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Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Aktuální zprávy z radnice píši v duchu
nejistého očekávání. Současná celosvětová situace nevěstí nic dobrého. Z pohledu oprav a investic se budeme snažit
dokončit zahájené akce a také pokračovat v plánovaných a budeme doufat, že
se podstatná část životně důležitých věcí
brzy stabilizuje.
Oprava komunikace před základní
školou a kolem KD ve Sloupě
Sněhová nadílka a zimní počasí zastavilo veškeré práce na této stavbě.
Postupně se však stavební činnost již
rozjíždí. Přesunuto bude veřejné osvětlení vedle kulturního domu, a to mimo
těleso chodníku, který bude nově opraven. Za kulturním domem bude další
část chodníku doplněna. Na realizaci
chodníků byla schválena smlouva o
dílo s firmou Zednictví Martin Slezák za
cenu 548 721,64 Kč včetně DPH. Na
samotné opravě povrchů kolem kulturního domu bude postupně dokončena
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drenážní dlažba a ve zbývající ploše
bude zhotoven nový asfaltobeton. Dle
aktualizovaného harmonogramu prací by
měla být tato část dokončena do konce
dubna. Dále bude následovat dokončení
dlážděných povrchů a dorovnání terénu
kolem obrubníků. Doufejme, že se vše
podaří dokončit co nejdříve a omlouváme
se všem občanům za ztížené podmínky.
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Prodloužení kanalizace
Další stavební akce započala u koupaliště. Bude zhotoveno prodloužení
kanalizace směrem ke kempu RELAXA.
Na tuto kanalizační větev bude v letošním
roce připojena restaurace na koupališti a
nové šatny u tenisových kurtů. Celkové
náklady na kanalizaci dosáhnou částky
1,021 mil Kč bez DPH. Stavba je prováděna prostřednictvím Svazku Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace. Samostatně budou dále realizovány kanalizační
přípojky ke zmíněným objektům.
Hospodaření městyse Sloup v roce
2021
Ve dnech 7. – 8. 2. 2022 proběhl závěrečný přezkum hospodaření městyse
Sloup za období roku 2021. Dle Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření roku 2021 nebyly zjištěny chyby a
nedostatky. Přezkum hospodaření za rok
2021 proběhl současně u Svazku Sloup,
Šošůvka – ČOV a kanalizace, taktéž bez
zjištěných chyb a nedostatků. Městys
Sloup dosáhl v roce 2021 celkových
příjmů ve výši 44 501 568,07 Kč a celkové výdaje byly 34 595 054,14 Kč. Za
zmínku jistě stojí informace, že se podařilo získat dotace ve výši 15,448 milionu
Kč na spolufinancování širokého spektra
akcí (stručně uvedu - odborné učebny
v ZŠ, tělocvična v ZŠ, workoutové hřiště,
chodník k jeskyním, chodník u Zemspolu, bezdrátový rozhlas a digitální povod-

ňový plán, hasiči na zásahy, oprava komunikace kolem KD).
SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-218 DO VODOJEMU
U plánované akce „Napojení vrtu do
vodojemu ve Sloupě“ jsme pokročili
o něco dále. Proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby. Výběrové řízení zajišťovala externí firma. Jednalo se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávané v užším řízení dle dokumentu
Závazné pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014 – 2020 a
dle dokumentu Pravidla České republiky
– Ministerstva zemědělství pro poskytování a čerpání státní finanční podpory
v rámci programu 129 300 a dle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“). Podané nabídky byly
v souladu s ustanovením § 114 zákona
o zadávání veřejných zakázek hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti, a to
dle nejnižší nabídkové ceny. Na základě
výše uvedeného hodnotícího kritéria se
na prvním místě umístil „FERRMONT –
VS-ep, SLOUP“, Správce společnosti:
FERRMONT, a. s., se sídlem Trenčianska
1320/9, 020 01 Púchov, IČ: 31619916;
Společník:
VODOHOSPODÁRSKE
STAVBY - ekologický podnik, a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31320082 za nabídkovou cenu realizace 14 991 59, 70 Kč
(bez DPH). Zastupitelstvo městyse Sloup
5
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schválilo výsledek výběrového řízení.
Smlouva o dílo bude podepisována s odloženou účinností, která je podmíněna
kladným rozhodnutím o přidělení dotace.
Žádost o dotaci je aktuálně směřována
na Ministerstvo zemědělství. Dle poslední informace z Ministerstva zemědělství
byla naše žádost posouzena podle Pravidel České republiky – Ministerstva zemědělství č.j. 57830/2020-MZE-15131
pro poskytování a čerpání státní finanční
podpory a je zařazena do Seznamu akcí
Programu 129 410 „Podpora výstavby
a technického zhodnocení infrastruktury
vodovodů a kanalizací III. Budeme doufat
v kladné rozhodnutí.
Plánované chodníky ve Sloupě
Na posledním zasedání byla schválena stavba chodníku „před řadovkami“
směrem k ČOV. Chodník je navržen jako
místní komunikace IV. třídy - funkční skupiny D, podskupiny D2 - komunikace
nepřístupné provozu silničních motorových vozidel (chodník). Chodník je navržen šířky 2,05m, pochozí šířky 1,8 m
s krytem z betonové dlažby barvy natur
beton. Smlouva o dílo byla uzavřena s
firmou Karel Porč, s.r.o., IČO: 29296439
za cenu 739 950 Kč včetně DPH. Termín dokončení je s ohledem na současnou situaci uzavřen s rezervou do 30. 6.
2022. V současné době čekáme na vydání stavebního povolení. V plánu je také
zbudování zpevněné spojky pro pěší
mezi Zemspolem a řadovkami.
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Zpracování projektové dokumentace
bylo zadáno na stavbu stezek pro pěší
v lokalitě vedle MŠ Sloup (také zvané „Za
humny“). Jedna větev povede od dřevěného mostku podél hřiště a slévárny ke
stávajícímu chodníku, další od dřevěného mostku před kulturní dům a třetí povede podél potoka. Nebude se jednat
o klasický betonový chodník, ale bude
zvolena „přírodě bližší“ varianta zpevněné plochy, používaná běžně v parcích.
Předpoklad realizace je ještě v letošním
roce. Další velkou výzvou bude chodník
podél silnice II/377 směrem na Blansko
(od Peregrýna po RD Čípkovi). V první
fázi bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti, neboť možných komplikací
v trase je více. Na základě zhotovené
studie, kdy bude známa realizovatelná
trasa a předpokládaný stavební rozpočet, bude rozhodnuto o dalším postupu.
Konvektomat
Ve školní kuchyni se již delší dobu řešila možnost přikoupení dalšího kusu
konvektomatu. Pořízení konvektomatu
zefektivní a urychlí přípravu pokrmů. Při
počtu více jak 500 obědů denně bude
vítaným pomocníkem. Dle ohlasu např.
na školní buchty se jím už stal na výbornou. Konvektomat se podařilo prozíravě
objednat již v loňském roce a byl uveden
do provozu koncem února 2022. Cena
konvektomatu byla 310 138 Kč. A co to
vlastně je? Je to profesionální kuchyňské zařízení, které (mimo jiné) kombinuje
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vlastnosti horkovzdušné a parní trouby.
Tím pádem může produkovat jak suché,
tak vlhké teplo nebo jejich kombinaci, a
to při různých teplotách. Je tedy vhodný
pro mnoho způsobů tepelné úpravy jídel.

