HŘEBENÁČ

1/2020
zpravodaj městyse sloup

FOTOGALERIE - ZIMNÍ SPORTOVÁNÍ VE SLOUPĚ

foto: Jiří Marek
foto titulní strany: Hynek Štrajt

Slovo úvodem

OBSAH
Aktuality z radnice....4
Prohlášení starosty.....4
Strategické
dokumenty..................4
Rozpočet 2020...........5
Vodné a stočné..........6
Napojení budovy
Zemspol.....................6
Přijetí u prezidenta.....7
Dětský lékař................8
Nebezpečný odpad...8
Květný pátek..............8
Usnesení....................8
My všichni školou
povinní.....................14

Z naší školy..............14
Z mateřské školky....16
Kulturní život ve
Sloupě.....................19

Tříkrálová sbírka.......19

Rozhovor s...............20
Sloupští skauti..........26
Společenská
kronika.....................28
Sport........................29

Fotbal.......................29
Tenis.........................30
Šachy.......................31
Zima na kluzišti.........36
Luštění pro
každého...................38

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
Česká republika i celý svět se nyní potýká s katastrofou
globálních rozměrů pandemií COVID-19.
Slovo koronavirus se v posledních dnech skloňuje ve
všech pádech. Slyšíme o něm ve sdělovacích prostředcích, diskutujeme navzájem, vyhledáváme informace
na internetu. Denně čteme čísla o navyšujícím se počtu
testovaných, nakažených, mrtvých. Vše, na co jsme byli
doposud zvyklí a co mělo řád, je najednou úplně jinak.
Dnes je téměř jisté, že virus neporazíme v krátkém
čase. A to proto, že nákaza se šíří agresivněji než doposud jiné epidemie podobného typu (SARS, MERS) a
obyvatelstvo nemá proti tomuto viru imunitu. Vláda musela přistoupit k řadě nepopulárních opatření. Uzavření škol,
zákaz kulturních akcí, zákaz shromažďování se a jiné. Postupně dochází k útlumu celé ekonomiky.
Smutné je, že se vše děje v době postní, v době příprav na největší křesťanské svátky roku -Velikonoce. Pro
naši obec je symbolickým začátkem Velikonoc Svatý týden, který oslavujeme poutí s názvem Květný pátek. Poutˇ
má u nás velmi dlouhou tradici, ale letos se neuskuteční.
Tíhu ochranných opatření pociťuje každý z nás. Ponesou ho rodiny, školy, firmy, organizátoři akcí. Dopady
omezení budou obrovské, nejen ekonomické.
Najednou máme společného nepřítele, společný zájem, společný cíl a sami bez druhých to nezvládneme.
Když je třeba, umíme si pomáhat. Šitím roušek, pomocí
s nákupem seniorům a lidem v karanténě, psychickou
podporou zdravotníkům…
Dnes v přímém přenosu vidíme, jak jsme křehcí a zranitelní. Berme tuto situaci jako životní zkoušku a výzvu přežít
tuto dobu důstojným způsobem.
Mgr. Petr Havelka
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AKTUALITY Z RADNICE
Prohlášení starosty k nouzovému
stavu
Vážení spoluobčané,
v současné době zažíváme světovou
pandemii nového koronaviru - SARSCoV-2, který způsobuje nemoc COVID-19. Stále platí nouzový stav, který
vyhlásila vláda ČR, aby zabránila jeho
šíření. Společně s tímto nařízením byla
přijata další opatření, kterými se musíme
jako občané řídit. Jsou uzavřeny školy,
omezen volný pohyb osob a uzavřeny jsou státní hranice. Uzavřeny byly i
veškeré obchody a restaurace. Nejdůležitější pro Sloup je, že prodejny
potravin, pekárna, drogerie, lékárna
a benzinová stanice zůstávají otevřené.
Všechna nařízení vlády, ministerstev a
informace z Jihomoravského kraje jsou
průběžně umísťována webové stránky

městyse: https://www.mestyssloup.
cz/, kde byla vytvořena speciální sekce ke KORONAVIRU. Sledujte prosím
vysílání televize a rozhlasu, hlášení místního rozhlasu, internet, či naše webové
stránky.
Může se stát, že někdo bude v karanténě nebo i onemocní. Chovejme se
v těchto případech důstojně a lidsky.
Tato událost může zasáhnout každého
z nás.
Opatření vlády nás mají chránit a chrání. Řešení asi nikdy nebudou dokonalá
pro všechny, ale nový virus je velkou
neznámou. Jedině zodpovědným přístupem k naplňování těchto opatření,
můžeme chránit sebe a své blízké.

Velmi si vážím všech těch, kdo se
vrhli na šití roušek, nabídli pomoc při
zajištění nákupů pro nejstarší občany atd.
Příkladně se zapojily
také šikovné švadlenky
Bára a Klára, které rozdaly spoustu vlastnoručně
ušitých roušek i místním
občanům.
Všem patří velké poděkování.
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Strategické dokumenty
Milí spoluobčané, městys Sloup v
současnosti zpracovává Strategii udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, Koncepci rozvoje sportu a Strategii
rozvoje turistického ruchu. V uvedených
dokumentech si chce městys vyjasnit
priority rozvoje a rozvrhnout konkrétní
činnosti na následující roky. Obracím se
tedy na Vás s žádostí o vyjádření názoru
na otázky uvedené v tomto dotazníku.
Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro určení hlavních rozvojových oblastí městyse. Sběr dotazníků
bude probíhat do 10. 4. 2020. Dotazníky je možné vyplnit v elektronické podobě na webových stránkách městyse
https://www.mestyssloup.cz/udalosti/rychle-zpravy-1/strategickedokumenty-mestyse-sloup-1587cs.
html nebo v papírové podobě.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený
zájem o budoucnost našeho městyse.
Rozpočet 2020
Na posledním loňském zasedání Zastupitelstva městyse Sloup byl schválen rozpočet městyse Sloup na rok
2020. Počítá se s celkovými příjmy +
financování ve výši 27 677,3 tis. Kč a
celkovými výdaji ve výši 27 677,3 Kč.
Rozpis rozpočtu, který byl schválen
na paragrafy, je dostupný na webových stránkách městyse Sloup https://www.mestyssloup.cz/urad-2/

rozpocet-mestyse/2020/. Mezi nejvýznamnější plánované akce se řadí
Napojení budovy ZEMSPOL a zokruhování vodovodu (bude zahájeno v jarních
měsících), Chodník podél silnice II. třídy
č. 373 ke vstupu do jeskyně (čekáme
na vyhodnocení podané žádosti o dotaci na SFDI), Protipovodňová opatření
– modernizace stávajícího rozhlasu (čekáme na vyhodnocení podané žádosti
o dotaci na OPŽP), Obnova NN (investiční akce společnosti E.on) a výměna
veřejného osvětlení (aktuálně probíhá
výstavba). Dále byly podány žádosti
o dotaci na MMR, kdy řešíme kompletní
rekonstrukci podlahy v tělocvičně ZŠ
Sloup a dále výstavbu workoutového
hřiště v areálu venkovního hřiště u ZŠ
Sloup. Jihomoravský kraj žádáme o příspěvek na opravu v kulturním domě.
V plánu je výměna podlahové krytiny na
balkóně v hlavním sále. Stávající stropní a nástěnná svítidla v prostorách sálu
budou zredukována na nižší počet a
budou osazena nová LED svítidla. Dále
bude provedena výměna obkladů, dlažeb a zařizovacích předmětů sociálního
zařízení vedle jeviště – bez zásahu do
dispozice stavby. Žádost o dotaci byla
podána také na dokončení výměny regálů v knihovně a doplnění vybavení.
Pro místní jednotku SDH žádáme o dotaci na opravu šatny a výměnu kotle,
včetně příslušenství v hasičské zbrojnici.
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Výše vodného a stočného pro rok
2020
Cena vody ve Sloupě je tvořena součtem vodného a stočného.
1) O výši vodného na příslušný rok
rozhoduje
zastupitelstvo
městyse
Sloup. Provozovatel VAS, a. s. - Boskovice předložil kalkulaci na rok 2020.
Kromě inflačních nárůstů a tím obecně
tlaku na navyšování některých kalkulačních položek nejsou pro rok 2020 očekávány žádné významné negativní vlivy.
Pozitivním jevem pro příští roky bude pro
neplátce daně z přidané hodnoty, tedy
zejména obyvatelstvo, přeřazení vodného a stočného z 15% do 10% sazby
DPH a tím snížení konečných cen o 5%.
Vzhledem k fakturačním cyklům a datu,
odkdy bude toto platit (5-6/2020), bude
toto snižování nabíhat postupně až do
roku 2021. Nutno zdůraznit, že v kalkulaci není zahrnuta žádná významnější
oprava vodovodní infrastruktury. Zastupitelstvo na svém zasedání dne 11.
12. 2019 schválilo Variantu 3 – nárůst
ceny o 8,83 %, tj. vodné 37,00 Kč/m3
(+3,00 Kč/m3), 37,00 Kč/m3 bez DPH,
tedy 42,55 Kč/m3 včetně DPH. Nájemné 171,50 Kč. Pro představu - zvýšení ceny vodného v maximální variantě
celkem o 3,00 Kč/m3 představuje pro
jednoho obyvatele obce při průměrné
spotřebě 30m3/rok zvýšení nákladů na
vodné a stočné o cca 90 Kč za rok (při
nezměněné sazbě DPH).
6

