé a ocitnuli by se tak v těžko řešitelné pasti. Na
druhou stranu není toto řešení také ideální, protože při jejich otevírání ven nevidíte,
kdo za nimi stojí, takže může dojít ke zranění. Možná i toto byl důvod, proč
nakonec k úpravě nedošlo a všechny kostelní dveře se i nadále otevírají dovnitř.
Lze jen doufat, že počet požárů kostela (1910 obraz sv. Anny a 1999 jižní věž) se
nerozroste, a že toto neuposlechnutí nebude mít nikdy tragické následky.

Divadlo s hvězdičkou.
V roce 1832 se v Turnově narodil Václav Čeněk Bendl Stránický. Po nešťastné
lásce se z něj stal rozpolcený bohém, který se kamarádil například i s Boženou
Němcovou. V Českých Budějovicích ho přijali do kněžského semináře a roku 1860
byl vysvěcen na kněze. Ve stejném roce mu ve Vilímkových Humoristických
listech vychází humoreska „Tatínkovy juchty“, která byla zdramatizována Koldou
Malínským, což byl pseudonym Josefa Laciny. Hlavním hrdinou humoresky je
jistý Matěj Rypák, který je nucen si obout obrovské boty, jež silně kontrastují
s velikostí jeho těla. Snaha vypadat dospěle vyvolává řadu problémů s efektem tzv.
„sněhové koule“. A právě tento divadelní kus (u ochotníků oblíbený a často hraný)
se rozhodli ztvárnit ve Sloupě v čp.11. Nikde však, pokud vím, jeho uvedení
nevyvolalo takový rozruch, jako právě u nás. Následující dopis vám vše osvětlí.
Slavné c. k. okresní hejtmanství v Boskovicích!
V neděli 7. prosince roku 1890, pak v neděli 14. prosince toho roku a konečně
v neděli 28. prosince toho roku hrálo se ve Sloupě u Františka Bezděka, podruha
číslo 11 beze všeho zákonitého povolení dívadlo, při kterémž hrály také a přítomny
byly školní dítky. Hrál se mimo jiné také kus: „Tatínkovy juchty“, který v úctě
podepsaný osmělil se přiložiti, aby slavné c. k. okresní hejtmanství přesvědčiti se
mohlo, jak se kus ten pro dítky školní nehodí. K dívadlům těm rozesílána byla
psaná pozvání, z níchž tři v úctě podepsaný přikládá, pak bylo vybíráno vstupné,
z něhož část dána byla Františku Bezděkovi „za místnost“ a za ostatní se
po dívadle nakoupilo kořalky, kterou přítomní – mezi nimiž i školní dítky – tančíce
popíjeli, a to vše dělo se i v čase adventním.
Cosi podobného dělo se v neděli 28. prosince současně též u Marie Jedličkové,
domkařky ve Sloupě číslo 55, jenže tam taneční zábava nebyla a místo kořalky pil
se tam čaj.
Ze školních dítek při dívadlech těch hráli:
Josef Jedlička, syn Josefa Jedličky, podruha ve Sloupě číslo 33
Vincenc Machač, syn Vincence Machače, nádeníka ve Sloupě číslo 37
Alois Ondroušek, syn Františka Ondrouška, poštovního posla ve Sloupě číslo 47
Hubert Meluzín, syn Jana Meluzína, stolaře ve Sloupě číslo 10
Marie Bezděková, dcera Františka Bezděka, podruha ve Sloupě číslo 11
a přítomni byli ze školních dítek:
Vincenc Jedlička, syn Josefa Jedličky, podruha ve Sloupě číslo 33
Václav Jedlička, syn Marie Jedličkové, domkařky ve Sloupě číslo 55
Josef Fiala a sestra jeho Josefa, dítky Františka Fialy, podruha ve Sloupě číslo 50.
Dále:
Jan Hasoň a nevlastní jeho bratr Josef Krátký, syn Antona Krátkého, kramáře
ve Sloupě číslo 28; František Ševčík a sestra jeho Františka, děti Josefa Ševčíka,
cukráře ve Sloupě číslo 32; Vincenc Prokop, syn Vincence Prokopa, nádeníka
ve Sloupě číslo 27; Josefa Hudcová, dcera Františka Hudce, rolníka (radního)
ve Sloupě číslo 27 a Anna Vlčková, dcera Ferdinanda Vlčka, domkaře ve Sloupě
číslo 93.

