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SLOVO ÚVODEM
Milí spoluobčané,
letošní rok nám ukazuje, že změny klimatu nejsou problémem vzdáleným či nějak zveličovaným, ale realitou, která ovlivňuje život i v našem
regionu.
Nejprve neobyčejně teplá zima - dnů, kdy se
teploty dostaly pod bod mrazu, bylo letos skutečně pomálu, stejně jako sněhu, který býval samozřejmostí. Potrápily nás vichřice a dlouhodobě
nás sužuje sucho. S tím je spojeno přemnožení kůrovce, který ničí lesní porosty a proměňuje
okolní krajinu. Pohled je to žalostný. Stačí se podívat z náměstí na kopec směrem ke křížku. Kdysi zalesněná stráň je holinou. Také kopce nad
koupalištěm již jsou bez stromů. A co porostů
přijde ještě skácet! Kam se člověk podívá, vidí
jen rezavé napadené plochy.
Červnové bouřky nám připomněly, že příroda je
opravdu nevyzpytatelná. Kdo by si pomyslel, že
v některých částech republiky přijdou tak prudké
deště, že si lidé budou přát jen jediné – ať už
neprší! I my ve Sloupě si pamatujeme, jaké to je,
když se vesnicí valí voda s kameny a blátem.
Blíží se prázdniny, čas odpočinku a dovolených. Ty letošní budou přece jen trochu jiné,
ovlivněné celosvětovou pandemií koronaviru. Ať
už je strávíte kdekoli, myslete na to, že příroda se
bez lidí obejde, ale naopak to nepůjde…
Mgr. Petr Havelka
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AKTUALITY Z RADNICE
Sloup obnova NN a nové veřejné
osvětlení
V jarních měsících proběhla dlouhodobě plánovaná stavební akce „Sloup
obnova NN“ společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o. V jihozápadní části
obce bylo původní nadzemní vedení NN nahrazeno novým podzemním
kabelovým vedením. Tato investice
společnosti E.ON Česká republika,
s.r.o. si vyžádala zbudování nového
veřejného osvětlení v této části obce,
neboť původní sloupy distributora
budou postupně odstraněny. Dokončení veřejného osvětlení by mělo proběhnout do konce června 2020.

Dotace JMK – pozastaveny do září
Od Jihomoravského kraje jsme obdrželi oznámení, že vyhodnocení podaných žádostí o dotaci z rozpočtu
Jihomoravského kraje se posunuje až
na září 2020. V plánu jsme měli opravy v kulturním domě. Žádost o dotaci
byla podána také na dokončení výměny regálů v knihovně a doplnění
vybavení. V hasičské zbrojnici bude
řešena oprava šatny a výměna kotle,
včetně příslušenství. Tyto akce byly
prozatím odloženy.
Základní škola a mateřská škola
Sloup, příspěvková organizace od
1. 7. 2020
Zastupitelstvo městyse Sloup na
svém březnovém zasedání rozhodlo o sloučení Základní školy Sloup a
Mateřské školy Sloup. Důvody, které
vedly k tomuto rozhodnutí, byly dlouhodobě diskutovány a pečlivě zváženy. Sloučením stávajících organizací
se zjednoduší organizační struktura
a bude zajištěna plynulá návaznost
předškolního a školního vzdělávání.
Zřizovatel i zákonní zástupci žáků budou jednat pouze s jednou příspěvkovou organizací, stejně tak auditem
bude procházet pouze jedna organizace. Ředitel příspěvkové organizace
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Mgr. Pavel Dočekal bude moci lépe
a jednodušeji koordinovat a sestavovat pracovní úvazky zaměstnanců
a zajišťovat provoz zařízení v případě personálních změn, nemocnosti
apod. Zastupitelstvo předpokládá,
že změna přispěje ke stabilizaci zaměstnanců zejména v předškolním
zařízení. Rozhodnutí o sloučení obou
organizací bylo podpořeno také skutečností, že v okolních obcích takto
školy a školky v jedné organizaci bezproblémově fungují.
Základní škola - modernizace
V Základní škole Sloup byla zahájena realizace dvou akcí. První je
„Rekonstrukce odborných učeben
a počítačové sítě, registrační číslo CZ.06.2.67./0.0/0.0/16-063/0003946“
a druhou je „Rekonstrukce odborných
učeben, registrační číslo - CZ.06.4.5
9/0.0/0.0/16_075/0011891. Akce budou rozhodující měrou financovány
z dotačních prostředků. Celkové náklady dosahují částky 9 360 472 Kč,
kdy celková výše dotace činí 6 787
964 Kč se spoluúčastí městyse Sloup
ve výši 2 572 508 Kč. Projekty blíže
upřesňuje pan ředitel ZŠ Sloup ve
svém příspěvku.
Chodník podél silnice II. třídy č. 373
ke vstupu do jeskyně
Plánovaná stavba chodníku se přesunula do další fáze. Obdrželi jsme

