Jak bude po deseti letech třetího tisíciletí ?
Za pár dnů budeme slavit vánoce, v povědomí většiny z nás asi
nejpěknější svátky v roce, a zakrátko po nich pak vstoupíme do roku
s kulatým označením 2010. Jaký bude, a jak bude v letech dalších ?
Asi se nám nikomu už nechce ani myslet na to, do jaké míry může
ovlivňovat naše životy a budoucnost celého národa složení poslanecké
sněmovny po dalších parlamentních volbách, které nás čekají. Po tom, co
nám naši vrcholoví politici v poslední době předvádějí, je odevšad
slyšet, jak moc potřeba je poslat je už konečně do háje, jen nikdo neví,
jak na to. Volební systém s mizivým vlivem preferenčních hlasů umožňuje
stranickým aparátům naplňovat sněmovnu stále stejnými lidmi a změnit
to je téměř nemožné. Přesto se nyní jeví, že by mohly přece jen obstát
nové politické subjekty a poněkud otřást hegemonií a arogancí dvou
největších stran. Popřemýšlejme, zda by přece jen nestálo za pokus
přispět k tolik potřebné změně.
Pro nás bude ale samozřejmě důležitější, jak si to zařídíme doma
ve Sloupě. I zde budeme na podzim příštího roku volit nové zastupitelstvo
a já už nyní s dostatečným předstihem vyzývám všechny, kteří mají svou
obec opravdu rádi a chtějí o ni s láskou pečovat, aby se o zastupitelský
post ucházeli.
Chci připomenout, že vstupujeme do nelehkého období. Sloup se
konečně dočká nebývalých finančních prostředků ze státního rozpočtu
a evropských fondů. Budeme mít novou, moderní a dokonce i pěknou
čistírnu odpadních vod, konečně zateplíme budovu základní školy
a dáme jí nový pohlednější kabát, hasiči se asi dočkají nové cisterny,
možná se pustíme do stavby dalších pečovatelských bytů, to vše ale
za cenu nebývalého zadlužení. Jinak to ale nejde, jiná cesta k tomu, co
nutně potřebujeme, prostě neexistuje.
O to důležitější bude, jak spolu budeme žít a navzájem se
podporovat. Za těch pět volebních období na radnici jsem již cosi prožil
a vím, jak těžké je někdy udržet si optimismus a plné pracovní nasazení
v prostředí nepochopení a zlehčování práce pro obec, nebo dokonce
úmyslně šířených nepravd a pomluv.
A tak bych té svojí obci, kterou jsem si zamiloval a vždy se snažil
dělat pro ni maximum, přál do toho magického roku 2010 a dál, aby byla
společenstvím navzájem si blízkých lidí, žijících jeden pro druhého
a všichni pro obec, lidí, kteří si sami od sebe z tohoto společenství
aktivně vyberou svoje zástupce a potom je budou svojí účastí podporovat.
Jako podporu je přitom třeba chápat i ohleduplnost. Sloup je
malá, ale velmi frekventovaná obec, a v souvislosti se stálým rozšiřováním
služeb pro veřejnost velmi narůstá administrativní agenda na úřadě,
takže ji dva lidé už nemohou v řádné pracovní době zvládnout. Možná by
mohli, kdybychom si zvykli pro svoje potřeby vystačit až na zcela
mimořádné výjimky s úředními dny (pondělí a středa). Moc bych o to
do nového roku prosil, i když se s přijetím další pracovní síly počítá.
I přitom je ale třeba šetřit, počet pracovníků na radnici je také
o penězích, kterých nyní moc mít nebudeme.
Starosta.

