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Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
Výstavba chodníku k jeskyním,
opravy v ulici u ZEMSPOLU
Máme dokončeno. V uplynulých
měsících probíhala stavba nového
chodníku směrem k jeskyním. Letní
provoz (a s tím spojená návštěvnost
Sloupu) potvrdil naprostou nezbytnost
této části chodníku. Chodník byl hojně
využíván, bohužel i cyklisty, kteří tam
nemají co dělat. Cena za provedenou
stavbu dosáhla částky 2 879 800 Kč,
kdy jsme již úspěšně vyčerpali dotaci
ze Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 2 219 705 Kč. Stavba mohla být asi zrealizovaná dříve, nicméně
jedná se o stavbu poměrně složitou.
Územní rozhodnutí o umístění stavby
bylo vydáno 2. 8. 2018, stavební povolení po komplikacích následovalo 4. 6.
2019. Dne 14. 10. 2019 byla odeslána
žádost o dotaci na SFDI, kdy jsme 14.
5. 2020 obdrželi zprávu, že naše žádost o dotaci bude podpořena. Před
samotnou stavbou chodníku jsme pak
rozhodli o výměně původního havarijního vodovodu, která proběhla v
2. polovině roku 2020. Proběhla také
přeložka telekomunikačního kabelu a
bylo doplněno nové veřejné osvětlení.
Současně byla vysoutěžena realizační
firma na zhotovení chodníku a stavba
samotná proběhla do 07/2021.
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Další část obce byla upravena
v ulici před ZEMSPOLEM. Opravena
byla část chodníku v délce cca 200
m, nově byl ve významném rozsahu
opraven povrch místní komunikace,
což částečně řešila i VAS, a.s. v rámci stavby kanalizace. Celkové náklady
na opravy dosáhly částky 1 107 312
Kč, kdy jsme čerpali dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 250 000 Kč a
taktéž byl uhrazen příspěvek od společnosti ZEMSPOL, a.s Sloup ve výši
242 000 Kč.

V této východní části obce se dále
řeší projektová dokumentace na další
část chodníku v délce cca 120 m před
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řadovkami směrem k ČOV Sloup. Realizace bude závislá na vydání stavebního povolení.
Oprava komunikace před základní
školou a kolem KD ve Sloupě
V dalších úpravách budeme pokračovat ve střední části obce. Před
samotnou opravou povrchů kolem
kulturního domu ve Sloupě jsme rozhodli o výměně části poruchového
vodovodního potrubí, které je z roku
1960 a na hraně životnosti – opravu
zajistila firma VAS, a.s., divize Boskovice. Zamezíme tím případným opravám poruchového vodovodu, které by
zbytečně narušovaly nově opravené
komunikace. Samotné opravy povrchů
budou zahájeny ještě v letošním roce.
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele a zastupitelé schválili nejvýhodnější
nabídku na realizaci, kterou podala firma PORR, a.s. za cenu 6 327 646,83
Kč včetně DPH (cena odpovídá cca
70 % dle rozpočtu). Akce je podpořena dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR ve výši 80 % uznatelných
nákladů. Předpokládaný termín zahájení akce – říjen/2021 a ukončení akce
za 36 týdnů. Dle dotačních podmínek
se jedná o opravu, která bude zahrnovat kompletní výměnu obrubníků, původní asfaltové povrchy budou z části
nahrazeny zasakovací distanční dlažbou, dojde k úpravě parkovacích míst
a bude opraven zbývající asfaltový

povrch. Jelikož je tento prostor docela
vytížen, budou vznikat určitá omezení
a s tím spojené dopravní komplikace.
Prosíme o trpělivost.

Výstavba workoutového hřiště
Ještě v letošním roce bude zrealizováno workoutového hřiště v areálu
hřiště vedle základní školy ve Sloupě.
Zastupitelstvo schválilo nejvýhodnější nabídku na realizaci akce, kterou
podala firma Monotrend, s.r.o. Cena
za realizaci bude 652 674 Kč včetně DPH. Akce je podpořena dotací z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR ve
výši 80 % uznatelných nákladů.
Protipovodňová opatření – modernizace stávajícího rozhlasu
K provedené dodávce a montáži
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nového varovného a informačního
systému (rozhlasu) byl dále v souladu s podmínkami dotace zpracován
firmou ENVIPARTNER, s.r.o. zcela
nový Digitální povodňový plán městyse Sloup. Tento rozsáhlý dokument
je dostupný na https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/sloup. Celkové náklady na realizaci akce „Protipovodňová opatření městyse Sloup“
dosáhly částky 1 622 833,72 Kč.
Akce je spolufinancována dotací ze
Státního fondu životního prostředí ve
výši 1 135 983,60 Kč.
Sloup – napojení vrtu SL-2-18 do
vodojemu
Na získané stavební povolení na
stavbu „Napojení vrtu do VDJ Sloup“
jsme navázali zajištěním financování
této stavby. Zastupitelstvo městyse Sloup schválilo Příkazní smlouvu
o podmínkách poskytování služeb
v oblasti dotačního managementu
projektu „ Sloup napojení vrtu SL2-18 do VDJ“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Předmětem smlouvy je zajištění spolufinancování stavby v závislosti na
vyhlášení dotačních titulů z Ministerstva zemědělství nebo ze Státního
fondu životního prostředí ČR. Stavba
řeší napojení nového ověřeného vodního zdroje - vrtané studny SL-2-18
do vodovodu Městyse Sloup, do VDJ
Sloup. Součástí stavby bude také re6

konstrukce VDJ Sloup z důvodu nutné úpravy vody z nové zdroje, včetně
opravy akumulační nádrže. Celkový
rozpočet plánované stavby dosahuje
dle projektových cen částky 11 333
945,00 Kč bez DPH. Výběrové řízení na dodavatele proběhne ještě do
konce tohoto roku.
Základní škola – nový projekt
V jarních měsících jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo financí
ČR. Žádost se týkala kompletní modernizace elektroinstalace, včetně
výměny původního osvětlení v budově základní školy Sloup. Bohužel
v uvedeném dotačním programu nebyl dostatek finančních prostředků a
naše žádost o dotaci nebyla podpořena.
Tímto naše snaha o rekonstrukci
původních neopravených prostor
v základní škole nekončí. Ve spolupráci s panem ředitelem Mgr. Dočekalem byl vytvořen nový projektový
rámec a budeme se pokoušet uspět
v rámci dotační podpory IROP. Přibližná specifikace projektu obsahuje
- 1) Rekonstrukci odborných učeben - dodávka vybavení (jazyková
učebna 1, jazyková učebna 2, keramická dílna, polytechnická dílna,
polytechnické centrum, cvičný byt).,
2) Rekonstrukci odborných učeben
- stavební práce (kompletní výměna instalací, podlah, bourání, zdě-
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ní, výmalba, související práce)., 3)
Bezbariérovost - pouze do posledního třetího patra formou levnějšího
schodolezu (v ostatních částech je
již vyřešena plošinou a WC) – podmínka podání projektu., 4) Rekonstrukci školní WiFi sítě - nikoliv v režimu „standard konektivity“., 5) Možné
venkovní úpravy (výsadba zeleně
atd.) Přibližný odhad projektového
rozpočtu je přibližně 15 000 000 Kč.
Zpracování kompletní projektové
dokumentace učeben „na klíč“ (půdorys, řez, technická zpráva, elektroprojekt, položkový stavební rozpočet, projektová činnost, zpracování
kompletních rozpočtů, specifikace
vybavení - nábytek, IT, pomůcky +
infrastruktura učeben) bylo objednáno u firmy ZM Group Hradec Králové za cenu 105 460 Kč a zpracování
kompletní projektové žádosti včetně
předepsaných součástí a její předložení přes ISKP 14+ bylo objednáno u
Mgr. Jiřího Hrubého za cenu 80 000
Kč.
Co se týká MŠ ve Sloupě, chceme
budovu rozšířit o novou ložnici, aby
děti nemusely spát v místnosti, kde si
hrají a pobývají celý den a nemusely
se denně přenášet postýlky, matrace, přikrývky. Architektonickou studii
řeší Atelier HABINA.
Výše uvedené projekty budou realizovány, pokud se podaří získat do-

tace – IROP. V případě, že bychom
dotaci nezískali, bude realizace probíhat v souladu s aktuální finanční
situací.
Léto a rekreace ve Sloupě
Letošní léto se projevilo celkem přijatelným počasím. Na koupališti nám
však scházelo více tropických dnů,
zejména o víkendech, což by přispělo k lepší ekonomice provozu. Potěšitelný byl i zájem sloupských občanů,
kdy bylo prodáno více jak 100 sezónních permanentek. V kempu bylo
patrné, že turisté začali navštěvovat i
zahraniční destinace. Kemp za uplynulou sezónu navštívilo 3625 rekreantů, kteří zde strávili 6911 nocí. (v
roce 2020 bylo 6849 ubytovaných a
10496 strávených nocí). Dle recenzí
je kemp RELAXA vcelku pozitivně
hodnocen a patří ke klidnějším kempům.
Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se
uskuteční v pátek dne 8. října 2021
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v
sobotu dne 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Místem konání
voleb ve volebním okrsku Sloup je
obřadní síň v budově Úřadu městyse
(Sloup 1, 679 13). Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže
svou totožnost a státní občanství ČR
7
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platným občanským průkazem nebo
cestovním pasem. Každému voliči
budou doručeny nejpozději tři dny
přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič
obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti.

