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Nekonečný „psí“ příběh.
Je to až k nevíře, ale jedním z nejvíce diskutovaných témat
za těch mých dvacet roků starostování je neukázněnost
některých majitelů psů, a zvláště pak její důsledky, které
spatřujeme doslova na každém kroku.
Kolik to bylo času, vynaloženého na úkor mnohem
podstatnějších věcí, s nevalným výsledkem viditelným vždy
jen krátkou dobu po každém dalším pokusu o sjednání
nápravy.
Přiznám se, že jsem tuto ponižující agendu před pár lety pustil
z hlavy. Určitě ke spokojenosti těch, kteří od tohoto
„zvelebování“ našich veřejných prostranství nehodlají
ustoupit, na druhé straně zcela jistě k nelibosti všech ostatních, jimž „takto ozdobená“
obec vadí.
Stovky psích hromádek v zářivé sněhobílé přikrývce v uplynulých zimních měsících
mne donutily, abych na tento nešvar alespoň takto znovu poukázal a všem, kteří svoje
psy stále nechávají volně pobíhat po veřejných plochách nebo je bez uzardění i na těch
nejviditelnějších místech venčí, opět připomenul, jak neslušné a nepěkné je jejich
počínání.
Někteří z nich argumentují tím, že obec vybírá dost peněz na to, aby si s tímto
problémem poradila, třeba osazením zvláštních odpadkových košů s pytlíky na psí
výkaly.
Dle vyjádření odborné firmy je ale speciální likvidace psích exkrementů
v papírových sáčcích a pytlích dopravovaných do kompostárny tak drahá, že k ní
přistupují snad jen velká města. Proto doporučuje běžnou likvidaci třeba i v plastových
sáčcích do komunálního odpadu. Popelnici má doma každý a odpadkové koše na těch
nejexponovanějších místech máme taky. Jen se nám musí chtít to hovínko sebrat, dát je
do sáčku, a odložit je do nejbližšího odpadkového koše nebo až doma do popelnice.
Někteří pejskaři to přesně takto umí, proč by to tedy nemohli dělat všichni? Vždyť ti,
kterým je nepříjemné uklidit po vlastním pejskovi, si přece musí uvědomovat, že to pak
za ně musí udělat někdo jiný!
A k těm číslům. Psů nám stále přibývá, dnes jich máme ve Sloupě 130. Místní
poplatek za psa činí 300,- Kč (za druhého a každého dalšího 450,-Kč), pro důchodce
100,- Kč (za druhého a každého dalšího 300,- Kč). Předepsaná celková výše poplatku pro
rok 2011 činí 26.500,- Kč.
Je to moc? Částka 2.200,- Kč měsíčně za správu poplatku a úklid veřejných ploch
určitě moc není. A pokud budeme chtít přikoupit odpadkové koše, aby byly
i na odlehlejších místech, kolik jich za rok nakoupíme? Dva nebo možná tři, a to asi taky
není moc.
Určitě se shodneme na tom, že udělovat spoluobčanům pokuty není nic příjemného
a ve zdravém prostředí by to vůbec nemělo být. Na druhé straně ale ti, kterým tento
popsaný problém opravdu vadí, oprávněně vyžadují zajištění nápravy. Jak z toho ven?
Mým přáním po dvaceti letech na radnici je žít ve společenství, kde se každý jednotlivec
usilovně snaží přispívat ke stále lepšímu stavu, ať už ve vztahu k ostatním, nebo
k celku, ke svojí obci, kterou chce mít co nejhezčí. Udělejme, prosím, z tohoto pohledu
krok k lepšímu i se svými čtyřnohými přáteli.
Ing. Josef Mikulášek, starosta
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NOVINKY Z RADNICE
Stavba „Sloup, Šošůvka - ČOV
a kanalizace“ úspěšně pokračuje. Ke dni
28.2.2011 bylo prostavěno již 36,45 %
nákladů, což je 41.897.271,82 Kč.
Na vlastní ČOV je prostavěno
17.474.066,94 Kč (34,89 %), na stokách
ve Sloupě 6.491.914,76 Kč (45,64 %)
a v Šošůvce 16.447.290,12 Kč (38,10 %).
Částky jsou uvedeny bez DPH.
Největším problémem stavby dosud
byly průtahy Státního fondu životního
prostředí s jejím financováním. I tato
překážka, zdá se, bude konečně za námi.
Dne 22.3.2011 byly na účet Svazku
poukázány ze SFŽP první peníze a dá
se očekávat, že nadále bude stavba již
opravdu průběžně financována.
Nyní se starosti Svazku SloupŠošůvka přesunou do oblasti přípravy
provozování čistírny. Termín dokončení
celé stavby je 30.9.2012. Samotná
čistírna ale má být hotova k 1.7.2011,
aby do ní mohly být splašky přepuštěny,
mohla se zlikvidovat čistírna stávající
a na jejím místě mohly vyrůst nové
objekty kalového hospodářství. A to je
zcela specifický problém, kdy část stavby
(vlastní čistírna) musí být uvedena
do provozu, zatímco jiné její části budou
teprve zahájeny.

