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Neradostné rozpočtové vyhlídky.
V souvislosti s narůstající krizí ekonomik mnoha zemí světa
se ocitají ve značných problémech veřejné rozpočty i v České
republice, a to navzdory všem, kteří rostoucí zadlužování
bagatelizovali a tvrdili, že nám „Řecko“ nehrozí.
A dnes už to zdaleka není jen Řecko, Portugalsko a Irsko, ale také
mnohem větší Itálie a Španělsko, a určitě další země, o nichž se
zatím nemluví jen proto, aby nevznikla zničující panika. O co
vlastně běží, že se postupně „pokládají“ i tak zvané vyspělé státy,
u nichž by to nedávno nikoho ani nenapadlo? Myslím, že se jen
prostě ukazuje, že na dluh se dlouhodobě nedá žít. Státní dluh
České republiky dnes činí již cca 1,5 biliónu korun a v roce 2011
jsme zaplatili jen na úrocích 72 miliard korun. A jedeme dál: na rok 2012 připravuje stát další
manko 105 miliard a úroky vzrostou na 82 miliard korun.
Jak dlouho to může fungovat? Kolaps v Řecku nastal, neboť tato země si i přes nedozírné
příjmy z cestovního ruchu nedokáže vydělat už ani na ty úroky. A náprava je v nedohlednu,
neboť jakákoliv snaha vyvolává jen další stávky a krvavé demonstrace běsnícího davu, který
si „to svoje“ nechce nechat vzít.Vžitý názor je, že za tento stav mohou vlády. To ale není tak
docela pravda. Hlavním viníkem jsou parlamenty, to znamená zvolení politici, kteří „svým
voličům“ slibují „modré z nebe“ a státní rozpočet pak k tomu účelu zneužívají. A tak neustále
zvyšujeme životní úroveň na dluh. Výsledek se dostavil. A bude mít neblahé následky
i v rozpočtech měst a obcí, a tedy i u nás ve Sloupě. Náklady porostou a příjmy se budou
snižovat, neboť stát moc neumí vybrat daně, a když je jako nyní zvýší (DPH), tak si větší část
ponechá pro sebe, aby dokázal vyplatit důchody. Pro nás ve Sloupě jsou důsledky této situace
zvlášť nepříjemné, neboť přicházejí v době, kdy jsme se v důsledku mimořádných dotací
z EU museli i mimořádně zadlužit a náš rozpočtový výhled pro několik příštích let není příliš
optimistický. Po náročných investicích (nová ČOV, zateplení základní školy, nová hasičská
cisterna a stavba dalších pečovatelských bytů) jsme chtěli v dalších letech provést generální
opravu kulturního domu a jeho okolí (letos jsme začali od střechy). Po posledních
rozpočtových prognózách mám však obavy, že tyto plány budou muset být poněkud
odsunuty. Pomoci by mohl nový zákon o rozpočtovém určení daní z dílny ministra financí
Miroslava Kalouska, který konečně chce alespoň částečně napravit letitý nespravedlivý stav,
při němž „větší bere víc“. Nyní se proto chce čtyřem největším (Praha, Brno, Ostrava a Plzeň)
trochu vzít a všem ostatním přidat. Ve Sloupě by to znamenalo až 2 milióny korun daňových
příjmů více než dosud, což by pochopitelně byla velice příjemná změna. Bohužel se ale hraje
hra „Všichni proti Kalouskovi“, a to včetně koaličních partnerů. ODS totiž „hraje“ hlavně
za ta čtyři největší města, kterým nechce nic vzít. Věřme, že naši politici naleznou alespoň
nějaký kompromis, který se i v našem rozpočtu příznivě projeví.
Josef Mikulášek - starosta

