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SLOVO ÚVODEM
Není smutnější pohled, než na prázdnou školu.
O prázdninách je to samozřejmě v pořádku, ale když
taková situace nastane uprostřed školního roku, je to
věc přinejmenším podivná.
Děti si i přes svou těžce zvladatelnou touhu po
vzdělání rychle zvyknou a vyučování přes počítač je
pro ně nakonec docela zajímavé, učitelský sbor zažívá snad nejtěžší týdny své kariéry, vedení školy neví,
na který ministerský pokyn reagovat dříve … a uprostřed těch zmatků stojí sám s klíčem od liduprázdné
školy opuštěný školník.
Malou chvíli si vychutnává ticho a samotu ve škole
nebývalou. Podle staré známé pravdy, že o prázdninách má školník nejvíce práce, se však brzy začne
zase rozjíždět jako dobře namazaný stroj. Říká se, že
všechno zlé je pro něco dobré – a to platí v plné míře
i v našem případě. Díky připravenosti a spolupráci vedení školy a obce se v době nucené přestávky podařilo zrekonstruovat několik tříd a dokončit celkovou
přestavbu tělocvičny. Zvenčí ztichlá a opuštěná škola
uvnitř pulsovala čilým pracovním ruchem.
Dnes už jsou žáci zase zpátky a vše se vrací do
starých kolejí, což je to nejlepší, co nás mohlo potkat.
Opravená a uklizená škola je na pohled hezká, ale
smutná.
Snad nás čeká slunečné a volnější léto a v září začneme nový a lepší školní rok (ideálně bez roušek a
otravných testů) v naší krásné škole.
Hodně zdraví všem přeje školník!
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AKTUALITY Z RADNICE
Základní škola – nová tělocvična
V prvním čtvrtletí jsme využili uzavřenou školu a pustili se do kompletní modernizace tělocvičny v základní
škole. Časově nám téměř vše klaplo
na výbornou. Postupně byla demontována původní 40 let stará podlaha.
K dotazu, jestli to bylo nutné – bylo.
Stávající podlaha byla značně po-
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škozena a doslova si koledovala o
nějaký úraz. I když, jak prohlásila realizační firma, původní podlaha, kterou realizovalo tehdejší OSP Blansko,
byla udělána opravdu dobře, a proto
vydržela 40 roků. V rámci demontáže
jsme zjistili, že se bude muset provést ještě zcela nová hydroizolace,
což je základní vrstva pro
eliminaci vlhkosti, která
by mohla novou podlahu postupně poškozovat.
Současně probíhala výměna radiátorů, kompletní
výmalba, doplnění osvětlení, výměna obložení
z koberců, nátěr nářadí a
montáž nového obložení (krytů) radiátorů. Zcela
dokončen byl nový sportovní povrch - palubová
podlaha BOEN Singleflex
Olympia na pružném roštu, jehož výsledný vzhled
podtrhlo finální lajnování.
Výsledkem je, že žáci a
sportovci se mohou těšit
na kompletně opravenou
tělocvičnu. Věřme, že
bude sloužit další dlouhá
léta. Akce byla podpořena
dotací z Ministerstva pro
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místní rozvoj ve výši 1,158 milionu Kč.
Celkem vyšla rekonstrukce na cca 1,9
milionu Kč.
Základní škola – nový projekt
Na úspěšně dokončené předchozí
projekty v rámci IROP chceme navázat kompletní modernizací elektroinstalace, včetně výměny původního
osvětlení v budově Základní školy
Sloup. V lednu jsme zahájili doslova
mravenčí práci na projektové dokumentaci a přípravě rozpočtu pro účely žádosti o dotaci. Zrevidovali jsme
veškeré dosud neopravené učebny,
družiny, kabinety, místnůstky a různá
tajná zákoutí v základní škole. Dne

14. 4. 2021 byla odeslána žádost
o dotaci na Ministerstvo financí v rámci podpory – program 298D2280.
Celkový rozpočet plánovaných oprav
dosahuje částky 5 739 949 Kč včetně
DPH, kdy žádáme o dotaci ve výši 5
165 954 Kč. Městys Sloup by se podílel na spolufinancování ve výši 573
995 Kč. Pokud nebude naše žádost
vyhodnocena kladně, zahájíme opravy elektroinstalace postupně, v dílčích
etapách z rozpočtu městyse Sloup.
Opravy v hasičské zbrojnici
Od loňského roku byly v plánu opravy v místní hasičské zbrojnici. K opravám jsme přistoupili v letošním roce.
5
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Vybouráním původní kotelny byla
rozšířena šatna pro zásahovou jednotku. Zhotoveno bylo nové obložení
stěn a stropu a dále obložení stropu
v kuchyňce a společenské místnosti.
Součástí oprav byla dále rekonstrukce části elektroinstalace. Největší
úpravy spočívaly v instalaci nového
zdroje vytápění a části otopného systému. Byl osazen nový kondenzační
kotel s ohřevem vody. Celkové náklady dosáhly částky 263 421,76 Kč.
Velké poděkovaní patří členům sboru
dobrovolných hasičů, kteří se podíleli
na této rekonstrukci.

SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-2-18
DO VODOJEMU
V současné době se nám podařilo
získat stavební povolení na stavbu
„Napojení vrtu do VDJ Sloup“. Stavba
řeší napojení nového ověřeného vodního zdroje - vrtané studny SL-2-18
do vodovodu Městyse Sloup, do VDJ
Sloup. Součástí stavby bude také rekonstrukce VDJ Sloup z důvodu nutné
úpravy vody z nového zdroje, včetně
opravy akumulační nádrže. Celkový
rozpočet plánované stavby dosahuje
dle projektových cen částky 11 333
945,00 Kč bez DPH. Je tedy zcela
zřejmé, že je nutno zajistit finanční
podporu z národních nebo evropských zdrojů. Projektová dokumentace na tuto stavbu byla zpracována
za částku 644 930 Kč, kdy se nám
podařilo s úspěchem zajistit dotaci ze
Státního fondu životního prostředí na
spolufinancování ve výši 532 400 Kč.
Dalším krokem bude příprava a podání žádosti o dotaci na realizaci stavby v podzimní výzvě opět na SFŽP.
O další spolufinancování této akce
bude žádáno i na Jihomoravský kraj.
Modernizace www stránek městyse
V dubnu dostaly naše webové
stránky novou moderní tvář. Grafické
zpracování umožňuje přehlednější
viditelnost na všech mobilních zařízeních. Nově byl doplněn modul re-
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zervačního systému na sportoviště ve
Sloupě.
Smart Info
Městys Sloup nabízí novou bezplatnou službu určenou vám všem, kteří
chcete dostávat novinky a důležité
zprávy do svých mobilů prostřednictvím SMS nebo na váš email. Služba
je pro všechny občany zdarma. Stačí
se jen velmi jednoduše a rychle zaregistrovat na našem obecním webu.
Pokud byste s registrací měli problém, obraťte se, prosím, na své blízké, nebo vám s registrací pomůžeme
na obecním úřadě. Aktivujte si službu
Smart Info a získávejte důležité zprávy a informace o dění z obce do mobilu přes SMS nebo na email.