2) Cena stočného je v kompetenci
Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV
a kanalizace. Zde probíhala před koncem roku jednání o možnostech ceny
stočného na rok 2020. Opětovně bylo
vyhověno žádosti na SFŽP, cena na
rok 2020 tak zůstává na úrovni ceny
loňského roku, což je 61,76 Kč/m3 bez
DPH, tedy 71,02 Kč/m3 včetně DPH.
Celková částka vodné + stočné
pro rok 2020 ve Sloupě činí 113,57
Kč/m3, včetně DPH.
Podrobné informace k ceně vody uvádí Vodárenská akciová společnost, a.s.
na svých webových stránkách: http://
vodarenska.cz/cena-vody-boskovice/
Napojení budovy ZEMSPOL
zokruhování vodovodu

a

Jednou z plánovaných akcí v letošním roce bude prodloužení kanalizace
k budově ZEMSPOLU a zokruhování
vodovodu. Kanalizace v ulici není vedena a touto novou stokou budou odváděny splaškové odpadní vody z areálu
ZEMSPOL, a. s. Akce je plně v souladu
s platným územním plánem městyse
Sloup. Vodovod je starý litinový řad LT
DN 100. Potrubí je zanesené a obalené
železitými usazeninami a při zvýšení odběru dochází vlivem uvolnění železitých
sedimentů k zakalení vody zejm. pro
odběratele Zemspol, a. s. Výsledkem
zokruhováním vodovodu bude zlepše-
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ní kvality vody na koncových větvích a
možnost využít nového zokruhování při
případných odstávkách při poruchách
na části vodovodní sítě. Zastupitelstvo
městyse Sloup rozhodlo na svém zasedání dne 18. 2. 2020 o účasti městyse Sloup na financování díla „SLOUP,
Zemspol – zokruhování vodovodu a
prodloužení kanalizace“ ve výši 2 708
000 Kč bez DPH, prováděné Svazkem
obcí Sloup, Šošůvka – ČOV A KANALIZACE jako investorem. Výstavba bude
zahájena v jarních měsících.

voj. Jejím cílem je povzbudit obyvatele
venkova, aby se aktivně účastnili rozvoje své obce, rozvíjeli místní tradice nebo
se zapojovali do společenského života.

Přijetí u prezidenta a premiéra ČR
dne 29.1.2020
V rámci oslav 25. výročí založení
soutěže Vesnice roku prezident Miloš
Zeman a premiér Andrej Babiš (ANO)
přijali starosty všech obcí, které se od
roku 1995 staly Vesnicí roku. Soutěž
organizuje ministerstvo pro místní roz-
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Chce také představit aktivity obcí. Klání poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu
venkova ČR v roce 1995 pod názvem
Soutěž o nejzdařilejší program obnovy
vesnice. Postupně se k vyhlašovatelům
připojilo Ministerstvo pro místní rozvoj,
Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo
zemědělství. Vítězné obce dostaly na
přijetí pozvánky pro dvě osoby, dostavit se tak mohl její současný starosta i
její představitel z doby vítězství. Městys
Sloup zastupoval Martin Mikulášek a
Josef Mikulášek. S Andrejem Babišem
proběhlo setkání na Úřadu vlády ČR v
dopoledních hodinách a Miloš Zeman
přijal zástupce obcí odpoledne na Pražském hradě.
Dětský lékař ve Sloupě
Ke konci minulého roku byla uzavřena ordinace paní doktorky Pořízkové pro
děti a dorost. Jiného lékaře se i přes vynaložené úsilí nepodařilo najít. K tomuto tématu se musím ostře ohradit proti
tvrzení, že zastupitelstvo, potažmo starosta nepodnikli nic pro zajištění nového
lékaře. Uvádím, že místní samospráva s
tím nemá opravdu nic moc společného. Dětští lékaři (pediatři) prostě nejsou
a ruší se ordinace napříč celou Českou
republikou. Je to spíše otázka na vládu,
potažmo ministerstvo zdravotnictví, proč
nechali zajít tuto situaci až do současného žalostného stavu. Děti tak byly přeregistrovány do Blanska, Rájce – Jestřebí,
případně do Boskovic.
8

Svoz nebezpečného odpadu
Informujeme občany, že jarní svoz
nebezpečného odpadu se uskuteční v
termínu 2.5.2020 od 9:30 – 10:00 hodin. Bude již tradičně jedno stanoviště
za kulturním domem. Nebezpečný odpad navážejte v uvedený čas a předávejte přímo pracovníkům svozové firmy.
Současně proběhne sběr elektroodpadu, který na požádání odveze pan Nejezchleb.
Květný pátek
Na základě vyhlášení nouzového stavu a přijatých opatření vlády ČR se tato
pouť letos neuskuteční.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 5/2019 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 11. 12. 2019
U1/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Mgr. Michaelu Matějkovou a Oskara
Nováka, zapisovatelku Anetu Suchou.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U1/11.12.2019 bylo
schváleno.
U2/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje program dnešního
zasedání.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0,
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zdržel se 0. Usnesení U2/11.12.2019
bylo schváleno.
U3/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření městyse Sloup za období
leden až říjen 2019. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U3/11.12.2019 bylo schváleno.
U4/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo zprávu o plnění usnesení a zápisy výborů na vědomí. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U4/11.12.2019 bylo
schváleno.
U5/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje obecně závazné
vyhlášky městyse Sloup o místních
poplatcích - Z užívání veřejného prostranství., Z pobytu., Za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Ze psů. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U5/11.12.2019 bylo schváleno.
U6/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje k ceně vodného
na rok 2020 - Variantu 3 –nárůst ceny o
8,83 %, tj. Vodné 37,00 Kč/m3 (+3,00
Kč/m3), 37,00 Kč/m3 bez DPH. Nájemné 171,50 Kč. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U6/11.12.2019 bylo schváleno.
U7/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí informace

ohledně plánované ceny stočného pro
rok 2020 ve výši 61,76 Kč/m3 bez
DPH, tedy 71,02 Kč/m3 včetně DPH.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U7/11.12.2019 bylo
schváleno.
U8/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Řád veřejného
pohřebiště městyse Sloup, kterým je
upraven provoz veřejného pohřebiště
v městysi Sloup. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U8/11.12.2019 bylo schváleno.
U9/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Rozpočet městyse Sloup na rok 2020 v příjmové i
ve výdajové části na paragrafy. Příjmy
+ financování celkem 27 677 300 Kč,
výdaje celkem 27 677 300 Kč. Návrh
rozpočtu tvoří přílohu zápisu. Výsledek
hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U9/11.12.2019 bylo schváleno.
U10/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Sloup na
2020-2022. Schválený dokument tvoří přílohu zápisu. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U10/11.12.2019 bylo schváleno.
U11/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
rozpočet příspěvkových organizací MŠ
Sloup a ZŠ Sloup na rok 2020, včet9
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ně střednědobého výhledu rozpočtu na
roky 2021 a 2022 bez připomínek. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U11/11.12.2019 bylo
schváleno.
U12/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1/2019 Základní školy Sloup, příspěvkové organizace.
Rozpočet příjmů i výdajů se upravuje o
částku 1.362.000 Kč. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U12/11.12.2019 bylo schváleno.
U13/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje základní škole Sloup čerpání prostředků rezervního
fondu na úhradu ztráty za rok 2019 do
výše 1.200.000 Kč. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U13/11.12.2019 bylo schváleno.
U14/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí navýšení úplaty ve školní družině ZŠ Sloup
s platností od 1.2.2020. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení U14/11.12.2019 bylo schváleno.
U15/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje mateřské škole
Sloup převod finančních prostředků z
rezervního do investičního fondu a současně schvaluje čerpání prostředků z
investičního fondu do výše 48.000 Kč.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U15/11.12.2019 bylo
10