Z činnosti zastupitelstva městyse.
Největší plánovaná investice – stavba „Sloup, Šošůvka –
ČOV a kanalizace“ se konečně stává realitou. Dne 6.10.2009
Státní fond životního prostředí konečně schválil zadávací
dokumentaci stavby a dal souhlas k vyhlášení veřejné
soutěže na dodavatele. Vysoké procento nezaměstnanosti a
velký zájem o práci se projevil tím, že si zadávací dokumentaci
koupilo celkem 18 firem. K našemu překvapení pak ale vlastní
nabídku předložilo „jen“ 6 uchazečů. Otevírání obálek proběhlo
23.11. a vlastní vyhodnocení soutěže za účasti dohledu
Státního fondu životního prostředí pak 2.12.2009. Hodnotící
komise vyhodnotila jako nejvýhodnější nabídku konsorcia tří
firem pod hlavičkou SKANSKA CZ a.s. Výsledek byl neprodleně
všem uchazečům oznámen a nyní se čeká do 21.12., zda někdo
nepodá námitku. Pokud se tak nestane, můžeme hned
následující den podepsat s vybraným dodavatelem smlouvu.
Vítězná firma nabídla provést dílo za cenu 137 mil.Kč. Vlastní
podíl Svazku Sloup-Šošůvka se tedy bude pohybovat kolem 31
mil.Kč. Jihomoravský kraj nám schválil dotaci 6 mil.Kč a SFŽP
nám poskytne půjčku 10 mil.Kč s jednoprocentním úrokem.
Zbytek si musí Svazek půjčit a za tím účelem nyní vypisuje
výběrové řízení na banku. V příštím roce tedy bude rozhodně
stavba zahájena, s ohledem na další administrativní bariéry
ale možná až ve druhém pololetí.
Malá vodní nádrž a polní cesta na Lukách byly k datu
5.11.2009 předány, takže jsme do majetku městyse připsali
2.293.363,- Kč za vodní nádrž a 12.595.814,- Kč za cestu.
Nyní se jedná o tom, zda budeme nádrž nějakým způsobem
provozovat a udržovat sami, nebo zda ji poskytneme do nájmu.
Zájem projevil Moravský rybářský svaz – místní organizace
Blansko.
Žádost o dotaci na zateplení budovy základní školy
a výměnu všech oken a dveří byla dne 29.9.2009 Státním
fondem životního prostředí akceptována, což znamená, že
dotace bude s největší pravděpodobností přiznána. Z toho
máme pochopitelně velkou radost, i když realizace tohoto
projektu přinese další značné zadlužení. Z této situace však
není žádné jiné východisko, neboť náklady na vytápění objektu
školy rostou do neúnosných výšek. A tak věříme, že v období
letních prázdnin 2010 se již bude záměr realizovat.
Hotovo je také vystrojení nového vrtu na Žďárné a jeho
propojení s vodojemem. Práci za 372 tis.Kč provedla VAS a.s.,
divize Boskovice. V jarních měsících provedeme přípojku
elektrické energie z autokempu a budeme moci nový zdroj
kvalitní vody spustit.
Zajímavý průběh měla aktivita pořízení nového dětského
hřiště mezi základní školou, školkou a kulturním domem.
Celou žádost o dotaci včetně nezbytné dokumentace připravila

s pomocí pracovníků Místní akční skupiny Moravský kras paní
Darja Svobodová. Zastupitelstvo městyse tuto aktivitu místní
občanky ocenilo, připravený projekt schválilo jako obecní
s tím, že se zavázalo k finančnímu dokrytí a žádost o dotaci
byla v termínu podána.
Po veřejné prezentaci všech podaných projektů dne
1.10.2009 v kulturním domě ve Sloupě byl projekt vyhodnocen
jako jeden z nejlepších a byl hodnotící komisí MAS vybrán
a doporučen k udělení dotace. 19. října byla žádost Státním
zemědělským intervenčním fondem v Brně zaregistrována.
Po této počáteční euforii ale přišla dne 19.11.2009 sprcha
v podobě oznámení o ukončení administrace projektu a jeho
vyřazení z registrace. Důvodem byla skutečnost, že žádost
neobsahovala místopřísežné prohlášení, že projekt nevyžaduje
stavební povolení. To, že namísto toho bylo k žádosti přiloženo
prohlášení stavebního úřadu o této skutečnosti, nevzali státní
úředníci vůbec v potaz. Žádost bude znovu podána ihned
v další výzvě v únoru příštího roku.
29. října byla úřadu městyse doručena zpráva o přiznání
státní dotace 2 mil.Kč na novou hasičskou cisternu. Dávný
sen všech sloupských hasičů se tak hodně přiblížil, jenže
k jeho naplnění musíme tak 3 mil.Kč přihodit (1 mil.Kč dá
možná Jihomoravský kraj).
Zastupitelstvo obce ani letos nepřikročilo ke zvyšování
cen vody a likvidace odpadů, i když s cenou za odvoz odpadů
jsme již na hraně a v příštím roce ji budeme muset zvýšit.
Starosta

130 let od svěcení nové školy.