Podpora nejstarších občanů
V souvislosti se situací kolem COVID – 19 jsme nezapomněli na naše
nejohroženější spoluobčany. Věková
kategorie 70+ obdržela jednorázovou
dodávku 5 ks respirátorů. Akci jsme
zorganizovali ve spolupráci s výborem pro občanské záležitosti. Dále
jsme po dobu uzavřené školní kuchyně zajistili dotování obědů v Hotelu
Stará škola. Na obědy jsme strávníkům ze školní kuchyně přispěli částkou 20 Kč za jeden oběd, kdy jsme
dorovnávali cenu obědů vařených za
normální situace ve škole.
Výstavba chodníku k jeskyním
Konečně skončilo zimní období
a byla zahájena i třetí část stavby Chodníku k jeskyním. Provedena byla
úprava křižovatky k Zemspolu a stavba pokračuje ke správní budově jeskyní, kde vznikne místo pro přecházení s
dělícím ostrůvkem. Cena dle smlouvy
o dílo je 2,8 milionu Kč a stavba bude
spolufinancována dotací ze Státního
fondu dopravní infrastruktury ve výši
cca 2,2 milionu Kč. Na stavbu navazuje nové veřejné osvětlení v budovaném
úseku chodníku až za správní budovu
jeskyní, včetně nasvětlení místa pro
přecházení. Všechny, koho stavba jakýmkoliv způsobem omezuje, prosíme
o trpělivost a děkujeme za pochopení.
Na léto 2021 bude hotovo.
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Oprava chodníku – ulice Zemspol
Do oprav dalšího chodníku jsme
se pustili v ulici u Zemspolu. Pro
vaši představu se jedná se o cca
370 m2 dlažby + výměnu cca 209
m silničních a 108 m zahradních
obrubníků, plus přidružené práce.
Celkové náklady dosáhnou částky
cca 815 000 Kč včetně DPH. Na tuto
akci se podařilo zajistit dotaci z Jihomoravského kraje ve výši 250 000
Kč. Významnou částkou 242 000 Kč
přispěje také společnost Zemspol a.
s. Sloup. Děkujeme.
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Kolaudace staveb
Svazek obcí Sloup, Šošůvka – ČOV
a kanalizace úspěšně zkolaudoval
stavby, které proběhly v loňském
roce, a to „Prodloužení kanalizace
kolem silnice II/377“ a stavbu „Sloup,
Zemspol – Zokruhování vodovodu
a prodloužení kanalizace“. V ulici u
Zemspolu bude ještě provedeno finální zapravení povrchů komunikace,
které doplní nové chodníky. Věříme,
že tato část obce prokoukne a bude
sloužit ke spokojenosti všech.
Protipovodňová opatření – modernizace stávajícího rozhlasu
V průběhu měsíců března a dubna
byla provedena dodávka a montáž
nového varovného a informačního
systému, který bude současně napojen do Jednotného systému varování
a informování. Cena nového systému
bezdrátového rozhlasu bude cca 1,
373 milionu Kč a společně s digitálním povodňovým plánem za 139 tis.
Kč bude spolufinancována dotací ze
Státního fondu životního prostředí ve
výši 1,156 milionu Kč.
Rekonstrukce veřejného osvětlení
Čekali jsme na vyhodnocení žádosti o dotaci z Výzvy č. 4/2020 - MŽP
na kompletní výměnu svítidel veřejného osvětlení v městysi Sloup.
Naše žádost však díky bodovému
ohodnocení na dotaci nedosáhla.

Předpokládáme, že osvětlení tedy
budeme rekonstruovat postupně, dle
rozpočtových možností.
Odpadové hospodářství
Od 1. 1. 2021 došlo ke změně odpadové legislativy. Obec se dostala
do postavení poplatníka poplatku za
ukládání odpadu na skládku. Obec
může uplatnit slevu na poplatku za
ukládání odpadů na skládce oproti
jiným, avšak je povinna vést evidenci odpadů na skládce ukládaných.
Cena za uložení odpadu na skládce
činí v letošním roce 800 Kč za tunu.
Obec, která směsný komunální odpad na skládce ukládá do výše stanoveného objemu na obyvatele a rok,
může uplatnit slevu. Pro rok 2021 je
limit pro možnost uplatnění slevy 200
kg na obyvatele. Poplatek tak může
činit místo 800 Kč za tunu 500 Kč za
tunu.
Z tohoto důvodu byly na nádoby pro
směsný komunální odpad umístěny
čipy svozové firmy. Množství ukládaného směsného komunálního odpadu
bude sledováno elektronicky.
Z uvedených informací plyne, že
bude nutné více separovat využitelné složky odpadu, jako jsou papír,
plast, nápojové kartony, sklo a kov a
do nádob na směsný komunální odpad dávat jenom ten, který tam patří. Se svozovou firmou řešíme různé
9
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možnosti vedoucí ke snížení množství
směsného komunálního odpadu pod
200 kg na osobu a rok, např. zavedení pytlového svozu papíru a plastů.
Oprava komunikace před základní
školou a kolem KD ve Sloupě
Skvělou zprávu jsme obdrželi 4.
června 2021. Díky usilovné práci
vedení obce na přípravě a kvalitně
zpracované žádosti o podporu firmou EUROproject Boskovice (projekt opravy zpracovával Petr Odehnal), byla naše žádost o dotaci na
Ministerstvu pro místní rozvoj ČR
kladně vyhodnocena a tímto patříme mezi 40 % úspěšných žadatelů.
Celkový rozsah opravy byl sestaven
v objemu 8 755 214 Kč, kdy schválená dotace činí 6 924 171 Kč. Oprava
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.
Na část stavby podpořenou z dotace bychom chtěli navázat doplněním
hlavního přístupového chodníku zejména pro děti směřující do ZŠ a MŠ
Sloup. Abychom tuto část obce měli
opravdu pěknou, plánujeme nové
„štětové chodníky“ kolem potoka a
v tzv. uličce, bude vysazena nová
zeleň a doplněn mobiliář. Hotovo by
mělo být v příštím roce.
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Výstavba workoutového hřiště
Druhou kladně vyhodnocenou žádost o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR je dotace na výstavbu workoutového hřiště v areálu hřiště
vedle základní školy. Celkové náklady
dosahují cca 672 760 Kč, kdy schválená dotace činí 525 624 Kč. Realizace stavby bude záviset na úspěšném
zajištění dodavatele.
Ještě mi dovolte popřát krásné
léto v již normálnějším – rozvolněném režimu. Hlavně buďme všichni
zdraví.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 1/2021 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 11. 2. 2021
U1/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli
zápisu Mgr. Michaelu Matějkovou a
MVDr. Vladimíra Suchého, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 1 (MVDr. Suchý). Usnesení U1/11. 02. 2021 bylo schváleno.
U2/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje navržený
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program dnešního zasedání. Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U2/11. 2. 2021 bylo
schváleno.
U3/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Aktualizovanou Přílohu č. 1 (včetně ceníků) na rok 2021 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 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U3/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U4/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje individuální dotaci z rozpočtu městyse Sloup,
ve výši 120 tis. Kč, pro Římskokatolickou farnost Sloup, včetně Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2021 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U4/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U5/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
příspěvku na spolufinancování sítě
sociálních služeb s Městem Blanskem pro rok 2021 (na služby sociální prevence částku ve výši 6 000 Kč
a na služby sociální péče částku ve
výši 29 000 Kč) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U5/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U6/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje výsledky inventarizace majetku městyse
Sloup k datu 31. 12. 2020 včetně
inventarizační zprávy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U6/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U7/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dary pro MO svazu tělesně postižených Sloup, Šošůvka a Vysočany
ve výši 3.500 Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U7/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U8/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar pro Myslivecký spolek Hřebenáč, Sloup ve výši 5.000 Kč a pověřuje starostu podpisem darovací
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U9/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene
č.:
PV-014330054718/001 na pozem11
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ku parc. č. 74/7 v Moravském krasu, jednorázová úhrada 500 Kč bez
DPH, se společností E.ON Distribuce, a.s. (nově EG.D, a.s.) pro „Sloup
- obnova vedení NN, západ “ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U10/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje investiční
záměr k projektu „Modernizace ZŠ
Sloup“ a souhlasí s podáním žádosti
o dotaci (Výzva Ministerstva financí ČR) na projekt „Modernizace ZŠ
Sloup“ a souhlasí se spolufinancováním projektu „Modernizace ZŠ
Sloup“ z rozpočtu městyse v roce
2021.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U11/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu o
dílo se společností Regionální rozvojová agentura Východní Moravy,
IČ: 45659176, jejíž předmětem je
vyhotovení poradenského a analytického materiálu v rámci akce „Modernizace ZŠ Sloup“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/11. 2.
2021 bylo schváleno.
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U12/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo uvedené informace na vědomí a souhlasí s podáním žádostí o dotaci na Jihomoravský kraj.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U12/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U13/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
dílo na zhotovení – Modelu letadla
na plánovaný památník a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U13/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U14/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje obecně
závaznou vyhlášku městyse Sloup
č. 1/2021 o místním poplatku - Z pobytu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U14/11. 2.
2021 bylo schváleno.
U15/11. 2. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2021.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U15/11. 2.
2021 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 2/2021 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze

Aktuality z radnice

dne 31. 3. 2021
U1/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu Hynka Štrajta a Vladimíra
Čípka, zapisovatelku Ing. Blanku
Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U1/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U2/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje program
dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U1/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U3/31. 3. 2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu kupní
a o poskytování služeb
v
souvislosti s monitoringem v oblasti
odpadového hospodářství (ArcoSmart) s firmou SUEZ CZ a.s., IČO:
25638955 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U4/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
č. 1477/B1/2021 o poskytnutí finančních prostředků (v max. výši 2
219 705 Kč) z rozpočtu SFDI na rok
2021 se Státním fondem dopravní
infrastruktury a pověřuje starostu

podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U4/31. 03.2
021 bylo schváleno.
U5/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar pro Český svaz včelařů, z.s.,
ZO Sloup v Moravském krasu ve
výši 7 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U6/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar SDH Sloup ve výši 25.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U6/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U7/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, č.: PR-001030060379/
001-ENGB, pro stavbu „Sloup –
úprava DS VN, Aluminium Group“,
na pozemku parc. č. 245/1 a 599/1
v k.ú. Sloup Moravském krasu, jednorázová úhrada 5000 Kč bez DPH,
se společností EG.D, a.s., IČO:
28085400 a pověřuje starostu podpisem.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U7/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U8/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek Základní školy a
mateřské školy Sloup, příspěvkové
organizace za rok 2020 a schvaluje převod částky 779 199,91 Kč do
rezervního fondu Základní školy a
mateřské školy Sloup, příspěvkové
organizace.
Výsledek hlasování:
pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení
U8/31. 03. 2021 bylo schváleno.
U9/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup se usneslo vydat a
schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Sloup č. 2/2021 O nočním klidu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U9/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U10/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje výstavbu chodníku, Soukopova – II. etapa (před řadovkami, směrem k
ČOV Sloup) a schvaluje zpracování projektové dokumentace firmou
BESTA-Ing. Brázda, s.r.o.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U11/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
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městyse Sloup souhlasí s doplněním chodníků na pozemcích parc.
č. 134/28 a 134/50 v k.ú. Sloup v
Moravském krasu a dále v části pozemku parc. č. 134/77 v k.ú. Sloup
v Moravském krasu a pověřuje starostu zajištěním přípravných prací a
projektové dokumentace.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U12/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo žádost o finanční příspěvek na stavbu kanalizace „U koupaliště“ na vědomí. O
případné finanční spoluúčasti bude
rozhodnuto po kolaudaci stavby.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U12/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U13/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2021 a schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2021.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U13/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U14/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse schvaluje pořízení změny Územního plánu Sloup týkající
se uvedení do souladu Územního
plánu Sloup se Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje
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a souhlasí s obsahem této změny uvedeným v příloze č. 1 tohoto
usnesení.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U14/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U15/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje smlouvu
č. 1200300008 se Státním fondem
životního prostředí České republiky,
IČO: 00020729, jejímž předmětem
je poskytnutí podpory ze SFŽP na
akci „Sloup napojení vrtu SL-2-18
do VDJ“ (Projektová příprava) ve
výši 532 400 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U15/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U16/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje opravu
povrchu komunikace (část ulice u
ZEMSPOL Sloup) dle předložené
nabídky se společností DEAS spol.
s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U16/31. 03.
2021 bylo schváleno.

su. Jedná se přilehlou část k RD č.p.
111 o výměře cca 650 m2. Výsledek
hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se
1 (Ing. Martin Mikulášek). Usnesení
U17/31. 03. 2021 bylo schváleno.
U18/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s umístěním 2 ks tlumičů hluku k okenním
otvorům budovy č.p. 74, které zasahují na pozemek parc. č. 245/1
v k.ú. Sloup v Moravském krasu o
půdorysném rozměru cca 2 x 1 m2.
Po instalaci těchto tlumičů předloží
provozovatel technickou zprávu k
uvedenému zařízení na úřad městyse Sloup.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U18/31. 03.
2021 bylo schváleno.
U19/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s postupnou opravou stávajícího chodníku
v části Sloupu „Ulice u Zemspol“
a pověřuje starostu zajištěním přípravných a stavebních prací.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U19/31. 03.
2021 bylo schváleno.