schváleno.
U16/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu č.
VPI/MJ/2019/00149, překládka „VPIC
Sloup BK chodník podél sil. II_373 s
Českou telekomunikační infrastrukturou
a.s. a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U16/11.12.2019 bylo
schváleno.
U17/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje směrnici č.
9/1, Vysílání na pracovní cesty, cestovní náhrady s účinností od 12.12.2019.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U17/11.12.2019 bylo
schváleno.
U18/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje směrnici č. 17,
Pro poskytování ošatného s účinností
od 15. 12. 2019. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U18/11.12.2019 bylo schváleno.
U19/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Přílohu č. 1 na rok
2020 ke Smlouvě o sběru, svozu a odstranění odpadu č. 642002 ve znění
pozdějších dodatků s firmou SUEZ CZ
a.s. a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U19/11.12.2019 bylo
schváleno.
U20/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 5
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s platností do 31.12.2020 ke Smlouvě o nájmu a provozování zdroje tepla
č. 24/2007 NP, ve znění pozdějších
dodatků se společností ZT Energy
s.r.o., Blansko. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U20/11.12.2019 bylo schváleno.
U21/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 7/2019 a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 8/2019. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U21/11.12.2019 bylo
schváleno.
U22/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci Rekonstrukce podlahy
tělocvičny ZŠ Sloup (DT: 117d8210B)
a na akci Výstavba workoutového hřiště ve Sloupě (DT: 117d8210H). Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U22/11.12.2019 bylo
schváleno.
U23/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční dary
občanům v celkové výši 97 500 Kč
(jmenný seznam je přílohou zápisu). Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U23/11.12.2019 bylo
schváleno.
U24/11.12.2019 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo „Sloup – napojení vrtu

SL-2-18 Do VDJ“ – Projekt a pověřuje
starostu podpisem. Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U24/11.12.2019 bylo schváleno.
U25/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup neschvaluje nákup
pozemků dle LV č. 886 k.ú. Sloup V
Moravském krasu. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U25/11.12.2019 bylo schváleno.
U26/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje
Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o spolupráci ze dne
12.5.2014 se společností DIMATEX CS, spol. s r.o. a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U26/11.12.2019 bylo schváleno.
U27/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách
(nedochází k navýšení): místostarosta
9.500 Kč, předseda výboru 2.000 Kč,
člen výboru 1.700 Kč, zastupitel bez
dalších funkcí 900 Kč. Odměna bude
poskytována s platností od 01. 01.
2020. V případě nástupu náhradníka
na uvolněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce. Vý11
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sledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U27/11.12.2019 bylo
schváleno.
U28/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup v souladu s § 77 odst.
3 písm. b) zákona o obcích stanovuje,
že při souběhu výkonu několika funkcí
se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za
výkon funkce, za niž podle rozhodnutí
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
Výsledek hlasování pro 9, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U28/11.12.2019 bylo
schváleno.
U29/11.12.2019
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje vyřazení a
prodej nepotřebného majetku z požární
zbrojnice, dle přílohy, která je nedílnou
součástí zápisu. Výsledek hlasování
pro 9, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U29/11.12.2019 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 1/2020 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 18.2.2020
U1/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovatele zápisu
Mgr. Petra Havelku a Vladimíra Čípka,
zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovu. Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi
se 1 (Mgr. Petr Havelka). Usnesení
U1/18.02.2020 bylo schváleno.
U2/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje doplnění programu zasedání zastupitelstva o bod
12

Projednání smlouvy o účasti městyse
Sloup na financování díla „Sloup, Zemspol – zokruhování vodovodu a prodloužení kanalizace“. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení
U2/18.02.2020 bylo schváleno.
U3/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje navržený program
dnešního zasedání. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U3/18.02.2020 bylo schváleno.
U4/18.02.2020
Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu č.:
1030051051/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, (umístění
kabelu NN) „ Sloup – úprava DS, 14
RD, TRAMACO“, (jednorázová úplata
1 000 Kč bez DPH) na pozemku parc.
č. 1125 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, s E.ON Distribuce, a.s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Výsledek
hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení U4/18.02.2020 bylo schváleno.
U5/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
„Prodloužení kanalizace podél silnice
II/377, Sloup“, část pozemku parc. č.
660/2 v k.ú. Sloup v Moravském krasu s Jihomoravským krajem za úplatu
dle sazebníku Jihomoravského kraje ( 5
000 Kč + 5 Kč za každý bm nad 50 m)
a pověřuje starostu podpisem smlou-
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vy. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U5/18.02.2020
bylo schváleno.
U6/18.2.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje pronájem pečovatelského bytu č. 259/5 paní A.S.
(Sloup) a byt 279/4 paní M.T. (Sloup)
a pověřuje starostu podpisem nájemních smluv. Výsledek hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U6/18.02.2020 bylo schváleno.
U7/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse Sloup k datu
31.12.2019 včetně inventarizační zprávy a dále schvaluje vyřazení majetku
dle návrhu na vyřazení majetku, který
je nedílnou součástí zápisu. Výsledek
hlasování: pro 7, proti 0, zdržel se 0.
Usnesení U7/18.02.2020 bylo schváleno.
U8/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje individuální dotaci
z rozpočtu městyse Sloup, ve výši 350
tis. Kč, včetně Veřejnoprávní smlouvy
č. 1/2020 a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U8/18.02.2020
bylo schváleno.
U9/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s Městem Blanskem pro
rok 2020 (na služby sociální prevence

částku ve výši 8 000 Kč a na služby
sociální péče částku ve výši 22 000 Kč)
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0 . Usnesení U9/18.02.2020
bylo schváleno.
U10/18.02.2020
Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje
Rozpočtové opatření č. 1/2020. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdržel
se 0. Usnesení U10/18.02.2020 bylo
schváleno.
U11/18.02.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dary pro
MO svazu tělesně postižených Sloup,
Šošůvka a Vysočany ve výši 3.500 Kč
a pro Český svaz včelařů, z.s. ve výši
7000 Kč a pověřuje starostu podpisem
darovacích smluv. Výsledek hlasování:
pro 7, proti 0, zdržel se 0. Usnesení
U11/18.02.2020 bylo schváleno.
U 12/18.02.2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu o
účasti městyse Sloup na financování
díla SLOUP, Zemspol – zokruhování
vodovodu a prodloužení kanalizace“
ve výši 2 708 000 Kč bez DPH, prováděné Svazkem obcí Sloup, Šošůvka
– ČOV A KANALIZACE jako investorem
a pověřuje starostu podpisem smlouvy. Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdržel se 0. Usnesení U12/18.02.2020
bylo schváleno.
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My všichni školou povinní

MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Vzhledem k mimořádnému opatření Ministerstva zdravotnic-

bližší době podaří do školy investovat
mnoho milionů. Vše probíhá za úzké
spolupráce s panem starostou a zastupitelstvem. Zde je stručný výčet některých novinek:

tví o uzavření škol se

•

Nová počítačová učebna

všechny plánované

•

Nová přírodopisná učebna

•

Chemická laboratoř

•

Moderní pomůcky pro přírodovědné předměty

•

Bezbariérový vstup do školy
včetně plošinového výtahu

•

Kompletní výměna všech počítačů včetně programového
vybavení

•

Nový vstupní chodník včetně
kruhového atria a zeleně

•

Podlaha v tělocvičně

•

Workoutové hřiště.