U4/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Sloup, příspěvkové organizace za rok 2020.

USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ

Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U4/16. 6.
2021 bylo schváleno.

USNESENÍ č. 3/2021 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 16. 6. 2021

U5/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje převod částky
1 000 000 Kč z rezervního fondu do
fondu reprodukce.

U1/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Mgr. Petra Havelku a Oskara Nováka, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 1 (Mgr. Petr Havelka).
Usnesení U1/16.6.2021 bylo schváleno.
U2/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U2/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U3/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo zprávu o plnění
usnesení na vědomí.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/16. 6.
2021 bylo schváleno.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U6/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
účetní závěrku městyse Sloup za rok
2020. Ke schválení účetní závěrky
bude vytvořen Protokol o schválení
závěrky za rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U6/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U7/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
závěrečný účet městyse Sloup za
rok 2020, spolu se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Sloup za rok 2020 a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením
bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
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zdrželi se 0. Usnesení U7/16. 6. 2021
bylo schváleno.
U8/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření městyse Sloup za období leden až květen 2021 (příjmy
22 855 166,06 Kč a výdaje 17 000
076,40 Kč). Výsledek hlasování: pro
8, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení
U8/16. 6. 2021 bylo schváleno.
U9/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo na vědomí realizaci akce „Rekonstrukce chodníků v
městysi Sloup“ a uzavření smlouvy o
dílo se zhotovitelem BS-IMEX, s.r.o.,
Zvonařka 408/16, 617 00 Brno, IČO:
63476711 za cenu 815 466,39 Kč
(včetně DPH).
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U9/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U10/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí a
schvaluje Smlouvu o účasti ZEMSPOL a.s. Sloup na financování
stavby „Rekonstrukce chodníků v
městysi Sloup“ ve výši 242 000 Kč,
prováděné městysem Sloup jako investorem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U11/16. 6. 2021 Zastupitelstvo

městyse Sloup schvaluje Dodatek č.
1 ke smlouvě o dílo firmou BS-IMEX,
s.r.o., Zvonařka 408/16, 617 00 Brno,
IČO: 63476711 a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U12/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek
č. 2 ke smlouvě o dílo firmou V & V
ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Ludvíka
Vojtěcha 1892/76, 680 01 Boskovice
IČO: 263 12 972 a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U12/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U13/16. 6. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a
smlouvu o dotaci č. JMK070755/21/
ORR s Jihomoravským krajem na
akci „Oprava chodníku před budovou ZEMSPOL“ ve výši 250 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U13/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U14/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
bere hospodářský výsledek společnosti RELAXA, s.r.o. za rok 2020 na
vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
9
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zdrželi se 0. Usnesení U14/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U15/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku společnosti AKTIVITY SLOUP
s.r.o. za rok 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U15/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U16/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar ve výši 3.000,- pro Tábory nás
baví, z.s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U16/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U17/16. 6. 2021 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 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U17/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U18/16. 6. 2020
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, č.: 1 006 C 21/57 s Česká
republika - Státní pozemkový úřad na
pozemku parc. č. 654/5 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu, jednorázová
10

úhrada 1000 Kč pro „Prodloužení kanalizace podél Žďárského potoka“ a
pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U18/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U19/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2021 a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2021.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U19/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U20/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo na vědomí informaci o nemožnosti opravy opěrné
zdi za prodejnou Jednota ve Sloupě
ze strany Jednoty, spotřební družstvo v Boskovicích (nefiguruje v jejich majetku).
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U20/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U21/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje záměr prodeje části pozemku parc. č. 1087/46
v k.ú. Sloup v Moravském krasu o výměře cca 125 m2.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U21/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U22/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
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městyse Sloup schvaluje uložení
urny Idy Schoellerové, rozené Salm-Reifferscheidt-Raitz na místním
hřbitově ve Sloupě – v části hřbitova rodu Salmů (parc. č. 577/3 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu).
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U22/16. 6.
2021 bylo schváleno.
U23/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup pověřuje starostu
městyse Sloup zajištěním výběru firmy pro administraci výběrového řízení pro akci „Obnova místní komunikace kolem KD a u školy“ a pro akci
„Výstavba workout hřiště“.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 1 (Ing. Martin Mikulášek). Usnesení U23/16. 6. 2021 bylo
schváleno.
U24/16. 6. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje vyřazení
zastaralé, duplicitní a opotřebované
literatury dle odpisového seznamu č.
1/2021. Odepsané knihy mohou být
následně nabídnuty k prodeji v ceně
5 Kč/ks.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U24/16. 6.
2021 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 4/2021 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 25. 8. 2021

U1/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Bc. Marka Vymazala a Vladimíra Čípka, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U1/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U2/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U2/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U3/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření městyse Sloup za období leden až červenec 2021 (příjmy
32 011 902,46 Kč a výdaje 24 490
614,68 Kč).
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U4/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup se usneslo vydat a schvaluje Dodatek č. 1
k obecně
závazné vyhlášce městyse Sloup č.
5/2019 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U4/25. 8.
2021 bylo schváleno.
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U5/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup se usneslo vydat a schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Sloup č. 3/2021, O nočním klidu.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U6/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje, na základě výsledku zadávacího řízení, jako
zhotovitele stavby „Obnova místních
komunikací kolem kulturního domu
a „U školy“ ve Sloupě v Moravském
krasu“ společnost PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00
Praha 10, IČ: 43005560, s nabídkovou cenou 5 229 460,19 Kč bez DPH,
1 098 186,64 Kč výše DPH (21%), 6
327 646,83 Kč s DPH a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U6/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U7/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí informaci
o nezbytné opravě vodovodního potrubí před budovou ZŠ Sloup a souhlasí s opravou, kterou provádí VAS,
a.s. – divize Boskovice.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U7/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U8/25.
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městyse Sloup schvaluje, na základě výsledku výběrového řízení, jako
zhotovitele stavby „Výstavba workoutového hřiště ve Sloupě“ společnost Monotrend s.r.o., Jamné 34, 666
01 Tišnov, IČ: 29320313, s nabídkovou cenou 539 400,00 Kč bez DPH,
113 274,00 Kč výše DPH (21%), 652
674,00 Kč s DPH a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/25. 8. 2021
bylo schváleno.
U9/25. 8. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Příkazní smlouvu o podmínkách poskytování služeb
v oblasti dotačního managementu
projektu „ Sloup napojení vrtu SL2-18 do VDJ“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.,
IČO: 471 16 901, Nábřežní 4, 150 56
Praha 5 b a pověřuje starostu městyse podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/25. 8. 2021
bylo schváleno.
U10/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí informace o plánovaném projektu – Rekonstrukce odborných učeben - Etapa II. v předpokládaném rozsahu
cca 15 mil. Kč a o zadání architektonické studie na úpravu MŠ Sloup

Aktuality z radnice

(dostavba noclehárny).

2021 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U10/25. 8.
2021 bylo schváleno.

U 14/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar ve výši 10.000,- pro sdružení
Sigma Pumpa a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.

