PO VOLBÁCH
Po dvaceti letech demokratických poměrů, kdy si v pravidelných
čtyřletých intervalech sami ze svého středu volíme zástupce
k obstarávání veřejných věcí, jsme na rozdíl od všech předchozích voleb
letos poprvé volili pouze jedinou kandidátku. Téměř všichni se tomu
divili, z médií docházely dotazy, jak je možné, že v tak významné obci,
za kterou Sloup považují, je tak malý zájem o členství v zastupitelstvu ?
Opravdových důvodů tohoto stavu je jistě hodně, a neuvážených názorů,
včetně anonymních, je ještě víc. Po pěti volebních obdobích ve funkci
starosty si tedy dovolím vyjádřit se k tomuto tématu i já.
Za prvé se do veřejných funkcí se lidé obecně nehrnou. Být členem
zastupitelstva prostě velká většina občanů nechce, a být starostou už
vůbec ne. A to i přesto, že tato „funkce“ dnes již přináší i slušné finanční
zabezpečení.
Za druhé. Pokud se přesto někdo z nejrůznějších důvodů odhodlá, jak se říká, do toho jít, může sám, pak
ale má poměrně malou šanci, nebo musí umět dát dohromady nejlépe plnohodnotnou kandidátku,
v našem případě devítičlennou. A to je další problém. Vytvořit si svůj tým znamená oslovit desítky lidí,
takových, kteří mají pro takovouto práci předpoklady a kteří budou ochotni ji vykonávat. To není
jednoduché a dá to mnoho přemýšlení a práce. Kandidátky slepené na poslední chvíli v hospodě u piva
nemají žádnou šanci, o tom jsme se ve Sloupě již několikrát přesvědčili.
A za třetí. Ještě těžší je prorazit v prostředí jisté stability, kde stávající zastupitelstvo, po čtyřech letech
uvážlivě obměňované, požívá značné důvěry voličů, než tam, kde starosta se svým týmem přežívá
jediné volební období. „Moje kandidátka“, mohu-li ji takto označit, v každých volbách pochopitelně
trochu jiná, dosáhla vždy významné podpory, a zvlášť při větším počtu kandidátních listin (1994 71,68%, 1998 - 70,67 %, 2002 - 84,67 %). V roce 2006 se poprvé žádná „konkurenční“ kandidátka
neobjevila, tak jsem oslovil několik dalších spoluobčanů a sestavili jsme kandidátní listiny dvě,
abychom opět dali voličům možnost vybírat. A oni vybírali - jednu kandidátku podpořilo 51,12 %
a druhou 48,88%. Mými oponenty mi bylo ale vytknuto, že to žádné volby nebyly, neboť všichni
kandidáti byli „moji“ lidé (což byla do jisté míry pravda, neboť jsem je oslovil já). Proto jsem letos
sestavil kandidátku jednu, když jsem předtím (několikrát a opakovaně) vyzval eventuální konkurenci
k vyšší aktivitě.
Jaký z toho plyne závěr? Buďto ve Sloupě žádná seriózní konkurence není, nebo je, ale je líná si to
odpracovat, a nebo ve volební úspěch nevěří. Nejsem blázen, abych si myslel, že se mnou budou všichni
spokojeni, i když se o to snažím. Ale jsem natolik zodpovědný, že nedokáži zavřít za sebou dveře a
odejít, zvlášť nyní, kdy zahajujeme ty největší projekty a musíme se značně zadlužit. Sestavit a podat
kandidátní listinu proto pro mne byla naprostá samozřejmost a navíc povinnost. Zajímavé je, že ti,
kterým to vadí, neumějí přijít s alternativou, ale nabádají někoho jiného, neznámého, který má povstat,
vyhrát volby a zařídit tak, aby oni byli spokojeni.
Na webových stránkách obce jsem se od jednoho z takových anonymních diskutérů dověděl, že mám
odejít, aby mohl nastoupit někdo jiný. Jedině v tom případě prý si mne zase začne vážit. Asi si
neuvědomuje, že to musí být přesně naopak, že napřed musí přijít někdo jiný. Kdybych poslechl, nebyly
by ve Sloupě volby žádné. Další z anonymních kritiků před volbami vyzýval občany k neúčasti
ve volbách, a po zveřejnění jejich výsledků vzkázal, že 55 % účast voličů je pro něj zklamáním, že
většina občanů Sloupu je se svým starostou spokojena, že jde spát a za čtyři roky nashledanou.
A to je ten zásadní problém a asi i odpověď na situaci ve Sloupě... Usednout do křesla starosty
rozhodně není koupit si jízdenku a sednout si do autobusu. Tu vstupenku vystaví voliči, ale určitě ne
tomu, kdo bude čtyři roky spát a potom se zase ozve k mobilizaci proti někomu nebo něčemu.
Předpoklad být starostou stojí hodně sil, vytrvalosti a odvedené práce. A sloupští voliči nejsou hloupí.
A já si jich vážím a děkuji jim za to. Volební účast 55% při jediné kandidátní listině je pro mne po dvaceti
letech velkým zadostiučiněním a ještě větším závazkem. Takže budu další čtyři roky usilovně pracovat a
doufat, že po té době se konečně třeba můj nástupce objeví.
Ing. Josef Mikulášek, starosta