FOTO ČOV
Svazek Sloup-Šošůvka, který se
zavázal, že novou čistírnu bude
provozovat sám, však získá od Krajského
úřadu oprávnění k provozování až
k datu zahájení zkušebního provozu, tedy
až k dokončení celé stavby. Od 1.7.2011
až do té doby tedy bude novou čistírnu
s největší pravděpodobností provozovat
současný provozovatel VAS a.s., divize
Boskovice.
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Teď tedy budeme potřebovat již jen
trochu trpělivosti, než budou všechny
stoky dokončeny a komunikace po
výkopech opraveny a budeme se
připravovat na provozování nové
čistírny ve vlastní režii.
Před čtrnácti dny byl zahájen druhý
největší současný projekt - zateplení
budovy základní školy. Společnost
PROSTAS, s.r.o. postavila lešení kolem
pavilonu druhého stupně a zahájila
stavbu, od jejíž realizace si kromě úspor
energií slibujeme také zásadní vylepšení
vzhledu školní budovy.
Cena této stavby představuje částku
19.059.839,- Kč (včetně DPH), vlastní
podíl 5,4 mil.Kč kryjeme úvěrem České
spořitelny, která se do výběrového řízení
přihlásila jako jediná, zbytek ceny bude
kryt dotací Státního fondu životního
prostředí. Bohužel ani u této investice
není smlouva o dotaci dosud podepsána.
Snad bude tento stav napraven rychleji
než u kanalizace a čistírny. Lhůta
výstavby dle smlouvy o dílo je 15 měsíců,
dodavatel ale bude chtít dokončit práce
již letos na podzim.
V měsíci dubnu postaví firma Karim,
spol. s r.o. Hulín na ploše mezi mateřskou
školou a budovou technického zázemí
u hřbitova dětské hřiště. Za tuto
investici zaplatíme celkem 359.087,- Kč,
a po dokončení a kontrole obdržíme ze
Státního zemědělského intervenčního
fondu dotaci ve výši 257.596,- Kč.
Pozornosti jistě neušla skutečnost, že
po nákupu nové hasičské cisterny se obci
podařilo pořídit ještě také komfortnější
malotraktor s přívěsem a doplňkovým
zařízením pro čistění a údržbu místních
komunikací. Ke schválení tohoto výdaje
ve výši 618 tis. Kč přispěl velmi dobrý
hospodářský výsledek městyse Sloup
v roce 2010.
V rozpočtu na rok 2011, který
schválilo zastupitelstvo městyse dne
23.2., jsou kromě příspěvku do Svazku
Sloup-Šošůvka ve výši 540 tis.Kč, podílů
na zateplení školy, dětské hřiště a výše
uvedeného nákupu malotraktoru další
výdaje na chodníky v sídlišti Sloup-sever
(500 tis.Kč), na pořízení radaru měření
rychlosti (100 tis.Kč), na prodloužení

dešťové kanalizace ze sídliště Sloupsever do potoka (500 tis.Kč), na opravy
kulturního domu (1.300 tis.Kč),
na
opravu Salmova hřbitova (200 tis.Kč,
z nichž 150 tis.Kč věnovala společnost
Salm a.s.), na chodníky a osvětlení
velkého hřbitova (420 tis.Kč), na pořízení
nového územního plánu (346 tis.Kč)
a na výstavbu dalších šesti
pečovatelských bytů (1.600 tis.Kč).
Žádost o dotaci na další pečovatelské
byty, kterou jsme podali na Ministerstvo
pro místní rozvoj dne 28.2.2011,

se podařilo zkompletovat také díky
vstřícnému postoji vlastníků bytů
bytového domu č.p. 156, 157
a rodinného domku č.p. 149, kteří
s tímto záměrem vyslovili souhlas, aby
autorizovaný inspektor mohl ve
zkráceném termínu vystavit certifikát
nahrazující povolení stavby. Pokud
bude dotace schválena, vyroste vedle
stávajícího chráněného bydlení další
objekt a 6 ze 16 žadatelů o pečovatelský
byt se bude moci za rok nastěhovat.
Starosta