NOVINKY Z RADNICE
Stavba „Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace“ postupně spěje k úplnému
dokončení. Po svedení splaškových vod na
novou čistírnu koncem června byla ihned
zahájena demolice čistírny staré a na jejím
místě se dnes již dokončují objekty velína
a kalového hospodářství. Ve Sloupě se stále
ještě nepokračuje na stoce do rekreační
oblasti, kde se musí nejprve přeložit hlavní
vodovodní potrubí, naopak byly zahájeny
práce na výtlačném potrubí od hotelu
Broušek. V Šošůvce finišují práce na stokách
a kompletují se čerpací stanice. Na jaře bude
dílo kompletně dokončeno, včetně
závěrečných terénních a sadových úprav.
Prostavěnost k 30.11.2011 dosáhla 83,24 %
celkových nákladů, což představuje částku
95.053.718,26 Kč. Na vlastní ČOV je prostavěno 48.306.041,44 Kč (96,02 %),
na stokách ve Sloupě 10.528.834,97 Kč
(74,32 %), na stokách v Šošůvce
34.585.841,85 Kč (81,90 %) a na všeobecných položkách 1.633.000,- Kč (82,27 %).
Částky jsou uvedeny bez DPH.
Jisté komplikace nastaly s provozováním
nové čistírny. Svazek Sloup-Šošůvka stále
ještě nevlastní potřebná oprávnění a obdrží je
až po kompletním dokončení díla k datu
spuštění zkušebního provozu. V roce 2012
proto bude stále ještě nedokončenou stavbu
ČOV na základě smlouvy provozovat
VAS, a.s., divize Boskovice. Pro domácnosti,
které již stočné platily, se tedy s výjimkou
zvýšení stočného na 40,- Kč/m3 (bez DPH)
nic nemění. Domácnosti letos nově připojené
obdrží koncem roku novou smlouvu.
Svazek Sloup-Šošůvka tak „získává“ další
čas, aby si provozování ČOV řádně
vyzkoušel a připravil se na ně od roku 2013.
Na druhém největším současném projektu
zateplení budovy základní školy společnost
PROSTAS, s.r.o. Prostějov ke dni 31.10.2011
provedla práce v objemu 10.591.171,78 Kč
(bez DPH), což je 66,7 % celkových nákladů.
Záměr úplného dokončení stavby v letošním

roce se tedy dodavatelské firmě nepodaří
uskutečnit, a to i přes poměrnou přízeň
počasí. Termín předání stavby do konce
června 2012 dle uzavřené smlouvy o dílo ale
zcela jistě ohrožen není. A nejdůležitější je,
že zateplení školy se již příznivě projevuje
ve spotřebě energie. Průměrná úspora za říjen
a listopad oproti stejnému období 2010
je 42%. Zdá se tedy, že projektovaná úspora
50% nákladů by mohla být reálná, a to by
představovalo roční úsporu 600 - 700 tis.Kč.
Horší je to, jak jsme si již se SFŽP zvykli,
s financováním stavby. V minulém
červencovém vydání zpravodaje jsem psal, že
městys konečně ze Státního fondu životního
prostředí obdržel první dotační prostředky.
Celkem jsme dostali 3.640.492,37 Kč jako
dotaci na první dvě faktury za březen a duben
a všechny předchozí platby (projekt, podání
žádosti a výběrové řízení na dodavatele
stavby). Od té doby však žádné jiné finanční
prostředky nedorazily, i když podle
podepsané smlouvy činí celková dotace
14.997.843,- Kč. Druhou žádost o platbu
schválil SFŽP až počátkem prosince, takže
nyní bychom měli obdržet částku
5.341.612,43 Kč. Další můžeme podat
až v březnu 2012, až se bude stavba
dokončovat. Dotace z EU jsou pro nás jistě
velkou pomocí, bez níž bychom novou ČOV
a tak rozsáhlou rekonstrukci školy nikdy
nezvládli, škoda jen, že je doprovází
nekonečná administrativa.

Dětské hřiště pro Sloup a okolí slouží od léta
svému účelu. Pracovníci Státního
zemědělského intervenčního fondu
neshledali v červenci při kontrole žádnou

závadu a schválili vyplacení dotace 257.596,Kč, takže nás hřiště přišlo jen na 101.491,Kč. Škoda jen, že se na herní prvky určené
dětem do 12 roků chodí „vyřádit“ i mládež
mnohem starší, což nás trápí, ale asi s tím nic
nenaděláme. Pořídíme za další peníze plot,
zamykání branky a předávání klíčů ?