V roce 1879 byla ve Sloupě na místě bývalého domu a výměnku (čp. 30 a 31)
otevřena trojtřídní škola. O její výstavbě už vyšlo několik článků, a tak si dnes
připomeneme slavnostní okamžiky při jejím svěcení. Zápis o tom se dochoval
ve školní kronice, která je uložena v SOA Blansko. Mimo jiné se zde píše :
Když byla i třetí třída dohotovena, bylo usnešeno školu nechat posvětiti.
Ustanoven den 9. listopad 1879 odpoledne o dvou hodinách ku svěcení.
Správce školy umluvil se s důstojným panem děkanem (P. Alois Wolf)
o pořádku (programu) slavnosti. Nejdříve kázání, pak průvod ke školy, přivítací
řeč, svěcení a poděkování. Co hosté byli pozváni: c.k. okresní hejtman
z Boskovic, c.k. okresní školdozorce pan Jan Novotný c.k. Profesor na ústavě
ku vzdělávání učitelů v Brně, stavitelský mistr pan Vanšata, okolní učitelé, školní
rada, obecní zastupitelstva přiškolených obcí. Pro pozvané hosty z Boskovic

zaslány v určený den příležitosti (koňský povoz) ze Sloupa a Šošůvky hned ráno.
Po polednách vysláno bandérium (jízdní krojovaná družina) na koních ze Sloupa
a Šošůvky s hudbou v čele boskovským hostům naproti. Pan c.k. okresní
školdozorce se dřív omluvil, že mu nelze přijeti.
Mezi tím shromáždila se dítka školy sloupské, jakož i okolní učitelé v nové
budově školní. Tu dáno znamením zvonů na věži, že se v obřadech započíná. Lid
ze všech stran a i všicci školní učitelé – jmenovitě: František Ostrovský
z Petrovic, Eng. Pohl ze Žďáru, František Hýsek z Němčic, František Musil
z Ostrova, se hrnuli do kostela. Jak školní dítka se svými učiteli, totiž se
správcem školy Necidem a učitelem panem Antonínem Skotákem zůstali
ve škole. Ani človíčka nikde ku spatření, vše uchýlilo se do kostela, jenom ten
a onen, od nichž pozvání vyšlo pokukovali ze vrat, zdáž očekávaní hosté jedou.
No darmo!
Protože se nevědělo jistotně, že očekávaní hosté se dostaví, byla školní
mládež do kostela na kázání vedena. Co tak nasloucháno slovům důstojného
děkana Aloise Wolfa z kazatelny, hlásaným o škole novověké, z nenadání slyšeti
výstřely z hmoždířů a po malé chvilce hudbu. Tu nebylo tajno, že to očekávaní
hosté z Boskovic se blíží. Kázání ukončeno. Celé shromáždění šlo nyní ku škole,
zpívajíce mariánskou píseň „Maria, Maria“. Školní dítka si s jich učiteli
pospíšila ku škole, postavena do řady, jenž na pokyn c.k. okresního komisaře
pana Sedláčka vešla do tříd. Když se byl důstojný pán děkan Alois Wolf
s důstojným pánem Josefem Sychrou, kaplanem ze Sloupa a s důstojným pánem
Tesařem, farářem z Ostrova, přiblížil a pozdravivše se vespolek, vkročil do síně
a počal hned s obřadem svěcení. Po posvěcení síně vyučovací zazpívána
od zpěváků sloupských první sloka čtyřhlasé písně, mezi níž se odebrali
do druhé třídy a sotva dokončen zpěv, již počato s obřadem svěcení druhé
světnice, po posvěcení této třídy zpívána druhá sloka písně. Podobně posvěcena
třetí světnice (zadní) a dozpívána třetí sloka písně.
Po dokončení zpěvu obrátil se důstojný pan děkan k c.k. okresnímu komisaři
a promluvil: „Prosím, teď Vy můžete, máte-li co přednésti.“ Jemuž c.k. okresní
komisař odpověděl: „Prosím, Vy mně nemáte co dovolovati, ani zakazovati.“
Nato c.k. okresní komisař krátce řečnil k občanům, vytknul zásluhy jejich
o vyvedení stavby, pak držel další řeč k dítkám, v níž je vyzval k pilnosti. Po tom
zpívána národní hymna, po ukončení její chopil se slova důstojný děkan
promluviv takto: „Když se vzdala čest Jeho veličenstvu císaři a králi, já
vzdávám poctu tomu Nejvyššímu a počal zpívati: „Bože chválíme tebe“, přitom
se ubírav s celým množstvím účastníků do kostela, kdež dáno požehnání a obřad
tím ukončen.
Na večer uchystal pan Karel Veselý pro hosty a účastníky svěcení večeři.
...Obsluhováni byli hosté velmi dobře dcerou Andělínou Veselých, kteréž
vypomáhal pan František Hýsek, učitel z Němčic. Po vzdálení se důstojného
děkana trvala zábava dlouho ještě do noci.
Tolik z rozsáhlého zápisu ze školní kroniky.
Poklidné svátky a úspěšný rok 2010 přeje Miloslav Kuběna

