Rozloučení s Miluškou.
V sobotu 17. května jsme se v poutním kostele Panny Marie Bolestné
rozloučili s drahou spoluobčankou – paní Miloslavou Machačovou – která nám
více než třicet let sloužila na zdejším obecním úřadě a stala se tak, byť jako
přivdaná, místní legendou.
Všichni jsme ji znali, Sloupští i přespolní z celého matričního obvodu,
a ještě koncem března jsme za ní chodili do kanceláře na radnici. Tím hůře se
smiřujeme s tím, že dnes již odpočívá na místním hřbitově a ptáme se, jak je
něco takového vůbec možné.
Miluška se narodila 9. listopadu 1950 v Úsobrně, jako první ze čtyř
sourozenců, a do Sloupu k babičce na Příhon jezdila na prázdniny už jako
školačka. Po absolvování základní školy v Jaroměřicích a ekonomické
dvouletky ve Svitavách našla v roce 1968 práci v administrativě Provozu a
výzkumu jeskyní Moravského krasu v Blansku a aby to měla do práce blíž,
přestěhovala se k babičce na Příhon téměř natrvalo. Ve Sloupě záhy našla také
svého životního partnera Oldřicha, s nímž uzavřela manželství v listopadu 1970.
Následujících 10 let se pak stalo pro novomanžele Machačovy jen těžko
představitelným utrpením. Postupná ztráta všech tří jejich dětí je poznamenala
na celý další život.
Je na místě sklonit se před skutečností, že manželé Machačovi tuto
přetěžkou životní zkoušku překonali a dokázali s tímto břemenem žít a pracovat.
Miluška si uprostřed toho přetěžkého období v létě roku 1976 našla práci
v místě – na tehdejším národním výboře, a zde – přes všechny politické změny –
setrvala až dosud – celých třicet dva roků. Převážnou část té doby jsem prožil
s ní, a velice jsem si cenil její pracovitosti, píle a houževnatosti při získávání
stále nových kvalifikací, kladených na úředníky obcí. Navíc byla velice skromná
a šetrná, nikdy nevyžadovala žádné nové, modernější pracovní pomůcky
a maximálně šetřila obecní peníze. Po prožité životní zkoušce si Miluška nikdy
na nic nestěžovala, zaťala zuby a vše, co bylo třeba, se vždy naučila. To, že
dokázala téměř dokončit účetní uzávěrku měsíce března v době, kdy již
nepochybně byla vážně ohrožena na životě, je téměř nepochopitelné. Jedna
z posledních jejích starostí byla, jak dopadl audit účetnictví za rok 2007,
provedený pracovníky Krajského úřadu ve dnech 29. a 30. dubna. Jeho
bezchybný výsledek je odpovídající tečkou za horou poctivé práce, kterou
pro Sloup odvedla.
Stejně cílevědomě a trpělivě si Miluška společně s manželem Olinem
počínala i doma, při postupné modernizaci domku na Stráni a v péči o přilehlou
zahrádku, a nezištně pomáhala celé rodině, svým sourozencům a jejím dětem.
Všude, kde se Miluška pohybovala, bude náhle chybět, avšak žádné
úvahy o nespravedlnosti nám v tom nepomohou. Nezbývá než se smířit s tím, že
její duše odložila unavenou a nemocnou tělesnou schránku a odešla na věčnost
ke svým rodičům a ke svým dětem. Přitom nám svým životem zanechala ten
nejlepší příklad, jak se s přetěžkým životním údělem vypořádat.
Starosta.