AKTUÁLNĚ: JAK DÁL S PŘÍJMEM TELEVIZNÍHO SIGNÁLU
Skutečnost, že již velmi brzy nastane tzv. „analogová tma“ a bude možno přijímat jen
digitální signál, je snad už všeobecně známa. Řada domácností tuto záležitost možná již ani
nesleduje, neboť si pořídila zařízení pro příjem satelitního vysílání. Následující informace
tedy poslouží těm, kteří dají přednost pozemnímu digitálnímu příjmu.
Ve dnech 2. a 3. února u nás na objednávku městyse provedla společnost TV-ČT spol. s r.o.
Blansko (sloupský rodák Ing. Jaroslav Kala) odborné měření intenzity a kvality signálu
DVB-T pro příjem pozemního digitálního vysílání. Měření proběhlo na sedmi měřících
bodech na konci obce směr Petrovice, u administrativní budovy Zemspol a.s., za lékárnou,
na konci obce směr Šošůvka, v nové výstavbě Sloup-sever, na kempu a na jižním konci obce
u ČOV.
Měřením se prokázalo, že zatímco analogový signál z vysílače Kojál byl
ve Sloupě různými odrazy natolik degradovaný, že bylo nutné budovat místní televizní
převaděč, tak nové pozemní digitální vysílání DVB-T nic takového nevyžaduje a městys
Sloup je plně pokryt vysílačem DVB-T Kojál. Všechny naměřené hodnoty
elektromagnetického pole byly vyšší než hodnoty stanovené vyhláškou ČTÚ pro pevnou
anténu a jednotlivé multiplexy (1- ČT1, ČT2, ČT4, ČT24, 2 - Nova, Nova Cinema, Prima,
Prima Cool, Prima Love, TV Barrandov, 3 - TV Public).
Pro příjem všech uvedených programů ve Sloupě tedy stačí přijímač
pro pozemní příjem DVB-T, tzv. SET-TOP-BOX. Nové televizory se zabudovaným tunerem
pro příjem DVB-T již žádný doplněk nepotřebují. K perfektnímu bezporuchovému příjmu
se ale doporučuje instalace venkovní širokopásmové antény pro 4. a 5. TV pásmo.
Komu nebude stačit příjem výše uvedených programů, musí dát přednost příjmu
satelitnímu.
Pozn.: Místní analogový převaděč ČT2 ve Sloupě byl vypnut již dříve
a převaděč ČT1 bude vypnut dne 30.6.2011. Toho dne bude také ukončen provoz místního
Starosta
vysílače TV Prima, umístěného na budově kulturního domu.
Výbor pro kulturu a cestovní ruch zve všechny děti i rodiče v sobotu 9.dubna 2011
od 10 do 16 hodin do kulturního domu na akci PŘIJELO K NÁM ZOO.
K vidění bude exotické ptactvo, hadi, hlodavci a trofeje mysliveckého sdružení.
Na prostranství před kulturním domem si můžete prohlédnout i zvířata většího vzrůstu.
Od 14 hodin je na programu přehlídka psích plemen.
Občerstvení zajištěno (udírna, nápoje), navíc specialita - placka s povidly.
Vladimír Čípek, předseda výboru
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Z ČINNOSTI VÝBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V polovině ledna se, jako první sloupský ples, uskutečnil
tradiční Sousedský bál. Skupina Classic nám zahrála spoustu
krásných skladeb od plesovek přes ploužáky až po rytmy jež
pořádně rozproudily tělo. O zpestření programu se postarala
taneční skupina Bani. Bohatá tombola, řízek s bramborovým
salátem a úsměvy všech přítomných dokreslily pohodovou
atmosféru, která se linula celým večerem.
V sobotu 26.2. byl Kulturní dům v obležení dětí. Konal se zde
Dětský karneval. Mezi nás zavítali princezny, včeličky, vodníci,
indiáni, piráti, čarodějnice a spousta dalších nádherných
pohádkových postav. Za doprovodu „Tetin“ Klotyldy a Matyldy si zařádily děti i rodiče.
Dětský karneval