školní akce do odvolání
ruší.
Novinky a plány
Na příští školní rok hledáme pro anglickou konverzaci rodilého mluvčího.
Jednání s certifikovaným lektorem panem Nielem Thomasem jsou na dobré
cestě. Pedagogický sbor rozšíří také
speciální pedagog.
Žáci 3. A si užívají novou interaktivní
tabuli; na druhém stupni jsme ve čtyřech třídách měnili původní nábytek,
světla a kryty na radiátory. Vybavení
školy je třeba neustále opravovat a vyměňovat; ještě pořád máme dost místností, ve kterých najdete „retro“ výbavu
z roku 1982.
Díky evropským dotacím, které vyřizuje sama škola i zřizovatel, se v nej14

Již brzy by měla probíhat první výběrová řízení a realizaci zakázek předpokládáme v létě a na podzim 2020.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

My všichni školou povinní

Úspěšné zorganizování cenově dostupných školních lyžařských kurzů pro děti z prvního i druhého stupně
je v našich sněhových podmínkách téměř zázrak. Letos se v obou případech povedl a za to patří velké
poděkování všem vyučujícím, kteří akce připravovali.
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Z naší mateřské školky
„Jede, jede poštovský panáček,
jede, jede poštovský pán.“
Zima pomalu odchází, ale ještě než
se s ní definitivně rozloučíme, zaslouží si malé ohlédnutí za tím, co jsme
v mateřské škole v posledních měsících prožili a společně se naučili.
Leden dětem přinesl vytouženou

16

sněhovou a mrazivou nadílku, a tak
jsme mohli konečně vyrazit bobovat
a jezdit na lopatách na školní zahradě. Vyšlapávali jsme si cestičky
v čerstvém sněhu a při procházkách
do okolí hledali stopy zvířat a ptáčků.
V teple ve třídě jsme si vyzkoušeli různé pokusy s vodou, ledem a sněhem,
bublali jsme si brčky a moc nás to
bavilo. Při tzv. pohádkovém dnu děti
přišly převlečené do kostýmů oblíbených pohádkových hrdinů a hrály si na

My všichni školou povinní

17

My všichni školou povinní

různé pohádky. Přijela za námi opět
muzikoterapeutka paní E. Sádlíková a
roztančila, ohřála i zrelaxovala všechny v kouzelném hudebním příběhu
s názvem Putování Afrikou.
V únoru proběhla depistáž dětí
předškolního věku zajišťovaná speciálními pedagožkami z PPP Blansko. Poté jsme se začali připravovat
na velký školkový karneval. Děti pomohly paním učitelkám vyzdobit třídu
a vstupní prostory MŠ a vše mohlo
začít. Dopoledne plné soutěží, her,
písniček, tanečků a hlavně sladkých
odměn si všechny děti pořádně užily
a domů odcházely s frkačkou a balónkem. Koncem měsíce nás navštívilo Medouškovo divadélko s pohádkou
Barborka a cucavé bonbóny, která
veselým způsobem vyprávěla o tom,
jak to dopadne, když se jí hodně bonbónů a nečistí se zoubky.
Březen jsme začali hrami na různá
povolání a tradiční řemesla. Děti si
v papírových kuchařských čepicích
zahrály na kuchaře a samy zkoušely nakrájet si ovoce na svačinku či
namazat pomazánkou chleba. Starší děti namalovaly několik pěkných
obrázků zvířat v lese do vyhlášené
soutěže mysliveckého spolku a teď
jsme všichni zvědaví, jak dopadneme. Držte nám, prosím, palce. Balík
se soutěžními obrázky jsme šli všichni
společně zanést na poštu a u toho se
18

podívali, jak pracuje paní poštmistrová a kde můžeme ve Sloupě házet
do schránky dopisy. Ve školce si děti
vyráběly z papíru vlastní obálky a dopisy do nich si podle vlastní fantazie
namalovaly.
Při zábavně vzdělávacím pořadu
s názvem Malý stavitel jsme se všichni na chvíli proměnili ve stavbaře a
během dopoledne vystavěli z kostek
model opravdového města. Ve dvojicích si děti postavily např. školku, nemocnici, radnici, kostel, policejní a hasičskou stanici nebo divadlo. Budovy
jsme umístili podél silnice a vše pak
společně s instruktorem z Malé technické univerzity zakreslili do mapy.
Děti zde přirozeně a hravou formou
rozvíjely své technické schopnosti a
dovednosti a především spolupráci
s ostatními kamarády ze školky. Další lekce Malé technické univerzity na
nás čeká na jaře a děti i paní učitelky
už se na ni už moc těší.
Krásné jarní dny Vám ze školky
přeje
Bc. Marcela Houdková
ředitelka MŠ

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátek nového roku 2020 byl spojen s jubilejním dvacátým ročníkem
Tříkrálové sbírky. Do největší dobrovolnické akce u nás se tradičně opět
zapojili také koledníci ze Sloupu a prostřednictvím peněžních darů i občané
naší obce.
Do ulic vyrazily skupinky sloupských
koledníků v sobotu 4. 1.2020. Celostátní sbírku pořádá Charita Česká republika, která shromážděné prostředky
využívá na různé charitativní projekty.
Oblastní charita Blansko, která je grantem Tříkrálové sbírky, letos ze Slou-

pu obdržela částku
32.626 Kč. Celková
částka za Oblastní
charitu Blansko je 2.475.619 Kč.
Z výtěžku Tříkrálové sbírky hodlá blanenská Charita podpořit Mobilní hospic sv. Martina, charitní záchrannou
síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu
ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi, podpora rodin s dětmi v nouzi,
pomoc seniorům a zdravotně postiženým, rozvoj půjčovny kompenzačních
pomůcek.
Poděkování náleží Vám – vážení a
milí spoluobčané, kteří jste jakoukoliv

19

Kultura

finanční částkou přispěli do Tříkrálové
sbírky či jste odeslali dárcovskou DMS.
Každá koruna pomáhá.
Hlavní zásluha na výsledku Tříkrálové
sbírky ve Sloupě je u našich koledníků, kterými pro letošní rok byli: Martina
Lusková, Veronika Mikulášková, Viktorie
Mikulášková, Vojtěch Štrajt, Jan Štrajt,
Šimon Štrajt, Stanislava Hasoňová, Karolína Šindelková, Šimon Šebela, Lukáš Suchý. Všichni koledníci s radostí
a ochotou ve svém volném čase zodpovědně splnili tuto službu pro doboru
věc, za což jim patří velký dík.
V neposlední řadě bych ráda touto
cestou poděkovala paní Boženě Krátké, která po řadu dlouhých let byla
dobrovolnou organizátorkou Tříkrálové
sbírky ve Sloupu. Nyní tuto pomyslnou
“štafetu” předává dále. Paní Krátká,
moc Vám za vše děkujeme!
Aneta Suchá
ROZHOVOR S ...
Ještě před pár lety obklopovaly naši
vesničku střediskovou hluboké jehličnaté lesy. Jenže co bylo dříve, dnes
už není. Místo vzrostlého lesa tu vůkol
máme paseku, a to doslova. Přiznám
se, dřívější stav se mi líbil víc, teď mě
pohled na holé kopce se sem tam trčícím uschlým stromem až rozesmutní.
Jenže - slovy klasika – může se nám
to nelíbit, můžeme s tím nesouhlasit,
20

ale to je tak všechno, co s tím můžeme
dělat.
Poslední dobou probíhá nejen v okolí
Sloupu masívní kácení smrkových lesů.
Nerovný boj svádějí vlastníci lesů a
správci revírů s nepatrným broukem lýkožroutem smrkovým vulgo kůrovcem,
který má, bohužel, značnou výhodu v
početní převaze a spojence v podobě
měnícího se klimatu. Co navíc nestačí
zlikvidovat vyschlá zem a kůrovec, to
dokoná vichřice. Jak to spolu všechno
souvisí? Dá se s těmito morovými ranami vůbec bojovat? Ptáme se Milana
Nováka, revírníka revíru Macocha, Lesní správa Černá Hora, Lesy ČR.
Milane, co může za to, že lesy
dnes vypadají tak, jak vypadají?
Kůrovec. Ale tou hlavní příčinou je
dlouhotrvající sucho. Smrky jsou suchem oslabeny a nedokážou se kůrovci ubránit. Při běžném vláhovém režimu
normální zdravý smrk kůrovce zalije
pryskyřicí. Když je strom oslabený, tak
to nedokáže. Sucha trvají už od roku
2015 a loni to vygradovalo. Je zajímavé, že loni, aspoň u mně v revíru,
napadl kůrovec nejvíce lokality, kde
za běžného stavu bývala vláha. Jak ty
stromy byly dlouhodobě zvyklé na vlhko, najednou tím nedostatkem vody
byly v daleko větším stresu než stromy,
které byly zvyklé růst na sušších místech. Tam ten kůrovec nejvíc zaútočil.