U11/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2021 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U11/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U12/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene č.: PR-014330060643/001-ADS na pozemku parc. č. 511/1 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, jednorázová úhrada
1100 Kč bez DPH, se společností
EG.D, a.s., IČO: 280 85 400, Lidická
1873/36, 602 00 Brno a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 (Bc. Marek Vymazal). Usnesení U12/25. 8. 2021 bylo
schváleno.
U13/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
propagaci letců RAF s Czech Spitfire Club, spolek letecké historie, IČO:
227 36 280 a pověřuje starostu městyse podpisem

Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U14/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U15/25. 8 .2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek
č.1 ke smlouvě o dílo „SLOUP – KANALIZACE ZA POTOKEM“- PROJEKT s VODÁRENSKOU AKCIOVOU
SPOLEČNOSTÍ, a.s., termín předání
díla do 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U15/25. 8.
2021 bylo schváleno.
U16/25. 8. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek
č.1 ke smlouvě o dílo „SLOUP – VODOVOD A KANALIZACE U KOSTELA“ – PROJEKT s VODÁRENSKOU
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., termín předání do 31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U16/25. 8.
2021 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U13/25. 8.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Do školního roku 2021/2022 vstupujeme s obavami o to, co nás potká v následujících deseti měsících.
Na jeho začátku si tedy všichni přejme hodně zdraví a školu otevřenou
bez distanční výuky až do 30. června 2022.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup
Kolik nás je?
V letošním školním roce má základní škola k 2. září 417 žáků a 18 tříd.
Počet žáků se ve srovnání s loňským
rokem navýšil o 14. Za posledních
17 let je počet žáků naší školy vyšší
téměř o 120. Do školní družiny chodí
134 dětí a do mateřské školy 24 dětí.
Noví kolegové
Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Tereza Bočková, Mgr. Michal Kala, Bc. Patricie Nejezchlebová, Bc. Petr Grulich. Do školní družiny
nastupují Kateřina Kršková a Barbora
Čípková. V mateřské škole bude nově
působit Simona Němcová. Do provozu školy nastoupila Anna Mynaříková.
Důležité termíny
Podzimní prázdniny			
27. – 29. října 2021
14

Vánoční prázdniny			
23. prosince 2021 – 2. ledna 2022
Pololetní prázdniny			
4. února 2022
Jarní prázdniny
7. – 13. března 2022
Velikonoční prázdniny
14. dubna 2022
Hlavní prázdniny			
1. července – 31. srpna 2022
Zápis do 1. ročníku			
7. dubna 2022
Obhajoby ročníkovek
6. – 9. června 2022.
Co je nového
• Přes prázdniny jsme ve škole
malovali, vyměňovali nábytek ve třídách druhého stupně a osvětlení ve
třídách prvního stupně.
• Školní sklad učebnic se dočkal
obnovy. Nové řady učebnic do mnoha předmětů jsme zakoupili pro
žáky 1. – 9. ročníku; celková investice do učebnic dosahuje výše přes
200 tisíc Kč (placeno ze státních
prostředků).
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Letem světem
Pracujeme na seznamu kroužků a
počítáme s tím, že se rozjedou od začátku října. Kompletní seznam dostanou žáci koncem září. Musíme upozornit, že je nyní nejdůležitější zajistit
kvalitní výuku, protože není jisté, jaká
bude v říjnu epidemická situace. Také
není možné zvolit čas schůzek, který
by vyhovoval úplně všem. Například
v tělocvičně má vždy přednost pravi-

delná výuka a na kroužky tedy zbyde
čas brzy ráno anebo později odpoledne. To samé se týká volného času
vyučujících.
Děti z 2. – 5. třídy zdarma absolvují
výukové programy v centru ekologické
výchovy Lipka – Jezírko. Akce je hrazena MAS Moravský kras. Děkujeme.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Díky možnosti čerpat evropské dotace může městys Sloup do údržby školy investovat
velké částky. Přes prázdniny proběhla kompletní kekonstrukce tělocvičny – nová podlaha,
osvětlení, výmalba, koberce, obložení. To však ještě není letos vše – na podzim vznikne
vedle školy venkovní tělocvična - fitness workoutové hřiště.
15
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Z naší mateřské školky
Víte, kde se máme rádi?
Kde jsem dobří kamarádi?
V naší školce školičce
máme se jak v písničce.
Na konci školního roku v prostorách zahrady naší mateřské školy
proběhlo slavnostní pasování předškoláků. Při pasování obdrželi budoucí školáčci originální šerpy, balíček a pamětní list. Děti si pro rodiče
připravily krátké pásmo s tancem,
zpěvem a básničkami. Všichni jsme
si slunečné odpoledne skvěle užili
a doufám, že se malým prvňáčkům
bude ve škole líbit stejně, jako se jim
líbilo ve školce.
Prázdniny rychle utekly a nastal čas
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znovu vkročit do školkových radostí.
S nástupem nového školního roku
posílila náš kolektiv paní učitelka Simona Němcová, absolventka SPgŠ
Boskovice a bývalá žačka sloupské
školy. Doufám, že se jí bude v nové
práci líbit a přinese do naší školky
spoustu dobrých nápadů.
Prvního září jsme mezi sebe přivítali nové kamarády. Seznamujeme
se s pravidly, prozkoumáváme nové
hry a hračky. Využíváme hezkého
počasí a trávíme s dětmi co nejvíce
času na naší zahradě a podnikáme
procházky do přírody. V letošním
školním roce naši školku navštěvuje
24 dětí (15 dívek a 9 chlapců). Období vstupu do MŠ není pro mnoho dětí
jednoduchou záležitostí, ale naopak
velkým životním krokem. Věřím však,
že celoroční program, který máme
pro děti nachystaný je natolik pestrý, že nebudou mít
s adaptací žádný
problém. Čeká nás
projektový den, několik divadelních
představení, drakiáda, Halloween,
besídky, různé tematické dílničky,
výlety a spousta
dalších zábavných
dnů. Nově jsme
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zavedli každý pátek ,,batůžkový den‘‘, kdy máme pro
děti připraveno plno her a
zábavy. Od listopadu také
budeme využívat školní bazén. Předškolní příprava dětí
bude probíhat v rozsahu 15
lekcí za přítomnosti školní
psycholožky.
Všichni pevně doufáme, že
se nebude opakovat situace jako v loňském roce, kdy
byla na několik týdnů školka
uzavřena. Chovejme se proto zodpovědně, ať se dětský
smích z naší školky ozývá po
celý školní rok.
Hana Sedláková
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SKAUTSKÝ ODDÍL
Začátek nového školního roku,
prázdniny jsou ty tam, takže se blíží i začátek dalšího skautského roku
pro náš 14. oddíl Úsvit. Už nějakou
dobu máme poměrně stabilní členskou základnu, takže to bude stále
stejná banda. Plánujeme zahájit rok
se 6 družinami, což jsou skupinky dětí
podobného věku, které se scházejí
v počtu 6 – 8 jednou týdně po celý
rok. Jednu máme pro mladší holky,
jednu pro mladší kluky, potom máme
dvě pro starší holky a jednu pro starší
kluky a nakonec ještě jednu pro kluky,
kterým už bylo 15 let a rozhodli se ve
skautu zůstat i dál a dělat si program
více či méně sami. Se všemi dalšími vedoucími nás bude dohromady
zhruba 50.
Snad můžu za všechny říct, že se
na schůzky těšíme. Pandemie nám
udělila nucenou pauzu, kterou jsme
se sice snažili vyplnit činností na dálku, ale klasická schůzka je jednoduše
nejlepší. Na dálku jsme dělali online
schůzky a vytvořili jsme si i oddílovou
výzvu, jejímž cílem bylo ujít vzdálenost ze Sloupu do oblasti v Turecku,
která se nazývá Kappadokie. Tam se
narodil sv. Jiří, patron skautů. Každý
z oddílu si mohl vybrat, jakým způsobem vzdálenost zdolá. Buď mohl
využít kolo, koloběžku, kolečkové
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brusle nebo zdolat co se dá pěšky
libovolným tempem. Součet za celý
oddíl pak musel dát vzdálenost 2 300
km. Vyzvali jsme se i navzájem (kluci versus holky), kdo ujde větší podíl
z celkového počtu kilometrů. Nakonec jsme to zdolali tak rychle, že jsme
si to dali i zpět. V podobném duchu
jsme trávili většinu zákazu normální
činnosti.
Letos, stejně jako loni, jsme se tak
natěšení upínali k létu a k táboru. Naštěstí oba roky vše klaplo a tábor proběhl. Letos jsme se vydali do nedalekého Malého Hradiska, které leží mezi
Protivanovem a Plumlovem. Údolí,
která se pod ním táhnou, skrývají nádherný potok a smíšené lesy. Takové
lesy, jaké jsou kolem Malého Hradiska, jsou dnes kvůli kůrovci skoro vzácnost. Letos jsme s velkým nadšením
vyrazili na tábor 17. července. Čekalo
na nás krásné tábořiště se vším, na
co jsme zvyklí. Podsadové stany, kuchyně s kamny na dřevo, vojenská
sprcha, latríny a tak dále. Celotáborová hra byla na motivy Pána Prstenů.
Během tábora proběhl nespočet bitev
a se Společenstvem prstenu jsme zažili nejednu zajímavou hru či aktivitu.
Kromě toho jsme čas v přírodě trávili
také nějakou tou tábornickou činností.
Přípravou dřeva, rozděláváním ohňů
všemožnými způsoby, vařením na
ohni, výletem, ale také hraním fotbalu,
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volejbalu a lakrosu. Všechen ten čas
tam uběhl nějak podezřele rychle a
než jsme se nadáli, bylo 31. července
a byl čas zabalit si všechny svoje špinavé věci do kufru a vyrazit na cestu
domů.
Nyní už rozbíháme další skautský
rok a čeká nás snad kupa dalších
akcí a společných zážitků. Vše navíc
odstartujeme, díky podpoře městyse
Sloup, v nové klubovně.
Jakub Vymyslický
vůdce oddílu
DOBA COVIDOVÁ ANEB
ČTETE? ČTĚTE!
Milí čtenáři,
už druhým rokem se učíme žít
v době, která je nejistá a plná zvratů
– doslova nevíme, co se stane takřka z hodiny na hodinu. Stále jsem
ale přesvědčena, že být pozitivní (v
mysli!) je velký předpoklad k tomu,
jak nejlépe ustát všechna příkoří,
která nám covid přináší. A jak to
udělat, když je všude kolem nás tolik strachu a negace? Naordinujte si
mediální dietu. Není třeba neustále
sledovat zprávy v televizi, a ještě
je aktivně vyhledávat na internetu.
Všichni jsme na jedné lodi a všichni
bychom měli vědět, že každá krize
jednou skončí. Ale protože to může
přeci jen chvíli trvat, je dobré si to