Z činnosti zastupitelstva městyse.
Zastupitelstvo městyse sleduje od počátku letošního roku
priority vytyčené na zasedáních v roce 2007.
Prvořadou snahou je získání dotace z EU na vybudování
díla „Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace“. Dne 26. dubna
jsme předali na Státní fond životního prostředí konečnou verzi
žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí, v níž
se počítá s dotací EU ve výši 111 mil.Kč, s dotací SFŽP 6,5
mil.Kč, s dotací Jihomoravského kraje 10 mil.Kč, s výhodnou
půjčkou SFŽP (úrok cca 1 %) ve výši 10 mil.Kč a s bankovním
úvěrem „pouze“ 6,75 mil.Kč, s nímž už si společně se Šošůvkou
poradíme. Splácet by se mělo od roku 2011 do roku 2020,
přičemž na Sloup připadá roční splátka 600 tis.Kč a počáteční
úroky v roce 2011 ve výši 150 tis.Kč.
Do konce července bude žádost vyhodnocena, a pokud
bude dotace přiznána, ihned bude vypsána a zahájena veřejná
soutěž na dodavatele stavby. S vlastní realizací stavby se
počítá v letech 2009 a 2010. Věřím, že tentokrát se již peněz
dočkáme, neboť Ministerstvo zemědělství nás konečně zařadilo
do seznamu „velkých aglomerací“, které musí mít čistění vod
vyřešeno do konce roku 2012. Ve Sloupě se kromě nové
moderní čistírny počítá s kanalizací na Skřépě, v řadovkách
u jeskyň a s napojením rekreačního střediska Čermák a
hotelu Broušek. Nová bude i páteřní kanalizace v bytovkách.
Předpokladem je, že v cílovém stavu budou napojeny na ČOV
všechny domácnosti, snad s výjimkou těch, kde to nebude
technicky možné. Prosím, aby se na to všichni dosud
nenapojení začali připravovat.
Druhou téměř nezbytnou investicí by mělo být zateplení
budovy základní školy s cílem maximálního snížení její
energetické náročnosti. Nyní se aktualizuje energetický audit a
do podzimu bude dokončen vlastní projekt zateplení, aby
v další výzvě mohla být podána žádost o dotaci. Zde se počítá
s rozpočtovými náklady kolem 40 mil.Kč a s vlastním podílem
kolem 15 mil.Kč, což ve spojení se splácením ČOV bude již
téměř na hraně našich investičních možností.
Přesto jsme koncem března podali ještě jednu žádost
o dotaci, a to na 7 ks pečovatelských bytů, které by měly být
umístěny v prostoru mezi bytovkami a základní školou. Jedná
se o přízemní atriovou stavbu s nízkou střechou, která
rozhodně nebude ani stínit, ani bránit ve výhledu. Přístup je
řešen z ulice Družstevní (od čtvrté bytovky), takže chodník
podél druhé bytovky zůstane pouze chodníkem. Stavební
projekt je dnes téměř dokončen a po jeho předání stavebnímu
úřadu proběhne stavební řízení. Kouzlem tohoto projektu je to,
že kromě terénních a sadových úprav lze celou vlastní stavbu
postavit z dotace (cca 5,5 mil.Kč).

Podle analýzy, provedené paní Marií Hasoňovou, projevilo
předběžný zájem o toto nájemní bydlení celkem 19 místních
občanů. Pokud tedy bude dotace přiznána, bude třeba velice
brzy připravit nájemní smlouvy s konkrétními 7 nájemníky,
neboť se předpokládá, že na jaře 2009 by byly byty připraveny
k nastěhování. Pro vážné zájemce i ostatní občany je projekt
k nahlédnutí v kanceláři na radnici.
Nové sídliště Sloup – sever začíná pomalu vyrůstat před
očima. Prodáno je všech 22 stavebních míst, 1 rodinný dům je
v pokročilém stavu rozestavěnosti, 6 staveb se zahajuje a
u několika dalších probíhá stavební řízení. V loňském roce byly
vybudovány rozvody elektřiny, vodovod a kanalizace, letos bude
provedena spodní stavba komunikace, telekomunikační rozvody
a plynovod, celkem za cca 1,5 mil.Kč. Na komunikaci poskytl
investiční dotaci 155 tis.Kč Jihomoravský kraj.
Další prioritou je proto také posílení pramenišť a zajištění
dostatku kvalitní pitné vody. Znamenitou zprávou je, že nový
vrt u vodojemu na Žďárné na základě dlouhodobé čerpací
zkoušky vykazuje vydatnost 1,5 l/s velice kvalitní vody, bez
problémů mísitelné s vodou ze stávajících zdrojů. Nyní se
dokončuje projektová dokumentace napojení vrtu na vodojem
a projekt přípojky elektřiny z autokempinku k vodojemu (cca
600 m). Část letošních výdajů, představujících částku téměř
500 tis.Kč, bude hrazena Jihomoravským krajem, který poskytl
dotaci 190 tis.Kč. S vlastním napojením se počítá v příštím
roce. Vrty na Lukách by se pak staly již jen záložním zdrojem.
Uspokojení občanů snad přináší dokončení opravy bývalé
kotelny a rozšíření hřbitova, znamenající zajištění tolik
potřebných hrobových, případně urnových míst, využití budovy
pro technické služby obce i jako sociálního zařízení hřbitova,
a v neposlední řadě zkulturnění citlivého prostoru, kterému
jsme v posledních letech odkládáním všeho nepotřebného tolik
ublížili. K úplnému dokončení zbývá osazení plotu a brány,
které dodá František Syka z Němčic. Letošní výdaje na opravu
bývalé kotelny jsou 300 tis.Kč a na rozšíření hřbitova 550
tis.Kč.
Pokračovat bude také oprava oplocení Salmova hřbitova,
tentokrát ze severní strany, včetně vstupní brány, celkem
za 260 tis.Kč. Polovina této částky bude hrazena z dotace
Jihomoravského kraje.
Ještě letos budou provedeny také plánované realizace
komplexní pozemkové úpravy na Lukách – rybník u druhého
mostu a cesta k Vlčí skále. Pozemkový úřad Blansko získal
za tímto účelem dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši
17.972.000,- Kč. V současné době probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby a do konce roku musí být vše hotovo.