Všeho toho hlavní vinu mají František Bezděk a Marie Jedličková, u nichž se
hrálo, ježto chtěli takto lehkým způsobem k penězům přijíti a pak jakýsi Ladislav
Plch, učedník soustružnický, syn Františka Plcha, krejčího ve Sloupě, který všecko
osnoval a pořádal. Velikou vinu mají také rodičové jmenovaných dítek, buďsi dítky
jejich tam šly s vědomím neb bez vědomí svých rodičů, že oni nestarali se o to, kde
dítky jejich večer a v noci jsou.
I osměluje se v úctě podepsaný slavné c. k. okresní hejtmanství v Boskovicích
uctivě žádati, aby rodičové svrchu jmenovaných dítek školních podle viny
potrestáni byli.
Ve Sloupě dne 2. ledna 1891 Petr Duchaň, kooperátor a katecheta ve škole
Sloupské.
Jistě pochopíte, že ve své době to byl na vesnici vážný problém a prohřešek.
Z pohledu dnešního dění (bohužel) to možná spíše vyvolává pousmání.
Poklidné svátky a v roce 2008 hodně zdraví přeje Miloslav Kuběna, kronikář.

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu.
V neděli 18. listopadu se v našem kulturním domě opět představili známí
ochotníci z Rájce-Jestřebí, tentokrát s představením Pavla Němce s názvem
Doba kamenná. Kdo přišel, určitě nelitoval. Ve hře plné humoru byli již naši
prapředkové představeni jako bytosti využívající rafinovaných podvůdků
k získání vlastního prospěchu.
První adventní neděle 2. prosince byla ve znamení již tradičního
rozsvícení vánočního stromu, spojeného s Mikulášskou nadílkou. O kulturní
program se postaral Martin Hasoň, na housle zahrála Terezka Vymazalová, jako
hosté vystoupili pan Jiří Vráblík z Blanska, učitel hudby na naší základní škole,
a saxofonista Josef Kolář, rovněž z Blanska. Nakonec Svatý Mikuláš s andělem
a čerty předávali dárky dětem a ty jim za to zarecitovaly nebo zazpívaly.
Občerstvení na tomto pěkném setkání občanů u vánočního stromu zajistili naši
hasiči.
V sobotu 15. prosince vystoupili v kulturním domě pro sloupské seniory
již poněkolikáté umělci z Opavy.
V úterý 18. prosince jsme uspořádali pro příznivce zájezd do Městského
divadla v Brně na muzikál „Svět plný andělů“.

Hodně zdraví přejeme všem letošním narozeným
Běla Janečková (nar. 7.1.), Carolin Petrová (nar. 16.1.), Adéla Zouharová
(nar. 3.3.), Eliška Grmelová (nar. 6.4.), Tatiana Balcarová (nar. 24.5.), Laura
Olivie Smejkalová (nar. 15.6.), Natálie Jedličková (nar. 7.7.), Adam Bedáň (nar.
4.8.), Lukáš Daněk (nar. 15.8.), Pavel Václavek (nar. 11.9.), Šimon Šebela (nar.
13.9.), Šimon Štrajt (nar. 24.9.), Marika Šmídová (nar. 4.12.).

Vzpomínáme na spoluobčany, kteří nás letos opustili
Božena Homolková (+ 9.1.), Miroslav Musil (+ 4.4.), Božena Staňková
(+ 14.4.), Jitka Řezníková (+ 7.5.), Arnošt Vitoul (+ 26.6.), Miroslava Trundová
(+ 20.10.), Vlasta Šromová (+ 21.10.).