Dětské hřiště v mateřské škole
Původní dětské hřiště ve školní zahradě dosloužilo. Nebyla mu vydána kladná
revizní zpráva a hřiště muselo být uzavřeno. V současné době byly původní
dřevěné prvky demontovány a zahrada
je přístupná bez omezení. Pilně pracujeme na zajištění nového, funkčního hřiště,
které bude dlouhodobě spolehlivě sloužit. Předpokládaný rozpočet na realizaci
Etapy I., se pohybuje kolem 0,5 mil. Kč.
Nový kabát si zaslouží i stávající zahradní
domek.

Veřejné osvětlení ve Sloupě
V letošním roce bude zbudováno nové
veřejné osvětlení při vjezdu na Luka,
v rámci stavby „Sloup, obnova NN a
VO pod Vyhlídkou“. Bude osazeno 11
nových stožárů včetně svítidel. Uzemní
souhlas ke stavbě „Kabelové vedení NN
a veřejné osvětlení včetně osvětlovacích
stožárů ve Sloupě“ vydal stavební úřad
Blansko dne 10. 2. 2022. V současné
době se čeká na zadání realizace obnovy od E.GD, a.s.
K veřejnému osvětlení chci zmínit ještě
jeden záměr. Na neúspěšný pokus o získání dotace na výměnu svítidel veřejného osvětlení ze Státního fondu životního
prostředí ČR chceme navázat dalším
pokusem v trochu jinak koncipovaném
dotačním programu. Na posledním zasedání zastupitelstvo schválilo administrativní zajištění získání podpory na „Snížení energetické náročnosti a světelného
znečištění veřejného osvětlení v obci
Sloup“, jedná se program Efekt, Ministerstva průmyslu a obchodu. Řešena bude
obnova části veřejného osvětlení v počtu
122 ks svítidel. Hlavní motivací je výměna
stávajících a již zastaralých svítidel MODUS za moderní úsporná svítidla LED
(předpokládaná úspora za el. energii by
měla být cca 30 MWh/rok). Plánované
investiční náklady dosahují částky cca
1,7 mil. Kč, kdy možná míra dotace činí
0,920 mil. Kč.
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Dotace z Jihomoravského kraje
V letošním roce se pokoušíme opět
zajistit finanční prostředky z dotací, které vypsal Jihomoravský kraj. O podporu
žádáme v rámci programů: 1) Dotace
obcím na zpracování územních plánů
2022 – Celkový rozpočet 199 650 Kč,
kdy požadovaná dotace činí 97 000 Kč,
2) Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje
pro rok 2022 – Obnova prostředků požární ochrany Sloup. Celkový rozpočet
383 800 Kč, kdy požadovaná dotace
činí 100 000 Kč, 3) Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2022
– DT 4 Oprava místních komunikací a
zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě
– Vybudování chodníku. Celkový rozpočet 739 000 Kč a požadovaná podpora
ve výši 250 000 Kč a 4) Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče
v roce 2022 – Krasfest Sloup. Celkové
náklady 120 000 Kč a požadovaná dotace 55 000 Kč.
Pomoc Ukrajině
Situace na Ukrajině se každým dnem
mění a dramaticky zhoršuje. Do pohybu
se dalo obrovské množství lidí, kteří utíkají před válkou. Zastupitelstvu městyse
Sloup není tento vývoj lhostejný a chce
pomoci, proto na svém zasedání schválilo finanční dar na pomoc občanům
Ukrajiny ve výši 100 000 Kč (50 000 Kč
– veřejná sbírka Charity České republiky
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pro Ukrajinu a 50 000 Kč – SOS ADRA,
Pomoc Ukrajině).
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 1/2022, ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup,
ze dne 2.3.2022
U1/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Hynka
Štrajta a MVDr. Vladimíra Suchého a
zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 1 (MVDr. Suchý). Usnesení
U1/2.3.2022 bylo schváleno.
U2/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U2/2.3.2022
bylo schváleno.
U3/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí bez připomínek
výsledek hospodaření městyse Sloup
za období leden až prosinec 2021. (příjmy 44 501 568,07 Kč a výdaje 34 595
054,14 Kč).
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U3/2.3.2022
bylo schváleno.
U4/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
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Sloup bere na vědomí bez připomínek
výsledek hospodaření městyse Sloup
za období leden a únor 2022. (příjmy 3
990 122,45 Kč a výdaje 5 025 083,27
Kč). Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U4/2.3.2022
bylo schváleno.
U5/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup vzalo zprávy o Přezkumu hospodaření (městyse Sloup i Svazku Sloup,
Šošůvka-ČOV a kanalizace) za rok
2021 na vědomí. Současně projednalo
a vzalo na vědomí zápisy Kontrolního a
Finančního výboru - 12/2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U5/2.3.2022
bylo schváleno.
U6/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o příspěvku
na spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blanskem pro rok 2022
(na služby sociální prevence částku
ve výši 10 000 Kč a na služby sociální péče částku ve výši 50 000 Kč) a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U6/2.3.2022 bylo
schváleno.
U7/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu
31.12.2021, včetně inventarizační
zprávy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,