Okénko základní školy
Zápis do první třídy
Zápis do první třídy se koná ve čtvrtek dne 4.února 2010 od 15:00 hodin v jídelně ZŠ
Sloup. Zapsány budou děti, které nejpozději do 31.8. 2010 dovrší 6 let.
• Chcete-li dosáhnout odkladu povinné školní docházky, musíte písemnou
žádost nejpozději do 31.května 2010 doložit doporučením lékaře nebo
pedagogicko - psychologické poradny.
• Podle školského zákona lze ve výjimečných případech zapsat na žádost
rodičů dítě, které dovrší 1.9.2010 věk 5 let a 2 měsíce.
Pozvánka na ples
Tradiční školní ples se uskuteční v pátek 22. ledna 2009 od 20:00 hodin v kulturním
domě. Hraje MEDIUM. Vstupenku v ceně 100 Kč si můžete zakoupit na sekretariátu
školy a v prodejně paní Nečasové. V letošním roce budou vstupenky pouze
v předprodeji.
Den otevřených dveří
V úterý 26.ledna se od 8:00 do 12:00 hodin uskuteční den otevřených dveří ZŠ
Sloup.
• Prohlídka školy s průvodci – hosteskami
• Možnost návštěvy kterékoliv hodiny
• Výstavka prací a učebních pomůcek žáků 1. stupně
• Malé občerstvení, ochutnávka školních obědů
• Konzultace s ředitelem školy
• Možnost koupání v bazénu a vyzkoušení posilovny zdarma (nutno domluvit
telefonicky – 516 435 337).
Ze všech spádových obcí bude vypraven zvláštní autobus; přesné časy odjezdů
upřesní ředitelky mateřských škol nebo vedení ZŠ Sloup.