Blahopřejeme našim jubilantům
Prosinec
Filková Růžena, č.p. 79
Kratochvílová Marie, č.p. 154
Hasoňová Olga, č.p. 120
Doležel Jan, č.p. 126

70 roků
81 roků
83 roků
91 roků

Leden
Novák Oskar, č.p. 213
Šmída František, č.p. 197
Hebelka Jiří, č.p. 145
Suchá Marie, č.p. 219
Lepková Marie, č.p. 106

50 roků
50 roků
75 roků
75 roků
85 roků

Únor
Hlaváč Bohuslav, č.p. 29
Maňásek Jaroslav, č.p. 138
Filandová Marie, č.p. 182
Musil Miloslav, č.p. 14
Veselý Antonín, č.p. 182
Zemanová Věra, č.p. 134

50 roků
50 roků
60 roků
75 roků
75 roků
85 roků

Pokojné vánoce a šťastný rok 2008 přeje Ludmila Mynaříková.

Sloupským sportem
AEROBIK – SOBOTNÍ CVIČENÍ ŽEN A DÍVEK
Dne 17.11.2007 dopoledne se v tělocvičně ZŠ Sloup konalo v pořadí
druhé cvičební pro ženy a dívky. Začátek byl naplánován na 10 hodin. Celá akce
byla rozdělena do tří bloků. První blok přijel zacvičit blanenský instruktor
Honza Kopecký. Připravil si choreografii ve stylu latinsko-americké hudby.
Svým neformálním vystupováním si brzy získal všechny cvičenky. Děvčata
sestavu díky Honzovi, který ji učil velmi srozumitelně, bezproblémově zvládla.
Druhý blok, pod vedením sloupské instruktorky Jitky, byl věnován převážně
posilování paží a zádového svalstva. Na závěr se sloupská instruktorka Jarka
zaměřila na protažení a uvolnění celého těla.
Myslíme si, že se tato sportovní akce opět vydařila. Do budoucna
plánujeme v příštím roce 2008 další podobná sobotní cvičení.
Velmi nás těší účast starších žákyň z místní základní školy, a to nejen
na tomto dopoledni, ale také na běžných hodinách. Zacvičit si přišlo bezmála
20 děvčat, nechyběla ani malá tombola.
Jinak stále cvičíme v tělocvičně ZŠ Sloup také ve všední dny, každé úterý
a čtvrtek, vždy od 19 hodin.
Sloupské cvičitelky.
ŠACHY
Do nadcházející sezony vstoupilo naše áčko s několika změnami.
Po odchodu Pavla Hubeného a Leoše Ševčíka, kteří se opět vrátili do svých
Boskovic, nás posílili hráči ČKD Drochytka, Polách a Hroza. Krajský přebor
podle soupisek by měl být v letošním roce vyrovnaný, naši jsou na nich
na devátém místě z dvanácti mužstev. Jak ale ukázala již první kola, utkání jsou
něco jiného než hodnocení samotných hráčů.V prvním kole jsme se utkali
z favorizovaným Adamovem, za který nastupuje hned pět našich dlouholetých
opor z KP1. Prohráli jsme poměrně vysoko 1,5 : 6,5, ale remízy Baránka, Hroze
a Němce byly úspěchem. Díky fotbalu a dušičkám jsme v dalším kole postrádali
několik opor a výsledkem byla prohra s Loko Brno 6:2. Ve třetím zápase se nám
překvapivě podařilo zdolat papírově silnější Bučovice po infarktovém průběhu
4,5 : 3,5, když bodovali Baránek, Sedlák, Němec a remízy vybojovali
Pokladník, Špičák a Drochytka. V dalším kole jsme celkem nešťastně prohráli
s Vyškovem B 3 : 5, když jsme zbytečně ztratili minimálně remizu. Doslova
největší senzací celé soutěže byl náš zatím poslední zápas s Kuřimí. Dosavadní
suverén celé soutěže a hlavní kandidát postupu do vyšší třídy prohrál 3,5 : 4,5.
Všichni naši hráči byli papírově daleko slabší než soupeř, přesto zvítězili
Špičák, Hroza a Sedlák, remízu udrželi Pokladník, Polách a Mikulášek Petr. Po
pěti kolech vede i přes porážku s námi Kuřim, my držíme osmou příčku, když
nejsilnější soupeře již máme za sebou.