V plném proudu je stavba dalších šesti
pečovatelských bytů, takže na jaře nebo
v létě příštího roku se bude moci dalších 6
ze 16 zájemců nastěhovat. V dubnovém
vydání zpravodaje jsem děkoval vlastníkům
bytového domu č.p. 156, 157 a rodinného
domku č.p. 149 za jejich vstřícný postoj, který
nám umožnil v šibeničním termínu vyřídit
dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
3,9 mil. Kč, stavební povolení a vlastní
realizaci stavby. Mrzí mne, že v tom spěchu
došlo k jistému nedorozumění, a že někomu

umístění stavby vadí. Jiná varianta však
neexistovala, stavět jsme mohli buď takto,
nebo vůbec. Současný, stále ještě platný
územní plán obce posunutí stavby do
asfaltové plochy starého hřiště neumožňoval.
A pokud bych při vyřizování souhlasů
dotčených osob narazil na jeden jediný
zamítavý postoj, tak by nové byty nebyly.
Takže děkuji ještě jednou a těm, kteří mi
nerozuměli, se omlouvám.
Dne 29.11. jsme v Brně převzali ocenění
za 5. místo v soutěži pro města a obce
Jihomoravského kraje ve třídění odpadů „My
třídíme nejlépe 2011“ v kategorii obcí
od 501 do 2000 obyvatel. K tomuto umístění
nám pomohla zejména sběrna papíru, v jehož
sběru jsme dokonce první v okrese Blansko.
A pokud se budeme více snažit i ve třídění
dalších složek komunálního odpadu, můžeme
dosáhnout na vyšší posty, které přinášejí
nejen diplom, ale i finanční odměnu (za první
místo je 20 tisíc Kč). Oblastní manažerka
společnosti EKO-KOM nám poradila,
že k lepšímu umístění nám může pomoci
i třídění nápojových kartonů, které lze
odkládat do nádob na směsný plast, a to beze
strachu, že to vše skončí někde na skládce.
Společnost SITA garantuje, že při výsypu
kontejneru dokáže plasty od nápojových
kartonů oddělit.
Starosta.

Upozornění
V souvislosti s přechodem na výrobu nového typu občanských průkazů byl dnem
3 0 . 11 . 2 0 11 u k o n č e n p ř í j e m ž á d o s t í o v y d á n í o b č a n s k ý c h p r ů k a z ů
u obecních a matričních úřadů, a tedy i na našem úřadě. Do 14.12.2011 pak bylo možno
požádat na úřadu obce s rozšířenou působností, v našem případě na MěÚ Blansko.
V době od 15. do 30. prosince 2011 lze na MěÚ Blansko vydat občanský průkaz typu
“BLESK” s dobou platnosti 1 měsíc, a to bez správního poplatku.
Od 1.1.2012 budou vydávány již jen elektronické občanské průkazy.
Žádost o jejich vydání bude možno podat výhradně na MěÚ Blansko, nám. Republiky 1,
odbor vnitřních věcí, a to v následující provozní době :
- pondělí a středa 8,00 - 17,00 hodin
- úterý
8,00 - 14,00 hodin
- čtvrtek
zavřeno
- pátek
8,00 - 12,00 hodin.
Dosavadní platné občanské průkazy není třeba měnit, neboť zůstávají v platnosti
po dobu v nich uvedenou.
V případě jakékoliv změny poskytneme bližší informace hlášením místního rozhlasu,
případně vyvěšením v úřední desce.
Lenka Štěpaníková, administrativní pracovnice