Starosta.

60 let od direktivního ukončení činnosti sloupského Orla.
V knize Sloup v Moravském krasu jste si toho o sloupském Orlu mohli
přečíst poměrně málo, takže se tento dluh pokusíme trochu napravit, neboť tato
organizace působila ve Sloupě prakticky 30 let.
Podle Zelinkova Lískového slovníku katolíka byl název „Orel“ převzat
od Slovinců v roce 1909. Zakladatelem tamního Orla byl Dr. Jan Evangelista
Krek, který jako milovník Alp zvolil tento název neboť: „…orel jest králem
ptactva, sídlícím na trůně hor, které jsou nebi nejblíže.“
Důvodem k založení Československého Orla bylo mimo jiné i usnesení
5. valného sjezdu České obce sokolské v roce 1910, v němž se praví: „…žádný
člen klerikálních, to je katolických spolků, nesmí býti členem Sokola.“ Dalším
nepřátelským aktem pak bylo prohlášení výboru České obce sokolské v roce
1919, kde označuje Orelstvo za: „skvrnu českých dějin“.
Na závěr této obecnější části snad už jen heslo Orlů: „V srdci víru, v paži
sílu, v mysli vlast.“
Sloupský Orel byl založen v roce 1920. Od počátku v něm byli velice aktivní
místní faráři P. František Géduš, P. Eduard Pufberger a P. Rudolf Dvořák, kteří
také zastávali funkci starostů a poskytovali kaplanku jednotě. Nutno ovšem
poznamenat, že šlo vlastně o spolek sloupsko-šošůvský, ve kterém nakonec
dominovali občané ze sousední obce. Organizace založená jako tělocvičná se
však věnovala i křesťanské výchově a vzdělávání, divadlu, pomoci nemocným,
ale také třeba o vánocích rozdávala dárky chudým a dětem. Ale snad největším
počinem pro kulturu v obci bylo založení kina, o jehož licenci podala jednota
Orla ve Sloupě žádost 14.června 1923, a to buď jako kočovné, nebo s pevným
stanovištěm. Zpočátku se promítaly pouze němé filmy. V listopadu 1936 byla
dokoupena potřebná aparatura a orelské kino v Kučerově hospodě v č.p. 36 bylo
přeměněno na kino zvukové.
Za druhé světové války dochází k zastavení činnosti spolků. Tehdejší velitel
sloupské četnické stanice, vrchní strážmistr Dostál, oznamuje Okresnímu úřadu
v Boskovicích dne 30. listopadu 1941, že: „výměr tamního úřadu o okamžitém
zastavení činnosti tělocvičné jednoty Orel ve Sloupě byl starostovi Eduardu
Pufbergerovi ve Sloupě na přiloženém potvrzení doručen.“ V té době měl místní
Orel 16 dospělých členů, 14 dorostenců a 34 žáků. V jeho majetku byly
z tělocvičného nářadí jedny bradla, jedna hrazda, jedna žínka, 4 malé stolky,
8 měkkých židlí a jednoduchý věšák. Podstatnější část majetku tvořilo již
zmíněné kino. Tvořil ho promítací přístroj značky Ernemann s příslušenstvím
(v ceně asi 20 000 Korun), projekční plátno, gramofon a 20 gramofonových
desek.