U17/31. 3. 2021 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje záměr
prodeje části pozemků parc. č. 132
a 133 v k.ú. Sloup v Moravském kra15
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Poděkování zaměstnancům školy
a panu starostovi
Málokdo prožil těžší období, než
„dobu kovidovou“. Plně jsme to pocítili i ve škole. Práce se podobala spíše boji, než každodennímu klidnému
plnění povinností. Každý týden přišlo
nové nařízení vlády, se kterým bylo
třeba se ihned vypořádat. Vymýšlet a
přizpůsobovat systém distanční výuky, nabídku online hodin, zasílání úkolů. Měnily se počty tříd, které mohly
docházet do školy. Třídy se musely
různě střídat, nesměly se setkávat ani
na obědě, ani v družině. Pokaždé byly
nastaveny jiné podmínky. S tím vším
bylo třeba se vypořádat vždy ze dne
na den.
Když začalo vše fungovat v rámci
možností co nejlépe, přišlo nové nařízení, které vzbudilo spoustu vášní a
připomínek. Týkalo se to především
povinného testování žáků a nošení
roušek ve škole. Následovala nařčení
z diskriminace, porušování práv dětí,
hrozby soudem, ombudsmanem, školní inspekcí. Nesouhlas s testováním
dětí pedagogy, rozčilené telefonáty,
maily. To všechno bylo v uplynulém
roce každodenní součástí naší práce.
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Vždy jsem si říkal, že se nedá nic dělat. Doba je prostě taková a je třeba se s
problémy vypořádat. Abych byl upřímný, velmi mne zamrzelo pouze jediné.
Nikdo se nezeptal na to, jak kovid zvládají učitelé a zaměstnanci školy. Rád
bych to nyní napravil a poděkoval všem
svým kolegům a kolegyním za skvělou
a náročnou práci. Děkuji také desítce
zaměstnanců, kteří se letos na přelomu
února a března nakazili od žáků poslaných i přes pozitivní testy do školy.
Děkuji za to, že se kolegové ihned po
vyléčení vrátili do práce a bez jediné
připomínky znovu plní pracovní úkoly.
Velké poděkování také patří panu
starostovi Ing. Martinu Mikuláškovi za
podporu a pomoc při zvládání každodenních krizových situací. V uplynulých
čtrnácti měsících jich bylo opravdu
mnoho.
Zápis do prvních tříd
Do prvního ročníku jsme zapsali rekordní množství budoucích prvňáků 60 dětí. V příštím školním roce budeme
mít dvě první třídy, jejichž třídními učitelkami budou Mgr. Monika Gregorová a
Mgr. Romana Nečasová. V každé třídě
bude přibližně 25 - 26 dětí; dosud pro-
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bíhají jednání o odkladech.

Jak dále se Srby

Vývoj počtu žáků školy

Vyjde to tentokrát? Již dvakrát jsme
museli zrušit termín návštěvy našich
srbských přátel v Kragujevaci. Nyní
máme nový termín výjezdu – od úterý
28. září do soboty 2. října 2021. Jestli to
klapne, tak by na výměnný pobyt mohlo
vyjet až 40 žáků a 5 vyučujících. Na akci
máme přislíbenu dotaci, takže zájemci
zaplatí pouze symbolickou částku.

Zajímavé údaje nabízí školní matrika. Ve školním roce 2008/2009 se ve
sloupské škole učilo celkem 308 dětí.
V posledních létech se počet našich
žáků neustále zvyšuje. Od 1. září 2021
bychom měli mít přibližně 420 žáků.
Celková kapacita školy je 600 žáků,
takže místa máme zatím dost. V posledních dvou letech jsme však museli
zvyšovat kapacitu školní jídelny z 400
na 600 jídel a vybudovat další, již páté
oddělení školní družiny. Kapacita družiny se zvýšila z 54 dětí v roce 2004 na
143 dětí od 1. září 2021.

V uplynulém roce jsme se nenudili
Představa, že mimořádná situace
znamenala přerušení chodu školy a lidé
v ní zaměstnaní brali peníze „za nic“,
byla velmi vzdálená skutečnosti.
V první řadě se ukázalo, že je distanční výuka pro učitele mnohem
časově i organizačně náročnější,
než klasická prezenční. V uplynulých měsících byla škola bombardována neustále se měnícími
nařízeními vlády a na druhé straně dotazy a stížnostmi veřejnosti,
které se týkaly roušek, testování
a dalších záležitostí, o kterých
jsme dříve neměli ani tušení.
Již na začátku mimořádného
stavu došlo k dohodě pana starosty Mikuláška, Zastupitelstva
městyse Sloup a vedení základní
školy o tom, že bude mimořádná
situace využitá k modernizaci,
opravám a údržbě vybavení, tak17
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že v uplynulých dvanácti měsících se to
ve škole hemžilo řemeslníky a firmami.
Zde je stručný výčet toho, co bylo realizováno:
•

•

byla dokončena kompletní rekonstrukce tělocvičny, původní
podlaha byla po 39 letech v havarijním stavu (hrazeno z dotace
EU, akci zajišťoval pan starosta)
zvýšili jsme kapacitu školní družiny o 27 dětí (museli jsme odmítat uchazeče z prvního stupně)

•

třída 2. A se přestěhovala do
nově vybavené třídy vedle relaxačního koutku a v původním
prostoru u školního bytu vzniklo
nové oddělení školní družiny

•

máme dvě nové moderní interaktivní tabule včetně whiteboardů a pojezdů ve třídách 2. A, 4.
A (bylo zcela hrazeno ze státní
dotace)

•

mateřská škola dostala nový
úsporný kotel a interaktivní tabuli (tabule je ze státní dotace;
kotel plně hradil a zajišťoval zřizovatel)

•

ve dvou třídách jsme vyměnili
osvětlení (po 39 letech)

•

před školou vzniklo prostranství
s relaxační zónou, lavičkami
a chodníky (hrazeno z dotace
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EU); vlastními silami jsme provedli terénní úpravy a vysadili
nový trávník
•

sloupská škola je plně bezbariérová (rampa, plošina a toaleta,
hrazeno z dotace EU)

•

žáci již využívají nové moderní
odborné učebny - přírodopisu,
laboratoř chemie, počítačovou
učebnu, fyziky a chemie (hrazeno z dotace EU)

•

školní počítačová síť doznala
pozitivních změn a žáci mají
připraveny nové moderní počítače, tablety, notebooky,
netbooky (hrazeno z dotace
EU).