čekání trochu zkrátit – víte, kde je
knihovna?
Za poslední rok a půl pro vás
v knihovně přibylo 314 nových knih.
I přes všechna omezení a opatření,
která se dotkla také knihoven, jsme
společně dokázali udělat 1497 výpůjček – zohledníme-li dobu celkového uzavření knihovny a následný
provoz přes „okénko“, není toto číslo vůbec špatné. A ještě jedno číslo
– do knihovny vás ve sledovaném
období chodí celkem 142. Jste také
mezi aktivními čtenáři?
Obecní knihovna Sloup je umístěna v budově základní školy, vstup je
ze zadního traktu (od čerpací stanice) a otevřeno je vždy v úterý od 13
do 17 hodin. Vzhledem ke covidové
situaci sledujte také facebookový
profil knihovny (https://www.facebook.com/Sloupsk%C3%A1-knihovna-276356743237533) a www
stránky (https://sloup-knihovna.
webnode.cz/), kde naleznete aktuální informace. A rozhodně neváhejte nahlédnout do online katalogu
knihovny, ve kterém si můžete udělat zálusk na konkrétní knihu.
Krásné
přeje

babí

léto

vám

všem

Iveta Pernicová
knihovnice
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ZANIKLÉ OSADY DRAHANSKÉ
VRCHOVINY
Už je tomu dvacet roků, co nás 30.
července 2001 v 87 letech opustil
prof. MUDr. Ervín Černý – Křetínský, DrSc. Pro některé z vás toto jméno možná není neznámé. Někteří ho
ale slyšíte poprvé. Rád bych vám ho
tedy představil.
Pan profesor se narodil 11. listopadu 1913 v nedalekém Podomí. Po maturitě vystudoval medicínu v Brně, ale
v roce 1939 byl zatčen gestapem a
deportován do koncentračního tábora, ze kterého se vrátil v roce 1942. I
tak byl ale až do konce války nuceně
nasazený v továrně na obuv. Po vál-
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ce se vrátil zpět do Brna na oddělení
ORL – ušní, nosní, krční. Dále se tomuto oboru věnoval na Lékařské fakultě v Hradci Králové a od roku 1958
působil v Ústřední vojenské nemocnici v Praze.
Ervín Černý dostal do vínku několik
„hřiven“. Byl především vynikajícím
lékařem a odborníkem na nemoci uší,
nosu a krku. Uměl velmi krásně malovat. Vedle mnoha vědeckých publikací a článků vytvořil vlastnoručně ilustrovaný Atlas chirurgie ucha a Atlas
chirurgie krku, knihy, podle kterých
se stále učí budoucí lékaři. Dále se ve
volném čase zabýval historickou geografií. V roce 1982 se stal kandidátem
věd v oboru historie. Téměř 40 let se
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zabýval průzkumem, mapováním a
terénní lokací zaniklých středověkých
osad na Drahanské vrchovině. Postupně jich zde nalezl 62.
Co si představit pod pojmem „středověká osada“? V prvé řadě si musíme uvědomit, že kopce Drahanské
vrchoviny vzhledem ke svému drsnému klimatu a ne moc úrodné půdě,
nebyla právě vyhledávaná a hustě
obydlená oblast. Ovšem feudální majitelé zde prováděli kolonizační činnost pro udržení sféry vlivu na daném
území. Byli to především olomoučtí
biskupové. Dalším důvodem k zakládání osad bylo vytvoření zázemí
pro hrady stojící v této oblasti – Holštejn a Blansek. Osady byly tvořeny
obyvatelstvem původem jak slovanským, tak i německým. Mezi ty slovanské patřil Sloup, Petrovice, Žďár a
Šošůvka. Na Holštejnském panství se

objevuje spousta osad s německými
osadníky, kteří jim dávali jména buď
podle lokátorů nebo majitelů panství
např. Hartmanice – Hartman. Postupně se začaly tyto německé názvy počešťovat - Preterslog je uveden jako
Ostrow, Zybothslog jako Lypowka (Lipovec). To jsou ale vesnice a osady,
které se dochovaly do dnešních dnů.
Ervín Černý ovšem objevil v našem
okolí mnoho dalších, které tolik štěstí neměly. Osady, které zanikly buď
společně s hradem Holštejn a Blansek, nebo jeho obyvatelé podlehli nejrůznějším nemocem, živelným pohromám nebo důsledkem válek.
A kde se takové osady zakládaly?
Nejdůležitější byla přítomnost vody –
pramen, potok. Dále je to půda, která
se dá obdělávat, to znamenalo vykácení lesa a přetvoření na ornou půdu
– to jsou takzvané plužiny. Dále vhodná poloha, chránící obyvatelstvo
před rozmary počasí – převážně
chráněná údolí.
Asi nejznámější ze zaniklých
osad je Bystřec,
která se nachází
v
Rakoveckém
údolí
nedaleko
Jedovnic.
Tuto
lokalitu
syste21
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maticky studoval a zkoumal v letech
1975 až 2005 RNDr. Ludvík Belcredi z
Moravského zemského muzea. První
zmínka o ní je roku 1349 a zanikla v
roce 1401 v době markraběcích válek. Jsou zde upraveny základy jednotlivých domů, stará studna, a také
informační tabule, kde se dozvíte vše
potřebné. Právě v podzimním čase,
kdy se Rakovecké údolí halí do mlh,
je návštěva tohoto místa zvláště působivá.
Ale vraťme se do okolí Sloupu. Nejblíže k nám je zaniklá ves Podolí blízko Petrovic. Dodnes toto místo nese
stejné jméno. První zmínka je z roku
1378 a dále v roce 1436. Je pravděpodobné, že tato osada zanikla na
konci husitských válek. Dodnes je na
poli, kde ves stávala, možno naleznout úlomky keramiky. Další dvě osady se nacházely pod vrchem Podvrší
(kde dnes stojí rozhledna) směrem
k Obůrce. Jmenovaly se Bezděčice
a Neradice. První zmínka o nich je z
roku 1317 a v roce 1554 se už uvádějí
jako vsi pusté. I ony pravděpodobně zanikly za husitských válek. Severně od Holštejna, směrem k silnici
spojující Šošůvku a Vysočany, ležela
ves Bohdalůvka. O ní je první zmínka
v roce 1463. V tomto zápise je zmíněn i Sloup a Šošůvka, kdy tyto vsi
držel tehdejší pán holštejnského hradu - Púta ze Sovince a Doubravice.
22