Kultura

větrnou kalamitu v revíru
jsem měl v roce 2010, to
spadlo asi 10 tisíc kubíků
dřeva. Teď taky něco málo
popadalo, ale řekl bych
běžný stav. Bohužel některé bývalé souvislé porosty jsou teď otevřené od
kůrovce a v místech, kde
se vítr opře do těch stěn,
tam pár stromů vždycky
popadá. Ale tentokrát to
naštěstí žádná výjimečná
vichřice nebyla.
Stresovaný strom vyzařuje určitou vůni
a kůrovec cítí, kde má šanci.
Je vůbec šance, jak se tomuto
škůdci účinně bránit? Má kůrovec
i nějaké přirozené nepřátele?

Dělá se vůbec v dnešní
době plánovaná těžba nebo se jen
likvidují kalamity?

Tak nějaké nepřátele má, třeba pestrokrovečníky, lumčíky nebo plísně… To
ale neumíme zařídit, aby byli v takovém
množství, že by ho dokázali likvidovat.
Takže nám nezbývá nic jiného než „odporná chemie“ a kácet. Je taky důležité, aby stejně postupovali všichni majitelé lesů, aby kůrovec z už napadených
stromů nepřelétával do těch zatím ještě
zdravých porostů.

Nejvíce se kácí kvůli kůrovcové kalamitě. Úmyslné těžby už jsme nedělali
několik let, aspoň tedy u mě v revíru.
Úmyslné těžby vycházejí z mýtné zralosti porostu, která je u nás průměrně
kolem 100 až 120 let. Smrk v hospodářských lesích dosáhne určitého fyzického věku a porosty se pak začínají
rozpadat. Čím je porost starší, tím víc
stoupá podíl hniloby. V hospodářských
lesích se proto zhruba v 80 – 90 letech postupně začíná s obnovou a
končí se v těch 100, 120 letech.

Jaké škody tady v lesích napáchaly ty nedávné vichřice?

Jakými druhy se dnes porosty obnovují?

Žádná extrémní kalamita to nebyla,
podobné přicházejí každý rok. Největší

Hospodaříme podle lesního hospodářského plánu. Snažíme se hospo21

Sloupská plesová sezóna

sloupská plesová
sezóna 2020
Školní ples
Farní ples
Obecní ples
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dařit citlivě a vracet do lesa původní
druhy, které jsou v daných podmínkách
odolnější proti škůdcům, to znamená
hlavně listnáče.
Takže poučení z chyb let minulých?
Určitě ano. Smrková monokultura
není to pravé ořechové, i když je to nejekonomičtější dřevina. Naši předkové
sázeli smrky ve víře, že na tom vydělají.
Změnili tím úplně charakter a strukturu lesů, protože tady u nás je přirozený hlavně buk, v nižších polohách do
500 metrů dub, s příměsí jedlí, javorů,
lip. Smrk tady vlastně původně nebyl,
je to horská dřevina, z oblastí, kde je
více srážek. Za normálních okolností
tady přežíval. Ale teď, když jsou sucha,
se nedokáže se svým povrchovým kořenovým systémem a velkým výparem
tak rychle přizpůsobit. Právě proto se
tady přemnožil kůrovec, který likviduje
nepůvodní oslabené porosty.
Ještě mě zajímá, jaký dopad má
současný stav lesů na jejich obyvatele, tedy lesní zvěř?
Těm to maximálně vyhovuje. Vysoký
les, kde není žádná tráva, žádná krytina, není se kde schovat, není tam co
sežrat, to pro ně není moc výhodné.
Čím víc pasek, čím víc trávy, čím víc
mladých stromků, tím víc se všichni
srnci, zajíci a divočáci radují :-). Smrkový les nemá žádný význam ani pro
26

ptactvo. Oproti tomu starý listnatý les
je doupný, tam se ptákům daří velice
dobře.
Jana Pokladníková
SLOUPŠTÍ SKAUTI
14. skautský oddíl Úsvit slaví 5 let od
založení! V pátek 13. března 2015 se
ve Sloupu potkala skupinka lidí oslovená tehdejším vůdcem blanenského
skautského střediska a rozhodla se, že
zde založí skautský oddíl. Plní nadšení
a očekávání nás v tu chvíli asi nikoho
nenapadlo, jak bude vypadat náš oddíl za 5 let a kolik společných skvělých
zážitků nás čeká. Toto půlkulaté výročí jsme oslavili s celým oddílem, rodiči
a hosty na začátku března v kulturním
domě ve Sloupu, kde proběhlo i představení nového oddílového praporu.
Úplně první akcí, které jsme se zúčastnili, byla skautská pouť v dubnu

Kultura

2015, která se shodou okolností konala u nás ve Sloupu. Této pouti se
zúčastnilo 400 skautů z brněnské
diecéze. Bezvadně jsme si to užili a
byli jsme plní energie a nadšení do další skautské činnosti. Hned po ní jsme
začali připravovat náš první tábor, který se konal v srpnu na louce Norbetka
u Vysočan. Během dalších měsíců a let
pravidelně připravujeme a účastníme
se různých akcí. Kromě družinových
schůzek, které probíhají každý týden,
jsou to např. skautské závody, kde
mezi sebou soutěží děti stejného věku
v různých dovednostech a znalostech,
výpravy během celého roku, skautské
poutě, výpomoc na akcích jako je Medový jarmark nebo Den dětí ve Sloupu

a samozřejmě letní tábory, které jsou
vrcholem skautského roku, ke kterému
se snažíme směřovat na našich schůzkách.
Začínali jsme ve dvou družinkách –
jedna pro holky a druhá pro kluky. Při
prvním oficiálním zápisu členů nás bylo
38. Nyní máme šest fungujících družinek rozdělených podle věku a pohlaví
a celkově nás je v oddíle 56, z toho 46
členů do 18 let.
Chtěli bychom moc poděkovat obci,
farnosti, rodičům a dětem za důvěru a
podporu.
Anežka a Martina Luskovy
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NAROZENÉ DĚTI

Duben

Vojtěch Flek

Jan Kotláň

Julia Řehořková
Jiřina Kutilová

Mikuláš Kugler

Jiří Mynařík

Marie Prosrová

Ladislav Pařízek
Květen

OPUSTILI NÁS

Pavel Heger
Josef Grim
František Opatřil
Ludmila Jančíková
Anna Hlaváčková

Květoslava Eiblová

MUDr. Michaela Grigerová
František Kouřil
Jitka Sehnalová
Karla Jermolajevová
Helena Vašířová
Červen

Marie Čumová

Miroslava Dvořáková
Pavel Vymazal
Jarmila Kučerová

JUBILANTI

V jarních měsících roku 2020

oslaví životní jubileum tito spoluobčané:
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Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!

