Sloupský medový jarmark.
Před dvěma měsíci se členové místního zastupitelstva rozhodli
pokusit se obohatit společenský život v obci uspořádáním větší
kulturně – společenské akce, která by se mohla v příštích letech
pravidelně opakovat a stát se tak místní tradicí. K pojmenování této
slavnosti přitom využili skutečnosti, že sloupští včelaři jsou vůbec
nejstarší včelařskou organizací okresu Blansko a výroba a prodej
medových produktů dlouhodobě patřily k ozdobám místních poutí,
a na světě se tak objevil Sloupský medový jarmark. Jako termín jeho
konání bylo zvoleno datum 19. září, sobota před nedělní poutí k Panně
Marii Bolestné, čímž dochází k dalšímu zvýraznění místní tradice poutí a
trhů. Ve stejný den se navíc koná v areálu základní školy další ročník
Běhu Moravským krasem se svým doprovodným programem. V letošním
zahajovacím roce se před tyto dva dny ještě přičleňuje pátek jako
přednáškový den pro žáky základní školy, přístupný také širší veřejnosti.
V kaplance za kostelem pak bude otevřena mimořádná výstava
k 250. výročí otevření této krásné barokní budovy a ke stejnému výročí
úmrtí paní hraběnky Karolíny z Roggendorfu, zakladatelky poutního
kostela. A konečně ve vstupním areálu Sloupsko - šošůvských jeskyní je
už nyní a bude až do 21. září ke shlédnutí výstava o jeskynním badateli
Janu Kniesovi.
Vlastní program pátečního přednáškového dne, sobotního
jarmarku i nedělní pouti je přiložen na samostatném letáčku.
Zastupitelstvo městyse Sloup se však nechce omezit pouze na pozvání
a zveřejnění programu, ale chce touto cestou vyzvat všechny občany
k aktivní účasti, a to nejen svojí přítomností. Jedním ze záměrů je
uspořádat v kulturním domě výstavu, kde se budou místní kuchařky a
třeba i kuchaři moci prezentovat svými pochoutkami, majícími
jakoukoliv spojitost s medem. Zastupitelé věří, že svojí masivní účastí
i takto prokážeme svoji občanskou pospolitost. Bylo by dobře, kdyby
všichni, co se zapojí, dali o sobě vědět cca týden dopředu na úřad
městyse, abychom mohli připravit jmenovky vystavovatelů s názvy
vystavovaných pochutin. Přinést svoje produkty do kulturního domu pak
bude možno v sobotu 19. září v době od 10 do 12 hodin.
Lektory pátečních přednášek v základní škole (při velké účasti
v kulturním domě) budou RNDr. Petr Zajíček (fotografie a fotografování),
Doc. Ing. Rudolf Rybář (včelařství) a Ing. Igor Audy (speleologie).
Místem sobotního jarmarečního programu bude areál mezi základní
školou, mateřskou školou a kulturním domem. Už v 8 hodin ráno zde
začne soutěž mladých hasičů v požárním útoku, která je plánována na
celé dopoledne. Od 12 hodin by se měli sjíždět pozvaní stánkaři –
vystavovatelé a prodejci medových i jiných produktů. Ve 13 hodin začne
před kulturním domem vyhrávat dechová hudba z Jedovnic, v sále
kulturního domu bude zahájena výstava místních medových produktů,
v areálu základní školy začne Běh Moravským krasem (start hlavního
závodu je v 15 hodin), před mateřskou školou bude probíhat program
pro nejmenší děti, bude připravena projížďka na koních a výstava