výbornou zprávu, že naše žádost o
dotaci na SFDI byla kladně vyhodnocena a můžeme počítat s max. možným příspěvkem ve výši 2,8 milionu
Kč. (rozpočet stavby chodníku cca
3,5 mil Kč) Celkově bylo na SFDI podáno 326 žádostí o dotaci a naše žádost patří mezi 168 podpořených, což
lze považovat za významný úspěch.
Stavba chodníku bude dále spojena
s opravou (výměnou) vodovodu v délce cca 270 m, kdy je rozpočtová cena
1,4 mil. Kč a přeložkou veřejného
osvětlení mimo těleso chodníku, dle
rozpočtové ceny cca 1 mil Kč. Stavba bude řešena jako celek, aktuálně
probíhá výběrové řízení na realizaci
stavby. O samotné realizaci rozhodnou zastupitelé na základě výsledku
výběrového řízení. Podrobné informace k plánované stavbě chodníku jsou
zveřejněny na www.mestyssloup.cz.
Protipovodňová opatření – modernizace stávajícího rozhlasu
Dalšího úspěchu jsme dosáhli v programu OPŽP, kdy byla naše žádost o
dotaci schválena. V příštím roce budeme ve Sloupě realizovat výměnu
stávajícího rozhlasu za nový, včetně
moderní digitální ústředny. Věřím, že
se konečně dočkáme i nové znělky
uvádějící hlášení. Součástí dotace je
i vyhotovení Digitálního povodňového
plánu pro Sloup. Celkové náklady dosáhnou 1 651 428,00 Kč a dotace činí
5
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1 155 999,60 Kč (podíl městyse Sloup
495 428,40 Kč).
Zemspol – prodloužení kanalizace
a zokruhování vodovodu
Plánovaná akce prodloužení kanalizace k budově ZEMSPOLU a
zokruhování vodovodu nabrala díky
coronaviru zpoždění. Stavba bude
zahájena v průběhu července 2020.
V této části obce je potřeba počítat s
dopravním omezením. Děkujeme za
pochopení.
Novinky v kempu RELAXA
Pro letošní sezónu jsme ve sloupském kempu připravili významné novinky. Proběhla kompletní rekonstrukce sociálního zařízení, které již bylo
v neutěšeném stavu. Byly kompletně
opraveny toalety a zbudovány nové
moderní sprchy. Areál kempu je nově
pokryt bezdrátovým připojením k internetu. Pro lepší orientaci návštěvníků byly vytvořeny nové internetové
stránky, které si můžete prohlédnout
na https://camp-sloup.cz/. Věřme, že
léto bude již v poklidném duchu a přivítáme spoustu spokojených hostů.
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Koupaliště
I přes nepříznivou situaci skrze
COVID-19 plánujeme provoz koupaliště v červenci a srpnu. V případě
příznivého počasí bude otvírací doba
od 10:00 do 19:00 hod. Budou nastavena drobná omezení, ale doufejme,
že o koupání bude zájem. V provozu
bude též občerstvení v areálu koupaliště.

tu na jižní Moravě s již existujícími
nebo plánovanými Svatojakubskými cestami především v Čechách,
Rakousku, Polsku a na Slovensku.
Svatojakubské cesty jsou značené
jednosměrně a všechny směřují do
Santiaga de Compostela. Městys
Sloup se nachází na trase Olomouc –
Brno a na náměstí u informační mapy
byla umístěna nová budka pro poutníky. Více se dozvíte na https://www.
jakubskacesta.cz/

Info centrum

USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ

V letních měsících bude otevřeno
informační středisko Sloup. Součástí bude oblíbená výstavní expozice.
Otvírací doba bude od 9:00 do 17:00
hod.

USNESENÍ č. 2/2020 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 23. 3. 2020

Svatojakubská cesta na jižní Moravě
V rámci rozvoje turismu je cílem
Centrály cestovního ruchu – Jižní
Morava propojit Svatojakubskou ces-

U1/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli
zápisu Mgr. Michaelu Matějkovou
a Hynka Štrajta, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U1/25.
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3. 2020 bylo schváleno.
U2/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje zredukovaný program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U2/25. 3.
2020 bylo schváleno.
U3/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
bere hospodářský výsledek společnosti RELAXA, s.r.o. za rok 2019
na vědomí bez připomínek.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/25.
3. 2020 bylo schváleno.
U4/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje výsledek hospodaření a účetní závěrku společnosti AKTIVITY
SLOUP s.r.o. za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U4/25.
3. 2020 bylo schváleno.
U5/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci akce „Sloup VO - při
obnově NN“. Současně schvaluje
výsledek výběrového řízení na dodavatele za nabídnutou cenu 1 510
702 Kč a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou ENERGETIKA Boskovice spol.
s r.o., Růžové nám. 2568/2, 680 01
Boskovice, IČO: 43420222.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/25.
3. 2020 bylo schváleno.
U6/25. 3. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje v souladu s ustanovením § 84
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších
předpisů,
a) sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Sloup, okres
Blansko, se sídlem Sloup 241, a
Základní škola Sloup, okres Blansko, se sídlem Sloup 200, v jeden
právní subjekt s účinností od 1. 7.
2020,
b) změnu názvu Základní školy
Sloup, okres Blansko, se sídlem
Sloup 200 na „Základní a mateřská
škola Sloup, příspěvková organizace“, se sídlem Sloup 200 a to s
účinností od 1. 7. 2020,
c) jako přejímající organizaci
Mateřské školy Sloup, okres Blansko, se sídlem Sloup 241, Základní a mateřskou školu Sloup, okres
Blansko, se sídlem Sloup 200, na
kterou s účinností od 1. 7. 2020
bude převeden veškerý majetek,
práva a závazky Mateřské školy
Sloup, okres Blansko, se sídlem
Sloup 241.
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d) ve smyslu výše uvedeného
schvaluje novou Zřizovací listinu
Základní a mateřské školy Sloup,
okres Blansko, se sídlem Sloup
200,
e) ukládá starostovi městyse
Sloup seznámit s tímto usnesením
ředitele dotčených příspěvkových
organizací a pověřuje starostu
podpisem Zřizovací listiny Základní a mateřské školy Sloup, okres
Blansko, se sídlem Sloup 200
Výsledek hlasování: pro 9, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/25.
3. 2020 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 3/2020 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 10. 6. 2020
U1/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup určuje ověřovateli
zápisu MVDr. Vladimíra Suchého a
Oskara Nováka, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se 1 (MVDr. Vladimír
Suchý). Usnesení U1/10. 06. 2020
bylo schváleno.