zdrželi se 0. Usnesení U7/2.3.2022
bylo schváleno.
U8/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar pro
MO svazu tělesně postižených Sloup,
Šošůvka a Vysočany ve výši 3.500 Kč
a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/2.3.2022
bylo schváleno.
U9/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dar pro Myslivecký spolek Hřebenáč, Sloup ve výši
5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/2.3.2022
bylo schváleno.
U10/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar pro
Český svaz včelařů, z.s., ZO Sloup v
Moravském krasu ve výši 7.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/2.3.2022
bylo schváleno.
U11/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup revokuje (ruší) usnesení č.
U8/3.11.2021, kterým byl schválen
prodej části pozemku parc. č. 1087/46
v k.ú. Sloup v Moravském krasu o cel9
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kové výměře 149 m2 za dohodnutou
cenu 67 050 Kč panu L.A a paní L.A,
Sloup č.p. 281, 67913 Sloup.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/2.3.2022
bylo schváleno.
U12/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1087/46 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu o celkové výměře
129 m2 za dohodnutou cenu 58 050
Kč (450 Kč/m2) panu L. A. a paní L. A.,
Sloup č.p. 281, 67913 Sloup a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 1 (Oskar Novák). Usnesení
U12/2.3.2022 bylo schváleno.
U13/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pořízení změn
označených SL9 a SL10, týkajících se
změny funkčního využití plochy zahrnující pozemky p.č. 133, 132 a plochy
zahrnující část pozemku p.č. 1087/46,
všechny v k.ú. Sloup v Moravském
krasu, z ploch veřejných prostranství
„U“ na plochy smíšené obytné „SO“ a
na plochy bydlení rodinné „BR“. Změny budou v souladu s ust. § 55a až §
55c zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění (stavební zákon), pořizovány
zkráceným způsobem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 1 (Oskar Novák). Usnesení
U13/2.3.2022 bylo schváleno.
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U14/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výpůjčku pozemku
parcelní číslo 1364 trvalý travní porost
o výměře 635 m2, v k.ú. Sloup v Moravském krasu, pro Dům dětí a mládeže Hlučín, příspěvková organizace, Zámecká 6 748 01 Hlučín IČ: 75079968
a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o výpůjčce.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U14/2.3.2022
bylo schváleno.
U15/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí hospodářský
výsledek Základní školy a mateřské
školy Sloup, příspěvkové organizace
za rok 2021 ve výši 43 959,53 Kč a
schvaluje převod této částky do rezervního fondu Základní školy a mateřské
školy Sloup, příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U15/2.3.2022
bylo schváleno.
U16/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí plánované
akce v ZŠ a MŠ Sloup (rekonstrukce
podlahy – 3. NP pavilonu, modernizace
šaten a nové hřiště v zahradě MŠ), v
celkovém objemu cca 1 milion Kč.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U16/2.3.2022
bylo schváleno.
U17/2.3.2022 Zastupitelstvo městy-
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se Sloup bere hospodářský výsledek
společnosti RELAXA, s.r.o. ve výši 350
776 Kč (zisk) za rok 2021 na vědomí
bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U17/2.3.2022
bylo schváleno.
U18/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021 ve výši
-57 320 Kč (ztráta) a účetní závěrku
společnosti AKTIVITY SLOUP s.r.o. za
rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U18/2.3.2022
bylo schváleno.
U19/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci „Chodníku u KD“ firmou Zednictví
Martin Slezák, Ostrov u Macochy, IČO:
75725614 za cenu 548 721,64 Kč
včetně DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U19/2.3.2022
bylo schváleno.
U20/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci „Chodníku u řadovek“ firmou Karel
Porč, s.r.o., IČO: 29296439 za cenu
739 950 Kč včetně DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,