Pojedeme do Srbska !
Tak už je to tady. Naši přátelé ze základní školy v srbském Kragujevaci oficiálně
pozvali žáky ZŠ Sloup na přátelskou návštěvu, která by měla proběhnout na přelomu
dubna a května. Nyní společně pracujeme na organizačním zajištění celé akce;
několik podrobností však můžeme prozradit už teď.
Počítáme s tím, že pojede jeden autobus, to znamená 40 žáků. Přednost,
samozřejmě, dostanou žáci z rodin, které nám pomohly s ubytováním našich přátel
při jejich návštěvě Sloupu.
Všechny děti by měly být ubytovány v srbských rodinách, které jim budou zajišťovat
snídaně a večeře; obědvat budeme ve škole.
Program návštěvy bude velmi pestrý:
• Prohlídka školy
• Návštěva muzea, královského divadla
• Soutěže mezi našimi a srbskými žáky
• Návštěva královského sídla první srbské dynastie
• Výlet do jeskyní, ZOO, projížďka historickým vlakem atd…
Sami vidíte, že Srbsko má co nabídnout. V současné době navíc prověřujeme
možnosti poskytnutí finanční dotace Jihomoravského kraje, kterou bychom využili
především na úhradu cesty.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu
První adventní neděli 29.11. se na náměstí uskutečnila malá besídka
s rozsvícením vánočního stromu. Zahájení patřilo dětem ze Společenství rodin
při sloupské farnosti. Světýlka lampiček, které děti nesly za doprovodu tiché
hudby a zpěvu, slavnostně rozzářila vánoční strom a jejich básničky i písničky,
stejně tak jako písně dětí ze základní školy ve Sloupě, zněly spolu s hřejivými
tóny flétniček setmělým náměstím. Starosta Josef Mikulášek nám svým slovem
otevřel srdce a celý podvečer byl dokreslen saxofonistou Josefem Kolářem
za doprovodu Martina Hasoně. Voňavé a teplé občerstvení v hasičském bufetu
už jen zpříjemňovalo předvánoční atmosféru.
Děkuji tímto všem, kteří se na této akci podíleli.
Pozvánka
Tradiční sousedský bál se uskuteční v kulturním domě ve Sloupě v sobotu
30.1.2010 ve 20,00 hodin.
K tanci i poslechu pro každou věkovou kategorii zahraje skupina Classic.

Blahopřejeme našim jubilantům

Prosinec

Hasoňová Ludmila, č.p. 207
Grimová Libuše, č.p. 160
Novotná Marie, č.p. 52
Šrom Milan, č.p. 94
Kalová Marie, č.p. 101
Kratochvílová Marie, č.p. 154
Doležel Jan, č.p. 126

50 roků
60 roků
60 roků
60 roků
81 roků
83 roků
93 roků
Leden

Bezděk Milan, č.p. 182
Sotolář Karel, č.p. 190
Prosr Jan, č.p. 183
Zatloukal Miroslav, č.p. 168
Štouračová Miloslava, č.p. 161
Hasoňová Marie, č.p. 34
Lepková Marie, č.p. 106

60 roků
60 roků
60 roků
60 roků
75 roků
80 roků
87 roků

Únor

Broušková Marie, č.p. 48
Žilka Robert, č.p. 161
Zemanová Věra, č.p. 134

75 roků
75 roků
87 roků
Březen

Vybíhalová Oldřiška, č.p. 199
Pernica Josef, č.p. 29
Vymazal Jan, č.p. 148
Fiala Josef, č.p. 161
Raudenský Josef, č.p. 121

50 roků
80 roků
81 roků
83 roků
83 roků

Svatební obřady
V letošním roce bylo u nás uzavřeno celkem 18 sňatků.
5 v kostele ve Sloupě, 1 v kapli v Šošůvce,
5 v obřadní síni na úřadu městyse, 2 před jeskyní
Kůlnou, 1 v jeskyni Eliška ve Sloupsko-šošůvských
jeskyních, 1 na louce u Hřebenáče, 2 v hotelu Stará škola
a 1 v penzionu U Hraběnky v Petrovicích.

Koho jsme letos přivítali ……
Matyáš Kuchař (nar. 24.2.), Kateřina Zouharová (nar.
3.3.), David Mikulášek (1.4.), Jan Fidler (20.5.), Ema
Mikulášková (29.5.), Viktorie Čípková (3.6.), Viktorie
Mikulášková (18.6.), Marika Petrželová (10.7.), Silvie
Šebelová (15.7.), Petr Ondroušek (19.7.), Kristýna
Kocmanová (21.8.), Barbora Ondroušková (23.8.),
Jindřich Skácel (26.8.).

…… a s kým jsme se rozloučili
Olga Hasoňová (+17.2.), Josef Ševčík (+10.3.),
Miroslav Slouka (+12.6.), Marie Fejtová (+2.9.).

