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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
nechci být pesimistou, ale v současné době zažíváme
velmi složité období. Všichni reálně vnímáme, jak zdražují
potraviny, pohonné hmoty a veškeré náklady na bydlení.
A to nás údajně ještě další zdražování čeká. Povzbudivé nejsou ani zprávy o vývoji války na Ukrajině. Spoustu
otazníků vyvolává Nová zelená dohoda (Green Deal) a
s tím spojený postupný zákaz fosilních paliv a spalovacích motorů. Jsou to však z větší části záležitosti, které
nijak neovlivníme. Přeji nám všem hodně síly, ať to v rámci
možností zvládneme.
Co můžeme ovlivnit, jsou volby. Začátkem podzimu, v termínu 23. 9. a 24. 9. 2022 nás čekají volby do
obecních zastupitelstev a části Senátu. Opět uběhly téměř další čtyři roky a nové zastupitelstvo bude voleno i
u nás ve Sloupě. V současném volebním období, které
bylo významně poznamenáno COVIDEM, se dle mého
názoru podařilo spoustu věcí a zastupitelstvo fungovalo jednotně a úspěšně. Podrobnější souhrn za období
11/2018-05/2022 jsem připravil v samostatném článku.
Samozřejmě každá věc má více řešení a ne vždy se podaří všechno ideálně, ale celkově se snažíme rozhodovat
ku prospěchu většiny občanů.
Dovolte mi, abych také poděkoval všem, kterým není
lhostejný osud bližních, neboť je stále aktuální pomoc
ukrajinským občanům postižených válkou. Velké díky patří všem, kdo vyšli ze své komfortní zóny a pomoc nabídli.
Poděkování patří i všem občanům, kteří v rámci svého
volného času pomohou nám všem.
Vážení občané, přeji vám klidné léto, stálé zdraví a klid
včetně velké dávky optimismu pro zvládnutí všech náročných výzev, které nyní stojí před námi.
Ing. Martin Mikulášek
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AKTUALITY Z RADNICE
Oprava komunikace před Základní školou a kolem KD ve Sloupě
Úspěšně byla dokončena rozsáhlá
oprava místní komunikace ve Sloupě
„Prostranství kolem kulturního domu“.
Opravy byly zahájeny v říjnu 2021. Započato bylo kompletním odstraněním
původních obrubníků a původní asfaltové plochy byly kompletně odfrézovány. V místech budoucích parkovacích stání byla provedena stabilizace
podkladu vápněním. Na několika dalších místech v ploše asfaltových komunikací muselo být dále sanováno
podloží. Doplněno bylo odvodnění
části ploch, ať už systémem drenáží,
či kanálových vpustí. Původní povrch
byl tedy kompletně nahrazen novým.
V části parkovacích stání byla zvolena
drenážní dlažba pro lepší odtok srážkových vod a ve zbývající ploše byl
zhotoven nový asfaltobeton a doplněná zámková dlažba. Pro ilustraci rozsahu stavby uvedu pár údajů. Celkem
bylo osazeno cca 1099 metrů obrubníků a přídlažby, nově položen asfalt
komunikace na ploše 2900 m2, nová
drenážní distanční dlažba na ploše
1016 m2 a zámková dlažba na 216 m2.
Mimo rozsah dotace byly opraveny a
doplněny přilehlé chodníky a veřejné osvětlení. Celkový finanční objem
této náročné akce, čítající mimo jiné i
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administrativu a přidružené opravy,
dosáhl částky cca 7,655 milionu Kč s
DPH, kdy se podařilo zajistit dotaci na
uznatelné náklady z Ministerstva pro
místní rozvoj ve výši cca 4,920 milionu
Kč.
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Prodloužení kanalizace
Úspěšně byla dokončena stavba
„Prodloužení kanalizace směrem ke
kempu RELAXA“. Na novou páteřní
kanalizační větev byla samostatnou
tlakovou přípojkou napojena restaurace na koupališti a další samostatnou
přípojkou nové šatny u kurtů. Celkové náklady dosáhly částky 1,021 mil
Kč bez DPH – za kanalizační stoku a
náklady na zbudování přípojky kanalizace a vodovodu na sportoviště a přípojky kanalizace na koupaliště činily
370 816,60 Kč. Uvedené objekty jsou
tedy nově odkanalizovány a tím nám
odpadne náročný a poměrně drahý
vývoz jímek v průběhu provozu koupaliště a sportovišť.

SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-218 DO VODOJEMU
Plánovaná akce „Napojení vrtu do
vodojemu ve Sloupě“ se nám částečně zkomplikovala. V minulém čísle
Hřebenáče jsem vás informoval, že
jako zhotovitel byla vysoutěžena firma „FERRMONT – VS-ep, SLOUP“,
Správce společnosti: FERRMONT, a.
s., se sídlem Trenčianská 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 14 991 759, 70
Kč (bez DPH). Tato společnost však
ani po opakovaných výzvách nedoplnila profesní způsobilost a zastupitelstvo na svém posledním zasedání
tento výběr dodavatele zrušilo. Nově
byla schválena druhá firma v pořadí
ARKO TECHNOLOGY, a.s., Vídeňská
206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ:
00219169 za nabídkovou cenu realizace 15 996 800 Kč (bez DPH). Žádost o dotaci je směřována na Ministerstvo zemědělství. Dotační podpora
je pro nás zcela zásadní, neboť se
jedná o finančně náročnou záležitost,
kterou nejsme schopni ufinancovat
pouze z rozpočtu městyse. Výbornou
zprávu jsme obdrželi 20. 6. 2022, kdy
na základě rozhodnutí mezirezortní
komise byla uvedená akce zařazena
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do Návrhu akcí k financování za spoluúčasti Ministerstva zemědělství.
Plánované chodníky a úprava křižovatky ve Sloupě
Zahájení stavby chodníku „před
řadovkami“ směrem k ČOV se posunulo o cca 1 měsíc. Věříme, že
stavba úspěšně proběhne a bude
dokončena v souladu s Dodatkem č.
1 smlouvy o dílo do 15. 8. 2022. Realizaci provede firmou Karel Porč, s.
r. o. Dále v současnosti finalizujeme
s projektovou dokumentací na stavbu
stezek pro pěší v lokalitě vedle MŠ
Sloup (také zvané „Za Humny“). Další stavební povolení zajišťujeme na
akci „Autobusové zastávky Sloup-sever“. Jedná se o poměrně rozsáhlou
a administrativně náročnou úpravu
křižovatky ke koupališti. Nově vzniknou dvě autobusové zastávky, točna
pro autobusy a přechod pro chodce.
Stavební povolení chceme získat určitě v tomto roce, abychom následně
mohli zajistit i dotační podporu pro realizaci stavby samotné.
Dětské hřiště v mateřské škole
Máme dokončeno. V zahradě mateřské školy bylo nově zbudováno
dětské hřiště. Realizaci provedla firma Bonita Group Service s. r. o., IČO:
277 38 795 za cenu 554 677,55 Kč
(včetně DPH). V plánu jsou ještě další
opravy a nátěry stávajícího vybavení
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a také finální zapravení travnatých
ploch, aby bylo hřiště celkově pěkné.
Toto hřiště v mateřské škole není určeno pro veřejnost, proto nebyla možnost čerpání dotace.
Obnova NN a nové veřejné osvětlení
Byla zahájena a v současné době
finišuje akce „Sloup, obnova NN a
VO pod Vyhlídkou“, kdy je prováděna kabelizace vedení NN. Tímto bude
odstraněno nadzemní vedení a domácnosti jsou postupně přepojovány.
V rámci této akce bude zhotovena i
nová část veřejného osvětlení. Veřejné
osvětlení – 11 ks nových svítidel zhotoví firma ENERGETIKA BOSKOVICE,
spol. s r.o. IČ: 43420222 za nabídkovou cenu 615 577,14 Kč bez DPH.
Opravy na koupališti
Příprava na letošní koupací sezónu
byla poměrně náročná, neboť byly
v plánu i významnější opravy. Postupně byla opravena bazénová vana a
místnost pro bazénovou technologii.
Bazén byl nově natřen. Dále proběhla
rekonstrukce trubního vystrojení filtru
na koupališti, kterou provedla firma
Vodohospodářská technologie Brno,
spol. s r.o., IČO: 46344161 za nabídkovou cenu 308 061 Kč bez DPH.
Vstupné pro letošní sezónu bude mírně navýšeno, ale pro Sloupské budou
opět připraveny permanentky.
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ve sběrných hnízdech vším možným.
Tříděný odpad není patřičně upraven
(zhutněn) – PET láhve nesešlapány,
papírové krabice vcelku atd. Opakuji a apeluji na občany, že mají navíc
možnost odevzdání odpadu (zejména ve větším rozsahu) i nebezpečného do sběrného dvora ve Veselici,
s kterým má městys Sloup uzavřenu
smlouvu. Dalším problémem je kázeň nebo spíše lhostejnost některých
majitelů psů, kteří po svém miláčkovi
neuklízí exkrementy. Prosím, buďme
ohleduplní ke svému okolí.
Na závěr vám všem přeji krásné léto, zaslouženou dovolenou a
spoustu načerpané energie.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 2/2022, ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup,
ze dne 13.4.2022
Trochu z jiného soudku
Mimo pravidelnou údržbu veřejného prostoru městyse se snažíme
vhodně doplňovat i okrasnou výsadbu, kterou se mohou pokochat místní
občané i návštěvníci z širokého okolí.
Naprosto nepochopitelné tak je, že je
tato výsadba předmětem opakujících
se krádeží! Dalším a bohužel stálým
nešvarem je zaplňování kontejnerů

U1/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Oskara Nováka a Karla Mikuláška a zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U1/13.4.2022 bylo schváleno.
U2/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje navržený program dnešního zasedání.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U2/13.4.2022 bylo schváleno.
U3/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí bez připomínek
výsledek hospodaření městyse Sloup za
období leden – březen 2022. (příjmy 6 045
405,23 Kč a výdaje 6 994 444,80 Kč).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U3/13.4.2022 bylo schváleno.
U4/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PR-014330054868/002-ADS
na pozemku parc. č. 629, 658 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu, se společností EG.D,
a.s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole,
602 00 Brno, IČO: 280 85 400 pro „Sloup
- úprava DS, Čípek“ (umístění distribuční
soustavy - kabelové vedení NN a pojistková
skříň), jednorázová úhrada 1100 Kč a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U4/13.4.2022 bylo schváleno.
U5/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje realizaci dětského hřiště
v zahradě MŠ Sloup firmou Bonita Group
Service s.r.o., IČO: 277 38 795 za cenu 554
677,55 Kč (včetně DPH) a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.

které zpracuje firma VH atelier, spol. s r.o.,
IČ: 49 43 72 67 s tím, že se zrealizuje projektová dokumentace a další činnosti se budou realizovat pouze v případě, že městys
bude vlastníkem části pozemku, na kterém
se bude provádět výstavba.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U6/13.4.2022 bylo schváleno.
U7/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup části pozemku parc.
č. 163 (nově parc. č. 163/2) v k.ú. Sloup v
Moravském krasu o výměře 18 m2, za cenu
5400 Kč od manželů M a M Š, Sloup, 679
13 a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U7/13.4.2022 bylo schváleno.
U8/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup části pozemku parc.
č. 978 (nově parc. č. 978/2) v k.ú. Sloup v
Moravském krasu o výměře 6 m2, za cenu
1800 Kč od M H, Sloup, 679 13 a pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U8/13.4.2022 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U5/13.4.2022 bylo schváleno.

U9/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup části pozemku
parc. č. 977 (nově parc. č. 977/2) v k.ú.
Sloup v Moravském krasu o výměře 13 m2,
za cenu 3 900 Kč od L B, 678 01 Blansko a
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

U6/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje zadání projektového řešení
– Rekonstrukce opěrné zdi na toku Žďárná,

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U9/13.4.2022 bylo schváleno.
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U10/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup pozemku parc. č.
74/5 v k.ú. Sloup v Moravském krasu o výměře 35 m2 za cenu 10 500 Kč od manželů
M a M Š, Sloup, 679 13 a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.

se 0. Usnesení U13/13.4.2022 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U10/13.4.2022 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (Mikulášek Karel). Usnesení
U14/13.4.2022 bylo schváleno.

U11/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje bezúčelový finanční dar
pro manžele Š. ve výši 17 500 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U11/13.4.2022 bylo schváleno.
U12/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene na pozemku parc. č. 34/1 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu, v rámci stavby
„Sloup – chodník podél silnice II/373 ke
vstupu do jeskyně“ (služebnost spočívající
v povinnosti strpět zřízení, provoz, údržbu, opravy a odstranění kabelu veřejného
osvětlení) s Jihomoravským krajem (povinný z věcného břemene) za úplatu dle sazebníku JKM ve výši 4840 Kč a pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U12/13.4.2022 bylo schváleno.
U13/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bylo seznámeno s oznámením p. K a
souhlasí s navrženou odpovědí, která bude
adresována p. K a současně souhlasí výzvou p. P.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

U14/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dar pro Tábory
nás baví , z.s. ve výši 5.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem darovací smlouvy.