zdrželi se 0. Usnesení U20/2.3.2022
bylo schváleno.
U21/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo na vědomí informace
o zadání zpracování Projektové dokumentace na „Výstavbu pěšin za Humny“ a zadání studie na úsek chodníku
„podél silnice II/377 směrem na Blansko“.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U21/2.3.2022
bylo schváleno.
U22/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo informace o dotačních
možnostech z Jihomoravského kraje v
roce 2022 na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U22/2.3.2022
bylo schváleno.
U23/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
Rozhodnutí/oznámení o výběru dodavatele, kdy Městys Sloup, Sloup
1, 679 13 Sloup v Moravském krasu,
IČO: 00280950 jako zadavatel podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané v užším řízení s názvem
„SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-2-18
DO VODOJEMU“ ROZHODL O VÝBĚRU DODAVATELE „FERRMONT – VS-ep, SLOUP“, Správce společnosti:
FERRMONT, a. s., se sídlem Trenčianska 1320/9, 020 01 Púchov, IČ:
31619916; Společník: VODOHOSPO11
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DÁRSKE STAVBY - ekologický podnik,
a. s., Pestovateľská 8, 823 53 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 31320082
za nabídkovou cenu realizace 14 991
759, 70 Kč (bez DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U23/2.3.2022
bylo schváleno.
U24/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup souhlasí s realizací administrativního zajištění podpory na „Snížení
energetické náročnosti a světelného
znečištění veřejného osvětlení v obci
Sloup“ a schvaluje smlouvu o dílo s
Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy se sídlem: Tř. Tomáše
Bati 5146, 760 01 Zlín, IČ: 45659176
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U24/2.3.2022
bylo schváleno.
U25/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2022.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U25/2.3.2022
bylo schváleno.
U26/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 1200300008 o poskytnutí
podpory ze SFŽP ČR.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U26/2.3.2022
bylo schváleno.
27/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí změny rozpisu
schváleného rozpočtu na rok 2022
v souladu se změnami ve Vyhlášce
o rozpočtové skladbě, která nabyla
účinnosti dne 1.1.2022.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U27/2.3.2022
bylo schváleno.
U28/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje pronájem modulu „Statistika provozu“ na 1
měsíc měření za nabídkovou cenu 12
402,50 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 1
(Karel Mikulášek), zdrželi se 0. Usnesení U28/2.3.2022 bylo schváleno.
U29/2.3.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje finanční dar na pomoc občanům Ukrajiny ve
výši 100 000 Kč (50 000 Kč – veřejná sbírka Charity České republiky pro
Ukrajinu, b.ú. 55660022/0800 a 50
000 Kč – SOS ADRA, Pomoc Ukrajině,
b.ú.66888866/0300, v.s. 500).
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 1 (MVDr. Suchý). Usnesení
U29/2.3.2022 bylo schváleno.
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...dokončení úvodníku ze strany 3
V Brně, tam prý zní jen ukrajinština a
prý se tam i nakupuje! Ke všemu ještě dostanou 5000 na bydlení a děcka
ve škole zadarmo svačinu! Drzost! A
spolu s nimi se k nám najednou vkrádá drahota. Ne poznenáhlu, ne pomalu, ale chvatem a skokem. My jsme
nechtěli drahotu, ony nechtěly ze své
země.
První úžasnou vlnu naší nezištné pomoci a sympatií tak pomalu odplavuje vlna druhá. Rozčarování, zklamání,
rozladění, nespokojenosti, uražené
ješitnosti a všudypřítomného českého remcání. Nejsme už daleko k zášti.
Zejména, když je podporovaná neutuchající ruskou mediální masáží na
všech sociálních sítích internetu o tom,
jak je Ukrajina plná nácků, revanšistů a
hajlujících fašistů, kterým vládne banda narkomanů. Jo. Asi jsou tam nějací
náckové, ale to rozhodně nedává sousednímu vojensky mnohem silnějšímu
Rusku právo k vojenskému napadení
suverénní země, jejímu ostřelování,
bombardování a exodu obyvatelstva
do ciziny. Nemysleli jsme si, že se to
stane, že takové podlosti bude Putin
schopen, ale stalo se. A jeho předválečný požadavek, aby se NATO stáhlo
do pozic před rokem našeho vstupu
do něj, nikam nezapadl. Jen se o něm
teď nemluví, až jak válka dopadne.
Mám strach, že pokud padne Ukrajina,

obrátí se Putinova pozornost k dalším
zemím. My, protože jsme si dovolili ruské tajné služby obvinit z teroristického
útoku ve Vrběticích, můžeme být mezi
prvními. Budeme pak v doletu ruských
raket. Paradoxně tak na ukrajinském
území může být sváděná bitva i o naše
další bytí.
Ti, nebo lépe ty, které se k nám přišly schovat, zde v drtivé většině nezůstanou a budou se chtít vrátit zpátky
domů, jakmile to půjde. Do doby, než
se tak stane, většina z nich začne pracovat, pracovitost mají totiž v povaze.
Taky nám nebudou chtít zůstat dlužni,
protože naše pomoc je pro ně už teď
něco úžasného. A že by našim lidem
sebrali práci? To asi ne, bez ohledu
na své vzdělání totiž Ukrajinci pracují v
profesích a za platy, o které naši lidi
obyčejně nestojí.
Přeju nám všem, aby válka na Ukrajině co nejdřív skončila, uprchlíci se
mohli vrátit domů a ceny se vrátily co
nejblíže své úrovni před 24. únorem
2022. Za sebe vzkazuju soudruhovi Putinovi slovy 13 ukrajinských pohraničníků, kteří se nechtěli vzdát pro
Rusko nevýznamného Zmijího ostrova
kdesi v Černém moři: „Ruská válečná
lodi, jdi do prdele!“
Marek Vymazal
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Dny otevřených dveří
Ve čtvrtek 24. března proběhl po
dvouleté přestávce Den otevřených
dveří. Ze všech spádových obcí přivezl bus zdarma nejen děti z mateřských
škol, ale i rodiče budoucích školáků,
kteří se chtěli podívat, jak to u nás ve
škole probíhá. Všichni obdivovali nově
zrekonstruované a vybavené učebny,
děti se pobavily v tělocvičně a vyzkoušely si, jak se učí prvňáčci. Dospělí si
mohli prohlédnout i vyučovací hodiny ve
vyšších ročnících a srovnat, jak se současná škola od dob, kdy oni chodili do
školy, změnila.
Novinku jsme připravili pro rodiče nejmenších dětí. Na Den otevřených dveří
zve rodiče také mateřská škola. Uskuteční se ve čtvrtek 31. března od 8:00
do 11:30 hodin.
Zápis do 1. ročníku
Důležitá informace se týká dětí, které 31. srpna 2022 dovrší 6 let. Termín
zápisu ke školní docházce je čtvrtek
7. dubna 2022, sraz v 15:00 hodin ve
školní jídelně.
Květný pátek
V pátek 8. dubna (Květný pátek) mají
14