drobného hospodářského zvířectva. Zhruba v 17 hodin se předvedou
s ukázkou zásahů místní dobrovolní i profesionální hasiči z Blanska.
Po celý den budou připraveny také nafukovací balónky s logem
jarmarku. Od 16 do 21 hodin bude v celém areálu vyhrávat živá hudba,
k dispozici bude bohaté občerstvení, které zajistí místní hasiči a někteří
přizvaní poskytovatelé hostinských služeb. Po setmění bude sobotní
program zakončen ohňostrojem.
Pouť u Panny Marie Bolestné začne v místním poutním kostele již
v sobotu večer. V 17,30 hodin se věřící pomodlí sedmibolestný růženec a
v 18 hodin začne předpouťová mše svatá. V 19 hodin pak proběhne
v budově kaplanky otevření výstavy k 250. výročí otevření této krásné
barokní budovy a ke stejnému výročí úmrtí paní hraběnky Karolíny
z Roggendorfu.
V neděli dopoledne budou v chrámu Panny Marie slouženy tři mše
svaté (7,30 – 9,00 – 10,30), přičemž tu hlavní o půl jedenácté bude
celebrovat světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád.
Ve 13,30 hodin bude svátostné požehnání a v 15 hodin vystoupí se svým
koncertem komorní smíšený sbor Kantila ze Křtin. Po celý den bude
v kaplance otevřena výše popsaná výstava.
Členové zastupitelstva věří, že jejich aktivita najde mezi občany
příslušnou odezvu, vyzývající k pokračování Sloupského medového
jarmarku i v dalších letech.

Pomoc obci Bernartice, postižené povodní.
Na zasedání dne 15. července 2009 schválilo zastupitelstvo
městyse poskytnutí mimořádné finanční výpomoci ve výši
50.000,- Kč obci Bernartice v Olomouckém kraji, jedné
z nejvíce postižených při červnových přívalových povodních.
Zastupitelé tak učinili i přesto, že obecní rozpočet se v době
ekonomického poklesu potýká spíše s nedostatkem, poněvadž si
vzpomněli, jak povzbuzující byla vydatná pomoc mnoha obcí
v roce 2003 po ničivé povodni u nás.
Přitom zastupitelstvo rozhodlo o vyhlášení veřejné
sbírky, aby se k této obecní aktivitě mohli připojit i sami
občané. V měsíci srpnu tedy sloupské domácnosti navštívily
s pokladničkami členky Výboru pro občanské záležitosti a
kulturu Marie Kuběnová, Božena Krátká a Jitka Lepková, jimž
i touto cestou za jejich ochotu děkuji. Další pokladnička byla
k dispozici v kanceláři úřadu městyse.
Především však chci poděkovat všem štědrým dárcům.
V pokladničkách se nakonec sešlo úctyhodných 37.700,- Kč,
takže ve čtvrtek 10. září předáme osobně v Bernarticích částku
87.700,- Kč.
Starosta.

Z další činnosti zastupitelstva.
Největší plánovaná investice – stavba „Sloup, Šošůvka –
ČOV a kanalizace“ stále ještě prožívá administrativní válku se
Státním fondem životního prostředí. Dne 14.7.2009 jsme
v Praze odevzdali již třetí verzi zadávací dokumentace stavby,
bez jejíhož schválení nemůžeme vypsat veřejnou soutěž na
dodavatele stavby. Přitom nám bylo sděleno, že tentokrát je již
všechno v pořádku. O to více jsme byli překvapeni, když
v pondělí 31.8.2009 opět přišlo sdělení s výzvou k nápravě
dalších – nových nedostatků, s vysvětlením, že ke dni
31.7.2009 se opět změnily závazné pokyny pro příjemce
podpory (pokolikáté už ?). Jak dlouho ještě s námi budou státní
úředníci hrát tuhle hru opravdu nikdo neví. Termín zahájení
stavby je tedy stále ještě v nedohlednu. Pozitivní zprávou je,
že Jihomoravský kraj nám mezitím schválil dotaci ve výši
6 mil.Kč, smlouvu s námi ale podepíše až po výběrovém řízení
na dodavatele stavby.
Realizace komplexní pozemkové úpravy na Lukách – malá
vodní nádrž a polní cesta jsou hotovy a zkolaudovány, takže
brzy proběhne jejich bezúplatné převzetí od Pozemkového
fondu. K připomínkám mnohých občanů na potřebu regulace
dopravy uvádím, že bude osazena nová dopravní značka
“Zákaz
vjezdu
všech motorových
vozidel“
s dodatkovou
tabulkou „Vjezd pouze se zvláštním povolením úřadu městyse
Sloup“.
Slavnostní otevření 7 pečovatelských bytů proběhlo
v pátek 26.6.2009 za účasti zástupců Jihomoravského kraje,
Oblastní charity, projektanta a dodavatelů stavby, zástupců
okolních obcí a mnohých místních obyvatel. Dnes jsou všechny
byty obsazeny a dům s pečovatelskými byty již dýchá svým
vlastním životem. Na jaře příštího roku bude ještě areál
oplocen.
Žádost o dotaci na zateplení budovy základní školy
a výměnu všech oken a dveří byla podána dne 17.8.2009.
Rozpočet této stavby převyšuje částku 33 mil.Kč, přičemž
vlastní podíl obce činí téměř 15 mil.Kč. Nyní budeme pár
měsíců čekat, jak žádost dopadne. Věříme, že v období letních
prázdnin 2010 se již bude záměr realizovat.
Vystrojení nového vrtu na Žďárné a jeho propojení
s vodojemem je stavebně povoleno, nyní se dokončuje
povolovací řízení na přípojku elektrické energie z autokempu.
Na podzim letošního roku chceme tuto stavbu alespoň zahájit,
a dokončit ji tak, aby v létě 2010 již plně sloužila a zdroje
na Lukách se již nemusely používat.
Starosta