U15/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dohodu o ukončení účinnosti Smlouvy o dílo „Sloup – kanalizace za
potokem“ – projekt s VAS, a.s. a současně
schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
„Sloup – vodovod a kanalizace u kostela“ –
projekt a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U15/13.4.2022 bylo schváleno.
U16/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje rekonstrukci trubního vystrojení filtru na koupališti, kterou provede
firma Vodohospodářská technologie Brno,
spol. s r.o., IČO: 46344161 za nabídkovou
cenu 308 061 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U16/13.4.2022 bylo schváleno.
U17/13.4.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Směrnici č. 13/2022 k ocenění majetku určeného k prodeji reálnou
hodnotou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U17/13.4.2022 bylo schváleno.
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USNESENÍ č. 3/2022, ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne
15.6.2022
U1/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Vladimíra
Čípka a MVDr. Vladimíra Suchého a zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (MVDr. Vladimír Suchý). Usnesení
U1/15.6.2022 bylo schváleno.
U2/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje navržený program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U2/15.6.2022 bylo schváleno.
U3/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí bez připomínek výsledek hospodaření městyse Sloup za období leden – květen 2022. (příjmy 11 874
713,75 Kč a výdaje
10 830 325,09
Kč).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U3/15.6.2022 bylo schváleno.
U4/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Sloup,
příspěvkové organizace za rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U4/15.6.2022 bylo schváleno.
U5/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo žádost a schvaluje navýšení neinvestičního příspěvku Základní
škole a mateřské škole Sloup, příspěvkové
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organizaci ve výši 1 000 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U5/15.6.2022 bylo schváleno.
U6/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku městyse Sloup za rok 2021. Ke schválení účetní závěrky bude vytvořen Protokol o
schválení závěrky za rok 2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U6/15.6.2022 bylo schváleno.
U7/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje závěrečný
účet městyse Sloup za rok 2021, spolu se
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Sloup
za rok 2021 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U7/15.6.2022 bylo schváleno.
U8/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č.1 ke Smlouvě o
dílo ze dne 24.9.2021 se společností PORR
a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ: 43005560. Celková cena díla
činí 5 478 496, 85 Kč bez DPH, 1 150 484,
34 Kč výše DPH (21%), tzn. celková cena
díla je 6 628 981, 19 Kč s DPH a pověřuje
starostu městyse podpisem dodatku č. 1.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U8/15.6.2022 bylo schváleno.
U9/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pachtovní smlouvu, včet-
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ně přílohy č. 1, se společností ZEMSPOL
a.s. Sloup, IČ: 25324390, se sídlem Sloup
221, 67913, jejíž předmětem je propachtování částí pozemků pro řádné zemědělské
obhospodařování a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U9/15.6.2022 bylo schváleno.
U10/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pronájem části pozemku
parcelní číslo 580 v k. ú. Sloup v Moravském krasu o výměře 2 m2 pro Zásilkovna
s. r. o., Českomoravská 2408/1a, 19000
Praha 9, IČ: 28408306 a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy pro umístění
Z- BOXU.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0,
zdrželi se 1 (Bc. Vymazal). Usnesení
U10/15.6.2022 bylo schváleno.
U11/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o přeložce číslo
9090010622 s EG.D, a.s., Lidická 1873/36,
Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400 v
souvislosti s akcí “Autobusové zastávky
Sloup-sever“. Výše předpokládaných nákladů na přeložku je 564 751 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U11/15.6.2022 bylo schváleno.
U12/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č.
VPI/MJ/2022/00143 se společnosti CETIN
a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, ve-

dené jako „VPIC Sloup BK zastávky BUSsever“. Výše předpokládaných nákladů je
125 209 Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U12/15.6.2022 bylo schváleno.
U13/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup části pozemku parc.
č. 295/1 v k.ú. Sloup v Moravském krasu o
výměře cca 160 m2, za cenu 180 Kč/m2
od společnosti Jednota, spotřební družstvo
v Boskovicích, IČ: 00032221 a pověřuje
starostu zajištěním potřebných administrativních kroků.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U13/15.6.2022 bylo schváleno.
U14/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve výši
12.000,- pro Junák – český skaut, z.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U14/15.6.2022 bylo schváleno.
U15/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve výši
40.000,- pro SDH Sloup a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U15/15.6.2022 bylo schváleno.
U16/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve výši
10.000,- pro Sigma Pumpa a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U16/15.6.2022 bylo schváleno.
U17/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup v rámci akce s názvem „SLOUP –
NAPOJENÍ VRTU SL-2-18 DO VODOJEMU“, schvaluje Rozhodnutí o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele a současně
revokuje (ruší) Usnesení č. U23/2.3.2022
přijaté dne 2.3.2022.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U17/15.6.2022 bylo schváleno.
U18/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje, v rámci akce s názvem
„SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-2-18 DO
VODOJEMU“, Rozhodnutí zadavatele o
vyloučení účastníka, kdy je vyloučen účastník zadávacího řízení 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 a pověřuje starostu podpisem
rozhodnutí zadavatele.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U18/15.6.2022 bylo schváleno.
U19/15.6.2022 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
12

„SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-2-18 DO
VODOJEMU“ ROZHODL O VÝBĚRU DODAVATELE ARKO TECHNOLOGY, a.s.,
Vídeňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno,
IČ: 00219169 za nabídkovou cenu realizace 15 996 800 Kč (bez DPH) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U19/15.6.2022 bylo schváleno.
U20/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup nesouhlasí s prodejem pozemku
parc. 2178 v k.ú. Vavřinec na Moravě. Současně souhlasí se záměrem možného pronájmu této parcely.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U20/15.6.2022 bylo schváleno.
U21/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
projednalo žádost o směnu pozemků a
nesouhlasí se směnou či prodejem nemovitostí ve vlastnictví městyse Sloup. Dotčené
pozemky parc. č. 1148, 1153, 1154, 1155 a
1156 - vše v k.ú. Sloup v Moravském krasu.
Současně schvaluje odpověď na žádost,
která bude zaslána žadateli.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U21/15.6.2022 bylo schváleno.
U22/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2022.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U22/15.6.2022 bylo schváleno.
U23/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje Dodatek č. 1
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na realizaci akce „Chodníku u řadovek“ s
firmou Karel Porč, s.r.o., IČO: 29296439 a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U23/15.6.2022 bylo schváleno.
U24/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje realizaci akce “Veřejné
osvětlení – v rámci obnovy NN pod Vyhlídkou“ s firmou ENERGETIKA BOSKOVICE,
spol. s r.o. IČ: 43420222 za nabídkovou
cenu 615 577,14 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U24/15.6.2022 bylo schváleno.
U25/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup neschvaluje nákup el. úřední desky
dle nabídky od firmy Galileo Corporation
s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U25/15.6.2022 bylo schváleno.
U26/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí výsadbu okrasných
dřevin před Základní školou ve Sloupě v
ceně do 100 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U26/15.6.2022 bylo schváleno.
U27/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí cenovou nabídku
na opravu místních komunikací a souhlasí s
opravami do 300 000 Kč firmou ASFALTEROS s.r.o., IČ: 29269997.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