žáci v základní škole ředitelské volno.
Mateřská škola bude v provozu.
Škola naruby
Pamatujete na Školu naruby? To byl
jediný den ve školním roce, kdy si role
za katedrou a v lavicích vyměnili deváťáci s učiteli. Deváťáci si vyzkoušeli práci
učitelů v pátek 25. března. Učitelé v tento den zasedli do lavic a sledovali, jak to
novým učitelům jde. Všichni si den náležitě užili a hlavně zjistili, že to ani jedna
strana nemá jednoduché!
Akce pro děti a žáky
Po lockdownu a nekonečných omezeních obnovujeme všechny aktivity, které
škola organizovala „ve starých dobrých
časech“. V letošním školním roce by
tedy měly proběhnout školní výlety, rafty
na Vltavě i obhajoby ročníkových prací,
Cirsiády – vědomostní soutěže, sportovní utkání s ostatními školami.
Rozbíhají se také nejrůznější akce
v mateřské škole – plavání, ukázka vybavení Policie ČR (také MŠ), divadlo,
karneval, edukačně stimulační skupinky
– příprava na 1. třídu, besídka ke Svátku
matek.
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Novinka pro deváťáky

– cvičení z českého jazyka a matematiky.

V tomto období vrcholí každoroční
příprava žáků devátých tříd na přijímací
zkoušky na střední školy, které se letos
konají v termínu 12. – 13. dubna. Již
z dřívějších dob jsme měli nastaveno více
opatření, která měla absolventům pomoci uspět v této důležité životní zkoušce.
Od 6. do 9. ročníku mají naši žáci zvýšený počet hodin českého jazyka a matematiky a zájemci o maturitní obory mají
povinnost absolvovat dva přípravné kurzy

Letos poprvé jsme deváťákům připravili novinku s názvem Semináře českého jazyka a matematiky. Celý týden před
přijímačkami, tedy od pondělí 4. dubna
do čtvrtka 7. dubna, budou mít upravený
rozvrh tak, že v těchto dnech je ve škole
čeká každý den pět hodin českého jazyka a matematiky. Intenzivní příprava bude
zaměřena na zvládnutí úkolů na přijímacích zkouškách.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Na lyžařský výcvikový kurz letos mohli vyjet kromě prvního stupně také žáci sedmého ročníku a všechno
opět klaplo na výbornou. Nebylo to vůbec jednoduché, protože v té době ještě platila různá omezující
opatření. Velké poděkování však patří všem vyučujícím, kteří oba kurzy připravovali.
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Z naší mateřské školky
Slunce volá na sněženku,
podívej se, jak je venku.
Slunce volá do oken,
děti, haló, pojďte ven.
Začátkem roku si děti užívaly sněhovou nadílku, i když jí nebylo mnoho.
Koncem ledna se ani naší školce nevyhnula covidová epidemie. Většina dětí
a všichni zaměstnanci se museli s touto
situací poprat. Kvůli tomu jsme byli nuceni školku zavřít. Naštěstí to netrvalo
dlouho. Brzy jsme se opět setkali a děti
se mohly plně začít věnovat aktivitám,
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které jsme měli v plánu.
V průběhu února se naše téma zimních sportů krásně prolínalo s konáním olympijských her. Toho jsme plně
využili. Děti se dozvěděly, jak taková
olympiáda probíhá, co symbolizují kruhy, jaké disciplíny na olympiádu patří.
Nechybělo ani fandění našim hokejistům. Společně jsme vyrobili olympijské
kruhy a pochodeň. Ve skupinách měly
děti za úkol vytvořit lyže, snowboardy a
hokejky. Ty jsme potom využili na naši
olympiádu, která děti moc bavila. Jako
odměnu za sportovní výkony jsme si
upekli perníkové medaile, které byly
sladkou tečkou za tímto tématem.
Konec zimy je neodmyslitelně spojen s karnevalem. Proto jsme i letos je-
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den takový připravili. Ten den do školky nepřišly žádné děti. Místo nich se
školka zaplnila spoustou pohádkových
postav, superhrdinů a zvířátek. Ihned
po svačince začal pravý karnevalový
rej. Nechyběla ani tradiční diskotéka a
soutěže.
I nadále plně využíváme školní bazén. Díky tomu se spousta dětí zbavila strachu z vody a formou hry se učí
základy plavání. Naši školku navštívilo
divadlo Netratrdlo se sérií tří pohádek.
V měsíci březnu jsme si pozvali na besedu Policii ČR. Děti se dozvědí něco
z jejich činnosti a věřím, že to bude pro
všechny velký zážitek. 31. 3. se usku18

teční den otevřených dveří, na který
jste všichni srdečně zváni.
Jistě někteří z vás zaznamenali změnu na školní zahradě. Bohužel, po revizi byly prvky shledány jako závadné, a
tudíž muselo z bezpečnostních důvodů
dojít k jejich odstranění. V současné
době je zadáno vypracování projektu.
Pevně doufáme, že projekt bude kladně ohodnocen a ke spokojenosti dětí
bude zahrada zrekonstruována, abychom si plně mohli užívat nadcházejícího jara a krásných slunných dnů.
Hana Sedláková

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SVATÝ PEREGRÍN
Myslím si, že nemalá část sloupských
lidí použila a stále používá větu typu: „Až
pojedu autobusem z Blanska, vystoupím
nahoře u Pelegrínka“. Přiznám se, že to
říkám také. Když jsem psal v Hřebenáči
o svatém Peregrínovi, jeden pozorný čtenář mě upozornil, že v článku je chyba,
protože se mi vloudilo do jména světce
písmeno R místo L. Překlep tam nebyl,
tento světec se jmenoval Peregrín Laziosi. A v tom je ta krása - jak se postupem
času, i když zkomolením, stává určitá
věc pomístním názvem. Je to tak například u naší autobusové zastávky oficiálně
nazvané Sloup – Nová čtvrť, pro nás U Pelegrínka. Žáci naší základní školy používají
ještě větší zkomoleninu – Na Pelasu.
Co to ale bylo za světce a co je to tam
za výjev na obraze ve výklenku?
Peregrín Laziosi se narodil v italském