Blahopřejeme našim jubilantům
Březen
Zouharová Jitka, č.p. 200
Nečasová Marie, č.p. 160
Matuška Miloslav, č.p. 156
Kuchař Miloslav, č.p. 182
Pernica Josef, č.p. 29
Vymazal Jan, č.p. 148
Fiala Josef, č.p. 161
Raudenský Josef, č.p. 121

60 roků
70 roků
70 roků
75 roků
81 roků
82 roků
84 roků
84 roků

Marie Manoušková (+ 18.12.)
František Fruvirt (+ 15.1)
Václav Keprt (+ 19.3.)

Kalendář dalších akcí roku 2011
9.4.2011 Přijelo k nám ZOO
30.4.2011 Pálení čarodějnic
4.6.2011
Den dětí
17.9.2011 Medový Jarmark
5.11.2011 Výšlap s lampiony
12.11.2011 Martinská husa
27.11.2011 Rozsvícení Vánočního stromu
4.12.2011 Mikulášská besídka
17.12.2011 Vánoční posezení s důchodci
18.12.2011 Živý betlém

60 roků
60 roků
60 roků
81 roků
84 roků

Květen
Veselý Antonín, č.p. 219
Kratochvílová Jarmila, č.p. 160
Hasoňová Božena, č.p. 172
Eibl Bohuslav, č.p. 182
Růžička Ladislav, č.p. 240
Zouhar Miroslav, č.p. 158
Havelka František, č.p. 24
Pliska Bedřich, č.p. 152
Pospíchalová Zdeňka, č.p. 130
Ševčíková Marie, č.p. 131

Kamila Vybíhalová (* 5.3.)
Barbora Mikulášková (* 24.3.)

… a s kým jsme se rozloučili

Duben
Bouda Miloslav, č.p. 178
Štrajt Josef, č.p. 64
Mikulášek Josef, ing., č.p. 176
Pařízek Ladislav, č.p. 105
Štrajtová Zdenka, č.p. 64

Koho jsme přivítali...

50 roků
60 roků
60 roků
60 roků
70 roků
70 roků
75 roků
75 roků
84 roků
88 roků

Bližší informace ke každé akci se dozvíte
v předstihu na vývěskách, hlášením
místního rozhlasu, v obecním zpravodaji
Hřebenáč nebo na stránkách
www.sloup.info
Bc. Jitka Nováková a Vladimír Čípek

SBĚR NEBEZPEČNÉHO ODPADU PROBĚHNE V SOBOTU 16. DUBNA.
Stanoviště:
9.00 u garáží ve směru na Němčice, 9.30 Zemspol a v 10.00 u kaštanu pod Příhonem
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družiny a vybudování vchodu pod jídelnou

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY pro cizí strávníky.
Dlouho očekávaná investice
My, kteří pracujeme ve škole, jsme se vždy
v průběhu zimy nejméně jednou měsíčně
důkladně vyděsili. Nic proti troše adrenalinu,
ale když je jeho zdrojem faktura za plyn, je to
trochu příliš. O to větší byla naše radost, když
jsme při pohledu na lešení kolem školní
budovy poznali, že mnohasettisícové
ušetřené částky budeme moci již brzy
investovat do zlepšení školního prostředí.
Práce na výměně oken a zateplení pláště
budovy byly zahájeny koncem března a jejich
ukončení je plánováno nejpozději na datum
15. listopadu 2011. Stavební firma nepřeruší
práce ani přes víkendy, takže výuka nebude
nijak omezena. Zajímavé je barevné řešení
půjde o kombinaci žluté, oranžové a šedé
barvy.
Škola v novém
Kromě zateplení pláště budovy a výměny
oken schválilo obecní zastupitelstvo využití
finančních prostředků ve prospěch školy.
Škola přidá navíc peníze z provozního
rozpočtu, takže do září 2011 chceme stihnout
také rekonstrukci sborovny, kde vznikne
moderní konferenční centrum vybavené
dataprojektorem a promítacím plátnem.
V rámci další části rekonstrukce bazénu
přijdou na řadu sprchy. Plánuje se
vybudování nářaďovny na školním hřišti,
malování školy, zahájení výměny lavic na
prvním stupni, zvýšení kapacity školní