Z ČINNOSTI VÝBORŮ PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A KULTURU
S nastávajícím koncem roku bychom se rádi
ohlédli a připomenuli náš kulturní
a společenský život. Je potěšující zjištění,
že akce, které připravujeme, se setkávají
s Vaším stále větším ohlasem.
Účast na Medovém jarmarku a Martinských
hodech svědčí o tom, že setkávání občanů,
kromě již zaběhlých akcí (jako například
plesů) začíná mít v naší obci krásnou tradici,
což naši snahu o přípravu dalších jen
podporuje.
Medový jarmark, konající se v polovině září,
byl znovu vydařený.
V okolí kulturního domu vyrostly stánky
nejen s medovým zbožím. Program
postavený na vystoupení dětí z naší školy
a jejich absolventech byl divácky vřele přijat.
Vrcholem programu bylo vystoupení
pěveckého sboru „Sigma pumpa“, který tvoří
skupina bezva lidí, jenž umí bavit nejen sebe,
ale hlavně ostatní. V bohatém programu
si vybrali dospělí, děti i senioři.
Podzimní sychravé dny nám již podruhé
zpříjemnily Martinské hody. Specialita od

paní Jiřinky, jež bývala tradičně na stolech
našich babiček, byla nejen husa s bílým
i červeným zelím a dvěma druhy knedlíků,
ale i husí sádlo a paštika. Již od začátku se
těšila velké přízni občanů a po 200 porcích
dozlatova upečené dobroty se jen zaprášilo.
Na setkání sousedů a posezení v příjemné
atmosféře krásné hudby a dobrého vína
budeme vzpomínat ještě dlouho.
Adventní čas jsme zahájili rozsvícením
vánočního stromu na náměstí obce.
Po setmění děti ze společenství rodin
s lucerničkami pozdravily všechny přítomné
a přinesly světlo na vánoční strom. Vánoční
atmosféru příjemně navodily také flétničky,
housle i kytara spojena se zpěvem.
Půlhodinka strávená rozjímáním se svařákem
v ruce od našich hasičů utekla jako voda.
Na konec roku nám zbývá Živý betlém, který
se uskuteční poslední adventní neděli.
S přáním úspěchů a krásných dnů v novém
roce se loučíme a zároveň děkujeme všem,
kteří přispívali a pomáhali při přípravě akcí,
které bychom sami zorganizovat nedokázali.
Vladimír Čípek a Jitka Nováková

Pozvánka

Po novém roce se na Vás budeme těšit již 14. ledna v kulturním domě
na tradičním Sousedském bále. Zahraje skupina Classic.
Městys Sloup vydal nástěnný kalendář na rok 2012 plný zajímavých fotografií
a termínů kulturně-společenských akcí. K dostání je v prodejně ČAS nebo
v kanceláři úřadu městyse.
Informace z matriky
V roce 2011 u nás bylo uzavřeno 18 sňatků,
z toho 6 církevních. V obřadní síni byly
uzavřeny 4 občanské sňatky a 8 x jsme
vyhověli snoubencům, kteří měli zájem
o uzavření manželství na jiném vhodném
místě (3x v Eliščině jeskyni, 2x v jeskyni
Kůlna, 1x na louce u Hřebenáče, 1x
v Kateřinské jeskyni a 1x v kempu Relaxa).

Vítání občánků

Blahopřejeme
našim jubilantům
Říjen
Kiesel Radek, č.p. 107
Fiala Josef, č.p. 183
Zouhar Karel, č.p. 200
Listopad
Helebrand Zdeněk, č.p. 208
Lepková Jitka, č.p. 106
Prosinec
Grošková Barbora, č.p. 219
Hasoň Antonín, č.p. 34
Mikulášková Milada, č.p. 167
Zatloukalová Eliška, č.p. 168
Žilka Jindřich, č.p. 160
Rybář Luboš, č.p. 67
Kalová Marie, č.p. 101
Kratochvílová Marie, č.p. 154
Leden
Veselá Yvetta, č.p. 219
Hasoňová Marie, č.p. 34
Lepková Marie, č.p. 106
Únor
Marková Marie, č.p. 167
Kotláňová Anežka, č.p. 155
Krátká Marie, č.p. 95

50 roků
60 roků
60 roků
60 roků
60 roků
50 roků
60 roků
60 roků
60 roků
70 roků
75 roků
83 roků
85 roků
50 roků
82 roků
89 roků
60 roků
75 roků
81 roků