se 0. Usnesení U27/15.6.2022 bylo schváleno.
U28/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí zbudování přípojek
kanalizace a vodovodu na sportoviště a
kanalizační přípojky na koupaliště. Celková
cena je 370 816,60 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U28/15.6.2022 bylo schváleno.
U29/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup vzalo informace o opravách na koupališti na vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U29/15.6.2022 bylo schváleno.
U30/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí informaci o nových
smlouvách na dodávku plynu a elektrické energie s firmou ARMEX Energy, IČ:
27266141.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U30/15.6.2022 bylo schváleno.
U31/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje podání žádosti o dotaci
„Na modernizaci odborných učeben v ZŠ
Sloup“ v rámci výzvy IROP.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U31/15.6.2022 bylo schváleno.
U32/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku parc.č. 487/9 v k.ú. Sloup v Moravském
krasu, v rámci stavby „Autobusové zastáv-
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ky Sloup-sever“ s Jihomoravským krajem,
IČO:70888337 a zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U32/15.6.2022 bylo schváleno.
U33/15.6.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o právu provést
stavbu na pozemku parc.č. 487/9 a parc.č.
1197, oba v k.ú. Sloup v Moravském krasu, v rámci stavby „Autobusové zastávky
Sloup-sever“ (předpokládaný trvalý zábor
činí cca 130 m2), s Jihomoravským krajem,
IČO:70888337 a zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U33/15.6.2022 bylo schváleno.

SOUHRN 2018 - 2022
Na úvod bych uvedl pár zajímavých čísel.
Během tohoto volebního období proběhlo
zatím 24 zasedání Zastupitelstva městyse
Sloup a na jednáních bylo přijato 482 usnesení. Celkové příjmy za necelé 4 roky dosáhly výše cca 103,296 milionu Kč (průměr
příjmů za poslední 4 roky činí 28,044 mil. Kč
– zdroj: monitor.statnipokladna.cz) a výdaje
byly 92,491 milionu Kč. Přijali jsme transfery
(dotace) v celkové výši 23,59 mil. Kč. Na
bankovních účtech máme naspořeno cca
16,5 milionu Kč a městys Sloup není téměř
zadlužen.
V rámci bilancování a pro připomenutí se
vrátím k tomu nejvýznamnějšímu, co jsme
úspěšně řešili.
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• stavba chodníku I. etapa Soukopova a
zpevněné plochy za základní školou 1,2 mil. Kč
• nové kolumbárium - 740 tis. Kč
• výměna oken a dveří na budově úřadu963,4 tis. Kč
• pořízení 4 kusů nových dýchacích přístrojů pro JSDH Sloup – 181 tis. Kč,
včetně nutných úprav v Tatře – 70,3 tis.
Kč
• nová travní sekačka – 206 tis. Kč
• instalace dvou ukazatelů rychlosti 2 x
91,5 tis. Kč
• oprava učebny fyziky v základní škole552 tis. Kč
• dětské hřiště u kulturního domu 233, 3
tis. Kč a hřiště na koupališti 335,7 tis. Kč
• účelová komunikace Sloup sever – 349
tis. Kč
• chodníky Sloup-sever 478 tis. Kč.
• nové veřejné osvětlení v jihozápadní
části městyse - 1,593 milionu Kč.
• prodloužení kanalizace a zokruhování
vodovodu v ulici u Zemspolu – 2, 7 mil.
Kč
• prodloužení další části kanalizace podél silnice II/377 při výjezdu na Blansko
– 554,4 tis. Kč
• mycí stroj do ZŠ Sloup – 116,6 tis. Kč
• příspěvky ZŠ a MŠ – 14 mil. Kč
• příspěvky do Svazku Sloup, Šošůvka
-ČOV a kanalizace – 1,182 mil Kč
• nový bezdrátový rozhlas, včetně digitálního povodňového plánu – 1,51 mil. Kč
• čelní nakladač k traktoru 104,7 tis. Kč a
související úpravy – 56,7 tis. Kč
• rekonstrukce odborných učeben v Základní škole Sloup - 9 mil. Kč
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• opravy v hasičské zbrojnici - 260 tis. Kč
• kompletní rekonstrukce tělocvičny - 1,9
mil. Kč
• chodník k jeskyním, včetně nového veřejného osvětlení - 3,8 mil. Kč
• oprava chodníku a komunikace v ulici
před Zemspolem - 1,3 mil. Kč
• nové workoutové hřiště - 744 tis. Kč v
areálu hřiště u ZŠ Sloup
• nový altán u rybníku – 44 tis. Kč
• pomník Zbyškovi Nečasovi – 40 tis. Kč
• oprava komunikace před základní školou a kolem KD ve Sloupě - 7,7 mil. Kč
• opravy vodovodní infrastruktury – 2,45
mil. Kč
• prodloužení kanalizace směrem ke
kempu RELAXA“- 1,02 mil. Kč
• přípojky kanalizace a vodovodu na
sportoviště a kanalizace na koupaliště
- 370,8 tis. Kč
• dětské hřiště v mateřské škole – 554,7
tis. Kč
• nové veřejné osvětlení „pod Vyhlídkou“
– 745 tis. Kč
• rekonstrukce trubního vystrojení filtru na
koupališti - 373 tis. Kč
• místní organizace a spolky jsme podpořili celkovou částkou – 3,821 mil. Kč.

A co nás čeká v dalším volebním
období a budoucnu
Čekají nás poměrně zásadní investice
ve velkých finančních objemech, kdy bude
nutné zajistit dotační podporu. V prvé řadě
budeme muset zahájit stavbu „SLOUP –
NAPOJENÍ VRTU SL-2-18 DO VODOJEMU“ - stavební povolení je vydáno, dodavatel stavby byl schválen – objem cca 18,2