NOVINKY Z RADNICE
Stavba Sloup, Šošůvka - ČOV a kanalizace je
v plném proudu. Již od dubna se stále pracuje
na kanalizačních stokách v Šošůvce a na čistírně
ve Sloupě a před nedávnem byly zahájeny práce
i na sloupských stokách. Ke konci října bylo
na vlastní ČOV prostavěno 13.230.715 Kč
(26,42 % celkového objemu prací), na stokách
v Šošůvce 9.534.507,- Kč (22,09%) a na stokách
ve Sloupě 642.491 Kč (4,52 %). Celková
prostavěnost včetně DPH činila 28.726.622 Kč,
což je 20,83% rozpočtu. Termín dokončení
stavby je 30.9.2012.
I přes takto pokročilý stav projektu bohužel stále
nebyla se Státním fondem životního prostředí
podepsána Smlouva o poskytnutí podpory. Státní
úředníci přes všechny přísliby o ukončení všech
možných a nemožných kontrol v této činnosti
dále pokračovali a podpis smlouvy neustále
oddalovali. A dokud by smlouva nebyla
podepsána, neuvolnil by nám schválenou dotaci
6 mil. Kč ani Jihomoravský kraj a nemohli
bychom zahájit ani čerpání úvěru, i když úvěrová
smlouva (13,1 mil.Kč) je dávno uzavřena.
Naše štěstí v neštěstí bylo, že generální dodavatel
stavby je dostatečně solventní a tolerantní, a tak
nám oddálil splatnost faktur, abychom nemuseli
platit penále.
Výstavba ČOV

AKTUÁLNĚ
V den uzávěrky Hřebenáče se v radniční poště
objevila řádně podepsaná smlouva se Státním
fondem životního prostředí. Financování akce
je tak zabezpečeno.
Druhý největší současný projekt - zateplení
budovy základní školy, je připraven k realizaci
v roce 2011. Dne 27.10.2010 byla s vítězem
veřejné soutěže na dodávku stavby se stavební
společností PROSTAS, s.r.o. podepsána smlouva
o dílo za cenu 19.059.839 Kč (včetně DPH). Tato
vysoutěžená cena byla pro nás velmi příjemným
překvapením, neboť původní rozpočet stavby

dosahoval částky 30 mil.Kč a náš podíl činil až
14 mil.Kč.
Po přepočtu finanční analýzy vyvolaném touto
novou skutečností bude dotace ze SFŽP a EU
sice také trochu nižší, než se počítalo, ale i tak
bude činit celkem 14.701.202 Kč. To znamená,
že podíl městyse Sloup na úhradu stavby bude
4.358.637 Kč, a to je pro nás úplně jiná částka,
než původně očekávaných 14 miliónů. Kromě
toho bude třeba zaplatit ještě inženýrskou
činnost, technický dozor a závěrečné
vyhodnocení akce, což je celkem cca 500 tis.Kč,
s tím už si ale určitě poradíme.
Se zahájením stavby se počítá ke dni 15.3.2011
a lhůta výstavby dle smlouvy činí 15 měsíců.
Oboustrannou snahou ale bude dokončit dílo už
v roce 2011.
Firma NEWLAND ASSET MANAGEMENT
s.r.o., která mezitím na střeše základní školy
vybudovala fotovoltaickou elektrárnu, bude
muset v příštím roce zařízení ze střechy na čas
demontovat, aby se mohlo provést zateplení.
Další dotaci na pořízení nového dětského hřiště
mezi základní školou, školkou a kulturním
domem jsme rovněž převedli do příštího roku.
Zastupitelstvo městyse na zasedání dne
22.9.2010 schválilo jako dodavatele stavby firmu
KARIM, spol. s r.o. Hulín. Rozpočet tohoto
projektu je 340.600,- Kč, dotace má činit
257.596,- Kč a s dokončením hřiště se počítá
do 30.6.2011.
Dne 30.11.2010 byl zkolaudován nový vrt
na Žďárné, který konečně zajistí i do budoucna
dostatečné množství kvalitní pitné vody. Vrt je
plně funkční a od uvedeného data průběžně
udržuje hladinu vody ve vodojemu na maximální
úrovni. Celkové náklady vrtu a jeho propojení
s vodojemem dosáhly výše 422 tis.Kč, přípojka
přišla na 349 tis.Kč. Zdroje vody na Lukách
budou v příštím roce převedeny do náhradního
režimu a budou patrně sloužit jako zásoba
požární vody.
Za 660 tis.Kč jsme letos na podzim dokončili
část komunikace v sídlišti Sloup-sever,
v úseku, kde jsou domky dokončené a obydlené,
anebo stojí alespoň hrubé stavby. K úhradě
faktury jsme použili dotaci Jihomoravského kraje
z Programu rozvoje venkova ve výši 160 tis.Kč.
V roce 2011 provedeme v této části obce i
chodníky a zřídíme zde hlásič bezdrátového
rozhlasu. Kromě toho bude dokončena dešťová
kanalizace ze sídliště napojením do potoka
Žďárná.