Koho jsme od počátku roku
do obecního společenství přivítali…
Kamila Vybíhalová (nar. 5.3.)
Barbora Mikulášková (nar. 24.3.)
Lily Klimešová (nar. 20.5.)
Nela Jedličková (nar. 1.7.)
Daniel Hudec (nar. 7.7.)
Denisa Spusta (nar. 12.7.)
Adéla Boudová (nar. 28.7.)
Filip Sychra (nar. 23.8.)
Filip Ondroušek (nar. 30.9.)
Alexandr Čípek (nar. 25.11.)
Pavel Štěpán (nar. 8.12.)
Tomáš Mynařík (nar. 9.12.)
… a s kým jsme se rozloučili
František Fruvirt (+ 15.1)
Václav Keprt (+ 19.3.)
Věra Zemanová (+ 1.9.)
Alois Pospíchal (+ 25.9.).
Ke dni vydání zpravodaje evidujeme 12
narozených, 4 zemřelé, 24 přistěhovaných
a 20 odstěhovaných. Na počátku roku 2011
měl Sloup 937 obyvatel a ke dni vydání
Hřebenáče je nás 949.
Ludmila Mynaříková, matrikářka
Aneta Medunová, evidence obyvatel

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY
* Vánoční prázdniny začínají v pátek 23. prosince 2011 a končí v pondělí 2. ledna 2012.
Do školy žáci nastupují v úterý 3. ledna 2012.
* Tradiční Vánoční akademie se koná v neděli 18. prosince od 14.30 hodin v KD Sloup.
Od 17.30 cimbálové muzika Majerán a pěvecký sbor Krápníček v Dřevěném kostelíku.
* Před Vánocemi čeká žáky celoškolní projekt Vánoční dílny, který bude ukončen
tradičním společným zpíváním koled u vánočního stromku 22. prosince v 10.45 hodin.
Na celou akci srdečně zveme rodiče i přátele školy.
* Od 2. do 8. ledna 2012 proběhne lyžařský výcvikový kurz 7. ročníku v Karlově. Na své
si přijdou i snowboardisté.
* Na školním plese v pátek 20. ledna 2012 od 20.00 hodin v KD Sloup zahraje PROROCK.
* Zajímá vás, kolik ušetříme po zateplení? Objektivní srovnání bude sice možné provést
až po uplynutí celé topné sezóny; první údaje máme k dispozici už nyní. Spotřeba plynu
klesla ve srovnání s rokem 2010 v říjnu o 62 % a v listopadu o 31 %.
* Prvotní nadšení z dokončení opravy tělocvičny a rozjezdu bazénu vystřídalo zklamání
na mechanismu posuvného dna došlo k sérii závad, které naznačují, že zařízení je již
„za zenitem“. Podle odhadu konstruktéra ing. Jana Mikuláška bude třeba na rekonstrukci
v létě 2012 vyčlenit částku nejméně 700 tisíc Kč, abychom mohli v příštím školním roce
zařízení vůbec používat. Kompletní rekonstrukce by však stála 2,5 - 3 mil. Kč. Řešením
by bylo dosáhnout na peníze EU. O dalším vývoji budeme veřejnost informovat.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

SLOUPSKÝM SPORTEM
ŠACHY
Na podzim začaly soutěže našim šachistům.
Krajskou soutěž jsme rozehráli se stejným
soupeřem jako loni s Rudicí, a skončilo to
i stejným výsledkem - porážkou 2:6.
Ve druhém kole jsme po velkém boji
remizovali v Adamově 4:4. Další zápas nás
čekal tradiční soupeř Blansko a i tento zápas
skončil remízou. Dlouho jsme sice
prohrávali, ale nakonec bylo Blansko
spokojeno s remízou. V zápasech nám
bohužel pro pracovní zaneprázdnění hodně
chybí Ivoš Sedlák. Vítězství jsme se dočkali
zatím v posledním kole. Po velmi dobrém
výkonu jsme nečekaně vysoko porazili
Lipovec C 6:2. V tabulce jsme zatím na velmi
lichotivém šestém místě.
Okresní přebor začal pro nás úspěšně také
díky dobrému vylosování. V prvních kolech
jsme postupně porazili Adamov nejtěsněji
4,5:3,5 a v dalších dvou zápasech rozdrtili
Kunštát a Lipovec C 6,5:1,5. Poté jsme
porazili Lipovec D 4,5:3,5 a potvrdili svoje
první místo v tabulce.
Tradičně 17. listopadu jsme uspořádali již
devátý ročník Memoriálu Jiřího Hasoně.
Zvítězil Jiří Marek, který letos posílil
Makkabi Boskovice. Těsně za ním na druhém
místě skončil Karel Švehla z Adamova a na
třetím Martin Moc z Blanska. Vynikající páté
místo obsadil náš Petr Mikulášek, což je jeho
životní umístění na šachových turnajích.
Z dalších našich hráčů obsadil solidní
dvanácté místo Martin Pokladník, Ivo Sedlák
byl patnáctý, Karel Němec šestnáctý
a dvacítku uzavíral Josef Drochytka. Turnaje
se celkem zúčastnilo 36 šachistů.