Béčko mělo naopak v úvodu okresního přeboru slabší soupeře a celkem
bez problémů jsme první tři kola vyhráli – s Rovečném 5 : 3, s Lipovcem D 5 :
2, Jevíčko B jsme rozdrtili dokonce 8 : 0. Po třech kolech jsme druzí, jen o skóre
za vedoucím Lipovcem C, který má ale odehrán jeden zápas navíc.
V listopadu jsme pořádali pátý ročník Memoriálu Jiřího Hasoně. Letošní
účast byla trochu slabší, sobota nebyla zřejmě dobrý termín. Zvítězil poprvé náš
bývalý hráč Martin Handl před Liborem Chloupkem a Pavlem Hubeným. Zatím
svého nejlepšího úspěchu na turnajích svým čtvrtým místem dosáhl náš Ivo
Sedlák, osmý skončil Martin Pokladník, dvanáctý Karel Němec a třináctý
skončil Petr Špičák.
Všechny zájemce bych chtěl pozvat na již 28.ročník Vánočního turnaje.
Turnaj se koná tradičně 28.12. v pátek ve 13,00 hod. v kulturním domě.
Závěrem bych chtěl jménem šachistů popřát všem občanům Sloupu šťastné
a veselé prožití svátků vánočních, mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2008.
Karel Němec
KOPANÁ
Oddíl kopané TJ Sloup reprezentují v sezóně 2007/2008 tři oddíly.
Umístění mužů na 10. místě tabulky okresního přeboru po jeho podzimní části je
jak pro hráče samotné a pro vedení oddílu, tak především pro fotbalové
příznivce rozhodně zklamáním. S ohledem na pěkné 6. místo v konečné tabulce
OP 2006/2007 jsme do soutěže vstupovali s většími ambicemi.
Po odchodu několika hráčů (Jedlička, Ulč) se celkem podařilo kádr
doplnit. Na hostování přišli Němec a Nevřela (oba na ½ roku), Hebelka
a Zouhar (oba na 1 rok) a na přestup přišel Trefil. Tým se ale trápí
nevyrovnanou hrou zálohy, která se stále hledá a jen v několika utkáních se
výkonem přiblížila té z minulé sezóny. Ani obrana neoplývá jistotou, o čemž
svědčí 36 obdržených branek (téměř 3 na zápas, venku dokonce 3,50 na zápas).
A k tomu všemu málo gólů střílíme, 27 branek znamená průměr 2,07 na utkání
(doma 3,50 a venku jen 0,86). Přesto i tak patříme do silného středu tabulky, kde
jedna výhra může znamenat posun o několik míst dopředu, naopak ale každý
pokažený zápas pád k pásmu sestupu. Nejlepšími střelci týmu jsou kapitán Libor
Zouhar s 10 góly a Pavel Nečas s 8 brankami, Staňa Sekanina skóroval 3x,
Zdena Trefil 2x.
Dorostenci hrají rovněž okresní přebor a po podzimní části jim patří až
13. místo (17 bodů a skóre 38:50). Úmyslně píši až, protože po 6 kolech byli
dorostenci se ziskem 16 bodů v čele tabulky, jenže pak přišla série 6 porážek
v řadě a pád na nynější 13. místo. Mezi dorostenci je řada hráčů, kteří mají
za sebou nejeden start mezi muži a počítá se s nimi jako s posilami pro mužstvo
dospělých (David Kugler, Honza Fabiánek, Jirka Sotulář, Pavel Prokop, Radim
Manoušek – ten je ale kmenovým hráčem Vavřince). Honza Fabiánek se stal
zřejmě nejmladším střelcem gólu mezi muži v OP, když skóroval coby žák ZŠ
ve věku necelých 15 roků. Nejvíce branek dali Honza Fabiánek a Štěpán
Strachoň – po 7, Honza Kuchař (host ze Šošůvky) – 6, Pavel Hasoň, Radim
Manoušek a Jiří Musil – po 4.