Z vyprávění Jana Kniese

Do 25. září máme ještě možnost navštívit v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní
výstavu o jeskyním badateli Janu Kniesovi. Ten dne 20.11.1919 obdržel čestné
občanství obce, a to za „zásluhy jak školní, tak i obecné a jakožto badatel
v Moravském krasu“. Chtěl bych se k jeho osobě vrátit prostřednictvím několika
úryvků z obsáhlého článku, který vyšel v Lidových novinách dne 8.1.1926
a v němž vzpomíná hlavně na své spolupracovníky – skalní duchy - kopáče.
„Vzpomínám svého otce, jenž po několik roků byl učitelem na různých místech
Moravského krasu a na jeho vyprávění o zajímavostech tohoto území, toužil jsem
poznat tento kraj, který se stal později mým druhým domovem. …proto po mém
příjezdu do Brna v roce 1876 jsem často docházel do Křtin, odkud pocházela má
matka, která vyprávěla o Dračí jámě – jeskyni dnes Výpustkem zvané … teprve
po létech od roku 1886, kdy jsem obdržel místo v Blansku a hmotné poměry se
zlepšily, vydržoval jsem si občas jednoho dělníka, nanejvýš dva, z nichž první byl
Václav Sedlák, vulgo Skalní duch, stručně Vencl zvaný. Zaměstnáním byl pohrabáč
– ochránce silnic a každého měsíce docházel do Blanska pro služné, kdež
za poledne se zastavil v hostinci, kde jsem se stravoval a sděloval si se mnou nové
nálezy a události v Moravském krasu zběhlé, zde jsme také kuli plány pro další
výzkum jeskyní. … Postavy byl malé, ve stáří shrbený, jakoby zlomený, jeho modrá
neklidná, ale chytrá očka poukazovala na jakousi duševní vyspělost, která se často
projevovala správným úsudkem. V ponurých jeskyních kopal již za Wankela a byl
jakýmsi uznalým vůdcem kopáčů, totiž lidí, kteří se obživovali vykopáváním kostí
a lámáním střechýlků., které prodávali turistům občas sem zavítavším. Zpravidla
pracoval se synem Bedřichem, a to velmi pilně a opatrně, dávaje pozor na menší
úlomky. Spolu jsme prohledávali hlavně jeskyně v údolí Punkvy, Syrového
a Suchého žlebu … Když v zimě ztuhla země, kopali jsme buď ve Starých skalách
sloupských nebo v Kůlni, a sice vždy ze středy na čtvrtek v noci a celý následující
den, kdy bylo volno. … Poblíž Řezaného kamene jsme v roce 1886 nalezli úplnou
kostru medvědí, až na jednu lopatku neporušenou, která je dnes nejvzácnější
ozdobou skupiny medvědů Zemského muzea. Z té doby mám na Vencla pěknou
vzpomínku. Kopali jsme v Kůlni sloupské a Sedlák jindy málomluvný hádal se
s Fricem v šachtě o „frňos“, kteří staří kopáči dobře znali. Tak totiž jmenovali kost
pyjovou, jíž je podepřen samčí úd pohlavní medvěda. Otec však poučoval syna –
„Te tróbo, deť tu není frňós, tu je špica!“ Brzy jsem je rozsoudil. Bylo to nádherné
kopí ze sobího parohu, vyřezané po jedné straně v ostrý hrot vybíhající, na opačné
dlátovitě přihrocené kvůli snadnějšímu nasazení do topora. Vedle leželo druhé,
opodál třetí a ještě paroh sobí provrtaný vedle ohniště, neklamné to známky
přítomnosti člověka z doby diuviální. Václav Sedlák získal si velkých zásluh
o nálezy různých jeskyň, jeho život není nikde zaznamenán, víme o něm pouze, že se
narodil, žil, umřel, byl vykopán a kosti jeho kdesi pohozeny. … Když jsem byl
přeložen z Blanska do Doubravice (z trestu), trávil jsem čtvrtky v přírodě