U3/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup vzalo zprávu o plnění usnesení a zápisy výborů na
vědomí.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U3/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U4/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí
hospodářský výsledek ZŠ Sloup za
rok 2019 a schvaluje převod částky 40 456,94 Kč do rezervního fondu ZŠ Sloup.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U4/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U5/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí
hospodářský výsledek MŠ Sloup
za rok 2019 a schvaluje převod
částky 24 442,73 Kč do rezervního
fondu MŠ a částky 20 000 Kč do
fondu odměn MŠ Sloup.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U5/10.
06. 2020 bylo schváleno.

U2/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje program
dnešního zasedání.

U6/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Základní školy
Sloup za rok 2019.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U2/10.
06. 2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U6/10.
06. 2020 bylo schváleno.
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U7/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku Mateřské školy
Sloup za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U7/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U8/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje účetní závěrku městyse Sloup
za rok 2019. Ke schválení účetní
závěrky bude vytvořen Protokol o
schválení závěrky za rok 2019.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U8/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U9/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje závěrečný účet městyse Sloup
za rok 2019, spolu se Zprávou o
výsledku přezkoumání hospodaření městyse Sloup za rok 2019
a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením bez výhrad.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U9/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U10/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí výsledek hospodaření městyse Sloup
za období leden až květen 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U10/10.
10

06. 2020 bylo schváleno.
U11/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí se zařazením svého správního území do
územní působnosti MAS Moravský
kras z.s. v období 2021-2027 a
souhlasí s přípravou komunitně vedené integrované strategie území
MAS Moravský kras z.s. pro období 2021-2027 na svém území.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U11/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U12/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje účelovou
individuální investiční dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve výši 400
tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sloup, z.s. (Výstavba kurtů - etapa
III.), včetně Veřejnoprávní smlouvy
č. 2/2020 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U12/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U13/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje účelovou
individuální neinvestiční dotaci z
rozpočtu městyse Sloup, ve výši
300 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu Sloup, z.s. (Oprava budovy
fotbalových kabin), včetně Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2020 a pověřuje starostu podpisem.

Aktuality z radnice

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U13/10.
06. 2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U16/10.
06. 2020 bylo schváleno.

U14/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční
dar ve výši 5 000Kč MS Hřebenáč,
z.s. a pověřuje starostu podpisem
darovací smlouvy.

U17/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na dodávku
nábytku v rámci zadávacího řízení
„V00461A – Rekonstrukce odborných učeben – dodávka vybavení“ – část 1 zakázky se společností
ARBYD CZ s.r.o., IČ: 26339269,
celková kupní cena je 1 294 845,
20 Kč a pověřuje ředitele Mgr. Pavla Dočekala podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U14/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U15/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje návratnou finanční výpomoc společnosti
RELAXA, s.r.o., se sídle Sloup 1,
IČ: 46904069 ve výši 300 000 Kč a
pověřuje starostu podpisem Veřejnoprávní smlouvy č. 4/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U15/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U16/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na provedení
díla – dodávek a stavebních prací v rozsahu zadávacího řízení s
názvem „ V00461B – rekonstrukce odborných učeben – stavební
práce“ se společností BENESTAV
spol. s r.o., IČ: 16343778 v celkové výši 3 999 840 Kč a pověřuje
ředitele Mgr. Pavla Dočekala podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U17/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U18/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy na dodávku vybavení v rámci zadávacího řízení
„V00461A – Rekonstrukce odborných učeben – dodávka vybavení“
– část 2 zakázky (ICT vybavení)
se společností C SYSTEM CZ a.s.,
IČ: 27675645, celková kupní cena
je 2 434 520 Kč a pověřuje ředitele Mgr. Pavla Dočekala podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U18/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U19/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup souhlasí s uzavře11
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ním Kupní smlouvy na dodávku vybavení v rámci zadávacího řízení
„V00461A – Rekonstrukce odborných učeben – dodávka vybavení“
– část 3 zakázky (školní pomůcky)
s prodávajícím Ing. Aleš Svoboda,
IČ: 61445789, celková kupní cena
je 1 244 344, 64 Kč a pověřuje ředitele Mgr. Pavla Dočekala podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U19/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U20/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje návratnou finanční výpomoc příspěvkové
organizaci Základní škola Sloup
ve výši 5 000 000 Kč (investiční ve
výši 3 500 000 Kč, neinvestiční 1
500 000 Kč) a pověřuje starostu
podpisem Veřejnoprávní smlouvy
č. 5/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U20/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U21/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje v souladu
se schváleným rozpočtem městyse
Sloup na rok 2020 investiční transfer ve výši 1 000 000 Kč Základní
škole Sloup, okres Blansko na akci
Rekonstrukce odborných učeben
a počítačové sítě a Rekonstrukce
odborných učeben.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U21/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U22/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje navýšení
investičního fondu o částku 4 500
000 Kč a současně schvaluje čerpání z investičního fondu základní
školy Sloup na akci Rekonstrukce
odborných učeben a počítačové
sítě a Rekonstrukce odborných
učeben.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U22/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U23/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje v souladu
se schváleným rozpočtem městyse
Sloup na rok 2020 vyplacení neinvestičního příspěvku Základní škole Sloup, okres Blansko na 2. pololetí 2020 jednorázově, v částce 1
500 000 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U23/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U24/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 2/2020 a a
č. 3/2020 a schvaluje rozpočtové
opatření č. 4/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U24/10.