V současné době dokončujeme instalaci nové
interaktivní tabule, videomikroskopu,
vizualizéru. Počítačová učebna se dočká
nových počítačů.
Různé
* Od 26. do 30. dubna budeme hostit žáky
a učitele ze spřátelené školy v srbském
Kragujevaci. Plánujeme pro ně výlety,
sportovní aktivity a setkání s našimi žáky.
Protože Srbové mluví dobře anglicky, budou
mít děti z hostitelských rodin výbornou
možnost procvičit si cizí jazyk a získat
motivaci do dalšího studia.
* Výjimečnou událostí se staly mezinárodní
jazykové zkoušky, které absolvovalo 15 žáků
ZŠ Sloup před komisí, jmenovanou
starobylou anglickou univerzitou. Potěšilo
nás, že všichni žáci ve zkouškách uspěli.
* Věděli jste, že největší hrozbou pro lidstvo
není válka nebo srážka s vesmírným tělesem?
Úbytek včel je to, z čeho bychom měli mít
největší obavy. Proto začal v naší škole
pracovat pod vedením ing. Ivana Doležala ze
Šošůvky včelařský kroužek. Máme v plánu
i vybudování cvičného školního včelínu, již
jsme požádali o účelovou dotaci ve výši
padesát tisíc korun.
* Učitelé Mgr. Pavel Nečas a ing. Michal
Hejč úspěšně absolvovali příslušný kurz
a získali osvědčení instruktora pro výuku
snowboardingu.
Mgr.Pavel Dočekal, ředitel ZŠ Sloup

SLOUPSKÝM SPORTEM
HOKEJISTÉ MAJÍ ZA SEBOU JEDNU Z
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍCH SEZÓN
Sezóna 2010/11 byla pro hokejisty naší
tělovýchovné jednoty jednou z nejúspěšnějších
za posledních 10 let. V konkurenci osmi týmů
obsadili v konečném účtování čtvrté místo se
ziskem 22 bodů při pasivním skóre 68:81, což
z celkově možného zisku znamenalo úspěšnost
více než 52 %. Ze 14 zápasů jich Sloup vyhrál 8 (6
x za 3 body a 2 x za 2 body po samostatných
nájezdech).
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Hrálo se na pevné termíny, 9 x na ZS v Blansku, 1 x
na ZS v Boskovicích a 4 x na přírodním ledě (3 x ve
Sloupě a 1 x v Lysicích). A že hokej ve Sloupě stále
táhne bylo zřejmé z toho, že se zápasy Pod skalami
odehrály vždy před zaplněnými „sněhovými“
tribunami. V hledišti bylo vždy více než 120
platících diváků, a s dětmi a ženami, které neplatí,
se jejich počet blížil ke dvěma stům. Samozřejmě
se vždy dohrávalo i v Kulbídově boudě, která
neodmyslitelně rovněž patří k sloupskému hřišti
Pod skalami.

KONEČNÁ TABULKA
1. Blansko
14 12
2. Rájec Jestřebí 14 10
3. Černá Hora
14 8
4. Sloup
14 6
5. Lysice
14 4
6. Adamov
14 5
7. Březina
14 4
8. Letovice
14 0

0
0
2
2
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
4
0
2
0

2
3
4
6
5
8
7
14

109:33
106:53
80:64
68:81
44:58
49:55
54:66
36:136

36
31
28
22
18
17
16
0

O 68 vstřelených branek se podělilo 11 hráčů,
nejvíce jich dal Martin Kutlach (21), což je průměr
1,5 gólu na zápas. Další pořadí : Jiří Musil ml. (13),
Zdeněk Kubica (10), Jiří Tanenberger (8), Pavel
Svoboda (4) atd. Nejlepší nahrávači: Pavel
Machač a Jiří Musil ml.(12), Martin Kutlach (10),
Pavel Novák (5). Celkem asistovalo 17 hráčů.
Kanadské bodování vyhrál s 31 body Martin
Kutlach (21 gólů a 10 asistencí), před Jirkou
Musilem ml. 25(13+12), Pavlem Machačem
15(3+12), Zdeňkem Kubicou 13(10+3), Jirkou
Tanenbergerem 11(8+3). Body do kanadského
bodování si zapsalo rovněž 17 hráčů z celkového
počtu 22 (tolik se jich objevilo na ledě v našem
dresu, z toho 3 brankáři). To, že se našim v soutěži
dařilo, dokazuje i vítězství Martina Kutlacha
v konečném pořadí střelců a jeho celkové druhé
místo v kanadském bodování, když vítězný
Dobiášek z HC Blansko B získal o jediný bod víc
(32). Jirka Musil ml. obsadil s 25 body 6. místo.
Na závěr je na místě poděkovat všem, kteří se
zasloužili o zdárný průběh sezóny 2010/11 a
doufat, že ta příští bude ještě úspěšnější.
Zdeněk Kučera