Na již 32. ročník Vánočního turnaje zveme
všechny šachisty včetně rekreačních. Jako
každý rok se bude hrát ve středu 28.12.
ve 13,00 hodin v kulturním domě.
Na závěr přeji všem našim občanům šťastné
a veselé prožití svátků vánočních a mnoho
zdraví a spokojenosti v roce 2012.
Karel Němec

AEROBIK
Tradiční cvičení žen bylo i v letošním roce
hojně navštěvováno ženami ze Sloupu
i z blízkého okolí. Rády jsme se s Vámi
setkávaly na všech cvičebních hodinách.
Snažily jsme se pro Vás připravovat pestré
a někdy netradiční hodiny. Vyzkoušet jste si
s námi letos mohly flowin podložky, zumbu
i latino aerobik. Velký ohlas zaznamenalo
čtvrteční podvečerní cvičení pilates.
I v roce 2012 budeme v tělocvičně místní
ZŠ cvičit pravidelně 4x týdně:
úterý
19:00 - 20:00 h - pomalejší cvičení
bez choreografií
středa 19:00 - 20:00 h - posilování
čtvrtek 17:45 -18:45 h - (družina) pilates
19:00 - 20:00 h - aerobik
Co Vám můžeme pro příští rok nabídnout?
- využíváme rozmanité cvičební pomůcky
- každá cvičitelka má vlastní originální styl
- jdeme s dobou, cvičíme moderně
a aktuálně v souladu s dnešními trendy
- na jednotlivých lekcích si s námi můžete
zacvičit např: step aerobik, dance aerobik,
pilates, Port de Bras, chi - toning, zumbu,
power jógu, aj.
Bližší aktuální informace naleznete
na www.aesloup.wgz.cz.
Rády bychom Vám za oddíl aerobiku při
místní TJ Sloup poděkovaly za Váš čas,
energii, dobrou náladu a nadšení, které jste
s námi po celý rok sdílely. Ze srdce Vám
přejeme především pevné zdraví, pohodu
v rodině a chuť žít aktivně po celý rok. Těšíme
se Vás v novém roce 2012 opět na viděnou
v tělocvičně.
Hana Horáková