Aktuality z radnice

06. 2020 bylo schváleno.
U25/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Spisový
řád městyse Sloup, včetně přílohy
č. 1 s účinností od 15. 6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U25/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U26/10. 06 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
PV-014330051878/001 na pozemku parc. č. 134/61 v k.ú. Sloup v
Moravském krasu, jednorázová
úhrada 1000 Kč bez DPH se společností E.ON Distribuce, a.s. pro
„Sloup – úprava DS, Čermák“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U26/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U27/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje v souvislosti s COVID -19 kompenzaci- prominutí nájmu Štěpánu Strachoňovi
v provozovně v kulturním domě ve
výši jednoho měsíčního nájmu – tj.
4 516 Kč.

zastaralé, duplicitní a opotřebované literatury dle Úbytkového seznamu č. 2/2020. (celková cena
vyřazené literatury 6 963,80 Kč)
Odepsané knihy budou následně
nabídnuty k prodeji v ceně 5 Kč/ks.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U28/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U29/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje zadání
Návrhu/studie na proveditelnost
stavby chodníku v místní části Příhon, úsek v k.ú. Sloup v Moravském krasu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U30/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U30/10. 6. 2020 Zastupitelstvo
městyse
Sloup schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci
EFEKT 2021, dle předložené cenové nabídky.
Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U31/10.
06. 2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U27/10.
06. 2020 bylo schváleno.
U28/10. 06. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje vyřazení
13
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
odborných

rých třídách nábytek, který by si nikdo
nedal už ani do garáže.

Škola se stala příjemcem investičních
dotací Evropské unie v celkové výši 6,7
mil. Kč. Setkali jsme se s názory, že by
bylo lepší za tyto peníze opravit raději
chodníky a komunikace. Rád bych tedy
sloupskou veřejnost informoval o důležitých podrobnostech.

Po mnohaletých snahách jsme letos
konečně dosáhli na investiční peníze z
fondů EU. Jde o účelově vázané prostředky, které jsou určeny pouze na
rekonstrukci odborných učeben, nákup
počítačů a učebních pomůcek ve školách. Jejich menší část se dá využít na
stavební úpravy a opravy chodníků kolem školy, což se také stane. Není však
možné z dotace zaplatit opravu chodníků či komunikací v obci.

Rekonstrukce
učeben

dalších

Práce budou probíhat především v
průběhu června až září 2020 a naši žáci
se mohou těšit na tyto novinky: nové
učebny – přírodopisnou a multimediální
(dříve počítačovka) včetně moderních
pomůcek a ICT vybavení, vylepšení
učebny fyziky, kabinet a laboratoř chemie, vytvoření bezbariérovosti celé školy včetně výtahové plošiny pro vozíčkáře, odpočinkovou a vzdělávací zónu
před školou včetně nového chodníku,
atria, parkových laviček, prosklených
informačních skříněk, obrazových panelů pro výstavy a hmyzího hotelu.
V posledních 15 letech investoval
Sloup hodně peněz do obnovy vybavení školy, které od roku 1982 sloužilo
prakticky beze změn. Nebyla však jiná
možnost; řada věcí byla v havarijním
stavu a ještě nyní používáme v někte14

Pro městys a tedy i pro každého občana jde o výhodnou investici. Je to
poslední šance, kdy lze dosáhnout na
dotaci se spoluúčastí pouze 5 – 10 %.
Tedy poslední možnost, jak velmi levně opravit či vyměnit ve škole to, co by
bylo za pár let nutné řešit dotacemi se
spoluúčastí 30 – 40 %, anebo zcela z
vlastních prostředků.
Několik kritických poznámek jsme
zaslechli k úmyslu zbudovat ve škole
bezbariérový přístup – venkovní rampu, zvedací plošinu a toaletu. Pominu-li
fakt, že ve škole máme žáky, kteří bezbariérové vybavení potřebují, je důvod
prostý – pokud škola není bezbariérová
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– což ZŠ Sloup není – z EU dotací nedostaneme ani korunu.
Nic naplat, doba zažloutlých učebnic
a křídových tabulek je dávno pryč. Se
zastaralým vybavením dnes žádná škola žáky nezaujme, což naštěstí není náš
případ. Také díky vylepšování školního
prostředí se za posledních 16 let zvýšil
počet žáků ZŠ Sloup téměř o 100, za
což patří velké poděkování především
vám – občanům Sloupu.
Poděkování Sloupu
Zřizovatel školy – městys Sloup – nám
zakoupil bezkontaktní teploměr, zásobu
dezinfekčního gelu, ochranných roušek
pro vyučující i náhradních roušek pro
žáky. Z rozpočtu městyse byly také
pořízeny dva kvalitní přístroje na dezinfekci interiérů ozonem. Kromě školy
budou přístroje využívány i v mateřské
škole a dalších prostorech v majetku
Sloupu. Předpokládáme, že se díky tomuto přístroji podaří omezit každoroční
„epidemie“ onemocnění, která si děti v
kolektivu navzájem předávají – chřipky,
průjmů, nachlazení. Děkujeme!
Letem světem
• Zastupitelstvo městyse Sloup rozhodlo 25. března 2020 o sloučení ZŠ
Sloup a MŠ Sloup s účinností od 1.
července 2020. Přejímající organizace
se jmenuje Základní škola a mateřská
škola Sloup, příspěvková organizace.
V mateřské škole bude pracovat nový