SPORTOVNÍ PLES SE VYDAŘIL
Po krátké pauze byla obnovená tradice sportovních plesů ve Sloupě pod hlavičkou Tělovýchovné
jednoty. Letos se Sportovní ples konal v sobotu 19.2.2011. Ples zahájila děvčata z Fit klubu Blansko,
která se účastnila finále televizní soutěže Talentmania. Nejen ony, ale především kapela Modex se
postarala o rozproudění stovky sportovních příznivců. Sportovní duch se nesl celým večerem. Ať už to
byla střelecká soutěž nebo šťastná ruka v bohaté tombole. Ti co nevyhráli, určitě získali z losů tip jak na
to. A pokud ani to ne, můžou se těšit zase za rok a to 18. 2. 2012.
Jitka Nováková
TJ Sloup pořádá v sobotu 9. 4. 2011 SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
Prosíme všechny, kteří chtějí přispět, aby nachystali železný šrot v sobotu ráno před své domy.
Během sobotního dopoledne bude železný šrot vysbírán.
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FOTBALOVÉ JARO STARTUJE
Po více než čtyřměsíční zimní přestávce se
konečně dočkali zahájení jarní sezóny OP i
fotbaloví příznivci. Připomeňme, že naši fotbalisté
přezimovali mezi 14 účastníky na pěkném 6. místě
se ziskem 24 bodů a skóre 21:18, 7 bodů
za vedoucím Lipovcem.
Přípravu na jaro zahájili naši hráči koncem ledna.
Po absolvování fyzické přípravy začala série
přípravných zápasů na umělé trávě v Boskovicích.
Porazili jsme účastníka OP Žďárska Rovečné 4:0,
vedoucí tým III. třídy po podzimu Skalici 5:0,
účastníka I.B APOS Blansko B 2:1, prohráli jsme
s týmem stejné soutěže Kunštátem 1:6 a
remizovali s Olomučanami 2:2.
V kádru došlo k několika změnám. Hostování
brankáře Radima Poláka z Rájce se změnilo
v přestup a z hostování z Rájce se vrátil Libor
Škvarenina, který v jarních utkáních svými
bohatými zkušenostmi jistě pomůže našim zadním
řadám. Po více než roční přestávce zaviněné
přetržením křížového kolenního vazu se
v přípravných zápasech objevil Staňa Sekanina,
kterého ale pro změnu zase zlobí pata levé nohy.
Na hostování do Lažánek jsme uvolnili brankáře
Zdenka Mynaříka a do Vavřince Radima Slouku,
oba na půl roku. Velká škoda je Aleše Petržela

(hostoval u nás z Rozstání), který chce na jaře
zkusit štěstí v Otinovsi. Jeho důraz nám bude
hodně chybět, ale snad se s tím naše velezkušené
mužstvo dokáže vypořádat.
Z mladých absolvovali zimní přípravu pouze Pavel
Hasoň a Dix Svoboda, Jirka Sotulář pro studijní
zaneprázdnění ještě trénovat nezačal. Bratři
Kuglerové zřejmě ztratili o kopanou zájem, stejně
jako talentovaný brankář Honza Šmíd z Ludíkova,
neboť na trénincích se ani jednou neobjevili.
Zdeněk Kučera

Jarní los A mužstva
10. 4. (15.30): Rudice - Sloup
17. 4. (16.00): Sloup - Šošůvka
24. 4. (16.00): Kořenec - Sloup
1. 5. (16.30): Sloup - Lysice
8. 5. (16.30): Lipovec - Sloup
15. 5. (16.30): Sloup - Jedovnice
22. 5. (16.30): Boskovice B - Sloup
29. 5. (16.30): Vavřinec - Sloup
5. 6. (16.30): Sloup - Letovice
12. 6. (16.30): Vysočany - Sloup
19. 6. (16.30): Sloup - Drnovice