Po skončení II. světové války oznamuje staronový starosta Orla, farář
P. Eduard Pufberger, dopisem ze dne 12.12.1945 Okresnímu národnímu výboru
v Boskovicích, že jednota obnovila svoji činnost.
O oblíbenosti této organizace u nás svědčí fakt, že k 7.11.1947 měl sloupský
Orel 70 členů, a tak bych rád uvedl alespoň několik jmen jejich bratrů a sester.
Nelze uvést všechny, takže ostatním se omlouvám. Jsou zde uvedeni nahodile
podle dochovaných dokumentů. Ze Sloupa to například byli : Josef Hasoň
č.p. 57, Josef Paseka (sloupský kaplan), Marie Hasoňová č.p. 34 a Anna
Pernicová č.p. 29. Ze Šošůvky pak třeba : Jan Sedlák, Inocenc Pernica,
Filomena Svěráková, Josef Mikulášek, Helena Šamalíková a Aloisie Broušková.
Rivalita mezi Sokolem a Orlem, která je cítit v celém průběhu jejich
souběžné činnosti, byla pro sloupské občany nesporně výhodou, neboť
zvyšovala aktivitu jejich členů a akce v jednom spolku měla prakticky ihned
odezvu v tom druhém. Pak ale do dění zasáhla vrcholná politika - únor 1948.
Začátkem roku se ještě zdálo být vše v pořádku. V lednu Orel sbíral staré
hadry a oblečení (asi 100 kg) nebo gramofonové desky (tehdy psáno plotny)
a odevzdával je na ústředí do Brna. V únoru pak někteří členové absolvovali
v Brně loutkařskou školu a dokonce byly zahájeny přípravy na Orelské slavnosti
v Praze, které se měly konat v roce 1949.
Obrat nastal dne 27.2.1948, kdy vyšlo rozhodnutí Ústředního akčního výboru
Národní fronty v Praze, ve kterém se uvádí, že veškeré tělocvičné organizace,
svazky, kluby a všechny jejich složky splynou v jedinou celonárodní
tělovýchovnou organizaci Sokol. Provedením tohoto úkolu byl pověřen ústřední
akční výbor Sokola. Tyto akční výbory pak vznikaly i v každé základní
organizaci Sokola a vedením té sloupské se stal řídící učitel Pala.
Dne 1.3.1948 již došla z Ústřední kanceláře Československého Orla v Brně
do Sloupa Informace o zachování se při zabavování a rozpuštění Orla. Reakcí
na tento dokument bylo svolání členské schůze dne 3.3.1948, na kterém došlo
k ustanovení akčního výboru, jehož předsedou se stal Rudolf Krátký, zámečník
ve Sloupě č.p. 68 a jednatelem Alois Čupr ml., tesařský dělník ze Šošůvky
č.p. 131. O tři týdny později je odeslán oběžník tohoto znění: „Svolávám naše
Orly a Orlice na poslední schůzi dne 24. března (středa) o 8. hodině večer, a to
v místnosti kaplánky. Doufám, že všichni jste si vědomi důležitosti této poslední
naší orelské schůzky a že proto všichni se dostavíte. Za Jednotu Orla: Rudolf
Krátký, předseda, Čupr Alois, jednatel a P. Rudolf Dvořák, vzdělavatel.“
A na závěr jedna malá, tak trochu tragikomická drobnost. Zcela poslední
zápis v poštovním deníku sloupského Orla je z 25.5.1948 a uvádí se v něm, že
předsedovi akčního výboru Sokola, řídícímu učiteli Palovi, byly předány
upomínky na zaplacení časopisů Orel, Orlík a Orlí výlet.
Miloslav Kuběna, kronikář