městě Forli roku 1265
do šlechtické rodiny Laziosi. V té době byl jeho
rodný kraj součástí papežského státu.
Město Forli bylo názorově rozděleno a
jeho rodina patřila do skupiny stojící proti
papeži. Vášně a potyčky byly na denním
pořádku. Papež proto poslal do tohoto
města generálního převora řádu servitů
Filipa Beniciuse (1233 – 1285, svatořečen 12. 3. 1671) aby se zhostil funkce
vyjednávače. Při jednom shromáždění,
kde Filip Benicius hovořil k davu, Peregrín
neudržel svůj jižanský temperament a Filipovi nafackoval. Uvědomil si však svůj
čin a Filipa Beniciuse vyhledal, aby ho
poprosil o odpuštění. Filip nejenže Peregrína přijal a odpustil mu, ale nasměroval
ho na jeho budoucí životní směr. Peregrín
se po nějakém čase vnitřního hledání rozhodl vstoupit do řádu služebníků Panny
Marie – servitů. Do noviciátu vstoupil roku
1292 v Sieně. Do rodného Forli se později
vrátil, tentokrát již jako duchovní správce.
Zde se stal velmi oblíbeným pro svoji službu všem potřebným a trpícím. Ve věku
60 let se mu na noze objevil nádor, který
postupně napadl i kost. Lékaři rozhodli o
amputaci. Večer před plánovanou operací
se vroucně modlil k Bohu se slovy „Trpíme
za to, co jsme si zasloužili“.
Tento výjev si můžeme prohlédnout na
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obrázku v naší kapličce. Uvidíme zde Peregrína v mnišské kutně, jak sedí s berlou
v ruce před ukřižovaným Ježíšem a modlí
se. Ten rukou ukazuje na jeho nemocnou
nohu a klečící anděl mu ji chce zabalit do
bílého plátna.
A jak to dopadlo? Peregrín se modlil
celou noc, až nad ránem usnul. Když přišli lékaři provést zákrok, zjistili, že je noha
zdravá. Po nemoci ani památky. Peregrín
s vděkem v srdci pokračoval dál v poutnické cestě víry a dělání dobrých skutků.
Zemřel 1. května 1345 ve svém rodišti v na tuto dobu úctyhodném věku 80
let. Ihned po jeho smrti se udála spousta
zázraků. Jako první bylo uzdravení slepce.
Uctívání šlo dále a překročilo hranice jeho
rodného města, kde je hlavním patronem.
Postupně se přes Španělsko dostalo do
Jižní Ameriky a na Filipíny. Proto byl 27. 12.
1726 papežem Benediktem XIII. svatořečen. Je patronem rodiček, lidí onkologicky
nemocných a trpících bolestmi nohou.
V našich krajích je sv. Peregrín málo
známý. Je tu jen velmi málo sakrálních
staveb zasvěcených tomuto světci. Mezi
dvě nejznámější patří kaplička u Ořechova
nedaleko Brna a kaple v lázních Teplice
nad Bečvou. A nyní si jistě kladete otázku
- proč je sv. Peregrín právě u nás ve Sloupu? Nic není jen tak a při bližším hledání
vše pěkně zapadá do sebe a dává smysl.
Jak všichni víme, náš kostel je zasvěcen Panně Marii Sedmibolestné. Servité
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neboli Řád služebníků Mariiných má hlavní
poslání v šíření mariánské úcty, zejména
Panně Marii Sedmibolestné. Řeholní oděv
je tvořen černým hábitem s černým koženým opaskem, černým škapulířem a
černou kapucí. A copak je to ten škapulíř? Původně to byla součást řádového
oděvu, jako pruh látky s otvorem pro hlavu. Věřící nosili jakousi zmenšenou formu
ve tvaru dvou obdélníčků s vyobrazením
Panny Marie a jednoho dalšího světce.
Barva škapulíře se odvíjela dle příslušnosti
k danému řádu.
Paní hraběnka Karolína z Rogendorfu
založila v roce vysvěcení našeho kostela 1754 Bratrstvo Panny Marie Bolestné s černým škapulířem. Ač do tohoto
bratrstva vstupovalo ročně několik tisíc
věřících, nemělo dlouhého trvání. Bylo násilně ukončeno reformami císaře Josefa
II. O jeho obnovu se pokusil místní farář
Alois Wolf (v naší farnosti 1850-1890). I
když dostal od církevních představitelů
souhlas, k řádné obnově nedošlo. Mohlo
to být způsobeno zastíněním této snahy
vznikem hnutí Cyrilské jednoty. Tento černý škapulíř je také vyobrazen na fresce
v klenbě našeho kostela, hned vedle pergamenu se dvěma erby – erbu hrabat s
Rogendorfu a erbu rodu Pálffy – Erdödy,
ze kterého hraběnka Karolína pocházela.
A jméno Peregrín latinsky Peregrinus,
znamená poutník, člověk na cestě…
Hynek Štrajt

Kultura

KNIHOVNA
Březen – do knihovny vlezem
Duben – ještě tam budem!
Milí čtenáři Hřebenáče, nerada bych to
zakřikla, ale letošní rok zdá se být „covidově příznivým“. Knihovny zatím nepotkalo
žádné provoz omezující nařízení, snad se
tedy vrátíme do starých kolejí. Máme za
sebou období statistik, covid se bohužel
i v loňském roce podepsal na účasti jak
čtenářů v knihovně, tak na samotných
výpůjčkách, o realizaci kulturních a vzdělávacích akcích ani nemluvě. Přesto jsou
ale hodnoty, které stojí za zmínku – například nejžádanější knihy. A co jste tedy
nejvíce četli v roce 2021? U dospělých
čtenářů vedly:
1) Ledové sestry /S. K. Tremayne
2) Nejsem mrtvá /Ann Frasier
3) Planina / Bragi Steinar
4) Závěje / Marit Reiersgard Bredesen
a kupodivu teprve na páté pozici se
umístila Karin Lednická se Šikmým kostelem.
U dětí jsou dlouhodobě oblíbené komiksy – klasický Čtyřlístek střídají Simpsonovi, ale ani s dalšími tituly si nezadáme:
1) Muffin a čaj /Theo Addair
2) Dogman: utržený ze řetězu / David
Pilkey
3) Po tvém boku / Kasie West
Zde nám dívčí romantiku střídají zmíněná komiksová zpracování různých příběhů. Inu, každá kniha opravdu má svého