v jeskyních pod hradem Blanským naproti východu Punkvy. … Docházel jsem do ní
se dvěma dělníky Ševčíkem a Jedličkou, na něž jsem se jinak nedoptal než jako
na Veruňáka a Fiolíka. Veruňák byl muž postavy pomalé avšak silné, rád si
přihnul, ale mimo práci, jíž se věnoval svědomitě. Fiolík, jak sám o sobě říkal, byl
„putvura čluvěk“. Malý, zavalitý, s ohromnou hlavou, velikou masitou tváří,
dlouhýma rukama a ohromnými čelistmi. Chodil oholen, ale kdyby se byl nechal
zarůsti, mohl býti lepším vzorem pro vyobrazení pravěkého člověka. Jeho basový
hlas se nepěkně rozléhal v ponurých chodbách a jeho smích byl přímo příšerný.
Rád vykládal a dělal vtipy. Chlubil se například, že chodil sedm let i do německé
techniky, zapomněl ale dodat, že s putrou – máslem. Vždy připomínal ďábla
v lidské podobě, ale kopáčem byl dobrým, nic neporouchal i úsudek jeho býval
správný. Našel „palico“, medvědí lebku, u níž oba kly ležely vedle vyraženy,
opatrně vyhrabal i dvě medvědí pracky. … Po ukončení prací v jeskyni pod hradem
se oba kopáči rozešli. Veruňák přešel k majiteli jeskyně šošůvské Brouškovi,
u něhož čistil nově objevené chodby a nakonec následkem vdechování kouře
z hornických olejových lamp onemocněl a brzy na to zemřel. Fiolík ze Sloupa
zmizel, odebral se prý k synovi, který byl v Přerově hodinářem. Později od syna
odešel a kdesi bídně zahynul – zmrznul.
Po dvouletém působení v Doubravici, hlásil jsem se o místo v Rogendorfě.
Maličká vesnička spočívala sice již na kulmu, ale v nejbližším okolí nacházelo se
mnoho jeskyň dosud nedotčených, které poutaly moji pozornost. Zde strávil jsem též
téměř po deset let své nejkrásnější dny života. Pozornost moji zvlášť upoutala
Balcarova skála u Ostrova, v níž jsem po několik roků pracoval se starým havířem
Buchtou a jeho synkem Jaroslavem. Jeskyně po stránce drobné zvířeny poskytla
takové bohatství, že nálezy zvířeny nemají rovných na světě.
V roce 1908 přestěhoval jsem se do Sloupu a od těch dob používal dělníků
ze svého působiště nebo blízké Šošůvky. Z těch nejlepším kopáčem byl Klusák.
Pocházel z rodiny skalních duchů. Byl postavy malé, ale furiant. Namísto školy
svítil loučí při kopání kostí, později se vyučil ševcem, ale řemesla neprovozoval, šil
jen sobě a tu i onde opravoval obuv svých známých. Jinak byl všeumělec.
Potřeboval-li někdo studny, vyhloubil ji, jakoby vysoustruhoval, přišel-li
na vápenec, ihned upozornil, že zde nebude nic – totiž voda. Nikdy nepotřeboval
dohledu, pracoval klidně, ale nepřetržitě a opatrně, z každého nálezu se těšil, činil
si poznámky a brzy se naučil znát i kosti.
Přihodilo se často v Kůlni, že jsme celý měsíc kopali bez výsledků, a tu se stával
Klusák nevrlým, odbíhal od práce a počal pít. Pil, až se vybouřil a došly mu peníze
(dluhů nedělal) zkrotl a styděl se za svoje počínání. To přišel nesměle,
s vyleštěnými holínkami, svátečně višňořen, žádati o práci, jíž zpravidla obdržel.
Válka jej zpočátku minula (I. světová), proto pilně kopali jsme v malé jeskyňce –
Verunčině díře – v Suchém žlebě, až přišel nový odvod, v němž se stal Klusák
způsobilým. Setkal jsem se s ním v hotelu u jeskyně Šošůvské večer před odjezdem,
a to naposled. Ranním vlakem odjel do Brna, odtud do Tyrol, později do Haliče,
kde kdesi v Karpatách zmizel.
Tolik ze vzpomínek Jana Kniese, který zemřel 5.3.1937 v Líšni.
Miloslav Kuběna, kronikář