mil Kč. V plánu je rekonstrukce odborných
učeben- etapa II. v základní škole – připravuje se žádost o dotaci ve výzvě IROP –
objem cca 20 mil. Kč. V běhu je zajištění
stavebního povolení na autobusové zastávky – Sloup sever, včetně úpravy křižovatky
směrem ke koupališti. Plánujeme výstavbu,
případně opravu dalších chodníků v obci
(podél silnice na Blansko, stezky pro pěší
„za humny“, Příhon a další úseky mezi bytovkami atd. Pozornost si zaslouží i místní
komunikace. V plánu je oprava tarasu za
Jednotou. Určitě je nutno pokračovat v obnově dalších částí vodovodního potrubí. V
plánu je prodloužení kanalizace v dalších
částech obce. Žádáme o dotaci na kompletní výměnu svítidel veřejného osvětlení.
Chceme řešit nový systém pro nakládání s
odpady. V zásobníku máme další záměry
(bytový dům, pečovatelský dům, rybník),
ale vzhledem k současné situaci a cenovým turbulencím to bude běh na dlouhou
trať.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval
zaměstnankyním a zaměstnancům obce,
členům Zastupitelstva městyse, redakční
radě zpravodaje Hřebenáč a členům dobrovolných organizací a spolků působících v
obci. Rád bych poděkoval i všem ostatním
občanům, kteří nejen v průběhu tohoto volebního období přispěli k chodu, nebo rozvoji obce. Také všem těm, kteří se podíleli
na kulturních aktivitách, nebo jen udržovali
pořádek v okolí svých domů a přispěli tak k
lepšímu vzhledu naší obce a dobrým sousedským vztahům.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Dětem pěkné prázdniny plné sluníčka a zážitků, rodičům klidnou
dovolenou a vodu v moři či na
přehradě té správné teploty přejí
zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup.
Ve škole hoří!
Poklidné středeční dopoledne 15.
června skončilo ve Sloupu po deváté
hodině. Ukončily ho sirény a brzy se
objevil hasičský vůz sloupského SDH,
který spěchal k ostrému zásahu. Po
chvíli ke škole na plný plyn uháněly
také profesionální jednotky z Blanska
včetně auta s výsuvnou plošinou. Ve
škole hoří! Ta zpráva oblétla Sloup
jako blesk.
Požáry, teroristické útoky, živelné katastrofy. Žijeme v době, kdy se
tyto události nevyhýbají ani školám. V
té sloupské je přes 400 dětí a 50 zaměstnanců. Každoročně sice nacvičujeme předem oznámená opuštění
školní budovy, ale to v dnešní době
nestačí. Drobné chyby a opomenutí,
kterých se člověk v krizové situaci a
stresu dopustí, mohou stát lidské životy. Proto jsme se před časem spojili
s bezpečnostními odborníky Evou a
16

Jiřím Obalilovými a vedením Hasičského záchranného sboru Blansko a
naplánovali ve škole ostré cvičení se
simulací požáru. O tom, že se jedná
o cvičení, nevěděl mimo vedení školy
nikdo – ani zasahující hasiči.
Je na místě se za počáteční obavy a stres omluvit rodičům dětí z 1.A,
které byly ze své třídy v druhém patře
evakuovány výsuvnou plošinou. Celá
akce by však ztratila význam, kdybychom ji oznámili předem. Utajení
umožnilo vyzkoušet si tuto nepříjemnou situaci včetně emocí – obavy a
stres k ní bohužel neodmyslitelně patří a u ohlášeného poplachu se nacvičit nedají. Vyučující, kteří měli děti na
starost, byli velkému stresu vystaveni
také a každý z nich měl v kritickou
chvíli zodpovědnost ne za jedno, ale
za několik desítek dětí.
Pravda však je, že si děti akci užily a
budou na ni dlouho vzpomínat. Všichni prvňáci byli na sebe velmi pyšní, že
situaci zvládli. Pár slziček sice zpočátku ukáplo, ale velmi brzy je vystřídaly nadšené žádosti dětí, jestli mohou plošinou jet ze třídy ještě jednou.
Věřím, že se dokážeme přenést
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přes počáteční obavy a uznat prospěšnost akce, díky které jsme nyní
všichni ve větším bezpečí. Velké poděkování patří všem žákům, vyučujícím a zaměstnancům školy za perfektní zvládnutí situace.

vali poznávací výlet do Anglie a také
mezinárodní jazykové zkoušky organizované společností British Council.
Na zkoušky škola žáky intenzivně připravuje.

Myslím si také, že Sloupští mohou
být právem hrdí na svou jednotku
Sboru dobrovolných hasičů. Přesně
v 9:04 jsem „požár“ hlásil na linku
150. Místní jednotka byla u školy za
5 minut.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
Chtěli bychom jet do Srbska
Žákům nabízíme možnost zúčastnit
se výměnného zájezdu do partnerské
školy v srbském Kragujevaci, který se
uskuteční 19. – 23. září 2022. Na velvyslanectví v Bělehradě jsme ověřili,
že je v Srbsku naprostý klid a neplatí
žádná omezení.
Srbové mluví velmi dobře anglicky.
Žáci se ubytují v rodinách, které jim
zajistí snídaně a večeře. Na obědy
budou chodit do partnerské školy.
Protože jsme museli výjezd do Srbska
již dvakrát odložit, je toto patrně poslední příležitost, jak spolupráci udržet.
Letem světem
• Rušný závěr školního roku měli
žáci se zájmem o angličtinu. Absolvo-

10 nej z královské Anglie navštívila v květnu
početná skupina žáků 2. stupně naší školy.

• Výlety a rafty! Na konci školního
roku se rozjely třídy na školní výlety
po celé naší vlasti. Absolvovaly poznávání mnoha zajímavých míst. Žáci
devátého ročníku si po dvou letech
konečně užili rafty na Vltavě.
• Koncem června se uskutečnilo
slavnostní přijetí absolventů školy a
vybraných zástupců jednotlivých tříd
starostou městyse Sloup Ing. Martinem Mikuláškem.
17
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Co připravujeme o prázdninách
• Malování pátých, devátých tříd a
horní chodby na druhém stupni.
• Výměna nábytku ve všech odděleních školní družiny.
• Výměna osvětlení v 5. třídách.
• Renovace umělého povrchu na
školním hřišti.
• Výměna tabulí v 5. třídách.
• Výměna podlahové krytiny v druhém patře na prvním stupni.
• Údržba školního bazénu.
Vyhodnocení přijímacího řízení
2021/22
Přijímací řízení na střední školy bylo
letos ovlivněno vyšším počtem absolventů 9. ročníků českých základních
škol. U nás letos absolvuje 46 žáků.
Přijímací zkoušku na maturitní obor
konalo 30 žáků, v prvním kole přijímacího řízení jich bylo přijato 28, z toho 9
na odvolání. Dva žáci uspěli v druhém
kole. Na gymnáziu bude ve studiu
pokračovat 9 absolventů, na střední
odborné školy jich míří 20, jedna dívka byla přijata na školu s uměleckým
zaměřením.
Na jeden z vybraných učebních
oborů bylo přijato 16 absolventů.
Letošní přijímací řízení máme úspěš18