Tato ves byla dvouřadá, protékaná
potůčkem. V roce 1492 je již uváděna jako pustá. Trochu nejasná je poloha osady Gadišina, o které je první
zmínka v roce 1386. Jedna z možností její polohy je dnešní část Šošůvky
– Brána, ale větší pravděpodobnost
je lokalita u Vlčí skály na louce zvané Kocmánka. Zde se také nalezly
fragmenty usedlostí a keramika. Jako
pustá je uváděna, stejně jako Bohdalůvka, roku 1492. Severozápadně od
Němčic byly nalezeny pozůstatky po
13 usedlostech vsi Přivyšina. Ves to
byla dvouřadá a při průzkumu zde
byla nalezena roubená studna. První
zmínka o ní je z roku 1378 a jako pustá je uváděna v roce 1528.
A jak takové hledání zaniklých osad
probíhalo? Nejprve je to mravenčí
práce v archivu, kde se hledají nejen
zmínky o samotné vsi, ale hlavně náznaky, které vedou k určení té správné polohy. A pak přichází ke slovu
terénní průzkum. A zde se projevila
další „hřivna“ Ervína Černého – úžasné vidění krajiny. Dokázal pohledem
číst terénní anomálie, které ho dovedly k danému cíli. Hloubkovou sondou
a následovným archeologickým průzkumem pak odkrýval historii těchto
míst.
A tak se nezapomeňte na toulkách
po našem okolí bedlivě dívat kolem
sebe. I stovky let je v krajině vidět
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činnost člověka. Staré cesty, náhony,
bývalé rybníky, plužiny, valy a další.
Copak asi budou o nás říkat ti, co
přijdou po nás?
Hynek Štrajt
TŘI OTÁZKY PRO...
Třemi otázkami se na prahu podzimu na chvíli vrátíme do léta. Položili
jsme je Petru Havelkovi, jehož zásluhou si mohli návštěvníci sloupského
koupaliště v horkých letních dnech
dosytosti užít příjemného osvěžení.
„I když jsem zodpovědný za kvalitu
vody v bazénu, provoz koupaliště je
týmová práce, na které se nejvíce
podílí Bob Jančík, Michal Nejezchleb
a starosta Martin Mikulášek,“ neopomněl upozornit Petr Havelka.
Provozovatelé koupališť si letos
zhusta stěžovali, že sezóna co do
výdělku nestála za moc. Je to i případ Sloupu a pokud ano, tak proč,
podle Tvého názoru?
Koupaliště ve Sloupu má určitá
specifika. Návštěvnost koupaliště
závisí velkou měrou na obsazenosti
kempu. A naopak - pokud nebude v
provozu koupaliště, dovolím si tvrdit,
že lidé se v kempu neubytují a pojedou jinam.
Návštěvnost roku 2021 byla zhruba stejná jako v roce 2019. Konkrétní

čísla: v roce 2021 4747 lidí a v roce
2019 4600 lidí. Rok 2020 vybočil z
průměru návštěvnosti počtem 6800
lidí, a to proto, že se preferovala kvůli
covidu domácí rekreace. Na letošní
sezóně kladně hodnotím zvýšený zájem sloupských občanů.
Voda v koupališti je po celé léto při
plném provozu krásně čistá. Čím
se toho dosahuje?
Udržet čistou vodu v koupališti je
mravenčí práce. Voda se ošetřuje fyzikálně a chemicky.
Začíná se s ošetřením ještě před
napouštěním, a to tak, že se dno a
boky bazénu natřou schváleným prostředkem proti růstu řas.
Mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky na kvalitu bazénové vody stanovuje vyhláška 238/2011
Sb. Její dodržování chodí 1x týdně
kontrolovat Krajská hygienická stanice odběrem vzorků vody z bazénu.
Kromě toho chodí i namátková kontrola. Chemicky se voda musí upravovat tak, aby splňovala stanovené
parametry. Měří se pH, volný chlor,
vázaný chlor, redoxní potenciál, teplota. Hodnoty se měří 3x denně, zapíší se a jsou předmětem kontroly. V
letošním roce byla pro měření výše
uvedených hodnot zakoupena měřící
stanice.
Co se týče fyzikálního ošetření, na
23
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větší nečistoty usazené na dně bazénu jsme si zkonstruovali bazénový
vysavač. Na menší nečistoty byl zakoupen ponorný vysavač, který jezdí
po dně každý den od rána od 6 hodin
do otvírací doby. Další nečistoty zachytí pískový filtr.
V průběhu léta bylo docela dost
horkých dnů i teplých nocí. Přesto
byla voda v bazénu docela studená. Dokážeš vysvětlit proč?
To, že je ve Sloupu koupaliště studené, se traduje od počátku, co koupaliště stojí. Já si ale dovolím říct, že
se situace výrazně zlepšila, a to po
rekonstrukci dna, kde byla v zadní
části snížena hloubka.
Přesto teplotu vody v koupališti snižuje několik faktorů. Jedním z nich
je povinné dopouštění vody podle
počtu návštěvníků, a to 60 litrů na
osobu, a tato voda má kohoutkovou
teplotu. Dále je koupaliště umístěno v údolí s omezeným počtem hodin slunečního svitu, zejména ráno.
I noční teploty jsou v této lokalitě o
něco nižší než v okolí. Přesto ve slunných teplých dnech dosahuje teplota
v koupališti běžně 24 stupňů.
Teplota vody by se dala zvýšit instalací solárních kolektorů v kombinaci s tepelným čerpadlem. Ovšem
jedná se o velice nákladnou investici.
Jana Pokladníková
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ZBYŠEK NEČAS - 100. VÝROČÍ
Před 100 lety,
přesněji 6. března 1921, přišel
na svět sloupský
rodák Zbyšek Nečas. Naším rodákem v pravém slova smyslu nebyl,
ale vždycky se za
Zbyšek Nečas
něj považoval, a také
tak o Sloupu hovořil. Narodil se v Lazech u Orlové do smíšeného manželství křesťanského důlního inženýra
Františka Nečase ze sousedních Petrovic a jeho židovské manželky Alice,
rozené Feinové z vedlejšího Žďáru.
V den Zbyškových třetích narozenin
jeho tatínek náhle zemřel, a proto se
maminka rozhodla přestěhovat se do
domu svého dědečka Jindřicha Feina, který ve Sloupě v dnešní lékárně
provozoval koloniál.
Už odmala tíhl Zbyšek k létání,
snad ještě dříve, než začal chodit.
Nezapomenutelným zážitkem pro něj
byl přelet Nobileho žluté vzducholodi
s jasným nápisem „ITALIA“ na Sloupem při jeho cestě k severnímu pólu.
Později, v jedenácti letech, odjel ke
své tetičce do Šumperka, kde studoval reálné gymnázium. Prakticky
ihned se na tamějším letišti stal členem líhně československé letecké
mládeže - Masarykovy letecké ligy,
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organizace založené v roce 1926 k
propagaci a všemožné podpoře československého letectví a jeho talentů.
Zpět do Sloupa se vrátil těsně před
obsazením Sudet Němci. Prázdniny
roku 1938 strávil brigádou na Baťově
letišti ve Zlíně, zametal hangáry a dělal všelikerou jinou práci, aby byl co
nejblíže svým milovaným letadlům.
Zbyškovou odměnou byl první vyhlídkový let v motorovém letadle po
okolí Zlína a na konci prázdnin cesta
třímotorovým Fokkerem ČSA ze Zlína
do Brna.
Jeho sen o povolání pilota bral za
své s německou okupací republiky v
březnu 1939. Přesto se mu podařilo
v srpnu 1939 z protektorátu vycestovat na 14denní studijní pobyt do
Anglie. To už ale věděl, že se zpět
nevrátí a nastoupí vojenskou službu
v našich „legiích“. Hned druhý den
po příjezdu do Anglie nastoupil práci
mechanika v autoservise a pilně se
učil angličtině. Jako dobrovolník narukoval do řad královského letectva
RAF. Díky své znalosti angličtiny se
stal tlumočníkem v radiotelegrafické
škole No.2 Signals School v Yatesbury, kde se soustředila skupina čs.
radiotelegrafistů a palubních střelců
pro rodící se 311. čs. bombardovací peruť. Po úspěšném absolutoriu
pokračoval v No.1 Signals school v
Cranwellu, aby poté čekal na zařaze-