Okénko základní školy
Co je ve škole nového v roce 2009/2010 ?
• Jazyková učebna pro první stupeň. Angličtina se v ZŠ Sloup vyučuje již
od druhého ročníku. Od sedmého se přidává němčina či ruština, takže jsme se
rozhodli zlepšit zázemí pro výuku cizích jazyků. V učebně bude k dispozici nová
interaktivní tabule, DVD a videorekordér, počítač, koberce na podlaze i na
stěnách a velké množství moderních učebních pomůcek včetně slovníků
a encyklopedií. Vybudování učebny podpořila společnost FRAUS, od které jsme
dostali interaktivní tabuli zdarma.
• Po pětadvaceti letech se školní bazén dočkal výměny starého zrezivělého dna.
Celá akce byla technicky velice náročná a podařilo se ji realizovat díky ing. Janu
Mikuláškovi ze Sloupu a skupině pomocníků. I nadále budeme moci provozovat
bazén, který umožňuje, aby se 95 % absolventů školy naučilo dobře plavat.
Nové kolegyně v pedagogickém sboru
Bc. Jitka Součková ( anglický jazyk, zeměpis ), Mgr. Hana Němcová ( asistence,
výchova ke zdraví ), Mgr. Jana Kuncová ( pohybové aktivity ).
Z pedagogického sboru odchází
Mgr. Martin Janák, Mgr. Marie Doležalová ( mateřská dovolená ).
Hudební škola
Soukromá ZUŠ Blansko bude v ZŠ Sloup vyučovat tyto hudební obory : všechny
druhy kytary (Filip Lukášek), elektronické klávesové nástroje, klavír a sólový zpěv
(Jiří Vráblík), zobcovou flétnu (Karel Odehnal) a hudební teorii (součást všech
oborů).
Cena individuální výuky je 1380 Kč za pololetí.
Třídy a třídní učitelé ve školním roce 2009/2010
1.A
Koutná Marie
1.B
Míšenská Alena
2.A
Gregorová Monika
2.B
Nečasová Romana
3.
Bufková Petra
4.
Kovářová Michaela
5. A
Hrazdíra Petr
5. B
Ševčíková Vladěna

6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

Paděrová Ludmila
Hloušková Oldřiška
Střítecká Věra
Matějková Michaela
Sedlák Ladislav
Látalová Dita
Nečas Pavel
Hejlová Renata

Ostatní učitelé : Součková Jitka, Janáková Jana, Dočekal Pavel, Lepková Jitka,
Kuncová Jana, Zouharová Darina, Hejč Michal.
Počítačový kurz pro veřejnost
Nabízíme veřejnosti uspořádání dalšího počítačového kurzu pro začátečníky. Jeho
náplní bude operační systém počítače, program Word a základy práce s Internetem.
Kurz zahájíme ihned po přihlášení dostatečného počtu zájemců. Výuka proběhne ve
skupině 13 – 15 studentů. Rozsah je celkem 20 vyučovacích hodin rozdělených
do 10 devadesátiminutových celků. Absolventi obdrží osvědčení, cena 1 100 Kč.
Přihlásit se můžete osobně ve škole, telefonicky na čísle 516435337 nebo formou
návratky, kterou najdete na www.zssloup.net.

Mgr. Pavel Dočekal, ředitel školy

Z činnosti Výboru pro občanské záležitosti a kulturu
Výbor pro občanské záležitosti a kulturu uspořádal v neděli
7. června u kulturního domu ve Sloupě Dětský den. Odpoledne,
doprovázené moderátorem Pavlem Borkem z Blanska, bylo plné
sluníčka, soutěží, dětských úsměvů a výborného občerstvení.
Děkuji tímto všem, kteří se na přípravě a průběhu dětského dne
podíleli i všem, kteří se zúčastnili.