Sport

SPORT
FOTBAL
Pro hráče naší TJ začalo jaro téměř o
dva měsíce dříve, než to kalendářní. Jde
o jaro fotbalové. Od počátku února pravidelně každé pondělí trénují naši hráči
pod vedením trenéra Radima Farníka v
rámci zimní přípravy na umělém povrchu
v Blansku. Ovšem, že by mezi hráči byl
zájem o trénink velký, se rozhodně říct
nedá. Účast je spíše průměrná. Ve snaze snížit náklady za pronájem využíváme
polovinu hřiště společně s Rudicí. A tak,
když je hráčů málo, trénujeme společně.
To se stává bohužel často. Sami bychom
trénovat nebyli schopni. Letošní příznivé
klimatické podmínky umožní od poloviny
března využívat už i přírodní trávník u nás
a tak lze jen doufat, že se tréninková morálka rapidně zlepší.
Začátek jarní části sezóny se kvapem
blíží a ještě před jejím zahájením sehrajeme přátelský přípravný zápas s Ráječkem
22. 3. 2020. O body naostro se začne
hrát o posledním březnovém víkendu
28. nebo 29. března a náš tým zajíždí do
Svitávky. Našim domácím hracím dnem
bude sobota s výjimkou prvního domácího utkání, kdy v neděli 5. dubna přivítáme na našem hřišti vedoucí tým III. třídy
Knínice. Potom už až do konce sezóny
budeme hrát doma v sobotu ve čtrnáctidenním cyklu. Po Knínicích (0:6) hrajeme

na
Velikonoce
ve Vavřinci (4:5),
doma volno, ve Vranové (0:1), doma
Kořenec (0:2), na Lipůvce (5:1), doma
Ostrov (1:1), venku Benešov (6:2), doma
Vísky (3:3), v Kotvrdovicích (3:2) a sezónu zakončíme doma s Cetkovicemi (3:4),
což je odložený zápas prvního jarního
kola.
Připomeňme si ještě pro pořádek fakt,
že jsme po podzimu na 6. místě ze 13.
účastníků (Drnovice“B“ vystoupily ze
soutěže), získali jsme 20 bodů, vedoucí
Knínice jich mají 32 bodů. Na někdy druhé, postupové místo do OP, ztrácíme 6
bodů. Bude-li se postupovat i ze 2. místa rozhodne, zda z I.B sestoupí zástupce
našeho okresu a my se chceme o toto
místo ještě poprat.
Kádr týmu se přes zimu téměř nezměnil. Stále nemůžeme počítat s jednou z opor, Petrem Žilkou, který by mohl
naskočit od podzimu na hrací plochu,
trénuje, už na podzim zraněný, Zbyněk
Musil. Do kolonky ztrát si bohužel musíme napsat odchod Petra Mikšovského,
autora 6 podzimních gólů, vrací se do
Vilémovic. Snahou výboru je mužstvo
posílit. Jednáme s několika hráči, jak to
dopadne, se uvidí až koncem března,
kdy končí přestupní termín.
Výbor FO stále hledá zájemce o místo
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trenéra k žákům (placená funkce). V případě, že toto místo se podaří obsadit,
rádi bychom od podzimu přihlásili žáky
do soutěže. Zájemci, hlaste se u členů
výboru FO.
Ten, kdo si i v době zimní pauzy našel
cestu do fotbalového areálu, jistě zaregistroval škody, které nám na budovách
způsobily popadané stromy vlivem silného větru na konci února. Doufám, že se
nám vše podaří opravit do začátku jarní
sezóny. Uvítáme každou pomoc, pracujeme vždy v sobotu od 9:00 – 12:00
hodin.
Vzhledem k současné situaci v ČR
byly až do odvolání všechny zápasy a
tréninky zrušeny.
Zdeněk Kučera
TENIS
Zimní tenisová příprava se přehoupla
do své druhé poloviny, děti opět trénují
v nafukovací hale V Blansku, pevné hale
ve Žďárné a tělocvičně místní ZŠ. Někteří
pak individuálně i v dalších halách v okolí.
Dlouhou zimní přípravu jim zpestřují turnaje, kterých je každých víkend na výběr
velké množství.
Velkého úspěchu na jednom z nich dosáhla Vali Boudová, která se zúčastnila
halového oblastního přeboru mladších
žákyň, v něm obsadila ve čtyřhře 1. a ve
dvouhře krásné 2. místo, které jí zároveň
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zajistilo účast na Mistrovství české republiky v Praze. Moc gratulujeme!
V průběhu prvního jarního měsíce začneme s přípravou našeho areálu na
novou sezónu. Nicméně vzhledem k vyhlášení současného nouzového stavu
v ČR vůbec netušíme, jak se náš začátek
bude vyvíjet. Do konce měsíce března
byly zrušeny všechny turnaje jednotlivců v celé ČR ve všech věkových kategoriích. Dá se předpokládat, že se toto
opatření ještě dále prodlouží i na měsíc
duben. Od začátku května by se měly
rozběhnout také soutěže družstev. Zda
tomu tak bude, ale není vůbec jisté. I my

Sport

jsme museli přerušit veškeré naše tréninky a budeme čekat, až bude docházet
k postupnému uvolňování současných
opatření. Všichni si ale uvědomujeme, že
zdraví nás všech je přednější, a tak nyní
musíme i my sportovci všechna nastavená pravidla respektovat a dodržovat,
abychom se co možná nejdříve mohli
všichni vrátit k běžnému režimu života.
Pro nadcházející sezónu máme v plánu
realizaci další etapu rozvoje sportovního
areálu na koupališti. Jedná se o zahájení výstavby zázemí pro sportovce, kteří
tento areál využívají. Mezi minikurtem a
beachvolejbalovým kurtem započne výstavba už v průběhu jarních měsíců.
Tenisový areál ale neslouží pouze dětem a už vůbec ne jen těm závodně hrajícím – proto se během jara (doufejme)
rozběhnou pravidelné tréninky všech dětí
včetně našich nejmenších nadějí a kurty
se zaplní i dospělými ze Sloupu i blízkého
okolí, jejichž řady se utěšeně rozrůstají.
Karel Balcar
ŠACHY
V přehledu činnosti sloupského šachového oddílu od vydání posledního článku je namístě začít Vánočním turnajem,
jehož 40. ročník se konal jako vždy 28.
prosince. Turnaj tentokrát začal s určitým
zpožděním kvůli mírnému nedostatku
hracího materiálu a zdlouhavější kontrole
startovní listiny, proběhl však bez dalších