ně za sebou, ale příští rok bude situace s volnými místy na středních školách obdobná, základní školu budou
končit silné ročníky a bude důležité
vybírat další školu velmi zodpovědně
a uvážlivě.
Našim absolventům přejeme hodně
úspěchů v dalším studiu a hodně štěstí
v životě!
Mgr. Michaela Matějková
Naše školní výlety
Jeli jsme do Olomouce do Pevnosti
poznání, cesta byla dlouhá a náročná. V pevnosti byly čtyři expozice,
my jsme šli jen do tří. V té první byla
dřevěná stavba a po ní projížděla kovová koule, byl tam velký mozek, oko,
zubařské křeslo, a zrcadla, kde jsi byl
tlustý, hubený, vysoký nebo malý.
Druhá expozice byla taky skvělá,
viděli jsme tam různý hmyz, v jedné
části byly ryby a taky tam byl jeden
axelot, to je vodní dráček. V poslední
části byly staré věci - kanón, pirátské
převleky atd.
Celý výlet byl moc zajímavý.
Kristýna Strachoňová, 3. A
Na výlet jsme se vydali do lanového centra v Březové. Byl to velký areál,
bylo tam jezero, domečky na ubytování a hodně lidí. Nejvíc se mi líbilo Bongo a jeden hrad. Bongo bylo velké a
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vešlo se tam hodně lidí, občas někdo
spadl a měl odřené koleno, ale jinak to
bylo bezva. Na jedné atrakci jsme museli hledat indicii a to byl pavouk a číslo 394. Náš tým obě indicie našel. Na
konci té atrakce byl tobogán, který vypadal rychle, ale nebylo to tak hrozné.
Celý výlet jsme si moc užili a byla
tam sranda.
Veronika Ševčíková, 5. B
Na náš výlet jsme se letos vydali do
Baldovce. Všichni jsme se moc těšili,
i když hned na začátku jsme museli
zdolat kopec do Šošůvky. První zastávka byla na Holštejně, restaurace
sice byla ještě zavřená, ale asi jsme
vypadali dost zničeně, protože nám
paní nakonec otevřela a mohli jsme si
koupit aspoň nanuky. Další zastávku

jsme udělali v lesním baru na kraji lesa,
škoda, že ještě nemůžeme pivo, jak se
chladilo v potoce, to se mi líbilo. Ani
paní učitelky si nedaly, a to je škoda,
třeba by nám pak ledacos dovolily.
Do kempu už to byl jen kousek,
dorazili jsme tam upečení a hladoví,
takže bylo potřeba se pořádně posilnit. Bylo to výtečné. Naše chatky, tak
ty byly luxusní. Ale než jsme se stihli
zabydlet, už jsme zase běželi, začínal
program. Nejdřív se střílelo z luku. Nečekala jsem to, ale my holky jsme byly
lepší než kluci! Nejlepší byla Bea Balcarová, která trefila střed. Z luku jsme
se přesunuli na horolezeckou věž. Za
sebe musím říct, že bylo daleko horší
nasoukat se do popruhů, než samotné
lezení. Nejvíc mě překvapily paní učitelky, které lezly a jistily s námi. Divili se

19
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tomu i instruktoři! Po věži byl trošku oddech a potom jsme šli hrát týmové hry.
Při nich si jeden náš spolužák vysloužil
přezdívku Frantík, neptejte se, proč...
Po večeři jsme zkoušeli disciplínu, kterou Indiáni loví zvířata – foukačku. Taky
to nebylo jednoduché a skolit medvěda každý nedokázal. Večerní fotbal
zakončil první výletový den. Druhý den
po snídani jsme se zase nasoukali do

popruhů a už jako zkušení horolezci,
kteří vědí, jak se jistit a jak se správně připnout, jsme vyrazili do lanového
centra. To mě moc bavilo a přelezla
jsem i tu nejtěžší dráhu.
Cesta zpátky do Sloupu byla únavná, ale všichni jsme ji zvládli. Výlet do
Baldovce byl skvělý!
Alena Sotolářová, Netopýři z 6.A

Krmili jste někdy velbloudy? Naši prvňáci tu příležitost měli na školním výletě do vyškovské ZOO.

Kroužek robotiky v Základní škole Sloup
Již třetím rokem probíhá při Základní škole Sloup kroužek robotiky, kde
se parta nadšenců z řad žáků ZŠ učí
20

pracovat s programovacími stavebnicemi Lego. Záštitu nabídl a převzal
spolek JedoBoti, z. s., který pod vedením Ing. Tomáše Vybíhala a Mgr.
Tomáše Pernici předává znalosti a
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zkušenosti zájemcům ve věkovém
rozpětí 10-15 roků. Že kluky, a jeden rok dokonce i dvě slečny, kroužek baví, dokládá nejen jejich aktivní
účast v kroužku, ale posléze také na
soutěžích, odkud si nejednou přivezli
zasloužená ocenění. Kromě toho sbírají další zkušenosti, okukují vychytávky jiných týmů, nebo si sdílejí nápady
– na soutěži nebo v terénu ne vždy
totiž funguje to, co bylo „odladěno v
laboratoři“ a je zapotřebí trochu improvizace.
Mezi pravidelné účastníky se řadíme například při soutěži RoboTrip,

pořádné Univerzitou Palackého v Olomouci, ale také při naší soutěži JedoBot v Jedovnicích nebo na soutěži
pořádané Radioklubem Písek.
Kroužek robotiky probíhá v nové,
moderní počítačové učebně Základní
školy Sloup, kde se děti schází jednou týdně na 2 hodiny. Že je někdy
potřeba pracovat i nad rámec jsme
si vyzkoušeli téměř před každou soutěží a na letošní Olomoucké robokáry jsme trénovali dokonce celé jarní
prázdniny. Tímto děkujeme za možnost záboru celé chodby a haly před
školní jídelnou.
21
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Kroužek umožňuje rozvíjet dovednosti v konstrukci různých robotů z
Lega Technic a jiných stavebnic a
dále v analýze a vývoji programu pro
jeho ovládání. Toto podporuje logické
myšlení a kreativitu, učí děti vyhodnocovat situaci technikou počítačových
aplikací, číst data z různých senzorů,
ty vyhodnocovat a poté je využít pro
ovládání robota, například jeho motorů nebo displeje.
Kromě kroužku ve Sloupě máme
ještě kroužek v Jedovnicích a pomáháme s kroužkem v Benešově.
IP&TV
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Z naší mateřské školky
Sluníčko už krásně hřeje,
co to může znamenat?
Přeci, že je tady léto!
Můžeme se radovat.
Léto už pomalu klepe na vrátka a to
signalizuje, že se nám opět blíží konec
školního roku. Děti se jistě na prázdniny velmi těší. Pro některé končí jedna
důležitá životní etapa, v září se totiž
stanou školáky. Letos nám ze školky
odchází celkem 8 předškoláků. Přejeme jim šťastné vykročení do školních
lavic a doufáme, že budou na školku
vzpomínat vždy v dobrém. Slavnostně jsme se s nimi rozloučili 29. 6. na
školní zahradě, kde byli panem starostou a panem ředitelem pasováni
na předškoláky. V tento den bylo také
dětem oficiálně předáno školní hřiště,
které nedávno prošlo velkou rekonstrukcí. Věřím, že nové herní prvky se
budou dětem líbit, budou je hojně využívat a přinesou jim spoustu zábavy
a radosti.