Blahopřejeme našim jubilantům

Září

Dobiášková Marta, č.p. 89
Sedlák Zdeněk, č.p. 104
Staňková Hana, č.p. 99
Fialová Marie, č.p. 13
Pásková Ludmila, č.p. 190
Andrlík Antonín, č.p. 33
Pospíchal Alois, č.p. 130
Beran Josef, č.p. 167
Hasoň Antonín, č.p. 34
Hasoň Jan, č.p. 120
Svobodová Marie, č.p. 7

50 roků
50 roků
50 roků
80 roků
80 roků
81 roků
83 roků
85 roků
85 roků
87 roků
90 roků
Listopad

Hebelková Hana, č.p. 203
Kuběnová Marie, č.p. 43

50 roků
70 roků
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

Svatební obřady
Od počátku letošního roku bylo u nás uzavřeno
celkem 16 sňatků. 4 v kostele ve Sloupě, 1 v kapli
v Šošůvce, 5 v obřadní síni na úřadu městyse,
2 před jeskyní Kůlnou, 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.), Marie
Fejtová (+2.9.).

Ludmila Mynaříková,
předsedkyně výboru pro občanské záležitosti a kulturu

Sloupským sportem
AEROBIK
Upozorňujeme všechny ženy a dívky, že po prázdninách ve Sloupě opět
pokračujeme ve cvičení žen.
Začínáme již v úterý 8.9.2009 v 19 hodin. Dále pak budeme cvičit 2 x
týdně vždy v úterý a ve čtvrtek od 19 hodin v tělocvičně ZŠ Sloup.
Úterky budou zaměřeny na protažení a posílení celého těla. Čtvrtky budou
věnovány různým formám aerobiku.
Přijďte to s námi zkusit a dejte na vlastní zkušenost. Jsme si jisté, že se
budete cítit skvěle a že se stanete naší stálou cvičenkou.
Sloupské cvičitelky

KOPANÁ
Přestože je již v plném proudu nový ročník okresního přeboru, ohlédněme
se ještě za tím minulým (2008/2009). Ten přinesl našim fotbalistům velký
úspěch v podobě 3. místa v konečném pořadí. Před námi se umístili pouze
postupující Bořitov s 56 body a Drnovice u Lysic se ziskem 46 bodů. Sloup
získal 45 bodů za 12 vítězství, 9 remíz a 5 porážek při skóre 62 : 48. Méně
porážek (4) měl jen vítězný tým z Bořitova, v nerozhodných výsledcích patřil
našim primát a mimo to jsme byli nejúspěšnějším týmem jara.
Jenže kde ty loňské sněhy jsou. Před novou sezónou (2009/2010) došlo
k velkým změnám v kádru. Hostování ukončili bratři Josef a Tomáš Sloukovi
z Vysočan, do Voděrad se vrátil Lukáš Uher a do Aposu Blansko Tomáš
Nevřela. Hostování prodloužili Hynek Jarůšek a Zdena Vach, i tak ale bylo
nutné kádr doplnit. Z Velkých Opatovic se vrátil Zdena Trefil a pro střed obrany
si trenér David Jarůšek přivedl z Blanska nadějného Martina Gregora. Ani jeden
z nových hráčů však nebyl pro úvodní zápas nového ročníku k dispozici.
Trefilův registrační průkaz se pozdržel v Olomouci a v Blansku se protáhla
jednání o hostování Gregora.
Přípravná utkání na sezónu byla sehrána dvě, obě na domácím hřišti.
Porazili jsme rezervu Aposu vysoko 7 : 1 a s účastníkem I.B třídy Černou Horou
jsme prohráli 1 : 2. Pozměněný tým v obou utkáních odvedl kvalitní výkon,
a tak jsme vstupovali do bojů o mistrovské body s jistými ambicemi.
V prvním kole jsme hostili našeho jediného jarního přemožitele
z Doubravice a naše ambice ještě povyrostly, když jsme zvítězili vysoko 4 : 0.
Dva góly dal Libor Zouhar, další přidal Sekanina z penalty a svoji premiérovou
branku vsítil Helebrand.
Hned po tomto utkání ale přibyly trenéru Jarůškovi na čele další vrásky.
Ke zraněným Brantalíkovi a Švábovi se přidali další – Mikulášek, Nečas, Vach,
Trefil – a Sekanina navíc odjel na dovolenou. A tak v dalším utkání
v Boskovicích nastoupil každý, kdo měl platný registrační průkaz a zdravé nohy.
Na hřišti se objevili dorostenci Sotulář a A. Kugler a další hráči – D. Kugler,
Bouda, Prokop – i když někteří z nich nehráli závodně více než rok. Nakonec
museli nastoupit i nedoléčení Vach a Trefil, a podle toho všeho to také dopadlo,
prohráli jsme 1 : 5.
Před derby se Šošůvkou (po 10 letech v OP) nevěstil tento stav nic
dobrého. Naštěstí se dali zdravotně dohromady Mikulášek, Nečas a Brantalík,
z dovolené se vrátil Sekanina, Gregor měl vyřízeno půlroční hostování a po více
než 9 letech se k nám vrátil Honza Kala z Němčic (hostování z Benešova). I tak
byli tentokrát favority hosté ze Šošůvky. Zahráli jsme však velmi dobře,
po většinu zápasu jsme byli lepší a při výsledku 3 : 3 jsme spíše 2 body ztratili
než 1 získali. O góly se podělili Libor Zouhar – 2x a Martin Mikulášek, který
proti „svým“ podal životní výkon a byl k neudržení.