Z ČINNOSTI VÝBORU PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rozsvěcení Vánočního stromu

První adventní neděli 28. listopadu jsme přivítali blížící se
vánoční čas. Zimní mrazivé počasí dotvářelo sváteční
atmosféru, kdy děti ze společenství rodin světélky ze svých
lucerniček symbolicky rozsvítily krásný vánoční strom
v parku u kostela. Slova, která pohladila srdce, hlas trubky,
znějící do nedělního ticha, básničky o adventu i zimě a
krásný zpěv o bílých vánocích to vše zahřálo stejně jako
horký čaj, svařené víno a další teplé občerstvení od hasičů.
Příjemnou náladu si určitě odnesl každý, kdo přišel.

POZVÁNKY
* Všechny starší spoluobčany zveme na již tradiční předvánoční posezení do kulturního domu,
které se tentokrát uskuteční v neděli 19. prosince v 16 hodin. Jako host k nám zavítá herec Pavel
Trávníček, který má připravené vážné i nevážné povídání o Popelce a svém životě. K tomu
pro všechny přidáme kávu, víno a dobré cukroví.
* Druhá pozvánka je pro všechny, kteří se již těší na plesovou sezónu. Náš tradiční Sousedský bál
se tentokrát bude konat již v sobotu 15. ledna 2011 od 20 hodin a k tanci a poslechu bude hrát
kapela Clasik. Samozřejmě vás čeká bohatá tombola a dobré jídlo i pití pro vaši dobrou pohodu.
Předprodej vstupenek bude od 7.1.2011 v prodejně Čas.

Blahopřejeme našim jubilantům

Svatební obřady

Říjen
Kuběna Milan, č.p. 219
Karhan Josef, č.p. 97
Kotlánová Eliška, č.p. 160
Hlaváčková Božena, č.p. 155

50 roků
60 roků
70 roků
70 roků

V letošním roce bylo u nás uzavřeno celkem
19 sňatků. Slavnostní „ano“ zaznělo pětkrát
před oltářem Panny Marie Bolestné v místním
kostele, sedmkrát v obřadní síni radnice, dvakrát
na louce u Hřebenáče a u jeskyně Kůlny a jednou
na koupališti a v Kateřinské a Punkevní jeskyni.

Listopad
Marek Květoslav, č.p. 167
Gabrielová Alena, č.p. 259

60 roků
60 roků

Prosinec
Opatřilová Eva, č.p. 167
Vybíhal Pavel, č.p. 220
Krátký Jiří, č.p. 154
Kalová Marie, č.p. 101
Kratochvílová Marie, č.p. 154

60 roků
60 roků
70 roků
82 roků
84 roků

Koho jsme letos přivítali ……

Leden
Šindelka Zdeněk, ing., č.p. 149
Hasoňová Marie, č.p. 34
Lepková Marie, č.p. 106

50 roků
81 roků
88 roků

Únor
Hudec Miloslav, č.p. 27
Krátká Marie, č.p. 95
Zemanová Věra, č.p. 134

60 roků
80 roků
88 roků

Michaela Nejezchlebová (*30.1.), Jakub Zouhar
(*12.4.), Beáta Balcarová (*21.4.), Andrea
Šebelová (*23.8.), Anna Dobiášková (*17.10.),
Alice Daňková (*18.10.), Tereza Musilová
(*7.11.), Deniel Žilka (*8.11.), Antonín Hasoň
(*12.11), Tomáš Zachoval (*14.11.), Denisa
Šmídová (*1.12.).