Ve skupině „A“ okresního přeboru nás reprezentují také žáci, kde jim
po podzimní části za zisk 16 bodů při skóre 28:40 patří ze 13 účastníků celkem
8. místo. Nejčastěji rozvlnil síť soupeřovy brány Dix Svoboda – 11x, 6 gólů dal
Ondra Čípek, 4 branky vsítil Radim Kočí (host z Vavřince, který skóroval, když
jako zraněný brankář hrál několik zápasů v poli). Z Vavřince u nás hostují ještě
Lukáš Vágner, Vít Kovařík a Vojta Jaroš. Na oplátku naši nejmladší žáci hrají
za přípravku ve Vavřinci.
Pro nepříznivé počasí odpadl všem družstvům v listopadu 1 zápas, který
bude odehrán v náhradním termínu na jaře.
Těžká zima čeká hlavně muže, kteří pod vedením Oldy Šenka jistě udělají
v zimní přípravě vše pro to, aby zachovali Sloupu okresní přebor i pro další
sezónu.
Výbor fotbalového oddílu i sami fotbalisté děkují sponzorům za jejich
přízeň v roce 2007, těší se s nimi na další úspěšnou spolupráci a přejí jim i všem
příznivcům sloupského fotbalu pevné zdraví v roce 2008.
LEDNÍ HOKEJ
V právě probíhajícím ročníku okresní soutěže mají všechny oddíly
za sebou polovinu utkání. Našim se letošní start vůbec nepodařil a z 9 účastníků
jsou při jednom odloženém utkání s Lysicemi na posledním místě tabulky, kde
se krčí se ziskem pouhého 1 bodu při skóre 22:55.
Dosavadními nejlepšími střelci týmu jsou Broňa Odehnal a Pavel Bubík
s 5 góly, Tonda Koudelka dal zatím 3 branky.
SILVESTROVSKÝ BĚH
Místní TJ pořádá v pondělí 31.12.2007 tradiční Silvestrovský běh. Start je
v 9,30 na silnici u hokejového hřiště. Účastníci si mohou zvolit trať v délce 1,3
nebo 2,6 km. Běží se ulicemi Sloupu. V případě účasti dětí bude pro ně délka
trati určena podle jejich věku. Na Vaši účast se těší pořadatelé.
Zdeněk Kučera

!!! Změna termínu odvozu odpadů !!!
Svozová firma SITA CZ oznamuje občanům, že odpady
z domácností nebude odvážet ve středu 26.12. (na Štěpána), ale
až v sobotu 29.12. brzy ráno. Proto je třeba, abychom
popelnice nebo pytle s odpady vystavili nejlépe již v pátek
28.12. večer. Další svozy po Novém roce budou opět pravidelně
ve středu, první 9.1.2008.

Všem občanům Sloupu
klidné a radostné prožití vánočních svátků
a
hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v roce 2008
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.
Výbor pro občanské záležitosti a kulturu zve všechny občany na

SOUSEDSKÝ BÁL 2008,
který se koná v pátek 18.1.2008 ve velkém sále kulturního domu.
K tanci a poslechu hraje skupina MAGNUM
pod vedením Antonína Veselého ml.
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 21. prosince 2007 v počtu 350 výtisků.