ní u Inspektorátu Čs. letectva v Londýně. Zde se potkal s kapitánem
Vlastimilem Veselým, jedním z nejlepších čs. nočních stíhačů, který mu
nabídl místo palubního navigátora ve
své posádce u ryze československé
letky „B“ 68. Noční stíhací perutě.
Na jejích základnách Zbyšek Nečas
sloužil po téměř celou dobu války.
Létat začali na stroji Blenhaim Mk IV,
aby krátce nato přešli na dvoumotorovou noční stíhačku Bristol Beaufighter vybavenou palubním radarem.
„Je to šikovný kluk, vodil mne jedna
báseň!“, prohlásil o Zbyškovi kpt.
Veselý. Spolu odlétali celou Veselého operační túru a dosáhli několika
úspěšných sestřelů, jako vůbec první
sestřelili těžký německý bombardér
Heinkel He 177. Druhým Nečasovým pilotem byl od února 1943 někdejší osobní pilot Tomáše Bati Jan
Šerhant, šéfpilot Baťových továren
a pilot nádherného stříbřitého Lockheedu Electra OK-CTB. Spolu létali
do října 1943 a dosáhli úspěšného
sestřelení Dornieru Do 217. Třetím
pilotem Zbyška Nečase byl Jaroslav
Taudy, se kterým „dolétali“ na nejnovějším stroji de Haviland Mosqiuto do konce války. I Jaroslav Taudy
byl zkušeným předválečným pilotem. V roce 1937 se totiž úspěšně
zúčastnil IV. Mezinárodního leteckého mítinku v Curychu, nejnáročnější
letecké soutěže meziválečné Evro25
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Zbyšek Nečas, Jan Serhant
Zbyšek Nečas, Jan Serhant

UFO vyfotografované Zbyškem Nečasem

Aťa a Zbyšek

Jan Serhant
v uniformě RAF
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Znak 68. stíhací letky
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py po boku takových letecký es,
jakými byli mjr. Alexander Hess,
por. Josef Novák či pozdější generálporučík
František
Peřina.
V roce 1945 se Zbyšek Nečas vrátil do vlasti a do Sloupa, kde zjistil,
že celá jeho rodina zahynula v nacistických koncentračních táborech.
Maminka s dědečkem v Terezíně,
ostatní v Osvětimi a Treblince. Ani
dům s koloniálem zpět nezískal,
když byl po válce československou
republikou zabaven jako německý
majetek, získaný paradoxně likvidací původních židovských majitelů.
A tak přišel čas Zbyškova druhého
anglického exilu trvajícího od roku
1947 do roku 1989. Během něj se
roku 1949 vrátil zpět k létání u RAF,
zpočátku v pozici palubního operátora-navigátora, později i jako pilot
několika generací a typů proudových
stíhaček, naposledy F-4 Phantom. Za
svou leteckou kariéru prošel několika
perutěmi RAF, pracoval nejen jako
navigátor a později pilot, ale i jako
řídící letového provozu a jako instruktor školy pro navigátory. Aktivní službu ukončil v roce 1971 jako nejdéle
sloužící československý letec RAF.
Později nastoupil na post instruktora
ve věhlasné civilní londýnské letecké
škole London School of Flying, kde
vychoval mnoho soukromých a obchodních pilotů ze všech stran světa.

I po odchodu do důchodu se nadále
věnoval sportovnímu létání. Po sametové revoluci byl za své záslužné
válečné činy povýšen nejdříve v roce
1991 ministrem obrany ČSFR do
hodnosti podplukovníka ve výslužbě,
v roce 1994 ministrem obrany ČR do
hodnosti plukovníka v. v. Zemřel dne
15. 3. 2018 ve Velké Británii ve věku
97 let.
Za svůj neobyčejný život se setkal
s mnoha významnými lidmi: s Jejich
Veličenstvy králem Jiřím VI., královou Alžbětou, princem Philipem, debatoval s Nikitou Chruščovem, vyfotil
U.F.O. a nouzově přistál na dostihové dráze. Ale taky byl autorem erbu
68. Noční stíhací peruti s českým nápisem „VŽDY PŘIPRAVEN“, aby se
nikdy na Čechoslováky u této peruti
nezapomnělo.
Ani ve svém posledním pořízení na svůj rodný kraj a
obec
Sloup
nezapomněl.
Naší škole odkázal své dva letecké
deníky, ten první, válečný, původně
psaný pro maminku Alici, která si je
už přečíst nemohla. V něm zachytil
čtyřletou válečnou pouť devatenáctiletého kluka, jak ji on sám prožíval.
Kluka, který bez váhání každodenně
nasazoval vlastní život za svobodu
své vlasti bez ohledu na nebezpečí.
V letošním roce stého výročí jeho
narození je vhodná chvíle, abychom
27
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si hrdinství nejen jeho, ale i nám neznámých statečných protifašistických bojovníků na druhoválečných
bojištích všech světových stran připomněli. Proto v sobotu 9. října 2021
odpoledne odhalíme v atriu naší základní školy Zbyšku Nečasovi pomník
s pamětní deskou jako projev úcty a
poděkování za jeho hrdinské činy pro
svou vlast, pro republiku, pro nás.
Program bude velmi bohatý: Spolek letecké historie Czech Spitfire
Club z Jihlavy už v pátek promítne
žákům druhého stupně školy film
Ležáky 42, po kterém bude následovat tematická beseda. Večer bude
na pořadu promítání komentovaného černobílého dokumentu o účasti
československých letců v bojích západní fronty. Program sobotního odpoledne pak bude věnován zejména
Zbyšku Nečasovi, ale i ostatním čs.
letcům. Již zmíněný Czech Spitfire
Club rozbije u kulturního domu dobový letecký tábor s maketou letounu
Supemarine Spitfire ve skutečné velikosti, s komentovanými prohlídkami.
Souběžně bude přístupná i výstava o
slavné No.68 Night Fighter squadron
RAF, ale především o Zbyšku Nečasovi a jeho životě, doprovázená
zasvěceným výkladem člena spolku
vojenské historie Čeští RAFfáci, pana
Marka Paulíka.
Vlastní slavnostní program zahájí28

me přeletem letounů Jas 39 Grippen
Armády České republiky. Následovat
bude odhalení pomníku za účasti významných hostů. Slavnostní program
zakončí za příznivého počasí přelet
eroplánu Lockheed Electra OK–CTB,
jako vzpomínka na druhého Zbyškova pilota, pana Jana Šerhanta. Nejenže byl Baťovým osobním pilotem, ale
stal se také zachráncem Electry před
druhoválečnou mašinerií. To když
s ní v březnu 1939 odletěl z polského
Krakova přes Jugoslávii a Španělsko
do Velké Británie. V současnosti je
Lockheed 10A Electra provozována
Leteckým muzeem Točná.
Lockheed 10A Electra
je v České republice i ve světě
unikátní letadlo, které spatřilo světlo
světa ve 30. letech minulého století.
Původně bylo zkonstruováno americkou leteckou továrnou Lockheed
Martin pro dopravu cestujících na
standardních leteckých linkách své
doby, ale pro malý počet osob na
palubě - 8 cestujících a 2 piloti, se
v pravidelné letecké dopravě neprosadilo. Stal se tak z něj eroplán pro
tehdejší společenskou elitu.
Stroj původní české imatrikulace
OK-CTB v roce 1937 zakoupila a používala zlínská továrna Baťa pro cesty svého managementu do nových
obchodních destinací. Jeho stěžejním uživatelem byl továrník Jan Anto-
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Několik málo technických údajů letounu Lockheed 10A Electra
Rok výroby / výrobní číslo:

1937 / 1091		

Rozměry d / š / v (mm):

11 760 x 16 760 x 3 070

Hmotnost prázdná / vzletová : 2 926 / 4 762 kg
Motory:			
				
				
Dolet / rychlost / dostup:

2x devítiválcový hvězdicový
vzduchem chlazený Pratt &Whitney Wasp
Junior o výkonu 2x 400 HP (298 kW)
1 304 km / 300 km.h-1 / 6 462 m