tým – učitelky Hana Sedláková a Lydie
Králová, asistentka Blažena Kvasnicová, školnice Ilona Chlupová. Paní Hana
Sedláková bude od 1. července jmenovaná druhou zástupkyní ředitele. Jejím
úkolem je řídit provoz mateřské školy.
Paní zástupkyni přejeme mnoho úspěchů.
• Velmi mylný je dojem, že jsme 11.
března zamkli školní budovu a nastoupili až 25. května společně s žáky. Většinu času bylo v budově velmi živo.
Malovali jsme chodbu a dvě třídy na
prvním stupni, měnili osvětlení ve dvou
třídách, čtvrťáci mají novou interaktivní
tabuli, před dokončením je zabezpečovací systém pro vstup do školy na čipy.
Pro úplnost – část z těchto prací byla
financována ze státní dotace na vzdělávání, tedy nikoliv z prostředků zřizovatele.
Nabídka odprodeje majetku
Se souhlasem zřizovatele nabízíme
zájemcům k odprodeji tento přebytečný majetek (rekonstrukce učebny z dotace EU):
• Počítačový stůl, materiál laminovaná dřevotříska – buk, rok výroby 1998,
cena 350 Kč/kus. K odběru ihned,
vlastní odvoz nutný. Bližší informace
podá Vladimír Čípek, telefon 778 702
285.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
15
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Výuka v době koronaviru
Nejen naše základní škola musela
v tomto roce čelit naprosto bezprecedentní situaci. 10. března vláda ze dne
na den vyhlásila celoplošnou karanténu a vydala zákaz pro vzdělávání ve
školních budovách. Když jsme v úterý
odpoledne odcházeli ze školy, nikoho
by nenapadlo, že už se v ní v tomto
školním roce všichni společně nepotkáme.
Původní plán udržet žáky v pár dnů
pracovním tempu, opakovat učivo a
zadávat procvičovací úkoly, musel být
velmi rychle změněn. Naší výhodou
byl již dříve využívaný dmsoftware, do
kterého mají přístup učitelé, žáci i rodiče. Mohli jsme tedy rychle sjednotit
způsob komunikace a zadávání úkolů
pro většinu našich žáků. Tam, kde se
komunikace nedařila, nastoupily telefony a sociální sítě. Mysleli jsme i na
děti, které nedisponují dostatečnou
technikou - došlo na osobní předávání
kopírovaných pracovních listů, sešitů a
dalších materiálů.
Snažili jsme se najít kompromis mezi
množstvím probírané látky a vytížením
žáků a jejich rodičů při plnění zadaných úkolů. Zaměřili jsme se zejména
na profilové předměty jako český jazyk
a matematika, případně cizí jazyky. Pro
pedagogy není problém zpracovat a
předat kompletní učivo, museli jsme
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však brát zřetel na možnosti jednotlivých žáků a jejich rodin. Museli jsme
najít rozumnou formu, která by vyhovovala oběma stranám.
Učitelé natáčeli výuková videa, vyučovali online, k vysvětlování a opakování učiva vyhledávali nejrůznější internetové aplikace, které se za pochodu
naučili využívat, nebo je již dříve v
běžné výuce používali. Prostřednictvím
zpětné vazby se snažili žáky motivovat,
povzbuzovat a oceňovat. A nejen žáky,
povzbuzení a ocenění si zasloužili i rodiče, kteří se na distanční výuce hlavně
u menších dětí velkou měrou podíleli.
Kdybyste v lednu řekli před žáky,
že se budou v květnu těšit do školy,
asi byste si vysloužili udivený pohled
s pozvednutým obočím, možná i nesouhlasné zabručení… a ono to tak
bylo. Téměř všichni deváťáci využili
možnosti přípravy k jednotné přijímací
zkoušce, na kterou měli letos jen jeden
„pokus“ v netradičním červnovém termínu. A po 25. květnu se do školy dobrovolně vrátila přibližně polovina žáků
1. stupně.
Končí zvláštní rok, kdy jsme si vyzkoušeli, že přes všechny technické
vymoženosti, které máme k dispozici,
zůstává škola místem vzájemného lidského setkávání, které nenahradí obrazovka mobilu či počítače.
Mgr. Michaela Matějková