zádrhelů a v obvyklé přátelské atmosféře. Tentokrát přilákal 70 účastníků, což
je velmi slušný počet zvlášť vzhledem
k tomu, že účast na turnajích obecně v
posledních letech spíše klesá. Zvítězil
opět mistr FIDE František Vrána ze Starého Města se ziskem osmi bodů z devíti partií. Zatím svůj největší úspěch co
do umístění zaznamenal domácí Martin
Pokladník, který se sedmi body obsadil
druhé místo po výhře v posledním kole
s loňským vítězem Milanem Boháčkem z
Boskovic. Ten tak skončil třetí. Z kmenových sloupských hráčů se do první desítky vešel ještě František Baláž s šesti
body na devátém místě; pokud započítáme i šachisty, kteří za sloupský tým
hostují v krajském přeboru, najdeme jich
mezi prvními deseti dokonce pět.
Významného úspěchu dosáhly děti
navštěvující šachový kroužek v ZŠ Sloup
pod vedením Františka Baláže. Čtyřčlenná družstva mladších i starších žáků
postoupila z okresního přeboru, hraného v prosinci v Kunštátu, do lednového
krajského kola v Břeclavi, a to v tomto
složení: Jan Fidler, Filip Sychra, Kryštof
Sychra, Tomáš Vystrčil a jako náhradníci
Adrian Opustil, Kristýna Strachoňová a
Štěpán Doležal za 1. stupeň ZŠ a Daniel
Opustil, Ondřej Doležal, Jan Novotný a
Šimon Šebela za 2. stupeň. Mladší žáci,
kterým loni postup těsně unikl, jeli do
Břeclavi hlavně sbírat zkušenosti v tvrdé
konkurenci, ale nevedli si špatně – jeden
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zápas vyhráli, dva prohráli a ve třech se
jim podařilo remizovat. V tomto ohledu
dopadli lépe než tři družstva umístěná
před nimi, hlavní váhu ale bohužel mělo
celkové skóre, které stáhlo náš tým na
12. místo ze 13. Jedna jediná vyhraná
partie navíc by přitom zřejmě znamenala posun minimálně na 9. pozici. Z hlediska individuálních výsledků vynikl Filip
Sychra, který vyhrál čtyři z šesti partií. Ani
starší žáci se ve své kategorii neztratili –
Ondra Doležal se blýskl ziskem pěti bodů
ze sedmi možných a s velmi vyrovnaným
celkovým výsledkem tří zápasových vítězství, tří porážek a jedné remízy se tým
umístil na slušném 9. místě ze 14. I zde
by jeden bodík navíc znamenal skok
o několik pozic do první poloviny tabulky.
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Zmínit je potřeba i vynikající výkon již ostříleného borce Jiřího Vašíčka, který hájil
první šachovnici družstva SPŠ Jedovnice v kategorii středních škol a vybojoval
zde 5,5 bodu ze 7 možných.
Minulý článek nastínil plán pro týmové soutěže dospělých – udržení „áčka“
v krajském přeboru 1. třídy, umístění
„béčka“ v klidném středu tabulky v krajském přeboru 2. třídy a poklidný trénink
a sbírání zkušeností v „céčku“ v základní soutěži pětičlenných družstev. Plány
však často nepřežívají kontakt s realitou
a situace se vyvinula poněkud jinak, než
jsme si představovali.
Začněme výsledky „A“ týmu. V prvním
lednovém zápase proti silnému družstvu
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Jezdci Jundrov B (které je nedlouho před
koncem soutěže na celkovém druhém
místě) jsme byli blízko malé senzaci.
Střed naší sestavy podal výborný výkon:
Leoš Ševčík na čtvrté, František Baláž na
páté a Zdeněk Helebrand na šesté šachovnici své partie poměrně rychle vyhráli, takže k udržení alespoň nerozhodného výsledku stačil pouze bod. Naše
brněnská posila Josef Dirgas měl přitom
na dosah vítězství nebo minimálně remízu s velmi silným mezinárodním mistrem
Jaroslavem Burešem a postavení Martina Pokladníka také vypadalo udržitelně.
V časové tísni se však vše zvrhlo v náš
neprospěch a nikdo už nedokázal přidat
ani půl bodu – prohráli jsme v poměru
3 : 5.
V následujícím zápasu jsme se opět
utkali s Jundrovem, tentokrát s jejich „C“
družstvem. Sestava hostů byla o poznání
slabší než sestava Jundrova „B“, nám se
však zápas vydařil ještě méně a skončil
naší jasnou porážkou 2,5 : 5,5.
Dobrou příležitost zisku bodů jsme měli
v 7. kole s Vyškovem, kde to po několika
hodinách hry vypadalo, že vyškovští budou rádi aspoň za remízu. Jako poslední
dohrával František Baláž, který sice nerozehrál přesně, ale postupně dostal soupeře pod silný dlouhotrvající tlak. Bohužel nakonec nedokázal výhodu uplatnit,
partii pouze remizoval a vyškovský tým
se mohl radovat z těsného vítězství 4,5
: 3,5.

I v dalším souboji s brněnským klubem
Duras BVK jsme byli od bodového zisku jen krůček. Naši hráči na předních
šachovnicích se vzchopili ke třem vítězstvím, tentokrát však naprosto selhaly
zadní desky i proti papírově slabším soupeřům. Opět jsme se tedy museli smířit
s prohrou 3,5 : 4,5.
V 9. kole jsme se vydali až do Hustopečí, jejichž tým patří k hlavním kandidátům na sestup. Přijeli jsme s mírně oslabenou výpravou, ale i sestava domácích
působila dojmem, že už na snahy o udržení v soutěži rezignovali. Zápas se pro
nás vyvíjel příznivě, ale Martin Pokladník
a Petr Špičák dokázali otočit své vyhrané
pozice v prohrané, což nasměrovalo celkový výsledek k nemastné remíze 4 : 4.
V době vzniku tohoto článku zbývají
do konce krajského přeboru 1. třídy dvě
kola, i když v současné době není jasné,
kdy se budou dohrávat – v rámci antivirových opatření byly všechny týmové soutěže přerušeny. Čekají nás ještě zápasy
s Kuřimí a Veselím nad Moravou. Ani vítězství v obou by nedokázala odvrátit náš
sestup, přesto však bude mít tento příběh šťastný konec, jak zjistíme níže.
Zápas „B“ družstva se silnými Boskovicemi B v 5. kole krajského přeboru 2. třídy, avizovaný v minulém článku, pro nás
dopadl velmi dobře – i přes papírovou
převahu soupeřů na většině šachovnic
(někdy dost výraznou) jsme zvítězili drtivě
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6 : 2. Zprvu nesměle stanovený cíl založený na myšlence „když áčko spadne,
bude béčko muset skupinu vyhrát a postoupit“ tím získal ostřejší obrysy, zvlášť
proto, že oba naši hlavní konkurenti (Garde Lipovec a Lokomotiva Brno) v tomto
kole dost nečekaně prohráli.
V 6. kole jsme se vydali do okresního
města. Blanenský tým má malou členskou základnu, a proto nastupuje ke
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všem utkání v téměř neměnné sestavě, přesto však pro nás patří k nejméně
předvídatelným soupeřům a vzájemné
zápasy v posledních letech vyhráváme
spíše se štěstím. Bylo to tak i tentokrát a
po třech nečekaných prohrách na 2., 6.
a 7. šachovnici nás zachránilo to, že Jiří
Vašíček dokázal stejně nečekaně vyhrát
špatně rozehranou partii, Petr Špičák vyřídil svého zkušeného protivníka drtivým
útokem, Martin Pokladník se prosadil
v koncovce poté, co jeho soupeř klopýtl
únavou z úporné obrany, a Petr Mikulášek zkušeně přehrál jednoho z kdysi velmi nadějných blanenských hráčů, který
se však v poslední době šachu příliš nevěnuje a už jeho nástup k utkání byl překvapením. Vyhráli jsme tedy nejtěsnějším
poměrem 4,5 : 3,5.
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„Upatlaného“ a velmi těsného vítězství
jsme dosáhli i v 7. kole proti papírově nejsilnějšímu týmu soutěže – ŠK Garde Lipovec. V dost nervózním zápase, který v
soutěži patřil k rozhodujícím, skončilo pět
partií remízou (některé spíše se štěstím) a
prohru na 6. šachovnici naštěstí vykompenzovala vítězství Petra Špičáka a Jiřího
Vašíčka.
Soutěž byla rozlosována tak, že s hlavními kandidáty na vítězství jsme se utkali
až v jejím závěru. V předposledním kole
tak bylo naším úkolem vykolejit brněnskou Lokomotivu, což se nám povedlo
až nečekaně dobře. Měli jsme sice určité logistické problémy – Petr Mikulášek
musel narychlo zaskočit jako náhradník
a Martin Pokladník přišel k partii pozdě,
protože zapomněl, že se nehraje od deseti hodin, ale už od půl desáté –, pět
hráčů však své partie vyhrálo a při dalších dvou remízách byla jedinou kaňkou
na celkovém výsledku 6 : 2 prohra Jiřího
Vašíčka, který k zápasu nastoupil značně
unaven.
V posledním zápase nám díky příznivému stavu tabulky stačilo remizovat nebo
dokonce i těsně prohrát, potvrdili jsme
však dobrou formu a rozmetali oslabené
boskovické „áčko“ 6,5 : 1,5. Neprohrál
vůbec nikdo. František Baláž, Petr Mikulášek a Josef Mikulášek své partie bezpečně remizovali, Petr Špičák trpělivou
hrou přehrál soupeře v koncovce, Martin Pokladník a Zdeněk Helebrand uspěli