čtenáře a co čtenář, to jiný vkus a názor
– jak u dospělých, tak u dětí.
Jsem ráda, že mám v knihovně co nabídnout, a mohu tak nakrmit ducha všech
čtenářů. I toho vašeho? Těším se na setkání v knihovně!
Iveta Pernicová
knihovnice
NOVÉ KULTURNÍ AKCE
Sloupské koupaliště ožije nejen v létě
Skupina nadšenců v čele s manžely
Pernicovými a Šindelkovými se rozhodla
oživit a využívat areál sloupského koupaliště a obohatit kulturní život v naší obci.
V rámci sdružení AKTIVITY SLOUP s. r. o.
je cílem tohoto kulturního spolku pořádat v
průběhu roku akce pro všechny věkové
skupiny - promítání filmů pro děti i dospělé,
hudební večery k tanci i poslechu (moderní
hudba, cimbálovka…), degustační odpoledne (košty slivovic, degustace vín a piv a
různých dalších specialit k jídlu a pití), divadelní představení, čtení nebo povídání se
známou osobností, tvořivé dílny…
První plánované vystoupení brněnského hudebníka Martina Kudličky se chystá
v květnu 2022.
Nezbytné úpravy venkovních i vnitřních
prostor areálu přislíbilo zajistit vedení obce.
Těšíme se na vás a věříme, že si z naší
nabídky vyberete!
Hana Pernicová
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÉ DĚTI

Vladimíra Kuběnová
Bruno Čípek

OPUSTILI NÁS

Dagmar Broušková
Olga Ševčíková
Karel Vymazal

Duben

Ludmila Gajová
Ladislav Pařízek
Marie Zouharová

Květen
Zdeňka Horáková
Marie Buchtová
František Vašíček
Věra Žilková
Jarmila Stloukalová
Františka Žilková
Hedvika Nečasová
Drahomíra Meluzínová
Hana Kuchařová
Červen
Petr Kubíček
Miroslava Dvořáková
Zdeněk Petr
Jan Fejt
Alena Hasoňová
Jaroslava Plisková
Mojmír Dymáček

JUBILANTI

V jarních měsících roku 2022

oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
22

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!

Sport

SPORT
FOTBAL
Fotbalová přípravka
V únoru jsme přijali pozvání na turnaj do
Blanska, který se konal v hale na Údolní.
Bylo to v rámci tréninku, zpestření zimní
přípravy pro kluky. Kromě našeho týmu
tam byly týmy Blansko „A“ a Blansko „B“.
Celkem jsme odehráli 6 zápasů, s každým týmem třikrát. Jeden zápas trval 18
minut, kluci si hodně mákli. Byla to pro
nás premiéra, nikdy jsme v tak velké hale
netrénovali, ani nehráli. Přesto jsme 5 zá-

pasů vyhráli a 1
remizovali. Takže
výborný výsledek.
Přes zimu chodíme trénovat každý pátek. Účast je vysoká a tréninková morálka
taky. Už vyhlížíme jaro a moc se těšíme
na tréninky venku.
Letos to je poslední sezóna v kategorii
„mladší přípravka“, od podzimu budeme
postupovat do „starší přípravky“. Tam to
bude mnohem náročnější, ale věřím, že
to zvládneme.
Marek Pernica
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Sport

TENIS
Tenisté v zimě trochu „trpí“ a jsou nuceni pro své tréninky využívat krytých
ploch – haly v Brně, Blansku, Drnovicích
a Žďárné a tělocvičnu ve Sloupu. V té
se začátkem ledna sešla i nová 14členná skupinka nejmenších 5-7letých dětí,
kteří se tenisovým základům učí pod dohledem Karla a Beátky.
Prakticky všechny děti, trénující
v zimě, se připravují na jarní soutěže
družstev. Do nich letos přihlásíme celkem 23 dětí, které budou naši TJ Sloup
reprezentovat v několika klubech a družstvech Jihomoravského kraje. Pro 10
z nich přitom půjde o sezónu úplně první, a proto jim budeme držet pěsti, aby
tento velký úkol zvládly.
Možnosti poměřovat se s ostatními
během zimních halových turnajů využívala nejvíce děvčata Vali a Adélka
Boudovy spolu s Beátkou Balcarovou.
Všechny zaznamenaly několik pěkných
úspěchů, ze kterých bych vyzvedl především zaslouženou účast Valinky na
halovém mistrovství ČR starších žákyň
v Plzni.
Děti z družstva „4+0 Blansko“ využily
během března další možnost přípravného turnaje v nafukovací hale v Brně, kde
se utkaly se svými vrstevníky. V kategorii
nejmladších jsme obsadili díky Janiččce
Dobiáškové, Kristýnce Strachoňové a
Justýnce Žilkové nádherné 1., 2. a 6.
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místo. V kategoriích nejstarších pak 5.,
6., 7. a 10 díky Adélce Boudové, Nele
Jedličkové, Kubovi Macháčkovi a Vítkovi
Šamalíkovi.
Družstvo babytenisu (Kuba, Hugo, Mikuláš a Honzík), hrající pod hlavičkou TK
Drnovice, absolvovalo společný trénink
s kamarády z družstva, se kterým absolvují celou letošní závodní sezónu.
Celou zimu pokračovaly intenzivní
práce na klubovém zázemí, které se již
pyšní novým sociálním zázemím a brzy
i dokončeným interiérem. Během roku
by pak klubovna měla začít sloužit svým
členům a příchozím.
Tenisové jaro vždy začíná přípravou

Sport

tenisových kurtů a celého zázemí, na
hřiště začínají chodit první zvědavci a
nedočkavci, celý „cirkus“ se znovu rozjíždí a bude poskytovat své příjemné a
krásné prostředí zase až do podzimu.