Registrace:			
americká N241M
				je dekorativní)
nín Baťa. Na začátku 2. světové války bylo letadlo prodáno kanadskému
letectvu, čímž se vyhnulo zařazení do
evropské válečné mašinerie, kde to
s ním mohlo dopadnout všelijak. Po
válce celkem 11x změnilo majitele,
snad mělo létat i pro mexického drogového magnáta, až nakonec skončilo v rukou lékaře z Texasu. Zde je

(původní česká OK-CTB

objevil a v roce 2010 zakoupil letecký
nadšenec a vlastník webového portálu seznam.cz pan Ivo Lukačovič,
který je nechal zrenovovat do stavu
ze 30. let. Od roku 2015, kdy byl proveden etapový přelet letounu z USA
do České republiky, bázuje na letišti Točná u Prahy, kde je, jako jediný
létající kus tohoto stroje na světě,
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jedním z hlavních lákadel tamějšího
leteckého muzea.
Proč zrovna Lockheed 10A Electra
nad Sloupem? Protože tento osobní
letoun továrníka Jana Atonína Bati pilotoval právě pan Jan Šerhant, předválečný šéfpilot leteckého oddělení
baťových továren. Mimo jiné jím provedl v roce 1937 s Janem Antonínem
Baťou obchodní cestu kolem světa
a na začátku okupace 15. března
1939 z letiště Krakov přes Jugoslávii a Španělsko odletěl do Anglie, ač
měl přikázáno vrátit se z Polska do
již protektorátní ČSR. Po nástupu k
RAF se stal Jan Šerhant jedním z pilotů ryze československé peruti „B“
noční stíhací 68. sqn. Zde k němu
byl jako palubní navigátor přidělen
v únoru 1943 právě „náš“ Zbyšek
Nečas, který si pro něj z výše uvedených důvodů vytvořil oslovení „Šéf“.
Jak Zbyšek Nečas napsal ve své kni30

ze Dva odboje: „Byl jsem spokojen,
neboť to byl zkušený pan letec, který
nalétal mnoho hodin již před válkou
ve Zlíně, co by osobní pilot Tomáše Bati.“ Dne 7. října 1943 ve 21:14
hodin dosáhli nad Severním mořem
sestřelu německého bombardéru
Dornier Do 217 a do listopadu 1943
odlétali Šerhantův pilotní turnus u 68.
peruti (222,5 h). Není bez zajímavosti, že spolu utvořili osádku nejstaršího
pilota (36) a nejmladšího navigátora
(22) peruti.
Jeho přelet nad Sloupem 9. října
2021 odpoledne se uskuteční v příznivém počasí za laskavého přispění
Leteckého muzea Točná jako vzpomínka na válečnou osádku nočního
stíhacího letounu Bristol Beufighter
68. noční stíhací peruti RAF pilota
P/O Jana Šerhanta a navigátora F/
Sgt. Zbyška Nečase.
Marek Vymazal

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
BĚH MORAVSKÝM KRASEM

Ani v letošním roce nedošlo k přerušení tradice a v sobotu 18. září 2021
se uskutečnil již 13. ročník Sloupského medového jarmarku.

Moravským
krasem,
jehož se zúčastnilo 59
závodníků. Na prvním místě se umístil Pavel Dvořák (Biatlon Prostějov) a
mezi ženami pak vítězství vybojovala
Zdeňka Komárková (Olešnice).

Tentokrát se našimi oceněnými
spoluobčany stali Jitka Lepková a
Stanislav Kuchař.
Celá akce proběhla v příjemné atmosféře a pořadatelé děkují všem
účastníkům za hojnou účast.
Společně s jarmarkem se uskutečnil také neuvěřitelný 57. ročníku běhu

31

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS

Vlasta Křížová
Josef Pernica
Josef Řehořka
NARODILI SE

Josefína Formánková

JUBILANTI

V následujících měsících oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
Karel Zouhar

Zdeněk Helebrand

Radek Kiesel

Barbora Grošková

Josef Fiala

Zdenka Šrámková

Josef Hejč

Milada Mikulášková

Jitka Lepková

Božena Pokorná

Zdeněk Alexa
Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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SPORT
KOPANÁ
Sloupští žáci
Po dlouhé a náročné pauze ve společnosti jsme se i my dočkali a od
dubna letošního roku jsme se zase s
dětmi mohli dvakrát týdně setkávat na
fotbale. Nevěděli jsme kolik dětí po
tak dlouhé době u fotbalu zůstane, ale
světe div se, setkáváme se ve stejném
a občas i ve větším počtu, což je ta
nejlepší zpráva.
Zápasy nebo turnaje byly zatím v nedohlednu, a tak jsme čas využili na
oživení a zdokonalení různých pohybových a fotbalových dovedností. Aby
kluci měli nějakou motivaci, na programu byly zápasy a turnaje mezi nimi, ať
okusí výhry i porážky. Pokud trenéři vidí
nízkou aktivitu nebo jakékoliv přeceňování, nastoupíme do hry my a snažíme
se je uvést na tu správnou cestu.
Jelikož šlo a jde vše pozitivní cestou
tak letošní sezóna 2021/2022 mládeže na okrese Blansko začala. Letošní
ročník už nebudou žákovská družstva rozdělena na mladší a starší, ale
budou jen jedni žáci, za které budou
moci nastoupit kluci v rozmezí ročníků
2008-2010. Ročníky 2007 a níže budou hrát za mladší dorost, a naopak
družstva přípravek zůstala stejná jako

tomu bylo doposud.
V červenci se naši žáci zúčastnili
menšího turnaje v Rájci Jestřebí, který
dokonce vyhráli, za což patří klukům
obrovský dík a gratulace. Hrálo se
systémem každý s každým a o prvenství jsme se poprali s družstvy: RDR
akademie, Sokol Olomučany, výběr
dívek OFS Blansko a naše mužstvo
FK Šošůvka/Vysočany/Sloup. O týden později začalo první kolo soutěže
žáků. Momentálně máme ze tří zápasů
dvě vítězství, což vypadá slibně. Jen
o výsledky by v této věkové kategorii
jít ještě nemělo, ale emocím a všemu
okolo se neubrání nikdo, takže vyhrávat chceme všichni, kteří pro fotbal
něco děláme. Na prvním místě je zdraví, chuť a píle do další práce, teprve
potom přicházejí výsledky.
Soupiska žáků:
Michal Zouhar, Ondřej Doležel, Ondřej Potocký, Lukáš Suchý, Marek Štěpán, Matyáš Kuchař, David Mikulášek,
Petr Ondroušek, Václav Hejč, Marek
Odehnal, Kryštof Sychra, Radim Jančík, Michal Matoušek, Jaroslav Žáček,
Alexandr Freiwald, Jakub Zouhar, Dominik Zouhar, Deniel Žilka.
Petr Žilka, Dixie Svoboda
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Fotbalová přípravka
V letošním roce jsme přihlásili fotbalové družstvo mladší přípravky U8
– U9 do okresní soutěže v ročníku
2021 – 2022. Hrajeme pod hlavičkou
ŠOŠŮVKA / VYSOČANY / SLOUP.
V kádru je nás celkem 15 .Trénovat
jsme začali už loni, ale kvůli nemoci Covid se musely všechny aktivity
přerušit. Takže začínáme znovu od
začátku.
Trénujeme dvakrát týdně a o víkendu hrajeme zápasy. Přes zimu budeme chodit trénovat do tělocvičny ZŠ.
Kluci jsou velmi snaživí, tréninková
morálka je výborná. Už máme za se34

bou první zápasy, pro většinu kluků
to byla jejich premiéra. Dopadli jsme
skvěle. První zápas jsem porazili Ráječko 15 :8 a ve druhém zápase Rájec 6:5. Tímto bych chtěl poděkovat
rodičům za pomoc s dopravou na zá-

Sport

pasy a oblékáním malých „ kopáčů“.
Jediný problém je ten, že je málo trenérů. Proto bych chtěl poprosit někoho z řad rodičů, prarodičů, nebo bývalých fotbalistů, kteří by byli ochotni
věnovat část svého volného času ve
prospěch našeho fotbalového „potěru“. Děkuji.
Marek Pernica
TENIS
Po zimním covidovém půstu se na
konci dubna otevřely tenisové kurty a
hned se také rozběhly i tréninky. Děti
byly rozděleny na závodní, nezávodní
a začátečníky. Ty závodní se intenzivně připravovaly na blížící se klubové
soutěže, které se opět odehrály ve
zkráceném režimu několika málo kol a
připravily nám stejně jako vloni spoustu radosti svými výsledky:

družstev v Rakovníku
Kryštof Sychra, Ondra Doležal, Filip
Sychra, Monika a Veronika Skotákovy
TK Blansko - 1. místo a postup do vyšší soutěže
Beátka Balcarová TK Drnovice 2. místo ve skupině
Mladší žáci
Beátka Balcarová TK Drnovice –
3. místo ve skupině
Filip Sychra, Adélka Boudová a Bára
Mikulášková TK Blansko – 5. místo ve
skupině.