KOPANÁ
V minulé sezóně dosáhli fotbalisté naší TJ druhého nejlepšího výsledku v historii sloupské
kopané. Jen bod je dělil od vítězství v okresním přeboru. Lepší byla jen sezóna 1971/72, kdy
jsme okresní přebor vyhráli a postoupili do I.B, ale po ročním působení jsme sestoupili zpět
do okresu.
Všichni to považovali za náhodu, ale vedení
týmu a hráči věděli, že to tak není. Začala se
projevovat dobrá dlouholeté práce trenéra
Davida Jarůška, zlepšil se přístup hráčů
k tréninku (trénovalo se dvakrát týdně)
a výsledky se dostavily. Tým pokračoval
ve spanilé jízdě a po právě ukončené části
soutěže se stal podzimním mistrem
a s náskokem 3 bodů přezimuje na prvním
místě.
Zpočátku to tak ale nevypadalo. Pohybovali jsme se sice mezi čelními týmy a po 6. kole jsme
měli na kontě 10 bodů. Doma jsme třikrát vyhráli, ale venku to už tak slavné nebylo. Získali
jsem jen bod v Rudici a prohráli jsme v Kořenci a v Blansku s APOSEM B. Pak ale přišla
šňůra osmi utkání bez porážky (7 výher, 1 remíza v Drnovicích) a po výhře v Doubravici jsme
se vyhoupli do čela a vydrželi tam až do zimní přestávky. V našem případě při zisku 32 bodů
a skóre 41:16 platí stoprocentně heslo: „Můj dům, můj hrad“, doma jsme už patnáctkrát
za sebou vyhráli. V podzimní části zde nechaly body Letovice 1:0, Olomučany 3:1, Olešnice
3:1, v té době neporažené Jedovnice odešly jako vedoucí tým okresního přeboru s debaklem
7:0, Skalice u nás prohrála 3:1, Boskovice B 5:2 a Vysočany 2:1. Bilance doma: 21 bodů
a skóre 27:6, což znamená průměr 3,85 gólů vstřelených a 0,85 obdržených na zápas.
Výsledky venku: Rudice 1:1, Kořenec 1:2, APOS Blansko „B“ 0:1, Doubravice 2:0,
Drnovice 4:4, Šošůvka 3:1 a předehrávka jara v Letovicích 3:1. Hlavními tahouny družstva
jsou velezkušení Polák, Škvarenina, Kleveta, Nečas. Citelně chyběl Hynek Jarůšek, který se
po operaci menisku zapojí do zimní přípravy a do hry by měl naskočit v jarní části soutěže.
Našich 41 gólů znamená také první místo mezi všemi týmy. Až do 7. kola se o většinu branek
dělila dvojice Nečas, Kleveta. V tom následujícím se poprvé v našem dresu představil
divákům hostující Aleš Petržel z Rozstání. Proč jsme tak o tohoto hráče usilovali dokázal ve
zbývajících 7 kolech. Mimo jednoho zápasu se prosadil střelecky ve všech utkáních.
Je s 10 góly naším nejúspěšnějším střelcem, 9 gólů mají na kontě Pavel Nečas
s Tomášem Klevetou (ten dokázal v jednom zápase skórovat čtyřikrát). Všech 14 zápasů
odehráli Radim Polák, Libor Škvarenina, Staňa Sekanina a Pavel Nečas. Jen jednou
absentovali Petr Bouda a Tomáš Kleveta, ten až v posledním kole. Aleš Petržel po svém
příchodu také nechyběl ani v jednom utkání. Měl abnormální zájem hrát u nás, protože
ukončil předčasně hostování v Otinovsi. Do Sloupu ho to táhne, má zde babičku, maminka
Dáša odtud pochází, strýc Roman ho při jeho pobytu o prázdninách naučil hrát fotbal, a tak je
vlastně jakoby náš a do týmu bez problémů zapadl.
V okresních soutěžích mládeže máme družstva dorostu a žáků. Dorost startuje v A skupině
okresního přeboru, která má 8 účastníků, hrací systém je takový, že každý s každým se utká
2x na podzim a 2x na jaře. Po podzimních čtrnácti kolech je dorost na 4. místě se ziskem
24 bodů a skóre 59:22. Stejně jako muži se prezentuje nejlepším útokem soutěže,
o 59 vstřelených gólů se podělilo 12 hráčů, 2 góly byly vlastní. Nejvíc jich vstřelil Tonda
Razák (12), Dix Svoboda jich dal 9, Miloš Štreit 7, Martin Hasoň 6 a Tomáš Burget s Radkem