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu.
V březnu jsme uspořádali v kulturním domě pro naše malé
spoluobčany dětský karneval. Odpoledne plné zábavy, soutěží a
písniček v programu, který připravily známé Tetiny z Brna,
přineslo mnoho dětské radosti a spokojenosti.
Pozvánka.
V neděli 15. června zveme všechny děti a jejich rodiče
i ostatní občany na dětský den.
Uskuteční se v prostoru před kulturním domem, začátek je
ve 14,30 hodin. Jako hosté přijedou účinkující z Brna, zvaní
Kamarádi, kteří nás budou celým odpolednem provázet. Chybět
nebude ani skákací hrad.
Bohaté občerstvení pro malé i velké je zajištěno.
Těšíme se na vaši bohatou účast.

V letošním roce byly prozatím uzavřeny tři sňatky, jeden
v kostele a dva na úřadě městyse.

Hodně zdraví přejeme všem letošním narozeným
Karolína Šindelková (nar. 5.2.), Nikola Pastuchová (nar.
27.2.), Jolana Ondroušková (nar. 5.3.), Štěpán Hlaváček (nar.
28.3.), Michaela Kalová (nar. 1.5.), Radim Vybíhal (nar. 8.5.),
Kryštof Sychra (30.5.).

Vzpomínáme na spoluobčany, kteří nás opustili
Květoslava Staňková (+ 28.12.), Ing. Josef Jermolajev
(+ 15.2.), Miloslava Machačová (+ 12.5.).

Blahopřejeme našim jubilantům
Březen
Leinweberová Hana, č.p. 182
Lusková Anna, č.p. 116
Fialová Marie, č.p. 161
Paděrová Anna, č.p. 154
Fiala Josef, č.p. 161
Raudenský Josef, č.p. 121

50 roků
60 roků
70 roků
75 roků
81 roků
81 roků
Duben

Helebrandová Irena, č.p. 208
Kuchařová Marie, č.p. 177
Sedlák Josef, č.p. 184
Štrajtová Zdenka, č.p. 64

50 roků
60 roků
60 roků
81 roků
Květen

Hujíček Jaromír, č.p. 70
Ševčík Václav, č.p. 53
Horbalová Jana, č.p. 144
Kullašová Anna, č.p. 154
Svobodová Marta, č.p. 16
Andrlíková Sláva, č.p. 33
Pospíchalová Zdenka, č.p. 130
Ševčíková Marie, č.p. 131
Suchý Cyril, č.p. 142

60 roků
60 roků
75 roků
75 roků
75 roků
80 roků
81 roků
85 roků
90 roků
Červen

Dvořáková Jindřiška, MUDr., č.p. 161
Kocmanová Marie, č.p. 167
Vybíhalová Marie, č.p. 154
Beranová Milada, č.p. 167
Dvořáková Miroslava, č.p. 88

60 roků
60 roků
70 roků
83 roků
85 roků
Červenec

Bezděková Anežka, č.p. 42
Hlaváčková Anna, č.p. 23

60 roků
80 roků
Srpen

Pejchalová Marta, č.p. 58
Štrajt Aleš, č.p. 156
Hebelková Marie, č.p. 145
Bezděková Vladimíra, č.p. 146
Dobiášek Josef, č.p. 89
Fiala Jiří, č.p. 13
Pejchalová Božena, č.p. 58
Mrázková Jana, č.p. 178

60 roků
60 roků
70 roků
81 roků
82 roků
86 roků
86 roků
88 roků
Ludmila Mynaříková,
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti a kulturu