Dospělí
Vali Boudová TK Blansko B – 1. místo a postup do vyšší soutěže
Dorost
Kryštof Sychra, Vali Boudová, Veronika Skotáková TK Blansko – 3. místo
ve skupině
Starší žáci
Vali Boudová ŽLTC Brno – 1. místo
v nejvyšší soutěži, postup do vyzývacího finále JmTS a na Mistrovství ČR
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Počet začátečníků a nezávodně hrajících dětí během jara opět narostl, a
to již na 22 a hlásí se nám další, což
nás velmi těší. Navíc budeme od ledna příštího roku otevírat novou skupinku
nejmenších, 5 -7letých dětí.
Ani dospělí nezaháleli a své tréninky
nabyté zkušenosti uplatnili na tradičních turnajích dámských čtyřher, pánských čtyřher při Gentleman´s cup a
následně tradičních mixech. Turnajová
sezóna ve Sloupu pak vyvrcholila turnajem rodičů s dětmi.
Během léta se vytvořila další početná
skupinka dam, která pod trenérským
dohledem celé prázdniny poctivě tré-

36

novala a příští rok jistě posílí dámský
turnaj čtyřher.
I přes všechny tyto události intenzivně pokračovaly práce na klubovně, která nám pobyt na kurtech zpříjemní a na
kterou se již velmi těšíme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, jež se na podílí na práci s mládeží i tenisty bez rozdílu věku, všem, jež
nás podporují, všem, kdo dobrovolně
pomáhají se stavbou klubovny, organizují turnaje či s nimi jakkoli pomáhají.
A našim šikovným dětem velmi gratulujeme ke skvělým sportovním výsledkům – jsme na vás opravdu pyšní!
Karel Balcar

Sport
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CVIČENÍ
Od pondělí 13. 9. 2021 jsme opět
začali cvičit. Budeme se setkávat
v nově zrekonstruované tělocvičně
ZŠ Sloup vždy v pondělí a ve středu.
Pondělí 19:00 – 20:00 AEROBIK
s Danielou Pokornou
Středa 19:00 – 20:00 PILATES
s Monikou Gregorovou
AEROBIK - kondiční cvičení při
hudbě, zaměřené na rozvoj oběhové soustavy, na zvýšení úrovně
vytrvalosti a výkonnosti. Příznivě
ovlivňuje funkci a strukturu pohybového ústrojí a pozitivně působí na
nervovou soustavu. Přijďte si zatan-
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čit s Danielou.
PILATES - tento cvičební koncept se řadí do kategorie Body and
Mind, tedy Tělo a Mysl. Základem
cvičení je správná práce centra síly
„středu těla“ nebo se také používá
název „core“ a správné dýchání.
Přijďte se přesvědčit o účinnosti této metody s lektorkou Monikou
Gregorovou, zacvičíte si, posílíte
svaly a zároveň si odpočinete od
běžných starostí.
Aktuální informace o cvičení:
https://www.facebook.com/AerobicSloup
https://aesloup.wgz.cz

Luštění pro každého

SLOVA S PŘÍBĚHEM
KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Omlouváme se všem čtenářům za
drobnou tiskovou chybu v křížovce
v minulém vydání našeho zpravodaje. Zdatní luštitelé se nenechali zmást
a z mnoha úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky v minulém čísle jsme
vylosovali tři výherce, pány Jaroslava
Krátkého, Zdeňka Kučeru a Antonína
Pokorného. Srdečně blahopřejeme a
všem luštitelům přejeme hodně štěstí
při dalším luštění a následném losování!
Vyluštěnou křížovku a osmisměrku
posílejte na adresu hrebenacsloup@
seznam.cz, případně přineste na lístečku do kanceláře městyse do 30. listopadu 2021.
Slovo groteska máme spojeno především s Charlie Chaplinem, Laurelem
a Hardym (za mnohé další), tedy s filmem, kde jde, dá se to tak říci, o bujaré
a hravé veselí. Málokdo by ale hledal
jakoukoliv souvislost s naším bezprostředním okolím.
Když se vydáme ke Sloupskošošůvským jeskyním, potkáme směrovku, která turisty upozorňuje na jeskyně,
caves (angl.), Höhlen (něm.), grottes
(fr.) nebo grotte (it.).
Co ale spojuje jeskyně s groteskou?

Když italští hledači pokladů ve 14. století prohledávali obydlí starověkých lidí,
narazili v podzemních obydlích – v jeskyních - na výzdobu nástěnnými malbami. O více jak století později pak byly
objevovány pod sutinami kdysi výstavných ... (2. tajenka křížovky)... a v jejich
podzemí zvláštní, tematicky až bizarní
dekorativní fresky z doby antického
Říma. Přídavné jméno grottesca doslovně znamená „z jeskyní“. Jako definice
bylo toto slovo použito pro „umělecká
díla podobná těm, která se nacházejí
v jeskyni“. Odvolává se na živý a hravý
sloh tehdy právě objevených (začátkem
16. stol.) dekorativních maleb v kdysi
výstavném, nyní dávno zapomenutém
... (1. tajenka křížovky) ... v Římě (Domus aurea). Tak tedy původně „lupiči
starožitností“ objevený fenomén dostal
vlastní označení. Teprve v 17. století se
přichytil i jiný význam: „neproporcionální, bizarní“ - umělecký obraz stile grottesco je odchylkou od normy, zjevnou
karikaturou, a proto se často používá
pro účely satiry a humoru. Hravá lehkost se stala obecnou charakteristikou
grotesknosti, tedy pojmu, který dnes
používáme nejen ve výtvarném umění
(např. ... (tajenka osmisměrky) ...), ale i
v literatuře, dramatickém umění, hudbě
a ve filmu.
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Legenda osmisměrka:

AFTA, AKTY, BAČA, BLÍN, CELA, ČLEN, DEKO, DENS, DORT, DŘÍK, EREB, ETEN, GUMA,
HRON, JARA, KMÍN, KOKS, LÁKY, MENU, MNICH, NEGR, NORY, OBŘI, OŘECH, PÍKY,
PRACH, ROUS, RÝGL, ŘÍPA, SAKA, STAH, ŠERO, ŠMÍR, TRNÍ, ÚNOS, URNY, VLEK,
VŘES, ASTER, BUŘTY, FILTR, FOUŇA, CHRLIČ, ISLÁM, KRTEK, PATKA, POCHVA, PONÍK, RAROH, RIKŠA, RTÍKY, ŠTIKA, BAROKO, BUNKRY, BYRETA, HUHLAT, KRYCHTA,
LESŇÁK, MALCHIT, MŠIČKA, PROVAZ, SAMOTA, STÍNKA, STUPNĚ, UČITEL, VENKOV,
ŽIVINY, BEGONIE, CENTRAL, INTERNA, NADROST, OTOČENÍ, ZKRATKA
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Keramika pro dospělé
Začínáme další ročník keramiky pro dospělé. Přijďte si zkusit práci s keramickou hlínou a odreagovat se od denních starostí, možná zjistíte, jak hezký
koníček to může být.
Scházíme se v keramické dílně sloupské základní školy - vstup zadním vchodem od benzínové stanice – jako do knihovny. První setkání se uskuteční ve
středu 29. září od 18:00 do 21:00, poplatek za veškerý materiál a vypálení
hotových výrobků je 300,-. Pokud Vám některý z dalších termínů nebude vyhovovat (scházíme se 1x za 14 dní), můžete přijít jen na některá setkání, výrobky
na Vás v dílně počkají.
Bližší informace podá Michaela Matějková
(724 307 173, matejkova.m@seznam.cz)

Informace pro občany
TRADIČNÍ MARTINSKÁ HUSA SE LETOS
Z ORGANIZAČNÍCH DŮVODŮ BOHUŽEL NEKONÁ.
Děkujeme za pochopení.

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 29. září 2021 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. prosince 2021.
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FOTOGALERIE

foto: Hynek Štrajt, Petr Bouda