Štěpaníkem 5. Dorostu se nepovedl vstup do soutěže, první výhru zaznamenal až v 5. kole, ale
lepšil se zápas od zápasu a v závěru podzimu patřil mezi nejlepší družstva. Začala se
projevovat cílevědomá práce trenérů Zdeny Dobšíčka a Bedřicha Pohaněla z Ostrova.
Družstvo dorostu při nedostatku místních je doplněno hráči hostujícími z Ostrova a Šošůvky.
Rovněž žáci se potýkají s nedostatkem hráčů ze Sloupu, a tak u nás hostují mladí fotbalisté
z Vavřince a ze Šošůvky. Také žákovský okresní přebor se hraje ve 2 skupinách, naši startují
ve skupině A. Ta má 9 účastníků, což znamená 8 zápasů na podzim. Po jejich odehrání jsou
žáci na 5. místě s 10 body a skóre 27:26. O 27 vstřelených gólů se zasloužilo 7 hráčů, 1 gól byl
vlastní. Nejvíce jich dal Roman Šindelka 8, Honza Novák 7, Radek Andrlík 6.
Na podzim oddíl kopané vyhlásil nábor pro zájemce o fotbal mezi dětmi od předškolního
věku do 10 let. Překvapivě se jich za doprovodu rodičů scházelo pravidelně v pátek kolem
deseti a někdy i více. Zájem dětí byl velký a určitě se mezi nimi najdou i talenti. Škoda,
že vedoucí náboru a trenér žáků Jirka Pekárek dlouhodobě onemocněl a pobyt dětí na hřišti
byl dosti živelný a neorganizovaný. Až na poslední 3 týdny se jich ujal Pavel Vymazal, který
je trpělivě zasvěcoval do tajů fotbalu.
Stále aktivní jsou i bývalí hráči naší TJ, kteří se pravidelně pátek co pátek v hojném počtu
scházejí na hlavním hřišti, po ukončení sezóny na hokejovém hřišti a přes zimu v tělocvičně
ZŠ. Letos se zúčastnili turnaje veteránů v Otinovsi, kde se jim moc nedařilo, bez výhry
obsadili až poslední čtvrté místo.
Na závěr úspěšného podzimu sezóny 2011/12 děkují hráči a výbor všem sponzorům za jejich
finanční nebo materiální pomoc, bez níž by oddíl jen stěží mohl existovat. Poděkování patří
i všem ostatním, kteří se podíleli na činnosti oddílu (správce, úklid, bufet, příprava výstroje
a řada dalších úmyslně nejmenuji, abych na někoho nezapomněl), bez nichž by fungování
oddílu nebylo možné. Do blížícího se nového roku jim všem společně s fanoušky přejeme
hodně úspěchů, pevné zdraví a věříme, že nám svou přízeň zachovají i v příštím roce. Vedení
s hráči slibují udělat pro dobré jméno sloupské kopané maximum a těší se na počátek dubna,
při prvním jarním mistrovském utkání s Rudicí na Žďárné se všemi nashledanou.
Zdeněk Kučera

LEDNÍ HOKEJ
Našim hokejistům, kteří obhajují 3. místo z minulého ročníku, se začátek nové sezóny vůbec
nepovedl. Ještě před zahájením mistrovských bojů bylo zřejmé, že budou citelně oslabeni.
Několik klíčových hráčů se zranilo a jejich absence bude dlouhodobá. Pavel Svoboda si
poranil při fotbálku koleno a bude mimo hru celý rok. Rovněž nejlepší střelec loňské sezóny
Martin Kutlach se potýká se zdravotními problémy, které ho rovněž nepustí v této sezóně
mezi mantinely. Brankář David Kučera si zranil loket při pádu ze žebříku a začíná pomalu
trénovat. Je předpoklad, že by se ještě v prosinci mohl na ledě objevit. Druhý brankář Zbyněk
Musil dohrával fotbal, a tak do brány musel další Musil, tentokrát Jiří, kterého jsme narychlo
získali z Brna, kde několik roků nechytal.
Dosavadní výsledky nejsou příliš lichotivé. S Letovicemi jsme prohráli 4:9, s Adamovem 0:6,
s HC Blansko 1:10, s Rájcí 3:14, s Březinou 5:7 a s Černou Horou 4:5 na nájezdy. Dosud
jedinou výhru jsme paradoxně získali v souboji posledního s prvním, kdy jsme senzačně
porazili Dynamiters Blansko B 7:5. Po odehraných 7 kolech máme na kontě 6 proher, 1 výhru
a jsme v tabulce předposlední.
Zdeněk Kučera
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