Ludmila Mynaříková,
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti a kulturu

Sloupským sportem
KOPANÁ
Závěrečná kola podzimní části OP přinesla příznivcům i hráčům přece jen
trochu radosti. V posledních pěti kolech se nám podařilo 3 x vyhrát
a v konečném bilancování máme na kontě 13 bodů (4 x výhra, 1 x remíza a 9 x
prohra) při skóre 27 : 38, což ale stačí toliko na předposlední místo v tabulce.
Za námi je už jen sousední Vavřinec s 9 body.
Vraťme se však o tři měsíce zpět a připomeňme si zápasy okresní elity.
V minulém čísle Hřebenáče jsme končili prohrou 0 : 2 v Olomoučanech a čekal
nás doma vedoucí tým soutěže – rezerva Aposu Blansko. Pokračovali jsme
v průměrných výkonech a přesto, že průběh zápasu byl více než vyrovnaný,
soupeř využil všech chyb naší obrany a vyhrál 3 : 0. Vstřelit gól jsme nedokázali
ani v dalším kole a prohráli jsme v Rudici 0 : 2, přestože po čtvrthodině hry by
na domácí nikdo nevsadil ani korunu. Měli jsme na kopačkách nejméně tři
tutovky, ale hraje se na góly a ty jsme již ve třech posledních zápasech nedali.
V dalším utkání doma jsme vedli s Kořencem 1 : 0, přesto jsme po trapném
výkonu odešli opět poraženi vysoko 1 : 4. Tým byl navíc pronásledován
zraněními klíčových hráčů a málokdy jsme nastoupili kompletní. Další zápas
ve Vískách se podle jeho průběhu nedal prohrát, ale my jsme to přesto dokázali
(2 : 3), navíc se tam zranil ještě i Martin Mikulášek (na hřiště se vrátil až po pěti
zápasech). Kalich hořkosti jsme si pak vypili za týden doma s Lysicemi, když
porážka 0 : 3 znamenala propad na poslední místo v tabulce. Další zápas doma
s Ledovicemi byl pro nás existenční. Naštěstí nám jeho důležitost nesvázala
nohy a výhrou 5 : 3 jsme potvrdili přece jen stoupající formu. Střelecky se chytil
Pavel Nečas, autor 3 gólů, další 2 přidal kapitán týmu Libor Zouhar. Poté nás
čekaly venku Drnovce, kde jsme hráli poměrně dobře, ale po fatálních chybách
obrany jsme prohráli 4 : 6. Byl to znovu zápas, který se nedal prohrát, ale o tom
je těžké psát, to se musí vidět. Pak přišel další existenční zápas doma s Vavřincí.
Prokázali jsme, že se nám začíná dařit a po bojovném výkonu celého týmu jsme
jednoznačně vyhráli 4 : 1, když branky dali Trefil dvě a Nečas se Zouharem
po jedné. Na státní svátek 28.10. byla na programu předehrávka jarního kola a
nám se podařilo z horké půdy z Doubravice přivést 3 body za výhru 2 : 1.
Branky dali Trefil a Nečas. Podzim jsme pak končili v Jedovnicích, kde jsme
znovu zahráli dobře a sahali jsme po dalších bodech, nakonec jsme ale prohráli
1 : 2, přestože jsme vstřelili všechny tři góly (2 bohužel do vlastní sítě).
Je zřejmé, že na fotbalisty čeká těžké jaro. Hráči i funkcionáři oddílu ale
jistě udělají všechno pro to, aby se okresní přebor hrál ve Sloupě i v další sezóně
2010/11. Snahou výboru bude posílit tým (několik dobrých hráčů se zájmem
hrát ve Sloupě je již v hledáčku), ale o tom až příště.
Dorost hrající v „A“ skupině OP o 10 účastnících přezimuje po podzimní
části na pátém místě, když získal 15 bodů při skóre 26 : 24 a bilanci 5 vítězství,
žádná remíza a 4 prohry.