…… a s kým jsme se rozloučili
František Manoušek (+ 1.1.), Jaroslav Stloukal
(+ 4.1.), Marta Pejchalová (+ 15.2.), Marie
Svobodová (+ 21.2.), Jan Doležel (+ 11.4.), Jan
Prosr (+ 22.4.), Antonín Andrlík (+ 1.5.), Josef
Beran (+ 1.5.), Aleš Vymazal (+ 3.6.), Sláva
Andrlíková (+ 7.6.), Milan Kunc (+ 22.7.),
Božena Fialová (+ 21.9.), Antonín Hasoň
(+18.10.).

Ludmila Mynaříková

Dne 19. prosince ve 14 hodin proběhne Vánoční
akademie v KD Sloup. V 17.30 hodin pak bude
zpívat pěvecký sbor Krápníček za doprovodu
Od září 2011 chceme vařit večeře pro cizí
cimbálové muziky Majerán v Dřevěném
strávníky - teplé jídlo včetně nápoje a dezert.
kostelíku Blansko. Srdečně zveme všechny
Cena se bude pohybovat přibližně ve výši 50 Kč, rodiče i prarodiče.
výdej v 18 hodin. Pokud byste měli předběžný
Ve dnech 21. - 22. prosince čeká žáky
zájem, přihlaste se u vedoucí stravování paní
předvánoční celoškolní projektová výuka.
Jitky Ondrouškové telefon 516435381, e-mail
Jsme zapojeni do dvou projektů Evropské unie.
jidelna@zssloup.net.
„EU peníze školám“ nám přinesou více než
Připravujeme výběrové řízení na dodávku
1,6 mil. Kč, informace o projektu „Moje volba
moderních učebních pomůcek v objemu 600 tisíc moje budoucnost" najdete na www.zssloup.net
Kč. Žáci dostanou dvaadvacet nových počítačů, Policie ČR přijela v listopadu do naší školy
interaktivní tabuli, elektronický videomikroskop, s velmi pěknou vzdělávací akcí pro děti prvního
vizualizér, výukové programy. Peníze budeme
stupně. Žáci 6.- 9. třídy absolvují podobný
čerpat z fondů Evropské unie.
program v prosinci.
Týden splněných přání je výborná akce školní
kuchyně. Děti i učitelé si mohou přát pět jídel,
Dovolte mi, abych Vám popřál šťastné a veselé
která by chtěli ochutnat v předvánočním týdnu.
Vánoce a úspěšný Nový rok 2011.
Školní kuchyně přání vyhodnotí a nejžádanější
jídla uvaří.
Mgr. Pavel Dočekal, ředitel ZŠ Sloup

OKÉNKO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

SLOUPSKÝM SPORTEM
RADIM POLÁK A TOMÁŠ KLEVETA
POSÍLILI MUŽSKÉ FOTBALOVÉ ÁČKO
Po minulé doslova infarktové sezóně, kdy o naší
záchraně definitivně rozhodlo až předposlední
kolo, nevstupovali naši hráči do nového ročníku
OP 2010/11 s příliš velkými ambicemi. Bylo
zřejmé, že náš tým tvořený většinou „zralými“
fotbalisty, doplněný několika hráči střední
generace, potřebuje nutně posílit.
Z vyhlédnutých hráčů se nakonec podařilo
realizovat půlroční hostování brankáře Radima
Poláka z Rájce-Jestřebí, který si ve Sloupě
postavil rodinný dům a už u nás trvale bydlí.
A že to byl výborný tah, ukázal průběh sezóny.
Vznikl však problém, co se Zdeňkem
Mynaříkem, protože by byla škoda, aby brankář
jeho kvalit seděl na lavičce. Vše ale vyřešilo
zranění obou brankářů nováčka OP Vysočan,
kam Zdena v rámci dobrých „sousedských“
vztahů (vzpomeňme půlroční hostování bratří
Slouků u nás v sezóně 2008/09) odešel
na hostování do konce roku 2010.
Podzimní část soutěže ale předčila všechna
očekávání, po celou dobu jsme podávali dobré
výkony a z outsidera se rázem stal tým, se
kterým musel každý počítat v boji o přední
příčky v tabulce. Ze 14 zápasů máme na kontě
24 bodů (7V-3R-4P), skóre 21:18, jsme na pátém