Můžete se spolehnout na to, že principálové tohoto cirkusu udělají vše pro
to, aby návštěvníkům připravili další
krásnou sezónu.
Karel Balcar
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Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Vážení příznivci hádanek a křížovek,
děkujeme za váš zájem o seriál
„Slova s příběhem“, se kterým jste
se v minulých číslech našeho zpravodaje setkávali a snad se s ním i
dobře bavili.
Z úspěšných luštitelů poslední čísla roku 2021 jsme vylosovali tři výherce, kteří obdrží drobnou věcnou
cenu.
Jsou to:
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Jindřiška Dvořáková,
František Doležal,
Jaroslav Krátký.

Výhercům gratulujeme!
S novým ročníkem na vás čekají citáty a výroky známých osobností.
Ve třech dílech tajenky v křížovce a
čtvrtém dílu v osmisměrce najdete jeden z mnoha postřehů Bolka Polívky.

Luštění pro každého

27

Luštění pro každého

AMIL, ÁMOS, ARIE, AURA, BLIK, BLOK, CEJN, DBÁT, DÍTĚ, DOBY, DŘÍK, FIAT, IGOR,
IRMA, JARO, JIVE, KANY, KNOT, LEST, LSTI, LYRY, META, MLOK, MUKA, NÝTI, OBĚD,
OGAM, OVIN, RISK, ROSA, SLZA, TÉZE, ÚTLÝ, VLNY, VRÁŽ, ZUBR, BÝVAT, DROPS,
DRUZI, EFÚZE, ŠIFRA, TAVBA, TRESA, VRZOT, ŽELVY, BLEKOT, LIJÁKY, PORADA,
RIZOTO, ROZMĚR, SPERMA, TRYLEK, UCHÁZET, VYNĚTÍ, ŽURNÁL, AKROLIT, LAKÝRKA, MANŽELÉ, PSYCHÓZA, VCHÁZETI, ŽENITBY, DRÁTĚNKA, ROZETŘÍT, TABURETY, IRITOVANÝ, KAPITÁLKA, LIDOŽROUT, STRAVOVNA
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Požár lesa ve Sloupu

POŽÁR LESA A LESNÍHO POROSTU
Pondělí, 21. března 2022 – Třetí stupeň
požárního poplachu jsme vyhlásili při požáru lesního porostu u Sloupu na Blanensku. Hořelo na ploše přibližně 300krát 300
metrů. Zásah ve špatně přístupném terénu
komplikoval vítr.
Požár byl na tísňovou linku ohlášen po
čtvrt na jedenáct. Po příjezdu na místo velitel zásahu nechal postupně vyhlásit druhý
a pak i třetí stupeň požárního poplach. Na
místě pak zasahovalo najednou sedmnáct
jednotek. Plocha požáru byla odhadnuta
na plochu přibližně 300x300m.
Zásah jsme měli rozdělený na 4 bojové
úseky. Proti plamenům jsme použili dvanáct vodních proudů. Ve třináct hodin se

nám podařilo zastavit šíření požáru a dál
jsme dohašovali jednotlivá ohniska. Dvě
jednotky, předurčené pro ochranu obyvatelstva, zajistily týlový prostor s občerstvením a zázemí k odpočinku zasahujících.
V odpoledních hodinách proběhlo i střídání
dobrovolných hasičů.
Zásah komplikoval vítr a těžko dostupný
terén. V 16.50hod. jsme plameny zlikvidovali. Na místě zůstaly dvě dobrovolné jednotky hasičů z obcí Sloup a Vavřinec na
dohled do dalšího dne.
Příčina vzniku požáru a výše škody je zatím v šetření. Při hašení v prudkém kopci
upadl jeden ze zasahujících hasičů a poranil si ruku. Poskytnutí lékařské pomoci na
místě však nebylo potřeba.
Jan Dvořák
HZS Jihomoravského kraje
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Přejeme všem
občanům příjemné prožití
velikonočních svátků.

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
Tisk: Moraviatisk Vyškov spol. s r. o.
Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 30. března 2022 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. června 2022.
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D Ě T SKÝ BA Z Á R E K
ve středu 13. dubna 2022
v sále KD ve Sloupu

PŘÍJEM zboží: v úterý 12. dubna od 13:00 - 14:00 h
a od 17:30 - 18:30 h, nebo dle dohody

PRODEJ zboží: ve středu 13. dubna 13:30 - 17:30 h
VÝDEJ zboží: ve středu 13. dubna od 17:30 - 18:00 h
Na bazárku můžete prodávat veškeré potřeby pro děti
jako je oblečení, obuv, hračky, knížky, odrážedla, jídelní
židličky, kočárky, autosedačky...

Prodávající vytvoří seznam prodávaných věcí, ve
formátu A4, který bude opatřen jménem, značkou
prodávajícího a telefonním číslem.
Každý kus prodávaného zboží označí pořadovým
číslem, dle seznamu, svojí značkou a cenou.

Chcete-li na bazárku prodávat pište si prosím
o značku na email: lenkamokra@tiscali.cz
O prodej se postaráme MY, Vy si přijdete po skončení
bazárku pro neprodané věci a peníze.
Z prodeje bude účtován poplatek 10 % z prodané částky

Těšíme se na Vás a srdečně Vás zveme k nákupu
kontakt: +420 777 875 160 (Lenka Adamcová)

FOTOGALERIE - OSTATKY

foto: Hynek Štrajt