Sloupským sportem
LEDNÍ HOKEJ
Jen velmi těžko se hodnotí sezóna 2007/2008. Poslední místo, které naši
hokejisté obsadili mezi 9 účastníky, je určitě velikým zklamáním jak pro hráče
samotné, tak pro funkcionáře a hokejové příznivce. Černá Hora, Blansko „D“,
Adamov, Lysice, Březina, Kunštát, Letovice, Rájec a Sloup se utkaly
dvoukolově každý s každým, což představovalo 16 utkání pro každý tým.
Z těchto zápasů se nám podařilo jen 2 x zvítězit a 1 x remizovat. Připsali jsme si
tak na konto pouhých 5 bodů a vysoce pasivní skóre 48 : 108, což znamená
3 vstřelené a téměř 7 obdržených branek na zápas.
A s kým jsme tedy bodovali ? Porazili jsme Adamov 7 : 6 (druhý zápas
5 : 6), Kunštát 6 : 2 (druhý zápas 3 : 6) a remizovali jsme s Březinou 4 : 4 (druhý
zápas 2 : 4). S Rájcí jsme prohráli 3 : 9 a 2 : 5, s Letovicemi 2 : 4 a 4 : 7,
s Černou Horou 3 : 9 a 0 : 8, s Blanskem „D“ 2 : 17 a 2 : 12 a s Lysicemi 2 : 4
a 1 : 5.
Nejlepším střelcem týmu byl Broňa Odehnal s 10 góly před Tondou
Koudelkou (8 branek) a Lukášem Bubíkem (6 branek). Broňa Odehnal se sedmi
asistencemi byl i nejlepším nahrávačem a vyhrál i kanadské bodování (17 bodů).
Druhý mezi asistenty byl Jirka Tanenberger (6), další Pavel Svoboda a Tonda
Koudelka (po 5). V kanadském bodování byl druhý Koudelka (13 bodů) a
Tanenberger (10 bodů).
Téměř všechna utkání se hrála na ZS v Blansku a Boskovicích, jen zápasy
s Lysicemi se odehrály ve Sloupě a v Lysicích.
Na letošní propadák je nutno rychle zapomenout a v další sezóně
dosáhnout umístění, které by odpovídalo dlouholeté tradici. To je určitě přání
všech, kteří se kolem sloupského hokeje točí.
Zdeněk Kučera
ŠACHY
Do jarní části sezony vstoupili v krajské soutěži naši šachisté zbytečnou
remízou s Jevíčkem. V tomto zápase jsme měli určitě na pohodlné vítězství, ale
hrubými chybami jsme o ně přišli. Tím se zkomplikoval náš boj o střed tabulky,
protože v dalších dvou zápasech nás čekali velmi silní soupeři. Oba zápasy jsme
také vcelku hladce prohráli – s Vyškovem i Lipovcem 2 : 6. Poslední tři zápasy
jsme ale odehráli ve velkém stylu. Nejprve se nám podařilo po několika
porážkách v minulých letech remizovat s velmi silnou Rudicí, v dalším zápase
jsme potom deklasovali Rudici C 7 : 1 a v posledním zápase sezony jsme
zvítězili v Boskovicích v dramatickém zápase 4,5 : 3,5. Tím jsme ukončili
sezonu na velmi pěkném sedmém místě. První místo a postup si vybojovala
Kuřim s jedinou porážkou od nás. V našem týmu se letos dařilo zejména
Martinu Pokladníkovi, spolehlivě hráli Petr Špičák, Ivoš Sedlák, Karel Němec
a své si odehráli i letošní hosté z Blanska.