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
NOC KOSTELŮ 2020
Dne 12. 6. 2020 se sloupská farnost opět, a to již po sedmé, připojila k celorepublikové akci Noc kostelů. Sloupský kostel se tak přidal
k dalším 1156 kostelům, kaplím a
modlitebnám, které se otevřely široké veřejnosti a nabídly možnost
jejich prohlídky a také doprovodné programy. Jako motto pro letošní ročník byly vybrány žalmy Ž
104,19-23 – „Učinil jsi měsíc k určování času… Přivádíš tmu, noc se
snese… Slunce vychází… Člověk
vyjde za svou prací.“
Sloupská noc kostelů začala v
19:00 hodin vyzváněním zvonů. Po
celou dobu akce byla v prostorách
kostela výstava bohoslužebných
rouch a předmětů. V 19:30 hodin
začalo hudební vystoupení Martiny
Luskové a Michala Ševčíka, kteří
nám zahráli na housle. Poté je vystřídala Šošůvská schola, která zahrála pásmo křesťanských písní. I
letos byl návštěvníkům umožněn
výstup do jižní věže, kde je umístěn
náš největší zvon Panna Maria. Celou akci, jako již tradičně zakončil
společný chvalozpěv – „Te Deum
laudamus - Bože chválíme tebe“
Této akce se letos v našem kostele

zúčastnilo 231 návštěvníků.
Vojtěch Štrajt
FILMOVÉ NATÁČENÍ VE SLOUPĚ
Možná si některý z vás čtenářů
Hřebenáče všimnul, že od 20. do 22.
května se v noci ze sloupského propadání linula podivná záře. Vysvětlení je prosté. Zdejší skalní zákoutí si
vybral scénárista a režisér Miroslav
Bambušek pro natáčení filmového
drama Lidi krve. Tento film bychom
mohli vidět v kinech v červenci 2021.

Není to samozřejmě poprvé, kdy
filmový štáb zavítal k nám do Sloupu, aby zde využil malebnosti naší
krajiny, ale i zajímavých zákoutí naší
vesnice. Většina z vás má jistě ještě
v živé paměti natáčení dílu Syndrom
ozvěny (premiéra 2009) ze série tajuplných příběhů Strážce duší. Hlavní
role v něm hráli Lukáš Vaculík, Zuzana Norisová a David Suchařípa. Natá17
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čelo se na náměstí, v kostele, v hotelu
Stará škola, na bowlingu a v baru U
Kola. Mnozí z nás se s herci a tvůrci
setkali i osobně.
V roce 1983 měl premiéru čtyřdílný naučně – vzdělávací seriál Tunel
omega. Ten měl širší veřejnosti představit problematiku záhad vesmíru.
Na tomto projektu spolupracoval i Dr.
Jiří Grygar a zahráli si v něm takoví
herci jako Jiří Bartoška, Milan Kňažko, Bořivoj Navrátil a Ivan Luťanský.
Ti se v tomto seriálu dostali jeskyním
tunelem do jiného časoprostoru. A
právě tyto scény se točily ve Sloupsko-šošůvských jeskyních. Tunel do
jiné dimenze byl v místě dnešní propojovací štoly do jeskyně Kůlna. A
do doby, než byla vyražena, bylo na
skalní stěně vidět namalované písmeno Omega.
Propadání sloupského potoka si
jako lokaci do svého díla vybral i velikán našeho filmu, režisér František
Vláčil. Na motivy knihy Alfréda Technika - Mlýn na ponorné řece, jejíž děj
se odehrává v Moravském krasu,
natočil film Ďáblova past (premiéra
1961). Hudbu k filmu zkomponoval
génius filmové hudby Zdeněk Liška.
V závěru, natáčeném právě ve sloupském propadání, je mladý mlynář varován svým otcem před jeskyní chodbou označenou křížem. A právě tento
znak byl mnoho let v jeskyni vidět a
18

připomínal tak natáčení tohoto krásného filmu.
Další z děl, které se dotkly Sloupu,
je i pohádka Mahulena, zlatá panna.
Ta byla natočena v koprodukci Československa a Západního Německa a
měla premiéru v roce 1986. Film se u
nás přímo nenatáčel. Natáčení probíhalo v Punkevních jeskyních a v Macoše. Komparz dětí, pracujících pro
zlého krále Zlatovlada, byli žáci naší
školy. Jistě si mnoho z vás na natáčení pamatuje nebo v pohádce přímo
hrálo.
Tak uvidíme, kdy zase k nám do
Sloupu zavítá další filmový štáb. Nedivil bych se, kdyby to bylo velmi brzy.
Vždyť je tady tak krásně…
Hynek Štrajt
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doc. PhDr. KAREL VALOCH DrSc.
Jeskyně Kůlna se 11. 6. 2020 stala svědkem malé slavnosti. Byla zde
odhalena pamětní deska doc. PhDr.
Karlu Valochovi DrSc., který by se letos dožil 100 let. Autorkou bronzové
pamětní desky je výtvarnice Irena Armutidisová a je na ní motiv pěstního
klínu.
Karel Valoch se narodil 15. dubna
1920 v Brně a již od mládí se rád zajímal o historii. Obchodní školu absolvoval v roce 1936 a nastoupil do
zaměstnání jako úředník. Přelomovým
rokem se pro něj stal rok 1942, kdy se
seznámil s prof. Karlem Absolonem, k
jehož odkazu se celý život hrdě hlásil
a považoval se za jeho žáka. V roce
1952 začal pracoval jako archeolog
v pleistocénním oddělení – dnešním
Pavilonu Anthropos – Moravského
zemského muzea. V letech 1956 –
1959 si doplnil vzdělání na Filozofické
fakultě brněnské univerzity - obor archeologie.
Jeden z jeho nejvýznačnějších vědeckých počinů byl terénní průzkum
jeskyně Kůlna, který probíhal v letech
1961 – 1976. Tento výzkum potvrdil
existenci pravěkého sídliště, na něž
se opakovaně vraceli neandertálci v
průběhu přibližně sedmdesáti tisíc
let. Je také autorem expozice v této
jeskyni, která ukazuje chronologii