Zápas v Lipovci prohrál dorost 0 : 3 kontumačně, přestože na hřišti vyhrál
3 : 2. V Ostrově jsme zvítězili 7 : 2, další zápas však dorostencům nevyšel, když
po boji prohráli s Adamovem 3 : 5 (branky dali Kugler A. dvě a Žák jednu).
Potom následovala výhra v Kotvrdovicích 2 : 0 (Kugler A., Žák). V dalším
domácím utkání jsme nestačili na vedoucí tým soutěže APOS Blansko „B“
a prohráli jsme vysoko 1 : 9 (naši branku dal Čípek). Dobrou hru na cizích
hřištích pak naši potvrdili výhrou 2 : 0 v Ráječku (branky dali Kugler A.
a Čípek). Konečně se nám podařilo vyhrát i doma, když si Olomučany odvezli
výprask 7 : 2 (skórovali Žák a Svoboda 3x, Jakš 1x). Pak následovala již
zmíněná kontumační prohra v Lipovci vinou nedotažení návratu hráče Razáka
z hostování v Aposu a v derby zápase jsme prohráli v Blansku s Vavřincí 0 : 1.
S podzimem se naši rozloučili domácí výhrou nad Jedovnicemi v poměru 4 : 2
(branky dali Kugler A. dvě a Hasoň P. a Jakš po jedné).
Na závěr vám hráči i funkcionáři fotbalového oddílu přejí radostné
vánoční svátky a pevné zdraví v roce 2010, sponzorům děkují za zachování
přízně a se všemi se těší na shledanou na Žďárné, kde nás všechny čekají
neúprosné boje o záchranu v okresním přeboru.
LEDNÍ HOKEJ
Hokejisté TJ Sloup už mají za sebou 5 kol nového ročníku okresního
přeboru, ve kterém startuje 8 týmů : APOS Blansko „B“, Rájec, Černá Hora,
Lysice, Březina, Adamov, Letovice a Sloup. Tým po nevydařené loňské sezóně,
kdy skončil na posledním místě tabulky, prošel velkou přestavbou. Odešla řada
klíčových hráčů (Odehnal, Koudelka, Škaroupka), řada hráčů naopak přišla. Na
hostování zkušený 45-letý matador Zdena Kubica (před více než 10 lety za nás
hrál), z Rosic Martin Kutlach (bydlí ve Vavřinci), Jirka Musil ml. (vnuk legendy
Tondy Musila). Zaregistrovali jsme také Milana Jelínka z Blanska, pravidelně
začal hrát náš kmenový hráč Martin Sehnal (třetiligový král střelců ve fotbale),
stále čekáme, až do hry naskočí velezkušený Jenda Matuška z Rudice (rovněž
fotbalový kanonýr) a zatím stále marodící Radek Kučera. Věříme, že při jejich
startu budeme ještě lepší.
Nejprve se zdálo, že úvod soutěže pokračuje v loňských kolejích. Navíc
nám vůbec nepřál los. Začali jsme s mnohonásobným okresním přeborníkem
APOS Blansko „B“ a prohráli jsme vysoko 4 : 18, když naše góly vstřelili
Kubica 2 a Machač se Sehnalem po jedné. Dalším naším soupeřem byl rovněž
aspirant na první místo Rájec-Jestřebí, s nímž jsme prohráli 3 : 10 (branky dali
Svoboda, Kubica a Buráň). V těchto zápasech ještě vinou administrativních
nedopatření nenastoupili Kutlach a Musil J. ml. Ti se představili až v utkání
proti Březině a na naší hře to bylo hned vidět. Vyhráli jsme 4 : 2, když skórovali
Sehnal 2x a Musil J. ml. a Kutlach 1x. V naší bráně se velmi dobře uvedl Zbyňa
Musil, který vystřídal zraněného Davida Kučeru.
O tom, že se v týmu sešla dobrá parta táhnoucí za jeden provaz svědčí
fakt, že v zápase s Černou Horou dokázala otočit nepříznivý stav 1 : 4 v konečné
vítězství 6 : 5 (skórovali Musil J. ml. 2x, Jelínek, Mokrý, Machač, Kubica).