Béčko po šesti vítězstvích vedlo okresní přebor, ale v rozhodujícím zápase
těsně podlehlo ČKD Blansko a nakonec skončilo na pěkném třetím místě.
Výbornou bilancí se blýskl zejména nováček Franta Baláž, který z pěti startů
vydoloval čtyři body.
Již 28.ročník Vánočního turnaje za účasti 76 šachistů vyhrál tradiční vítěz
Pavel Masák, druhý byl Martin Habina z Lipovce a třetí Libor Daněk Sulimov.
Z našich skončil na velmi pěkném sedmém místě Martin Pokladník, dalším se
už tak nedařilo, jen ještě na 18.místě skončil Petr Špičák. Pořádali jsme také
okresní přebor v bleskové hře, za účasti 28 hráčů vyhrál Martin Handl
z Adamova, sedmý skončil Petr Špičák, jedenáctý Ivoš Sedlák a dvanáctý Karel
Němec. Z dalších turnajů rozhodně stojí za pozornost vítězství Martina
Pokladníka v Jedovnicích a jeho páté místo v Blansku, kde skončil na výborném
šestém místě Petr Špičák.
Nakonec sezony se nám podařil historický úspěch v týmových soutěžích.
V Boskovicích se konal jubilejní desátý ročník šachového turnaje čtyřčlenných
družstev „O ČERNOHORSKÝ SOUDEK“. Tento turnaj skončil naprosto
nečekaným triumfem našeho týmu. Ještě nikdy jsme v tomto turnaji neskončili
mezi prvními třemi. V konkurenci deseti týmů našeho okresu se utkala družstva
každý s každým. Rozhodující bylo čtvrté kolo a v něm naše vítězství nad
největším favoritem turnaje Adamovem. Turnaj byl velmi dramatický až
do posledního kola, ve kterém jsme deklasovali Rovečné 4 : 0, takže nám
neublížila v cestě za vítězstvím ani jediná porážka v sedmém kole s Lipovcem.
O tento úspěch se zasloužili Martin Pokladník, Petr Špičák, Ivo Sedlák a Karel
Němec. Na druhém místě skončil favorizovaný Adamov, třetí byl Lipovec.
Karel Němec
KOPANÁ
S velkými obavami se očekávalo zahájení jarní sezóny. Umístění mužů
na 10. místě tabulky okresního přeboru po jeho podzimní části s pouze
nepatrnými odstupy od dalších týmů z konce tabulky totiž signalizovalo to, že se
pravděpodobně bude hrát o záchranu v OP. Měli jsme na kontě 14 bodů (4V-2R7P) a skóre 27 : 36.
Hned v úvodním kole jsme si připsali tolik potřebné 3 body za hubenou
výhru 1 : 0 s rezervou Boskovic. Hrálo se ve Vavřinci, když jarní rozmary
počasí nedovolily hrát na domácím hřišti ve Sloupě. Po tomto vítězství se zdálo,
že se nám vytčený cíl udržení v OP podaří snáze naplnit. Ovšem opak byl
pravdou. V dalším kole jsme ještě přivezli cenný bod z hřiště APOSU „B“
z Blanska za remízu 1 : 1, ale v dalších utkáních doma jsme již body
odevzdávali celkům z čela tabulky. I když jsme hráli dobrý fotbal a byli možná
i lepším týmem, odvrátilo se od nás tolik potřebné štěstí. S Jedovnicemi jsme
prohráli 3 : 4 a s Bořitovem 2 : 3, když jsme při naší střelecké smůle zahodili
i pokutový kop. Dopláceli jsme především na chyby obrany a nevyrovnané
výkony brankáře.