Ráda bych ještě zmínila, co důležitého se během jara v naší MŠ odehrálo. V měsíci dubnu nás navštívilo
Medouškovo divadélko se sérií tří
pohádek. S dětmi jsme si vysvětlili
velikonoční tradice, vyzkoušeli si pletení pomlázek a pečení jidášů. Letos
poprvé jsme uspořádali školku ,,naruby´´. Děti měly možnost se na chvíli
vyzkoušet roli paní učitelky a my jsme
si náramně užily zlobení. V červnu byl
pro děti připraven program Canisterapie – aktivity se psem a 27. 6. jsme
vyrazili na výlet vláčkem na Skalní
mlýn. Pro mnohé to bylo velké dobrodružství a z výletu si odnesli spoustu
zážitků.
Poslední týdny školního roku se
snažíme trávit co nejvíce venku. Pobyt dětí venku, ať už na školní zahradě nebo v okolní přírodě je pro
nás prioritou. Mnohé vzdělávací
činnosti se snažíme přenášet ven,
dokonce svačinky probíhají formou
pikniku. Dětem to dává mnohem
více, než kdybychom jim vše ukazovaly na obrázcích. V rámci této výuky podnikáme vycházky do přírody,
kde pomocí hry děti poznávají krásy
našeho okolí.
Na závěr bych chtěla všem popřát
krásné léto plné sluníčka a prázdniny bez nehod.
Hana Sedláková
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VČELAŘSKÝ SPOLEK SLOUP
Určitě se každý z vás již někdy setkal s včelou medonosnou. Už samotné pojmenování nám napovídá, že
nám „nosí“ med, ale med není hlavním přínosem pro člověka. Největším
přínosem tohoto malého tvora je opylování hospodářských plodin, ovocných stromů, ale i divoce rostoucích
rostlin. Chovem včel se člověk zabýval již ve starém Egyptě. Včelaření

zaznamenalo v 19. - 20. století obrovský rozmach. Přineslo spoustu nových objevů o biologii tohoto „superorganizmu“, ale také řadu vynálezů
usnadňující chov včel a zpracování
včelích produktů. Například byl vynalezen rozebíratelný nástavkový úl,
medomet nebo třeba i mateří mřížky.
Na konci 19. století včelaři zakládají
spolky, ve kterých se sdružují. V kata-

stru naší obce působí spolek „Českého svazu včelařů základní organizace
Sloup“, který sdružuje včelaře z obcí
Sloup, Petrovice, Žďár, Němčice,
Vavřinec, Veselice, Suchdol, Nové
Dvory, Šošůvka a Vysočany. Naše
základní organizace sdružuje
64
členů, kteří chovají v katastrech obcí
přes 500 včelstev. K hlavním činnostem spolku patří zajištění léčení včelstev, administrace dotací, zajišťování
vzdělávacích seminářů pro včelaře a
správa společného majetku. K důležitým činnostem, na které nesmím
zapomenout, patří osvětová činnost pro veřejnost. Včelaři se zúčastňují obecních akcí, kde
představují svoje produkty a zodpovídají nejrůznější dotazy veřejnosti.
Velice oblíbené jsou akce
zaměřené na děti ve školkách. Vzdělávání dětí pokračuje i na Základní škole Sloup, kde naši dva členové vedou
dva včelařské kroužky.
Nejdůležitějším prostorem pro naše
včelstva je krajina, která je z důvodu
zemědělské velkovýroby a používání
chemických prostředků na ochranu
rostlin stále chudší na pylovou výživu včel. Proto jsme od roku 2018 díky
dotacím z Jihomoravského kraje a
25
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spolupráci s obcemi vysadili nespočet nektarodárných stromů a v této
činnosti chceme i nadále pokračovat.
Náš místní spolek má na co navazovat, neboť patří k nejstarším spolkům
včelařů na okrese Blansko. Byl založen 6. dubna roku 1902 a v tomto
roce slaví 120 roků od založení. Oslavy vyvrcholí 17. září ve Sloupu tradičním medovým jarmarkem.
Rád bych touto formou poděkoval
obcím za vstřícné kroky a finanční
podporu spolku , ale i Vám, kteří nepěstujete ve svých zahradách pouze
„golfový“ trávník, ale máte svoje zahrady celoročně rozkvetlé bohatou
pastvou pro včely.
Michal VORÁČ
předseda ZO Sloup
KVĚTNÝ PÁTEK
Jako pravidelný návštěvník hlavní
sloupské pouti – Květného pátku,
nezapomenu navštívit i hasičskou
zbrojnici. Dám si pivo a něco dobrého k tomu. Ale hlavně se zde potkám
a pohovořím s těmi, kteří do Sloupu
zavítají jen zřídkakdy, třeba jen na
naši pouť. Letos jsem při takovém
setkání a povídání vyslechl větu:
„Květný pátek je sloupský unikát, to
nikde jinde není.“ Hned jsem zpozorněl a řekl si, že to musím prověřit.
A jak to dopadlo?
Jak všichni víme, Květný pátek
26

se slaví týden před Velkým pátkem
neboli pátek před Květnou nedělí.
Tento den (pátek před Květnou nedělí) byl dekretem Septem dolorum
B.M.V. ze dne 22. dubna 1727 ustanoven papežem Benediktem XIII.
jako svátek Panny Marie Bolestné –
u nás pod názvem Bolestný pátek.
V roce 1913 při reformách papeže
Pia X. byl tento svátek přesunut na
15. září. Tento den se tedy slaví svátek Panny Marie Bolestné. Proto je
na Slovensku 15. září státním svátkem, neboť Panna Marie Sedmibolestná je patronkou Slovenska. Svátek se tedy přesunul, ale ve Sloupu
zůstal pod názvem Květný pátek.
Teď ale jak je to se slavením jinde.
Existuje, kromě Sloupu, jedno místo,
vlastně dvě, kde se o Bolestném, respektive Květném pátku slaví pouť.
První z nich jsou Strakonice. Každý z
nás určitě viděl některý film z trilogie
Slunce, seno… od režiséra Zdeňka
Trošky. V těchto filmech se objevuje
svérázný farář Otík, ztvárněný skvělým Luďkem Kopřivou. Ten často
používá starobylou invokaci – „Panno Maria Podsrpenská“ Ve Strakonicích v místní části Podsrp leží poutní
kostel Panny Marie Bolestné, ke které se farář Otík odvolává.
Toto poutní místo má tradici od
roku 1718, kdy rolník nalezl při povodních ztracenou sochu Panny Ma-
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rie. Nejprve byla, stejně jako u nás,
postavena pro ni kaple (1749), která
byla později rozšířena (1766). Podobně jako u nás poutníků přibývalo, proto bylo rozhodnuto o výstavbě
kostela. Stavba byla zahájena roku
1770 velkopřevorem maltézského
řádu, hrabětem Ferdinandem Althanem. Dne 9. září 1774 byla socha
slavnostně umístěna na oltář a je
tam doposud. (Bylo to 20 roků od
posvěcení našeho kostela – 1754.)
Druhým místem, kdy se slaví Bolestný pátek je Kostel svatého Mořice v Kroměříži. Tento kostel je
jedním z největších v naší zemi a