s prudkým útokem a Jiří Vašíček ve složité partii přemohl talentovaného mladého kolegu a odčinil tak svoje zaváhání
v předchozím kole. Nejzábavnější výkon
předvedl Tomáš Baránek – zcela podle
svého stylu se vrhnul do těch nejdivočejších komplikací a v partii, kde se snad
oba hráči předháněli v tom, kdo obětuje víc figur, nakonec dal svému soupeři
mat.
Podruhé v řadě jsme tak vyhráli jihomoravský krajský přebor 2. třídy a zajistili si
postup – naše „A“ družstvo sice z vyšší
soutěže sestoupí, ale „B“ do ní naopak
postoupí, takže celková situace zůstává
beze změny. Na druhé místo se nakonec
probojovalo Blansko, které se ukázalo
být černým koněm soutěže, a favorité
z Lipovce a Brna skončili na třetím a čtvrtém místě. Z celkem odehraných 72 partií se nám podařilo získat 47 bodů, tedy
65 %. Zapsali jsme 34 vítězství, 26 remíz
a jen 12 porážek. Pokud jde o celkové
pořadí hráčů v soutěži, Martin Pokladník
uhrál nejlepší individuální výsledek na
první šachovnici (7,5 bodu z 9), Zdeněk
Helebrand na třetí (5,5 ze 7), Petr Špičák
na čtvrté (6 ze 7) a Jiří Vašíček na šesté
(6,5 z 8). První tři jmenovaní neprohráli ani
jednu partii, Jiří Vašíček se zase stal nejlepším hráčem v soutěži do 20 let.
Za
bezprecedentním
úspěchem
sloupského šachu stojí poctivý trénink a
dozrávání kmenových hráčů a samozřejmě také podpora našich rodin, přátel a
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celé sloupské obce. Všem děkujeme, do
budoucí sezóny hledíme s optimismem a
přejeme všem především pevné zdraví a
klid mysli v této složité době.
Martin Pokladník
ZIMA NA SLOUPSKÉM KLUZIŠTI
Před rokem, když jsem do Hřebenáče hodnotil zimu na sloupském kluzišti,
jsem v poslední větě napsal, že po zkušenostech z posledních zim je jasné, že
v následující sezóně 2019-2020 bude
zima trochu jiná než ty předchozí a určitě
nás svým průběhem překvapí. To se také
splnilo. Letošní zima byla opravdu úplně
jiná než ty předchozí. Zatímco loni nebyla
v potoce voda, ale mrzlo, letos bylo v potoce vody dost, ale teplot se znaménkem
mínus bylo jako šafránu. Celkově můžeme letošní zimu označit jako teplou. Sníh
napadl asi třikrát, ale málo. Sáňkovat se

36

nedalo vůbec.
Teplota se v měsíci lednu, což byl
nejstudenější měsíc této zimy, přes den
většinou držela nad nulou. Do mínusu
se teploty dostávaly až večer a zejména
v brzkých ranních hodinách.
Byli jsme rádi, že i přes tyto nepříznivé
teplotní podmínky se nám podařilo udělat
na kluzišti led a od 7. 1. do 30. 1. se ve
Sloupě bruslilo.
S výrobou ledu se začalo v neděli 29.
12. 2019, kdy na ploše kluziště byla slabá sněhová pokrývka. Byl ale malý mráz
a až do 5. 1. se dal udělat jen jeden postřik kluziště za večer. Za toto období se
udělalo celkem osm postřiků. Na to, aby
se dalo bruslit, musí být postřiků kolem
čtyřiceti. Naštěstí v pondělí 6. 1. přišlo
ochlazení s teplotou -6 C°, a proto se
dalo stříkat ráno i večer. Za tento den přibylo ledu z deseti postřiků.

Sport

Další den, v úterý 7. 1. byl ráno největší
mráz této zimy. V 5 hodin bylo -10 C° a
ještě v 10 hodin dopoledne byla teplota -8 C°. V těchto ranních hodinách, za
ideálních podmínek pro dělání ledu, se
vrstva ledu zvýšila dalšími 12 postřiky. A
proto tento den odpoledne bylo povoleno bruslení pro děti.

V dalších dnech se bruslilo na celkově
nekvalitním ledě. Teploty přes den byly
nad nulou a večer moc nemrzlo. Děti
nám přes den, protože byl měkký led,
některá problematická místa rozbruslily
až na trávu. Každý večer jsme pomocí
sněhu led opravovali a ten se díky tomu
postupně lepšil. Stoprocentní kvality jsme
však přes veškerou snahu nedosáhli.
Průběh zimy, kvalita ledu a předpověď
počasí nám nedovolila uspořádat přátelské hokejové utkání. Karneval na ledě

pro děti se nám také nepodařilo uskutečnit. Dát dohromady počasí s časem
pořadatelů je těžké. Až jsme byli pořadatelsky připraveni na karneval, přišly vysoké teploty, déšť a led roztál. V loňském
roce byly s uspořádáním karnevalu také
problémy kvůli oteplení, ale nakonec, i
když na druhý pokus, se nám tuto akci
podařilo uskutečnit. I přes nepřízeň počasí považujeme za úspěch, že se ve
Sloupě dalo 24 dní bruslit.
Podle vývoje denních teplot byla kvalita ledu buď lepší, nebo horší, proto bylo
bruslení vhodnější spíše pro děti, které
nejsou tolik těžké. Kluziště hojně využívala škola, děti a dospělí ze Sloupu a také
z blízkého i vzdáleného okolí. Někteří návštěvníci nám děkovali za to, že si mohou
vůbec někde zabruslit. V Blansku bylo na
zimním stadionu veřejné bruslení v sobotu a v neděli vždy pouze hodinu a patnáct minut. Musí se bruslit stále jedním
směrem a bez hokejek a puků.
U nás byla možnost využívat kluziště od
rána do 17:30 hodin. Když se setmělo,
tak se rozsvítila světla, aby se prodloužila
doba bruslení. Na konci provozní doby
návštěvníci kluziště pomohli s odklizením
nabrusleného sněhu a ledaři postřikem
vodou připravili plochu na druhý den.
Každá zima má jiný průběh. Letošní
zima nás překvapila teplými dny, takže
uvidíme, čím nás překvapí zase ta příští.
Pavel Svoboda
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Blahopřejeme úspěšným řešitelům
křížovky a osmisměrky z prosincového čísla a pro všechny z vás tu máme
další díl seriálu „Když se řekne“. Na
řešení se těšíme do konce května –
zasílejte buď mailem na adresu hrebenacsloup@seznam.cz, nebo přineste do kanceláře úřadu.
Když se řekne
Jistě to znáte – pro něco, co považujeme za nesnadné nebo nemožné,
používáme občas příměr,
že snáze projde velbloud
uchem jehly, než... Kořeny tohoto příměru jsou
v Bibli (Snáze jest velbloudu skrze jehelní ucho projíti, nežli bohatému vjíti do
království božího - Marek
10,25). Ale proč zrovna
velbloud, o tom nás Bible
nepoučí.
Výklad
jazykovědců
a jiných badatelů je na
mnoho stran, ale počátek
toho, jak se velbloud přes
mnohé překlady ...1. tajenka křížovky... dostal
do tohoto příměru je zřejmě prostý : řecké kamélos
(velbloud) je velmi podob-
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né ...2. tajenka křížovky... kamílos
(kotevní lano). I když se tedy asi nikomu nepovede prostrčit ani velblouda ani kotevní lano přes ucho jehly,
přece jenom pokusy se ...tajenka
osmisměrky... – lanem – vypadají,
alespoň na první pohled, logičtěji. To
je ovšem naše logika. S překladateli a
starověkými a středověkými vykladači
biblických textů se už poradit nemůžeme, takže kdoví...

Luštění pro každého
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ACHÁT, AKTA, ANTI, BOND, DOBY, HATĚ, HLTY, IGOR, KOLA, KOST, KŠÍR, KUBA,
KUNA, LEST, MINA, MÍRA, MOŠT, MROŽ, MZDA, NAPA, NITĚ, OGAM, OKYT, PLAT,
PLES, RÁMĚ, ROŠT, TALM, URAN, VANY, ZNOJ, ŽÁBY, DACAN, FLORA, HROBY, MALTA, ŇOUMA, ŘEZKA, TRIKA, TRNOŽ, VODÍK, BANČAR, BENGÁL, FOFNER, KREACE,
ODVETA, RABIÁT, TRÝZEŇ, ENEOLIT, MÍČOVNA, MORMONI, MRTVOLY, PÍSNICE,
ROPOVOD, SPONZOR, TUŽIDLO, FLAŠINET, HELMOVKA, MEGAFONY, NÁMĚSTEK,
BANKSOVKA, GUTERBERG, ONEMOCNĚT, REKORDMAN, VYZVĚDAČI
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