Těsně před zahájením mistrovských bojů si brankářská jednička Zdena
Mynařík zlomil nártní kůstky pravé nohy a jeho náhradník David Šmída střídal
světlé a šedé chvilky. Tak jsme se začali v tabulce nebezpečně propadat a jednu
chvíli jsme byli až na předposledním 13. místě a od posledních Velkých Opatovi
nás dělily pouhé 2 body. To jsme měli za sebou remízu 1 : 1 z Doubravice a
další dvě porážky – doma s Kořencem 2 : 5 a v Drnovicích 0 : 3, a ve vedení
týmu se začalo bít na poplach. Ve snaze zkvalitnit kádr se výboru FO podařilo
zajistit návrat Aleše Peřiny, který naskočil do kolotoče zbývajících utkání
společně s uzdraveným Mynaříkem v Lysicích, a z tamní horké půdy jsme si
odvezli cenný bod za výsledek 1 : 1.
V následujících dvou zápasech jsme si pak konečně připsali plný počet
bodů. Ve veledůležitém utkání jsme doma porazili Rudici 3 : 1 a potom jsme
vysoko vyhráli v Kotvrdovicích 4 : 0. Tam se navíc představil našim fandům
od listopadu loňského roku absentující David Šváb a dokázal, že fotbal hrát
nezapomněl. Zdálo se, že ziskem těchto 6 bodů bychom mohli být z nejhoršího
venku. V následujícím utkání jsme ale podlehli doma vedoucímu Lipovci 1 : 3
a po neuvěřitelném vítězství posledních Velkých Opatovic v Jedovnicích (z 1 : 4
po poločase na konečných 6 : 5) opět není o sestupujícím rozhodnuto. O zápase
v Jedovnicích se asi bude mluvit hodně dlouho, jeho průběh a výsledek velmi
silně naznačuje, že o korupci patrně není nouze ani v okresním přeboru.
Abychom se definitivně zachránili, musíme v posledních dvou utkáních získat
alespoň 1 bod. Jedno z nich bude právě ve Velkých Opatovicích (8.6.) – jeho
výsledek nebyl do uzávěrky tohoto čísla znám, poslední pak doma s Vískami
(15.6.). K dalšímu podrobnějšímu hodnocení se vrátíme po ukončení sezóny.
Mládežnickým týmům se moc nedaří. Dorost si sice drží umístění
v tabulce, ale herně nijak nepřesvědčuje. Dosavadní výsledky : Olomučany 5 : 2,
Skalice 1 : 2, Rudice 1 : 6, Vavřinec 3 : 1, Jedovnice 3 : 2, Doubravice 0 : 2,
Vísky 2 : 5, Kunštát 1 : 7, Lipovec 2 : 2, Ráječko 1 : 0, Kořenec 2 : 7, Svitávka
1 : 2, Lažany 1 : 3, Lysice 3 : 1, Černá Hora 0 : 6, Adamov 3 : 3 a s Lipůvkou
patrně kontumačně, neboť soupeř se v sobotu 7.6. na naše hřiště nedostavil.
Dorostu zbývá sehrát poslední zápas doma s Lysicemi (15.6.).
Naši žáci byli po podzimu na 10. místě tabulky, ale v jarní části ještě
nezískali ani bod. Jejich střelecká potence je velice žalostná, v dosud 9
odehraných kolech dali pouze 1 gól a 62 branek dostali. Přesto máme 2 naše
zástupce v okresním výběru. Jsou to Tonda Razák a Dix Svoboda. Trenéři
hodnotí jejich výkony při meziokresních utkáních jako velmi dobré.
Stejně jako u mužů provedeme podrobnější hodnocení mládežnických
týmů po skončení sezóny 2007/2008.
V následujících dnech se kromě výsledku našich fotbalistů v boji
o záchranu v okresním přeboru budeme určitě zajímat o to, jak si povede náš
reprezentační tým na EURO 2008 ve Švýcarsku a Rakousku. Jistě se budeme
těšit na co nejlepší umístění.
Zdeněk Kučera

Informace v krizových situacích pomocí SMS zpráv.
Jihomoravský kraj v těchto dnech zdokonalil způsob
informování v krizových situacích pomocí SMS zpráv. Městys
Sloup je do tohoto systému zapojen již druhý rok a asi 30 občanů
je přihlášeno, dle jejich informací jim však žádné zprávy
z centrály systému ani odjinud dosud nepřicházely. Nyní by se
tedy měla situace podstatně zlepšit, navíc téměř vše s výjimkou
zpráv odesílaných obcí uhradí Jihomoravský kraj.
Kdo z dosud nepřihlášených má zájem, pošle SMS ve tvaru
JMK mezera SLOUP mezera INFORMACE mezera ANO mezera
PRIJMENI
mezera
JMENO
mezera
CISLO
POPISNE
na číslo 900 77 03. Cena odeslané zprávy je 3,- Kč (včetně DPH).
Ihned obdržíte zpětnou SMS potvrzující, že jste do seznamu
odběratelů zařazeni.
Jen samé dobré zprávy a informace Vám přejí hejtman
Jihomoravského kraje Ing. Stanislav Juránek a starosta městyse
Ing. Josef Mikulášek.

!!! Upomínka zaplacení poplatku za odpady !!!
Ke dni vydání tohoto zpravodaje nemá zaplacen poplatek
za likvidaci odpadů celkem 44 domácností (dlužná částka
převyšuje 46 tis.Kč) a 22 majitelů rekreačních chat (dlužná
částka přes 9 tis.Kč). Splatnost poplatku přitom vypršela již
31.3.2008.

OZNÁMENÍ
Od úterý 10. června do pátku 20. června bude na úřadu městyse
řádná dovolená. Naléhavé potřeby vyřídí místostarosta.
Matrika bude v normálním provozu.

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 8. června 2008 v počtu 350 výtisků.
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