Pan starosta podal projektovou žádost o financování kompletní výměny
elektroinstalace. Původní rozvody jsou
hliníkové a slouží již 39 let. Pokud bude
žádost schválena a dotace zřizovateli
přidělena, budou se ve škole v druhém
pololetí roku 2021 kompletně měnit
všechny rozvody elektřiny.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
Rok s distanční výukou aneb
když to může spadnout, určitě to
spadne.
Jak to začalo
Lidé, kteří zažijí nějakou dějinnou
událost, zpravidla říkají, že si přesně
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pamatují moment, kdy se „to“ dozvěděli. Ať už se jedná o teroristický
útok na Světové obchodní centrum,
zvolení Donalda Trumpa prezidentem, o výměnu ministra zdravotnictví
(počkejte, kterého?) nebo březnové
oznámení o uzavření škol.
Právě jsme ve sborovně dolaďovali pokyny ke Dni otevřených dveří,
když přišla zpráva, že dveře škol se
naopak zavírají. S přestávkou následující po oznámení se rozléhal po
chodbách bouřlivý jásot a napjaté
hemžení v očekávání netypických
čtrnácti dnů.
Bude to jenom na chvíli. Společně
to zvládneme
Ti nejméně optimističtí říkají: po Velikonocích. Zdá se to hodně odvážné
tvrzení. Začínáme učit jinak. Všichni
rozjíždíme Google Meet, studujeme
Kohoot, Flippity, Worldwall a … tvoříme únikové hry, samozřejmě. Kdo
nevytvořil v lockdownu únikovou hru,
ať hodí tabletem.
Na co jsme přišli
Těžko říct, jestli byla větší nabídka
školení, nebo větší ochota se učit. I
přes to, že je český učitel zvyklý na
sobě pracovat, absolvovat (více či
méně kvalitní) vzdělávací kurzy a
inovovat svoje hodiny, na jaře zabral
ještě víc. Naučili jsme se spoustu nových věcí.

Především sdílet mezi sebou nově
objevené aplikace, zajímavé stránky,
online cvičení a hry, u kterých jsme
trávili dlouhé jarní večery a potom
je s radostí poskytli svým kolegům
(i těm úplně neznámým) pro jejich
žáky. Zjistili jsme, ne poprvé a pravděpodobně ani naposledy, že nemusíme odučit všechno, co je v učebnici, a že naši žáci potřebují možná
více nás jako lidi a méně encyklopedických faktů. Přišli jsme na to, že
školní nástěnka je sice fajn, ale mail,
padlet či různá online rozhraní mohou posloužit lépe, a ještě jsou třeba
přístupná ze stejného okresu, jako je
chata, kam jsme se uchýlili.
Nejsme stroje. A ani naši žáci nejsou. Zjistili jsme, že příprava dobré
distanční hodiny stojí ještě víc času
než příprava té normální. A tím pádem nemůže být vždycky vše na
100% dokonalé a takové, jak jsme
zvyklí, ani kdybychom se stavěli na
hlavu. Zjistili jsme, že péče o duševní
zdraví žáků i nás samotných je stejně
(nebo i více) důležitá než vzorně vyplněná třídnice.
Školy se svým uzavřením paradoxně více otevřely. Rodiče mohli vidět,
jak učíme, a naopak my jsme mohli
vidět, v jakých podmínkách se učí
naši žáci. To někdy vedlo k pochopení na obou stranách.
Přišli jsme i na to, že děti chodí do
19
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školy vesměs rády. Že jim sice vyhovuje ráno spát déle, nemuset se
oblékat a spěchat na autobus, ale že
společné prožívání školních radostí i
strastí je něco, co přes počítač prostě nezažijí. Že s větší mírou svobody
je spojena i velká míra odpovědnosti,
kterou hlavně menší děti ještě přirozeně nemají, a proto potřebují pomoc
a dohled rodičů, kteří mají často své
práce a starostí nad hlavu.
Končící školní rok přinesl mnoho nových zkušeností, kompetencí
a znalostí (na straně učitelů, žáků a
často i rodičů). Za jeho zvládnutí si
zaslouží pochvalu a ocenění všichni,
kteří dělali, co bylo v jejich silách.
Článek z časopisu Řízení školy (24. 4. 2021, Daniel Pražák),
upravila Mgr. Michaela Matějková
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Úspěšná investice do školy
Každý absolvent sloupské školy si
vzpomíná na chvíle strávené v počítačovce, učebně přírodopisu, fyziky
a chemie. V historii sloupské „nové“
školy by takových pamětníků byla celá
řada, protože odborné učebny se od
roku 1982 vůbec nezměnily. V jejich
vybavení převažovaly kousky s muzeální hodnotou a o moderní výuce přírodních věd se nedalo vůbec mluvit.
V roce 2016 došlo k dohodě pana
starosty Sloupu, zastupitelstva a vedení školy na tom, že bude podána
žádost o EU dotaci na opravu učeben
ihned, jakmile to bude možné. Tak se
i stalo. V roce 2016 jsme v nejbližší
výzvě podali první žádost a neuspěli.
Uplynuly necelé tří roky a naskytla se
možnost projekt rekonstrukce učeben
„oprášit“ a podat v nové výzvě, za
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kterou stála MAS Moravský kras. Tentokrát jsme byli úspěšní a v listopadu
2019 získali příslib dotace. Velkým
překvapením bylo, když se v té samé
době Ministerstvo pro místní rozvoj
rozhodlo dodatečně „nalít“ další miliardy do původní výzvy z roku 2016 a
naše první odmítnutá žádost byla také
schválená! Došlo k situaci, že bylo třeba během jediného týdne rozhodnout,
jestli městys využije obě dotace, které
se mu nabízí s jedinečnými podmínkami – konečná výše celkové spoluúčasti
činila pouze 14,4 % nákladů. Zastupitelé schválili oba projekty, které se musely během dalších čtrnácti dnů doplnit a aktualizovat.

Dobrá věc se podařila a nyní můžeme ohlásit – máme hotovo!
Stručný přehled prací:

• vybudování chodníku a atria s lavičkami a odpočinkovou zónou
před školou
• kompletní rekonstrukce učeben
přírodopisu, fyziky a chemie, laboratoře chemie, kabinetu chemie a
počítačové učebny včetně všech
typů stavebních prací
• zbudování bezbariérovosti školy
(nutná podmínka pro přidělení dotace)
• generační výměna kompletního
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• kompletní nábytek
• pomůcky pro přírodovědné předměty na druhém stupni.
Kompletní kalkulace obou projektů:

vybavení školy počítači - nové
moderní počítače, tablety, notebooky, netbooky pro žáky
• nové interaktivní tabule s laserovou projekcí
• akvária a terária s živočichy
• posílení počítačové sítě, nový
server, programové vybavení proti hackerům a návštěvě stránek se
závadným obsahem
22

Celkové náklady:

9 047 711,07 Kč

Stavební práce:

3 809 336,99 Kč

Nábytek:

1 409 969,44 Kč

ICT:

2 434 520,00 Kč

Pomůcky:

1 244 344,64 Kč

Administrace VŘ:
Studie
proveditelnosti:
Celková výše
dotace:

89 540,00 Kč
60 000 Kč
7 744 473,56 Kč

Ing. Martin Mikulášek
Mgr. Pavel Dočekal
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Z naší mateřské školky
Školní rok se nám pomalu chýlí ke
konci a všichni se už těšíme na krásné
letní dny.
Připomeňme si, co
jsme v naší mateřské
škole za poslední měsíce zažili. Začátkem
roku si děti užívaly
sněhové nadílky, sáňkování, zimního tvoření a spousty zábavy,
která ve školce nikdy
nesmí chybět.

vřena a téměř dva měsíce jsme se s
dětmi nepotkali. Po celou dobu však
u předškolních dětí probíhala distanční výuka. Od poloviny dubna se mohli
předškoláci do školky vrátit. Všichni
jsme měli z návratu velikou radost a s

Bohužel v březnu
byla školka kvůli covidové situaci uzanadšením se vrhli do práce. Velmi nám
v tom pomohla nově nainstalovaná interaktivní tabule, kterou jsme využili
nejen k výuce, ale i k zábavě.
Jako každý rok v jarním období proběhl zápis dětí do ZŠ a MŠ. Bohužel
kvůli situaci probíhal v jiném režimu.
Nyní se stav zlepšil natolik, že se do
školky mohou vrátit všechny děti k velké radosti naší, dětí i rodičů. Doufáme,
že do prázdnin už provoz školky zůstane zachován a užijeme si společné
dny plné sluníčka, zábavy a her.
Hana Sedláková
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Zajímavosti

POMNÍČKY V OKOLÍ SLOUPU
Mám velice rád naši krásnou českou krajinu. Její přírodní, ale i architektonickou a folklorní rozmanitost.
V mnohém mě oslovily Jizerské
hory - pro svoji drsnou krásu a velké množství více jak sto let starých
kamenných rozhleden. Je zde ještě jedna zvláštnost, velké množství
nejrůznějších pomníčků, křížů a
obrázků, připomínajících převážně
tragické události, ale někdy i ty se
šťastným koncem. Nejstarší z nich
je Klogertův kámen z roku 1674. Pro
mnohé milovníky Jizerských hor se
stalo hledání a udržování němých
svědků událostí velkým koníčkem.
Do dnešních dnů je jich známo 176.
Když se podíváme kolem sebe,
určitě při svých toulkách po nedalekém okolí Sloupu také narazíme na
spoustu zajímavých pomníčků. Jelikož je tu léto, čas vycházek, dovolte
mi jich pár připomenout a inspirovat
vás k jejich návštěvě.
Začneme hned ve Sloupě. Na skále Hřebenáč je umístěna pamětní
deska horolezkyni Kateřině Kyslingové, která zde zahynula 17. 6. 1994.
Je to za několik desetiletí jediný vyznavač tohoto sportu, který ve sloupských skalách našel smrt. Kousek
dál v portále jeskyně Kůlna je zase
připomínka na nešťastnou smrt Kar-

la Vymazala z roku 1968, který zde
zahynul při prozkoumávání spodních
pater této jeskyně. Půjdeme-li dále
po silnici Pustým žlebem asi dva kilometry od hotelu Broušek, tyčí se v
pravotočivé zatáčce po levé straně
skalní stěna U Žida. Na ní je připevněna malá tabulka s již velmi špatnou
fotografií Karla Holečka, který zde
zahynul 6. 11. 1965 ve věku 22 let.
Dále se kromě krásné básničky dočteme, že zde byla instalována jeho
kamarády z osady Javor.
Když vystoupáme z Pustého žlebu
na ostrovskou plošinu, překročíme
silnici tzv. „Kadlátkami“ a vydáme se
dál do polí, dojdeme až na nevýrazný
Simonův vrch. Tady se nachází v Cigánském závrtu objevitelský vstup
do Amatérské jeskyně. Tam nalezneme připomínku obrovské tragédie,
kdy 29. 8. 1970 zahynuli při katastrofální povodni jeskyňáři Milan Šlechta
a Marko Zahradníček. Samozřejmě
nesmím zapomenout na Kalvodův
kříž, nacházející se u silnice mezi vápenkou Malá dohoda a odbočkou na
Holštejn (křižovatka U Kaštanu). Je
zde umístěn obrázek sloupské Panny Marie Bolestné jako vděk rodiny
Kalvodů z Drnovic u Vyškova, kteří
byli ochráněni před morem v roce
1771. Je dobře, že tato památka zde vydržela tolik roků a přežila
obě světové války i změny režimů.
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Pokud půjdeme od Kalvodova kříže
po červené turistické značce dál na
Holštejn, kousek od cesty se nachází
vstup do jeskyně 13C. V její blízkosti
můžeme vidět pamětní desku Jiřího
Šlechty (bratra výše uvedeného Milana Šlechty). Ten zahynul při potápěčském průzkumu 9. září 1965. Je
zde ještě jedna pamětní deska s textem „Na památku všem jeskyňářům“.
Pokud na Holštejně nepůjdeme na
hrad, do Lidomorny nebo vyhlášené
hospody, což by ovšem byla veliká
škoda, stojí za návštěvu symbolický hřbitov horolezců nedaleko Holštejnské jeskyně. Na skalní stěně je
připevněno pět pamětních desek se
šesti jmény horolezců, kteří zahynuli
při tomto krásném sportu v horách
mimo naši vlast, ale kteří jezdili do
našich skal trénovat a lézt a také tu
měli tu spoustu dobrých kamarádů,
kteří nezapomněli.
Ještě vzpomenu jeden symbolický
hřbitov. Je ještě dál, až pod Vysočany na osadě Norbetka. Jsou zde připomínáni kamarádi trampové, kteří
už nejsou mezi námi. Má zde svoje
místo i vzpomínka na našeho bývalého spoluobčana Václava „Tuleně“
Keprta.
Pokud půjdeme z Holštejna zpět
do Sloupu po červené značce směrem na Šošůvku přes studánku Na
Troubkách, můžeme navštívit další
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skupinu pamětních desek. Jsou zde
připomenuti tři jeskyňáři – Jiří „Mouka“ Moučka, Čiko a Body. Nalezneme je kousek za Holštejnem, na konci stoupání mezi skalami.
Když se vydáme ze Šošůvky „Příhonem“ do Sloupu po silnici, mineme
pomníček z roku 2000, připomínající
smrt Roberta Krátkého, který zde zahynul při autonehodě. Pokud se ale
vydáme domů od fotbalového hřiště
přes „Paděličky“, budeme míjet před
začátkem klesání po pravé straně
nenápadnou mohylu na dnes již neudržovaném pahorku s plastikou hlavy Krista a textem: „Na tomto místě
23. 2. 1932 utrpěl úraz a zde skonal,
ani svým milým sbohem nedal Vilém
Krátký, v rozkvětu mládí ve věku 19
let, byl zlomen života jeho květ.“
Povedou-li naše kroky na západ od
Sloupu, chtěl bych vás upozornit na
pěkně opravený památník zastřeleného příslušníka SNB, praporčíka Alfonse Lakoty, pocházejícího z Obůrky. Ten stojí u cesty na kraji Petrovic,
směrem na Vavřinec na žluté turistické značce. Co se tehdy stalo. Dne
29. 10. 1967 zběhli v nočních hodinách ze strážní služby na posádce
ve Veselici vojín stráže se závodčím
na zábavu do Petrovic. Zde se opili a
voják, pocházející z východního Slovenska, začal bezdůvodně napadat
lidi a střílet po nich ze samopalu. Tři