Tři body zůstaly v jarní premiéře doma. Dlouho to však na ně nevypadalo. Sloupští se dlouho brankově
trápili. Dvakrát prohrávali a zvrat přišel až v poslední půlhodině. Byl o to výraznější. Po vyrovnání
Zouhara přišly ještě tři další trefy do doubravické sítě, které upravily skóre na konečných 5:2. Ve
sloupském dresu se poprvé představil matador Libor Škvarenina.
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Rudicí jsme podlehli 2:6 a v konečné tabulce jsme
obsadili páté místo. V této soutěži se dařilo hráčům
na prvních šachovnicích, speciálně Petru
Mikuláškovi, dále hráli spolehlivě Zdeněk
Helebrand, Martin Pokladník, Ivoš Sedlák a Franta
Baláž. Nedařilo se tolik hráčům na zadních
šachovnicích. Tuto soutěž vyhrál Lipovec D, který
tak jen vystřídal Lipovec C sestupující z krajského
přeboru.
Již 31. ročník Vánočního turnaje se hrál opět
za velmi pěkné účasti, celkem přijelo do Sloupu 80
šachistů. Dominoval Karel Švehla z Adamova,
druhý skončil lipovecký Martin Habina a třetí
dosavadní nejčastější vítěz Pavel Masák
z Adamova. Z našich hráčů se do první desítky
dostal na deváté místo Martin Pokladník, Karel
Po vánocích jsme krajský přebor začali vysokou
Němec skončil na 21. místě, Ivo Sedlák
porážkou ve Vyškově s áčkem 7:1. V tomto zápase
byl třiadvacátý.
jsme ale hráli v okleštěné sestavě s velmi silným
soupeřem, takže tento výsledek se dal tak trochu
očekávat. Po šestém kole jsme se tak pohybovali
pouze s jedním vítězstvím na konci tabulky jen
před posledním Lipovcem C. Již v dalším zápase
přišel zlom a s výjimkou zápasu s nejlepším
mužstvem soutěže Kuřimí se nám podařilo
všechny naše zápasy do konce sezony vyhrát.
V sedmém kole jsme oplatili loňskou porážku
i s úroky Blansku drtivým poměrem 7:1. Na tento
úspěch jsme navázali v Boskovicích vítězstvím
5:3. Třetí výhru v řadě jsme vybojovali
nejtěsnějším poměrem 4,5:3,5 ve vyrovnaném
utkání s Vyškovem B. Na Kuřim jsme sice
v dalším zápase neměli, ale výsledek 0:8
neodpovídal průběhu, když zejména Petr Špičák a
Petr Mikulášek přehlédli ve svých partiích vítězné
tahy. Soutěž jsme zakončili doma s Jevíčkem,
Naši hráči se zúčastnili také tradičního turnaje
které jsme porazili
v Lipovci. Turnaj vyhrál po patnácti letech domácí
po solidním výkonu 4,5:3,5. Po třech sedmých Martin Habina, z našich šachistů skončil nejlépe
místech v minulých letech jsme tak obsadili Petr Špičák na devátém místě, Zdeněk Helebrand
konečné velmi pěkné šesté místo. V našem skončil třináctý a Franta Baláž šestnáctý.
mužstvu nejvíce bodoval Petr Špičák, dále Martin
Na závěr sezony jsme organizovali okresní přebor
Pokladník a Karel Němec, ale dařilo se i ostatním
v bleskové hře. Za účasti 25 šachistů zvítězil
hráčům.
Zdeněk Hloušek, druhý Vlastimil Chládek oba
V okresním přeboru se našemu béčku dařilo se z Lipovce, třetí skončil Martin Moc z Blanska.
střídavými úspěchy. V Boskovicích s béčkem Do první desítky se prosadili hned tři naši hráči.
jsme prohráli 3,5:4,5, ale hned v dalším zápase Od šestého do osmého místa se seřadili Petr
jsme rozdrtili Adamov C 7,5:0,5. Následovala Špičák, Ivo Sedlák a Martin Pokladník.
remíza s Lipovcem E a vítězství nad Rovečným
5,5:2,5. V posledním utkání s favorizovanou
Karel Němec:

ŠACHISTÉ LETOS SKONČILI
ŠESTÍ V KRAJSKÉM PŘEBORU

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 7. dubna 2011 v počtu 400 výtisků.
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