středoevropských kultur neandrtálců.
Jeho výzkum se zasadil o to, že jeskyně Kůlna se dostala do podvědomí široké odborné i laické veřejnosti nejen
u nás, ale i v zahraničí.
doc. PhDr. Karel Valoch DrSc. pracoval v Moravském zemském muzeu
takřka 60 let. Ještě jako dvaadevadesátiletý denně docházel do své kanceláře, kde pracoval na článcích ne19
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jen o sloupské Kůlně do českých, ale i
zahraničních odborných tisků. Zemřel
16. února 2013.
Stále je mezi vámi čtenáři spousta
těch, kteří jako brigádníci pod jeho
vedením napomáhali při objevování a
odhalování minulosti tohoto pravěkého domova…
Pane docente, děkujeme Vám …
Hynek Štrajt
KORONA
Takové jaro, jako bylo to letošní,
snad nikdo nepamatuje. Sotva jsme
se trochu otřepali z každoročních
zimních nastuzení a chřipek, přišlo
něco, co mnoha lidem obrátilo život
doslova naruby. První zprávy o podivném onemocnění, které se tvářilo
jako chřipka s trochu těžším průběhem, začaly přicházet loni v listopadu z čínského Wu-chanu. Původce
této nemoci se podařilo relativně
brzy odhalit, ale během krátké doby
se virus rozběhl po světě a dokonale
nás převálcoval. První větší problém
v Evropě ohlásila v únoru Itálie, a pak
už to jelo jako lavina. Kdyby se mělo
volit slovo roku, koronavirus zvítězí
na celé čáře. Naštěstí se už zdá, že
jen jako slovo.
Je červen, máme za sebou dva
měsíce nouzového stavu, naučili
jsme se nosit roušky, v jednom kuse
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si dezinfikovat ruce, někdo má možná doma zásoby mouky na deset let
dopředu, děti se odnaučily chodit do
školy a spousta lidí se bojí ztráty zaměstnání kvůli dočasnému umrtvení
ekonomiky.
Jestli byla opatření, která vláda v
souvislosti s šířením nového typu koronaviru přiměřená nebo přemrštěná, je věc názoru. Jako vždy se nám
do toho zamíchala politika, ale to teď
necháme stranou.
Podíváme se na problém očima lékaře v první linii, který navíc z titulu
své funkce předsedy jihomoravského Sdružení praktických lékařů ČR
byl jakýmsi garantem a koordinátorem opatření, která bylo podle všeho
nutné udělat, aby se zabránilo katastrofě. MUDr. Ivo Procházka, praktický lékař.
Překonali jsme nouzový stav a
uvolňováním restrikcí se země pomalu, ale jistě vrací do normálního
stavu. Byla opatření, která se udělala, přiměřená?
Nikdo na začátku nevěděl, jaký
způsobem se onemocnění tady
bude šířit. Data, která přicházela z
Itálie, byla strašně dramatická. Tam
to bylo způsobené tím, že v relativně
bohatých severních regionech Itálie,
kde nelegálně žije a pracuje spousta Číňanů v místních manufakturách,

Kultura

je i poměrně vysoký průměrný věk
místních obyvatel, kteří, jak se ukázalo, jsou rizikovou skupinou. Bohužel se to tam rozšířilo v takové míře,
že zdravotnický systém to nedokázal
zvládnout.
U nás byl předpoklad, že naše kapacity by měly bez problémů zvládnout kolem 30 tisíc nemocných. Šlo
o to, aby systém unesl tu křivku pacientů v kritickém stadiu, kteří potřebují intenzivní péči včetně plicní ventilace. Takže si myslím, že opatření
byla určitě adekvátní, protože kritické scénáře se nakonec nenaplnily.
Jak to vypadalo u Tebe v ordinaci,
když už se vědělo, že koronavirus
dorazil i k nám a vláda vyhlásila
nouzový stav?
V první den nouzového stavu přišlo
snad padesát lidí do ordinace, chaoticky se tam pohybovali pacienti s
horečkou dohromady s lidmi, kteří
přišli na odběry, pak lidi, které už v
nemocnici nevzali na plánované vyšetření, prostě hrůza. Pochopil jsem,
že by to takhle nešlo, tak hned první
den jsem se domluvil se starostou a
s lidmi, co dělají jedovnickou televizi, a vytvořil jsem elaborát o tom, jak
by se lidi měli v dané situaci chovat.
Bylo to důležité, aspoň v tom mém
regionu. Druhý den mi do ordinace
nepřišel nikdo :) Lidi si byli vědomi
rizika a zachovali se zodpovědně.