místě tabulky a na vedoucí Lipovec ztrácíme
7 bodů. Nebýt zbytečné plichty 1:1 doma
s Olomučanami a prohry 1:0 v Drnovicích, kde
jsme zahodili co se dalo, mohli jsme být
v tabulce ještě výš. Začali jsme v Doubravici
remízou 2:2 (Helebrand, Nečas), doma jsme
porazili Rudici 2:0 (Bouda 2), v Šošůvce jsme
prohráli 2:3 (Zouhar, Kugler), doma jsme
porazili 1:0 Kořenec (Brantalík), remizovali jsme
1:1 v Lysicích (Nečas), pak jsme v sérii utkání
doma porazili Lipovec 2:1 (Mikulášek,
Brantalík), prohráli s Boskovicemi B 0:3,
remizovali s Olomučanami 1:1 (Belton) a
porazili Vavřinec 2:1 (Zouhar, Vach). Poté jsme
neočekávaně vyhráli v Jedovnicích 3:1 (Nečas 2,
Petržel), prohráli jsme 0:3 v Letovicích, doma
jsme porazili Vysočany 2:1 (Filouš, Kleveta),
v Drnovicích jsme prohráli 0:1 a sezónu jsme
zakončili výhrou 3:0 v Olomučanech (Nečas,
Petržel, Jarůšek), což byla předehrávka jara.
V čem hledat příčinu zlepšených výkonů? Podle
mého názoru tvoří mužstvo dobrou partu, kterou
zdobí bojovnost a chuť trénovat (začalo se
dvakrát týdně). Kromě toho se podařilo
v počátku sezóny i v jejím průběhu tým posílit.
Brankář Polák byl celý podzim mužem na svém
místě, je rozhodně nejlepším brankářem OP,
který by se uplatnil stále i ve vyšších soutěžích. l.

Derby Sloup - Vysočany 2:1
V závěru podzimu pak přišla na přestup z Aposu
Blansko další významná posila několikanásobný
nejlepší fotbalista okresu Blansko Tomáš
Kleveta, který již chtěl s fotbalem skončit. Pak
ale zjistil, že by se mu ještě moc stýskalo a dal se
přesvědčit, že svoji kariéru (po vzoru svého otce)
ukončí ve Sloupě. Na druhé straně brankář
Honza Šmíd (18 let), který by se mohl prosadit
mezi muži, byl stejně jako Jirka Sotulář studijně
zaneprázdněn a mnohokrát proto Radimu
Polákovi ze střídačky záda nejistil. Zbývající
mladíci neprojevili potřebnou ctižádost poprat se
o místo v týmu se staršími hráči a ani jejich
tréninková morálka nebyla příliš velká. Škoda.
Tým bohužel také pronásledovala častá zranění.
Pavel Nečas s Martinem Mikuláškem se potýkali
se zraněním delší dobu, Petr Bouda nehrál
třikrát, Martin Filouš často nastupoval nedoléčen
a několikrát pro zdravotní problémy musel ze hry
odstoupit. Rovněž Hynek Jarůšek dohrál závěr
sezóny se sebezapřením, když měl poraněný
stehenní sval. Při nedostatku hráčů v úvodních
kolech se na hřišti objevil David Kučera (víc než
10 roků závodně nehrál) a jeho účinkování
zastavilo až zranění po odehraných dvou
zápasech. Pak už se do týmu nevrátil, mimo jiné
i pro povinnosti v hokejovém týmu, za který
chytá, a jemuž už také začala sezóna. Staňa
Sekanina prodělal operaci kolene, proto vynechal
téměř celý podzim a s jeho návratem se počítá
na jaře. O našich 21 gólů se podělilo 13 hráčů.
Nejvíce jich dal nestárnoucí Pavel Nečas (celkem
5), který se společně s Petrem Boudou trefili
dvakrát v jednom utkání. Po dvou gólech
na kontě mají také Libor Zouhar, Tomáš
Brantalík a Aleš Petržel, jednou se do tabulky
střelců zapsali Adam Kugler, Zdena Helebrand,