Zajímavosti

těžce zranil. A tak byl přivolán praporčík Alfons Lakota, který se hrdinně snažil zabránit ještě většímu krveprolití. Byl však útočníkem smrtelně
postřelen zbabělou střelbou do zad.
Prezident republiky udělil Alfonsu
Lakotovi vyznamenání – „Za statečnost“ – in memoriam.
Na závěr si vás dovolím upozornit
ještě na dva svědky tragické události. Jsou od Sloupu trochu dále,
ale stojí určitě nejen za zmínku, ale
i za návštěvu. První je připomínka
smrtelného zásahu bleskem. Je to
kovová tabulka připevněná na strom
u zelené turistické značky vedoucí z
Petrovic směrem na Blansko. Na ní
se dočteme, že v těchto místech byl
bleskem usmrcen hajný František
Klimeš, a to 22. 7. 1920. Ještě větší
tragédie se stala 28. 6. 1964 nedaleko obce Kuničky, kde byl bleskem
zasažen místní mladý pár novomanželů – Anežka a Milan Kalovi ve věku
24 a 29 let. Tuto událost připomíná
velký kámen s černou žulovou deskou a textem.

ROZHOVOR S MARTINEM
HORKÝM
Přinášíme vám ukázku z rozhovoru s ředitelem a zakladatelem
portálů Martinem Horkým, kde
se dozvíte, jak se RegionyBrněnska rozrůstaly, kdo jsou uživatelé
portálů, k čemu jim stránky slouží
a jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji. Celý rozhovor
s redaktorkou Kateřinou Szczepanikovou najdete na www.regionblanensko.cz. Martin Horký v
něm vypráví, jak se mu podařilo
volnočasovou aktivitu přetvořit v
ziskový projekt a o neúspěších,
které překonával. Dále o tom, jak
souvisí rozvoj regionálních portálů s jeho dlouholetým pobytem
v Japonsku, a že péče o regionální oblasti ovlivňuje celou společnost.

Doufám, že vás některý z těchto
svědků událostí zaujal. Teď už jen
zbývá zabalit si do batůžku svačinu
a pití a vyrazit hledat. A budu velice
rád, když se se mnou o informace
o dalších objevených památníčcích
v okolí Sloupu podělíte.
Hynek Štrajt
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RegionBlanensko.cz je vhodná platforma pro propojování lidí a jejich
spolupráci
Obyvatelé Sloupu mají možnost sledovat web RegionBlanensko.cz, který
jim přináší informace o místních službách, kulturních akcích, nabídce práce, články na domácí témata aj. Tento
web je součástí regionálních portálů
Brněnska, které letos v dubnu oslavily
dvacáté výročí vzniku. Jejich záměrem
je podporovat kvalitní život obyvatel a
rozvoj obcí v okolí Brna a na Vysočině.
Na začátku byl nápad dvou středoškolských studentů vytvořit místní periodikum v obci Zastávka na Rosicku.
V roce 2001 připravili internetový měsíčník E-METRO, který se po dvou letech změnil v portál regionu Rosicko.
Začaly přibývat další regiony a v současnosti je v provozu 21 regionálních
portálů. Jejich přehled můžete najít na
odkaze RegionyBrněnska.cz, kde je
také celá historie regionálních portálů
v datech. Informace na regionálních
portálech slouží především místním
obyvatelům, ale přejímají je také velké
mediální společnosti.
Regionální portály postupně přibývaly – Blanensko, Židlochovicko, Pohořelicko, Ivančicko a Velkobítešsko...
Portály v dnešním grafickém konceptu a funkčnosti byly spuštěny před
deseti lety, 1. srpna 2011. Připadaly mi
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jako vhodná platforma pro propojování lidí mezi sebou a jejich spolupráci.
Jedno z prvních mediálních partnerství,
které jsme uzavřeli, bylo při organizování celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tím, že jsme regionální, můžeme
informovat o jednotlivých úklidových
akcích. Lidé se dali dohromady a řekli
si „místo výletu půjdeme uklízet“. Tímto
způsobem podporujeme místní iniciativy na různých úrovních.
Jsou mezi těmito jednadvaceti portály významnější rozdíly?
Je obrovský rozdíl mezi regiony, které
jsou v blízkosti Brna a těmi na začátku
Vysočiny, jako např. Moravské Budějovicko nebo Třebíčsko. Čím jdete od
Brna dále, tím zřetelnější je rozdíl ve
struktuře průmyslu a služeb. Regiony
blízko Brna mají větší příležitosti kulturního vyžití a je v nich i více firem. V těch
vzdálenějších není tolik pestrá nabídka
volnočasových aktivit. Bezesporu je
tam důležité zase jejich spádové město. Vzhledem k tomu, že každý náš portál je vystavěn stejně, jsou rozdíly vidět
třeba v počtu akcí v kalendáři.
Jakým způsobem s vámi uživatelé
portálů komunikují?
Většinou je to tak, že něco potřebují a
nedokáží to nastavit. Pro nás je zpětná
vazba velmi cenná, protože neustále
zjišťujeme, že jsme uzavřeni ve vlastní
bublině a nedokážeme dohlédnout, ja-
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kým způsobem mohou uživatelé portály používat.
Když mluvíte o uživatelích, máte na
mysli jejich dvě skupiny – čtenáře
portálů a firmy, které na nich inzerují?
Přesně tak, ale ta hranice mezi nimi
se neustále stírá. S portálem můžete interagovat různým způsobem. Jednou si
tam čtete článek, jindy si zadáte inzerát
na pronájem bytu. Nyní připravujeme
možnost vytvořit si vlastní profil uchazeče o práci a odpovídat pohodlně na nabídky práce různých zaměstnavatelů.
Následně můžete sledovat jejich reakce, jak je to běžné u specializovaných
pracovních serverů.
Naše unikum je, že když publikujete
nějaký obsah, např. hledáte zaměstnance, dostanete několik služeb najednou – vaši pracovní nabídku zveřejníme
na webu, zároveň ji rozešleme uchazečům e-mailem, zobrazíme v tzv. boxíku
na hlavní stránce Seznam.cz a pošleme Googlu k indexaci. Dokonce umíme
inzerát automatizovaně publikovat až
na 42 facebookových stránkách. Portál
tedy funguje jako jakýsi rozcestník, který vám zjednodušuje práci.
Jak probíhá spolupráce s místními
zpravodaji?
V místních zpravodajích se často objevují zajímavé informace. Jsou to periodika, která jsou zajímavá nejen pro čtenáře z dané obce nebo města. Bývají