O to větší zklamání panovalo mezi všemi po další porážce 0 : 2 na hřišti
dalšího nováčka v Olomučanech. Prohrát se může, ale tentokrát jsme podali
zcela matný, bezkrevný výkon bez bojovnosti, a tak se v okresním přeboru hrát
nedá. Chyběl sice zraněný Sekanina a povinnostmi zaneprázdněný Honza Kala,
všichni další však byli na hřišti. Po této porážce jsme se propadli při 4 bodech až
na 12. místo a za námi už jsou jen Vavřinec a Lysice s 1 bodem. A to nás
v příštím kole čeká vedoucí tým soutěže APOS Blansko „B“.
V neděli 30.8. zahájili nový ročník soutěže také dorostenci. Na rozdíl
od mužů, kde se OP hraje v jedné skupině se 14 účastníky, hrají dorostenci
ve dvou skupinách. Společné družstvo Sloupu a Šošůvky, hrající pod hlavičkou
Sloupu, startuje ve skupině „A“, která má 10 účastníků. Tým začal velmi dobře
– vysokým vítězstvím 7 : 2 na hřišti v Ostrově u Macochy. Navrátilec Jakub Žák
dal 3 góly, 2 x rozvlnil síť soupeře Pavel Hasoň a po jednom gólu přidali Jirka
Sotulář a Dix Svoboda. Poprvé doma se dorostenci představí v sobotu 5.9.
ve 13,45 hodin, kdy jejich soupeřem bude Adamov.

LEDNÍ HOKEJ
Počátkem listopadu začne na ZS v Blansku další ročník OP mužů, v němž
se představí i hráči našeho oddílu. Stejně jako loni se bude hrát v jedné skupině
na pevné termíny a naši mají určitě co napravovat. Minulý ročník se jim vůbec
nepovedl, když skončili poslední. V týmu došlo k velkým změnám, několik
hráčů odešlo, jiní zase přišli. Poprvé na led vyjeli hokejisté ve středu 2.9., kdy
zahájili svoje treninky. Podrobnější zpráva o průběhu nové sezóny vyjde
v dalších vydáních zpravodaje.
Zdeněk Kučera

UPOZORNĚNÍ ÚŘADU MĚSTYSE
1. Všechny, kteří dosud neuhradili místní poplatek za komunální odpad
a místní poplatek ze psů upozorňujeme, aby tak neprodleně učinili.
V opačném případě přistoupí úřad městyse k zákonnému vymáhání
těchto pohledávek.
2. Ke dni 31.12.2009 skončí u mnoha hrobových míst sloupského
hřbitova platnost nájemních smluv. Ve zbývající části roku je tedy
možno v kanceláři úřadu městyse v úředních dnech (pondělí a středa)
uzavřít smlouvu novou a zaplatit nájem na dobu dalších 12 roků
(do 31.12.2021).