Martin Mikulášek, Thomas Belton, Zdena Vach,
Martin Filouš, Tomáš Kleveta a Hynek Jarůšek.
Po kvalitní zimní přípravě nás čeká celkem
klidné jaro bez starostí o záchranu. Stěžejním
úkolem výboru bude zajistit další účinkování
brankáře Poláka ve Sloupě, nejlépe na přestup.
PODZIMNÍ TABULKA - MUŽI
1. Lipovec
14 10 1 3 36:18
31
2. Letovice
14 9 2 3 40:24
29
3. Doubravice 14 9 1 4 38:20
28
4. Drnovice
14 8 2 4 41:32
26
5. Jedovnice 14 8 1 5 37:27
25
6. Sloup
14 7 3 4 21:18
24
7. Vysočany
14 7 1 6 32:35
22
8. Kořenec
14 6 2 6 37:29
20
9. Boskovice B 14 5 3 6 30:32
18
10. Šošůvka
14 5 2 7 37:37
17
11. Rudice
14 4 4 6 23:27
16
12. Lysice
14 4 2 8 19:42
14
13. Olomučany 14 3 1 10 18:43
10
14. Vavřinec
14 0 1 13 20:45
1
Dorostenecké družstvo Sloupu a Šošůvky, hrající
pod hlavičkou Sloupu skupinu OP, za sebou
nemá ani trochu úspěšné účinkování.
Po podzimu mu patří mezi deseti účastníky
poslední místo. Dorostenci uhráli pouhé 3 body,
když doma porazili Ostrov u Macochy 3:1, skóre
mají vysoce pasivní 8:48. Po dvou gólech dali
Franta Baláž, Jakub Jakš a Ondra Čípek, po
jednom pak vstřelili Dix Svoboda a Filip
Kašpárek.
Domácí výsledky: Ostrov u Macochy 3:1,
Ráječko 1:6, Jedovnice 0:7, Kotvrdovice 1:3.
Výsledky ze hřišť soupeřů: Lipůvka 0:1,
Lipovec 0:6, Olomučany 0:4, Adamov 1:14,
Vavřinec 2:6.

PODZIMNÍ TABULKA - DOROST
1. Adamov
9 9 0 0
66:8
27
2. Lipovec
9 7 0 2
31:15
21
3. Ráječko
9 4 2 3
16:11
14
4. Lipůvka
9 4 2 3
19:16
14
5. Vavřinec
9 4 2 3
19:23
14
6. Jedovnice
9 3 3 3
20:28
12
7. Olomučany 9 3 2 4
10:15
11
8. Kotvrdovice 9 3 0 6
11:19
9
9. Ostrov
9 1 1 7
9:26
4
10. Sloup
9 1 0 8
8:48
3
Letošní ročník OP žáků se hraje ve dvou
skupinách. Společné družstvo Sloupu a Šošůvky
hraje ve skupině A, která má 11 účastníků. Své
zápasy hraje v Šošůvce. Po podzimu jsou žáci
na 5. místě se 16 body při skóre 36:30. Výsledky:
Doma Jedovnice 7:0, Vavřinec 2:0, Ráječko 2:3,
Černá Hora 3:3. Venku Lipůvka 1:5, Lipovec
0:7, Adamov 5:3, Kotvrdovice 10:0, Rudice 0:5
a Rájec-Jestřebí 6:4 (vítězství nad vedoucím
týmem). O 36 gólů se podělilo 8 hráčů.
Tabulka střelců : Filip Furch 17 (3-1-4-2-3-2-2),
Honza Novák 9 (2-1-2-1-3), po 2 brankách
vstřelili Mirek Slouka, Martin Přibyl a Lukáš
Vymazal, 1 gól dali Vít Broušek, Tomáš Gregor a
David Keprt (1 gól byl vlastní).
PODZIMNÍ TABULKA - ŽÁCI
1. Rájec-Jestřebí 10 8 1 1
2. Rudice
10 7 1 2
3. Lipovec
10 6 1 3
4. Ráječko
10 6 1 3
5. Sloup
10 5 1 4
6. Č.Hora
10 4 3 3
7. Adamov
10 4 2 4
8. Lipůvka
10 4 1 5
9. Jedovnice
10 3 0 7
10. Vavřinec
10 2 1 7
11. Kotvrdovice 10 0 0 10

68:16
38:17
33:13
35:22
36:30
25:19
19:16
20:23
16:39
7:18
4:88

25
22
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19
16
15
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7
0