Další výhru, již třetí v řadě, si Sloup připsal v zápase s Adamovem, který s námi
prohrál vysoko 9 : 2 (po dvou gólech vstřelili Kubica a Kutlach, po jedné brance
pak Mokrý, Machač, Svoboda, Bubík a Musil P.). Ve všech vítězných zápasech
zachytal velmi dobře věčný rezervista Zbyněk Musil, který má velký podíl na
zisku všech 9 bodů.
V neděli 13.12. však naši vítěznou šňůru přerušil smolný zápas
s Letovicemi, v němž jsme po dvou fatálních chybách v samém závěru prohráli
těsně 3 : 4. Naše góly vstřelili Kutlach, Novák a Machač. V utkání se navíc
zranil Zbyňa Musil, a tak ho musel narychlo a neplánovaně vystřídat David
Kučera.
Vzájemné zápasy mezi Sloupem a Lysicemi byly tradičně odloženy, čeká
se na příznivé počasí, aby se mohlo hrát na domácích hřištích. Rovněž APOS
„B“ přislíbil odehrát odvetné utkání ve Sloupě, pokud to bude možné. Další
podrobnosti a rozlosování najdete ve vývěsce TJ.
Zdeněk Kučera
ŠACHY
V nezměněné sestavě jsme nastoupili v nové sezóně krajského přeboru
družstev. Po velmi pěkném sedmém místě v loňském ročníku bude naším cílem
opět střed tabulky. V soutěži jsou odehrána již čtyři kola, která jsme absolvovali
se střídavými výsledky a v tabulce držíme nyní šesté místo. První dvě kola jsme
zvládli na jedničku. Vyhráli jsme překvapivě v Adamově 5 : 3 a doma jsme
oplatili loňskou porážku Jevíčku, které jsme porazili jasně 5,5 : 2,5. Další kolo
nám ale vůbec nevyšlo, když po velkých chybách hned čtyř hráčů jsme těsně
prohráli v Blansku 3,5 : 4,5. V zatím posledním zápase jsme prohráli s velmi
silným „áčkem“ Vyškova 2 : 6.
Okresní přebor jsme zahájili výborně. Garde Lipovec „D“ jsme
deklasovali 7 : 1 a Rovečné dokonce 7,5 : 0,5. Ve třetím kole jsme ale zbytečně
prohráli s Blanskem „B“ 3 : 4. V tabulce jsme zatím na třetím místě.
V listopadu tradičně pořádáme Memoriál Jiřího Hasoně. Letos proběhl již
sedmý ročník. Turnaj skončil poprvé velkým úspěchem našich hráčů. Senzační
vítězství Martina Pokladníka podtrhl třetím místem Zdeněk Helebrand a Karel
Němec, který skončil na sedmém místě. Druhé místo obsadil stejně jako loni
boskovický Pavel Hubený. V první dvacítce ještě skončil patnáctý Petr Špičák
a osmnáctý František Baláž. Turnaje se zúčastnilo celkem třicet pět šachistů.
Jubilejní třicátý ročník Vánočního turnaje budeme organizovat v pondělí
28.12. ve 13,00 hod. v kulturním domě. Na tento turnaj zveme všechny zájemce
o tuto hru.
Jménem šachistů bych chtěl závěrem popřát všem občanům Sloupu
šťastné a veselé prožití svátků vánočních a mnoho zdraví a spokojenosti v roce
2010.
Karel Němec

SDH Sloup děkuje všem sponzorům, kteří přispěli finančními
nebo věcnými dary na uspořádání soutěže pro mladé hasiče,
konané při medovém jarmarku dne 19.9.2009.
Hasiči zároveň přejí všem občanům krásné vánoce a vše
nejlepší v novém roce.
UPOZORNĚNÍ ÚŘADU MĚSTYSE
Ke dni 31.12.2009 končí u většiny hrobových míst sloupského hřbitova
platnost nájemních smluv. Kdo nestihl zaplatit nájem za hrobové místo
na dobu dalších 12 roků (do 31.12.2021), měl by tak učinit v kanceláři
úřadu městyse v úředních dnech (pondělí a středa) v prvním čtvrtletí
příštího roku.

Všem občanům Sloupu
klidné a radostné prožití vánočních svátků
a
hodně zdraví, spokojenosti a pohody
v roce 2010
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 2009 v počtu 350 výtisků
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