SBĚR KOVOVÉHO ŠROTU
Sbor dobrovolných hasičů oznamuje občanům, že v sobotu 3. října
2009 provedou členové místní zásahové jednotky pravidelný sběr
kovového šrotu.
Nepotřebný kovový odpad je tedy možno nejlépe v pátek navečer
nebo v sobotu ráno soustředit na vhodném místě před domem.
Každému dárci předem děkujeme, získané finanční prostředky
budou využity k dalšímu dovybavení zásahové jednotky.
SDH Sloup

Czech POINT
Již téměř 2 roky mohou občané na úřadu městyse Sloup využívat službu
Czech POINT, umožňující pořizovat ověřené výpisy z různých rejstříků. Za tu
dobu jsme takto mohli vyhovět celkem 63 žadatelům, kteří nemuseli zajíždět
do Blanska nebo Brna, či posílat žádost do Prahy.
Právě v těchto dnech se objevily za oknem vedle vchodu na radnici
symboly, které označují, že místní pracoviště Czech POINT bylo dovybaveno
s finanční pomocí Evropské unie z tzv. Integrovaného operačního programu.
Z celkového rozpočtu tohoto projektu ve výši 68.540,- Kč činila dotace
58.259,- Kč a zbylých 10.281,- Kč jsme museli pokrýt vlastními prostředky.
Dnes tedy máme na úřadu městyse 3 vybavená pracoviště (matrika, účetní
a starosta) a dokážeme vyhotovit následující výpisy :
- rejstřík trestů,
- katastr nemovitostí,
- živnostenský rejstřík,
- obchodní rejstřík,
- insolvenční rejstřík,
- centrální registr řidičů.
Další služby by měly postupně nabíhat.
Lenka Štěpaníková

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 4. září 2009 v počtu 350 výtisků
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SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
POZVÁNKA A PROGRAM
Pátek 18.9.2009 – Přednáškový den v základní škole :
09.00 – 09.45
10.00 – 10.45
11.00 – 11.45

Fotografie a fotografování (RNDr. Petr Zajíček)
Včelařství (Doc. Ing. Rudolf Rybář)
Speleologie (Ing. Igor Audy)

Sobota 19.9.2009 – Medový jarmark (areál u kulturního domu) :
08.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.45
15.00
14.00
14.00
16.00
17.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

12.00
15.00
18.00
19.00
16.00
17.00
16.00
16.00
16.00
21.00
18.00

18.00 – 19.00
19.00

21.00

Mladí hasiči – soutěž družstev v požárním útoku
Koncert dechové hudby
Výstava drobného hospodářského zvířectva
Prezentace stánkařů s medovými produkty
Výstava místních medových produktů v KD
Běh Moravským krasem (hřiště u ZŠ)
Start a doběh hlavního závodu BMK
Program pro nejmenší u MŠ
Koně – projížďka v sedle
Živá hudba, volná zábava
Ukázka zásahu profesionálních a dobrovolných
hasičů
Předpouťová mše svatá (poutní kostel)
Zahájení výstavy „250. výročí úmrtí hraběnky
Karolíny z Roggendorfu a otevření kaplanky“
(budova kaplanky)
Ohňostroj

Další doprovodný program (přelet rogalistů, lanová dráha, ukázka
leteckých modelů) se uskuteční pouze v případě příznivého
počasí.
Po celý den bude zajišťovat bohaté občerstvení hasičský bufet
místní zásahové jednotky SDH a další přizvaní poskytovatelé
hostinských služeb.
Neděle 20.9.2009 – Pouť k Panně Marii Bolestné :
07.30 – 14.00
10,30
15.00 – 16.00
08.30 – 19.00

Bohoslužby v místním poutním kostele
Slavná mše svatá (hlavní celebrant – Mons. Pavel
Posád, světící biskup českobudějovický)
Koncert komorního smíšeného sboru Kantila
Výstava „250. výročí úmrtí hraběnky Karolíny
z Roggendorfu a otevření kaplanky“ v budově
kaplanky

Po všechny tři dny bude ve vstupním areálu Sloupsko –
šošůvských jeskyní otevřena výstava o jeskynním badateli Janu
Kniesovi.