Na závěr přeji jménem hráčů a funkcionářů všem
našim příznivcům a sponzorům hodně štěstí
a pevné zdraví v roce 2011.
Zdeněk Kučera
PO NADĚJNÉM ZAČÁTKU HOKEJISTÉ
OKUSILI TŘI PORÁŽKY V ŘADĚ
Ve stejný den, kdy naši fotbalisté porazili doma
Vysočany 2:1, začala pro hokejisty naší TJ
sezóna 2010/11. V tomto ročníku OP startuje 8
mužstev: Blansko, Rájec-Jestřebí, Černá Hora,
Březina, Adamov, Lysice, Letovice a Sloup.
V prvním zápase jsme jako hosté na zimním
stadionu v Blansku porazili domácí Březinu 5:4
(po samostatných nájezdech) a získali jsme první
2 body. Góly vstřelili Kutlach 2, Kubica 2 a
Bubík 1. Další utkání s Lysicemi bylo odloženo
s tím, že se uskuteční na přírodním ledě, pokud
to dovolí počasí. Hned další zápasy pak
potvrdily, že první výhra nebyla náhodná.
V Blansku zůstala na našem štítě Černá Hora,
kterou jsme porazili 8:5 (Kutlach, Tanenberger a
Musil J. 2, Svoboda, Machač). V Boskovicích na
nás poté nestačily ani Letovice, nad nimiž jsme
zvítězili 8:3 (Kutlach, Tanenberger 2, Manoušek,
Musil J., Mokrý, Kubica). V neděli 21.11. jsme
v Blansku porazili 5:4 Adamov (Kutlach, Kubica
2, Tanenberger).
Pak ale přišla série porážek. V šestém kole čekal
Sloupské hlavní favorit soutěže. S Blanskem tak
trochu podle očekávání prohráli, uhráli ale
přijatelný výsledek 2:5, když skórovali Kubica a
Kutlach. Ani další utkání s tradičním rivalem
z Rájce-Jestřebí body nepřineslo. Naši prohráli
4:10 (Taneneberger, Musil, Svoboda, Kutlach).
Černá série pak pokračovala do třetice. Březina
Sloup rozdrtila 8:1, čestný úspěch zaznamenal
Tanenberger.
Věříme, že nastupující mrazivé počasí umožní
odehrát alespoň některá další mistrovská utkání
na přírodním ledě v naší proslavené aréně
pod skalami.
OKRESNÍ HOKEJOVÝ PŘEBOR
1. Blansko
8 8 0 0 0 0 73 : 12
2. Rájec
8 6 0 0 1 1 62 : 30
3. Černá Hora 8 3 2 0 0 3 41 : 45
4. Březina
8 3 0 0 2 3 34 : 36
5. Sloup
7 3 1 0 0 3 33 : 38
6. Adamov
8 2 0 0 0 6 24 : 35
7. Lysice
6 1 1 0 1 3 18 : 32
8. Letovice
7 0 0 0 0 7 21 : 78

Posila mužů Tomáš Kleveta
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Zdeněk Kučera

V ŘÍJNU ROZEHRÁLI SVÉ SOUTĚŽE
NAŠI ŠACHISTÉ V KRAJI I OKRESE
Letošní ročník krajského přeboru má o něco
silnější úroveň než loňský, takže obhájit loňské
sedmé místo nebude pro naše hráče vůbec
jednoduché. První dvě kola nás čekala
favorizovaná mužstva z Rudice a Tišnova.
Oba zápasy jsme prohráli shodně 2:6, ale
na šachovnicích to tak zdaleka nevypadalo.
V obou zápasech prohráli naši šachisté vyhrané
partie a ztratili jsme tím minimálně remízy.
Stejný výsledek 6:2 se opakoval i do třetice.
Tentokrát ale znamenal výhru v Lipovci
s tamním céčkem. V prozatím posledním čtvrtém
kole Sloup doma prohrál nejtěsnějším poměrem
3,5:4,5 s lipoveckým béčkem.
1. Tišnov
4 4 0 0 22,5
17 12
2. Rudice
4 4 0 0 21,5
17 12
3. Lipovec B 4 4 0 0 18,5
11 12
4. Kuřim B 4 3 1 0 20,0
15 10
5. Blansko 4 2 0 2 18,0
12 6
6. Vyškov A 4 1 2 1 17,5
14 5
7. Vyškov B 4 1 1 2 15,0
9
4
8. Sloup
4 1 0 3 13,5
9
3
9. Boskovice 4 1 0 3 12,5
7
3
10. Adamov B 4 1 0 3 12,0
5
3
11. Lipovec C 4 0 0 4 11,0
4
0
12. Jevíčko
4 0 0 4 10,0
3
0
Naše béčko v okresním přeboru v prvním kole
zdolalo hladce Jevíčko letošním tradičním
výsledkem 6:2. Ve druhém kole nás porazil
6,5:1,5 Lipovec D, který má paradoxně
v okresním přeboru silnější družstvo než