je také jednou z nejvýznamnějších
gotických památek u nás. Součástí
tohoto kostela je kaple panny Marie Sedmibolestné. Zde se od roku
2011 konají na Bolestný pátek Poutní dny.
Tak až budete mít cestu do jižních
Čech, třeba na dovolenou, zastavte se i ve Strakonicích v Podsrpi a
navštivte tamní kostel. Máme přece
pouť ve stejný den… A jak řekla ve
filmu Slunce, seno a pár facek učitelka autoškoly Ing. Tejfarová: „Jo,
jo, zlatý Strakonice…“
Hynek Štrajt

foto: farnost Strakonice
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Anna Fleková
OPUSTILI NÁS

Miroslava Dvořáková
Marie Suchá
Lubomír Straka
hraběnka Marie-Elisabeth
Salm-Reifferscheidt-Raitz
NAŠI JUBILANTI

V následujících měsicích
oslaví své životní

Helena Šujanská

jubileum tito

Aloisie Podaná

spoluobčané:
Anna Kouřilová

Vlastimil Makar

Miroslav Ondroušek

Jiří Jelínek

Vítězslav Sedlák
Antonín Procházka
Anna Sedlaříková
Hana Grossová
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Josef Souček

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

Sport

SPORT
TENIS
Tenisová jarní sezóna se rozběhla v polovině dubna. Jakmile byly
připraveny kurty, započaly tréninky
všech skupinek pro celkem 44 dětí
a díky tomu měli i závodní hráči dostatek času připravit se na zápasy
družstev i jednotlivců.

Tréninky byly
naplánovány
až do posledního školního dne, kdy
se děti i trenéři rozjedou na prázdniny. Než se tomu ale tak stane, užilo
si zhruba 30 dětí pod vedením trenérů a pomocníků účast na 2. Sportovním kempu. V areálu u koupaliště a na fotbalovém hřišti byly pro
všechny účastníky po dobu 2 dní
připraveny pestré sportovní aktivity
od tenisu přes volejbal, fotbal, ringo, vybíjenou, badminton, přehazovanou, kruhový trénink, pétanque
až po disk golf. Celý zážitek byl
umocněn společným stanováním
v areálu, volné večery zaplněny hrami s bonusem promítání ve vlastním
letním kině.
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jako první Mistryně a Mistr sezóny
pro rok 2022.
Výstavba tenisového a volejbalového zázemí
Práce na výstavbě nového zázemí
za poslední tři měsíce zase pokročily. V současné době máme hotový
interiér, položenou dlažbu na terase
a čekají nás dokončovací práce na
fasádě a v technické místnosti.
Moc bychom chtěli poděkovat
místním řemeslníkům Zdenkovi Vymazalovi a Milanu Pivodovi, kteří
odvedli výbornou práci a vždy si na
nás udělali i v této náročně době
čas.
Při pohledu na sportující děti, stále plné kurty a vedle rostoucí zázemí
srdíčka sportovců i četných návštěvníků plesají. Přes prázdniny si všichni
zaslouženě odpočineme a od září zahájíme již jubilejní 10. sezónu našeho
oddílu.
Tenisové kurty jsou letos vytíženy
více než v minulých letech a není
to jen díky stoupajícímu počtu členů – pro dospělé (dámy i pány) byla
totiž připravena celoroční soutěž
ve dvouhře. V období květen–říjen
bude odehráno celkem asi 180 zápasů, kdy při systému každý s každým budou na konci sezóny vyhlášeni nejúspěšnější hráčky a hráči
30

Karel Balcar
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Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Na tomto místě jste byli zvyklí najít
jména těch, který se podařilo správně vyluštit křížovku a osmisměrku a
díky štěstí při losování se mohli těšit
na věcnou cenu.
Protože příznivci naší luštitelské
stránky se vesměs opakují, rozhodli
jsme se pravidla „soutěže“ malinko
poupravit. Každý, kdo odhalí správné znění tajenky a osmisměrky ale-

spoň ve třech číslech Hřebenáče
ze čtyř vydaných (a zašle toto na
známou adresu hrebenacsloup@
seznam.cz, nebo doručí do kanceláře městyse do měsíce od vydání
příslušného čísla), bude zařazen do
velkého slosování na konci kalendářního roku. Tři vylosovaní se mohou těšit na hodnotnější cenu.
Úspěšní

řešitelé z
1/22:

Hřebenáče

Jaroslav Krátký
Ladislav Pařízek
Antonín Pokorný
Miroslava Zachovalová
František Dvořák
František Doležal
Barbora Šebelová.
Ve dvou dílech tajenky v křížovce a třetím dílu v osmisměrce
se ukrývá tajemství
úspěchu Ester Ledecké.
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Legenda k osmisměrce
ARIE, AUTO, CEJCH, CELA, DUNY, EDEN, EVKA, FAUL, HROM, HRUĎ, CHLÉV, CHMEL, KYTY,
MATY, MDLO, OCEL, OHIO, OKÁČ, ORLI, PÍPA, ROCO, ŠPRT, ŠTĚP, TABU, ÚČIN, ÚHON, VHOD,
VPIS, VZOR, ZUBR, ŽRÁT,AMPÉR, AREÁL, ASIAT, BEATA, BUXUS, DŽBER, HARFY, LEPRA, METRY,
OHAŘI, ORÁČI, OTVOR, POTOK, SNOBI, AVIVÁŽ, NECITA, ODPORY, ROGALO, TUMLÍŘ, ÚSLUHA,
ZÁLIVY, ZLOSYN, ZNÁMKA, ARTISTI, HLODÁNÍ, INVENCE, KONCEPT, METODIK, MLÁCENÍ,
PATRONA, TRÁVNÍK, VCHÁZETI, VNITŘEK, REPORTÉR, ANALFABET, ANŠOVIČKA, KOMUTÁTOR
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Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
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Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 7. července 2022 v počtu 450 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. září 2022.
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LETNÍ KINO NA KOUPADLE
V sobotu 16. 7. 2022 od 21:00 (promítání 21:30).
Židličky, deky, lehátka s sebou!!!
Občerstvení zajištěno!!!
Vstupné dobrovolné.

DĚTSKÝ DEN

foto: Hynek Štrajt