ale špatně dostupná pro lidi mimo region. Častokrát je to tak, že o šikovných
mažoretkách z jedné obce, které jsou
mistryně Evropy, v sousedním regionu
nikdo moc neví. To je myslím škoda. Z
tohoto důvodu spolupracujeme s desítkami redakcemi místních zpravodajů a
přejímáme jejich články. Zviditelňujeme
něco, co v regionech je, ale informace
o tom nejsou dostupné.
Vy jste také zprostředkovávali pomoc v době pandemie. Jak?
Před rokem jsme zpracovávali různé speciály ve spolupráci s krajem a
připravovali jsme základní informační
servis ohledně dopravy a nabídek pomoci dobrovolníků přímo v regionech.
Jako pomoc restauracím jsme jim nabídli možnost bezplatně propagovat
polední menu. Informovali jsme také o
tom, kde se šijí roušky, které nemocnice mají nedostatek ochranných prostředků aj. Využili jsme portály k tomu,
aby se lidé mohli mezi sebou propojit.
Dnes je naše role informovat o aktuálním dění, takže připravujeme servis
o počtu nemocných, přípravách očkování a podobně. Nabídli jsme pomoc
dobrovolnické iniciativě Cesta ven,
která sdružuje komunikační agentury a
pro úřad vlády vede kampaň k očkování. Poskytujeme naše kapacity zdarma,
abychom podpořili zvládnutí pandemie.
Kateřina Szczepaniková
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OPUSTILI NÁS

NARODILI SE

Tobiáš Petýrek
David Gross
Radim Sotulář

Marie Vybíhalová
Ludmila Pásková
Zdeněk Krška

Filip Továrek

Rudolf Krátký

Šimon Doskočil
NAŠI JUBILANTI

DUBEN
Miloslav Bouda
Josef Štrajt
Ladislav Pařízek
Ing. Josef Mikulášek
KVĚTEN
Antonín Veselý
Jarmila Kratochvílová
Marie Kakáčová
JUDr. Vladimír Hodboď, CSc
Bedřich Pliska
Božena Hasoňová
Bohuslav Eibl
Ladislav Růžička
Miroslav Zouhar
30

ČERVEN
Miroslava Dvořáková
Věra Ševčíková
Ing. Jiří Zima
Božena Ondroušková
Hana Petrová
SRPEN
Miroslav Kučera
Věra Přibylová

Našim spoluobčanům

srdečně blahopřejeme a do
dalších let přejeme hodně
zdraví!

Sport

SPORT
TENIS
Po ukončení venkovní sezóny v říjnu
loňského roku vyhlíželi tenisté začátek
zimní části a přesun do hal a tělocvičen. Vládní omezení však celou zimu
nic takového nedovolila, a tak nám nezbylo, než se těšit na jaro.
Během zimních měsíců zatím probíhaly každý týden stavební práce na
nové klubovně a nyní již mnoho nechybí k jejímu úspěšnému dokončení.
S příchodem jara, jakkoli byl váhavý a
proměnlivý, se v pátek 30. 4. konečně
otevřely venkovní kurty a zahájil jejich
provoz. Ihned se také rozběhly tréninky mládeže, do kterých se s obrovskou
chutí zapojilo všech 35 děti plus 2 nové.
Klubové soutěže, kterých se velká
část našich dětí aktivně účastní v několika klubech Jihomoravského kraje,
se rozběhnou 29. května a budou zkrácenou formou probíhat po celý červen.
Již nyní se na ně připravujeme formou
přípravných turnajů a zápasových tréninků.
Na čilém ruchu v areálu u koupaliště je vidět, jak moc nám všem sport
chyběl, a tak jej teď budeme dohánět
pravidelně každý týden až do začátku
prázdnin.
Karel Balcar
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Slova s příběhem

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Z mnoha úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky v minulém čísle jsme
vylosovali tři výherce. Štěstí při losování
měli Květoslava Eiblová, Miroslava Zachovalová a Ladislav Pařízek – srdečně
blahopřejeme a všem luštitelům přejeme hodně štěstí při dalším luštění a
následném losování! Vyluštěnou křížovku a osmisměrku posílejte na známou
adresu
hrebenacsloup@seznam.cz,

32

případně přineste na lístečku do kanceláře městyse do 31. srpna 2021.
Ptáka plameňáka není třeba nijak
zvlášť představovat. V každé ZOO si
hejna plameňáků všimne každý. Elegantní růžový pták svým jménem možná trochu připomíná výrazy „plápolat“
či „planout“. Ale cesta od plameňáka k
plamenům a ohni vede velkou oklikou.
Český název plameňák je otiskem jeho
německého jména Flamingo do německého
Flamme (plamen). A německé Flamingo zase
pochází ze ... tajenka
křížovky ..., což tam
znamená kupodivu totéž, co naše „vlámský“,
tedy nějak související
s belgickým národem
Vlámů. Ve Španělsku,
kde je většina lidí tmavovlasých, tmavookých
a snědých, působili ...
tajenka osmisměrky ...,
kteří se tam dostali třeba jako obchodníci, kuriózně. Navíc byli často
vysocí. Takže ten vysoký růžový pták brodící
se vodou Španělům připomínal vyšší a růžolící
Vlámy...

Slova s příběhem

Legenda k osmisměrce
AUTO, AZYL, BÁJE, BASY, BRACH, CEJN, CVOK, ELÁN, ERBY, HNIS, CHIPS, IGOR, KÁPĚ, KÁVY,
KIKS, KLEČ, KLÍČ, KÓDY, KOST, KUŘÍ, LAŠK, LÍPA, LUPA, NISA, OBCE, OBLÁ, OČKO, ODĚV,
OMAM, ORAT, OVCE, PSÍK, RÁČE, SMĚV, SPÍČ, ŠÁLA, TÝMY, UNIE, UPÍR, VLNY, VODA, ČETBA,
IDYLA, ODDYCH, OLEÁT, OSKAR, POSUN, SETBA, STĚNY, STÍNY, ÚKOLY, ŽÁNRY, BYZNYS,
CAESAR, DONACE, EDUARD, KANAPE, KŘAMPA, NICOTA, PŘELIV, RÁDIUS, RDESNO, REPASE,
SMAŽIT, UKUSEK, BANKROT, LAMPASY, PANCÍŘE, ŘÍKANKA, SLEPOST, ZIKMUND
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V závislosti na rozvolňování
protiepidemických opatření

připravujeme otevření koupaliště

od 1. 7. 2021.

Přejeme všem občanům krásné
léto a těšíme se na vás.

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
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VÝSTAVBA A REKONSTUKCE CHODNÍKŮ VE SLOUPĚ
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