v krajském, ale výsledek mohl být určitě těsnější.
Ve třetím kole se nepodařilo porazit Jedovnice,
které nás na domácí půdě přehrály 3:5.
1. Jedovnice
3 3 0 0 18,5 9
2. Lipovec D
3 3 0 0 17,5 9
3. Rudice B
2 2 0 0 14
6
4. Boskovice B 2 2 0 0 13
6
5. Sloup B
3 1 0 2 10,5 3
6. Rovečné A
3 0 1 2 8
1
7. Jevíčko B
3 0 1 2 7,5
1
8. Lipovec E
3 0 0 3 6,5
0
9. Adamov C
2 0 0 2 0,5
0
V Jedovnicích se konal další ročník turnaje
Chalópky Open. Turnaj skončil vítězstvím
našeho Martina Pokladníka. Tento velký úspěch
podtrhl na pátém místě František Baláž. V
listopadu jsme zorganizovali již osmý ročník
Memoriálu Jiřího Hasoně. Po dvou druhých
místech se podařilo zvítězit Pavlu Hubenému
z Boskovic. Druhé místo vybojoval Vlastimil
Chládek reprezentující Lipovec a na třetím
skončil Leoš Ševčík z Boskovic. Našim se
tentokrát příliš nedařilo, nejlepší byli Petr Špičák
na desátém a Karel Němec na třináctém místě.
Turnaj se hrál za velmi pěkné účasti 43 hráčů.
Již 31. ročník Vánočního turnaje připravujeme
na úterý 28.12. ve 13 hod. v kulturním domě.
Na turnaj zveme všechny zájemce o tuto hru.
Závěrem bych chtěl popřát jménem šachistů
všem občanům Sloupu šťastné a veselé prožití
svátků vánočních, mnoho zdraví a spokojenosti
v roce 2011.
Karel Němec

Memoriál Jiřího Hasoně 2010

Milý Ježíšku,
není to tak dlouho, co jsem polehávala na sluníčku na
sloupském koupadle a snažila jsem se nachytat na horší
časy nějaké zásoby slunečního svitu do svého těla a
hlavně do své duše.
A už je to tu, předvánoční čas a teď právě by se mi ta letní
energie hodila! Ráno odcházím z domu za tmy a za tmy se
domů vracím. V tomto období mě doslova, jak se říká,
drží nad vodou pouze rodina, dobří přátelé a dostatek
pohybu.
Bez pravidelného sportování si svůj život už ani
nedokážu představit. Jsem ráda, že nám tady ve Sloupě
funguje a je stále hojně navštěvované cvičení žen. Je nás
pět holek, které se usilovně snažíme, aby „naše holčičí
skotačení“ bylo co nejrozmanitější. Naše lekce jsou
pečlivě sestavované tak, aby si každá žena našla to, co jí
vyhovuje nejvíce. Každá jsme jiná, každá má svůj vlastní,
originální styl a tak se nestává, že by se ve Sloupě cvičilo
stereotypně.
V poslední době se snažíme nezapomínat na zdravotní
stránku každé hodiny. Naše zdraví a dobrá psychická a
fyzická kondice - to je v dnešní uspěchané době to
nejdůležitější, co bychom si měly hýčkat.
Proto bych si, Ježíšku, pro nás pro všechny moc přála,
abychom pod vánočním stromečkem našli hlavně pevné
zdraví pro sebe i své blízké, lásku, štěstí a dostatek té letní
sluneční energie na zvládání všech příštích situací, které
nám rok 2011 připraví.
Za sloupský aerobik
Hana Horáková

INFORMACE PRO OBČANY
• Nájem hrobových míst
Ke dni 31.prosince 2009 skončila u většiny hrobových míst sloupského hřbitova platnost nájemních
smluv. Kdo ještě nestihl zaplatit nájem za hrobové místo na dobu dalších 12 roků (do 31.prosince
2021), měl by tak učinit v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech (pondělí a středa) co nejdříve.
Jinak se vystavuje riziku, že smlouva nebude prodloužena.
• Ukončení analogového vysílání
V pátek 31. prosince 2010 ukončí řádný provoz analogový dokrývač ČT2 Sloup (51. kanál) reálně
vypnutý může být o několik hodin až dnů později. Vysílání tohoto analogového vysílače malého
výkonu z technických důvodů není před vypnutím označené piktogramem ani textovou lištou.
Diváci musí sami ověřit, zda-li přijímají daný signál, a to podle kanálu naladěného v televizním
přijímači. Další informace o digitalizaci České televize diváci získají ve zpravodajství ČT,
v teletextu ČT1 od strany 650, na www.digict.cz i v Diváckém centru ČT horká linka digitalizace
261 137 474 (denně od 7.30 do 20 hod.).
SLOUPSKÝ INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ HŘEBENÁČ. Vychází nepravidelně dle potřeb Úřadu městyse
Sloup. Redakční práce, grafika: Bohumil Hlaváček, Vladislav Pokorný. Foto Pavel Novák, Bohumil Hlaváček,
Josef Mikulášek, Jaroslav Horák. Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci cena 10 Kč.
Toto číslo vyšlo 17. prosince 2010 v počtu 400 výtisků.

Z AKCÍ DRUHÉ POLOVINY ROKU