Postupovali jste jako praktičtí lékaři koordinovaně nebo každý na
vlastní pěst?
Všechno se koordinovalo víceméně centrálně. Měli jsme připravené i
krizové scénáře, že bychom vyřadili
z péče lékaře 65+ a byli jsme připravení, že by na Blanensku vzniklo pět
nebo šest buněk, které by tu péči za
starší kolegy převzali. V karanténě
byli nakonec na celém blanenském
okrese dva doktoři, ani jeden z nich
neonemocněl. V Itálii těch lékařů zemřelo hodně a většinou to byli doktoři 60+
Jakou roli podle Tebe sehrála
v době koronavirové krize média?
Úlohou medií je sbírat informace,
prezentovat je a snažit se lidi zaujmout. A čím jiným populaci zaujmeš, než že zdůrazníš věci, které
jsou dramatické. Myslím, že reakce
médií byla adekvátní. Na začátku
bylo těch informací možná až příliš
a pro laika bylo těžké se v tom orientovat, ale že by to bylo vyloženě
hanebné, to ne. Není nutné médiím
nic vyčítat, aspoň já bych to nedělal.
Spousta lidí se asi vyděsila. Ale informace měli kompletní.
Jak průkazné jsou statistiky nemocných? Dá se odhadnout, kolik
lidí je ve skutečnosti nakažených,
když statistika momentálně říká,
21
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že 9 tisíc a něco?
To my právě úplně nevíme. Data
nejsou úplně přesná, ale nejsou to
ani čísla, která by nás měla nějak
děsit. Neměli bychom se bát, že lidí,
kteří běhají po světě a mají ten virus
v sekretech, je nějak násobně víc,
než říkají oficiální čísla. Toho bych se
opravdu nebál. Kontakty se vyšetřovaly poctivě.
Přijde druhá vlna? Podle molekulární bioložky MUDr. Soni Pekové,
která jako první u nás začala covid-19 testovat, zmizí brzy tento
virus z planety a vyskytnou se maximálně nějaká lokální ohniska.
Můžeme akorát doufat, že to takhle
bude, protože systém nemá možnost
to ovlivnit jinak, než naprostou izolací. U viru SARS například bylo štěstí,
že se vyskytl na jednom místě, kde
lidi žili a prakticky se odtud nehnuli. Nový typ koronaviru má vyšší reprodukční číslo už jen proto, že lidi
hodně cestují a létají. Propojení světa je na úplně jiné úrovni, jeden člověk pozitivní na covid-19 je schopen
během krátké doby nakazit spoustu
dalších lidí v několika zemích.
Změní koronavirová krize nějak zásadně způsob práce praktických
lékařů v ordinacích a přístup k pacientům?
Určitě nás ta krize něčemu naučila.
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Lidi k tomu už teď přistupují s větší
odpovědností, chápou, že se budou
muset objednávat. Systém objednávání by měl v primární péči zcela
jednoznačně dominovat. Budeme
také muset změnit časovou osu, kdy
kdo bude smět do ordinace chodit,
aby se nepotkávali akutní pacienti
s lidmi, kteří jdou na plánované vyšetření. Hodně se teď mluví o distanční medicíně, pojišťovny už na
tom pracují. Musí se říct, jakou formou bude probíhat, jestli to bude telefonicky nebo přes videohovor, jak
bude tato péče hrazena a jak bude
zajištěno, aby komunikační kanál byl
bezpečný. Mělo by to samozřejmě
být na základě nějakého předchozího kontaktu. Další důležitá věc je,
že se musíme vybavit zdravotnickými pomůckami, alespoň na jeden
měsíc. V Jihomoravském kraji jsme
v tomto udělali dost práce. Za poslední měsíc a půl jsem přebral asi
16 palet těchto pomůcek, které jsme
rozdistribuovali po všech ordinacích.
Strávil jsem s tím stovky hodin. Pro
každého praktického doktora v kraji
teď máme měsíční potřebu pomůcek, takže pro případnou druhou
vlnu jsme vybavení.
Od koronaviru teď odbočíme k jinému tématu. Po několika desítkách let skončila ve Sloupě ordinace dětského lékaře. Paní doktorka
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Pořízková odešla do důchodu a
novou lékařku se nepodařilo sehnat. Fakt, že Sloup v tomto není
sám, je opravdu jen slabá útěcha.
Proč nejsou praktičtí dětští lékaři?
Problém vznikl jednak tím, že v
průběhu času přestal být obor atraktivní. Druhá věc je, že se sloučily
atestační obory pediatrie a praktický
lékař pro děti a dorost a po tu dobu
neexistoval vzdělávací program.
Pokud neexistuje obor ve vyhlášce,
neexistuje možnost, aby se někdo v
tomto oboru vzdělával a adekvátním
způsobem atestoval.
Proč není obor atraktivní? Připadá
mi, že práce s dětmi musí být příjemnější než s dospělými.
S dětmi je to fajn, ale s rodiči je to
horší. Když chce lékař někoho zaregistrovat, první co ho zajímá, jak se
k tomu staví rodiče. Jsou tu potenciální třecí plochy a dochází ke konfliktům. Typickým příkladem je třeba
očkování. Další věc je, že tento obor
není atraktivní ani finančně. Profese
dětského lékaře není dnes mezi lidmi
vážená a spousta lidí se obecně na
primární péči dívá skrz prsty.
Je nějaká šance, že bude ve Sloupě zase dětský lékař?
Určitě je. Sloup má všechny předpoklady, aby zde dětský lékař byl.
Je tady mateřská školka, základní

škola, prostory pro ordinaci. Nejdřív
ale musíme umět ty doktory připravit.
Primář dětského oddělení v nemocnici v Boskovicích si vzal vzdělávání
lékařů jako svůj úkol a snaží se obor
nějak stabilizovat. Pak bude záležet
na obci, aby toho zájemce podpořila, třeba nabídkou bydlení nebo
pomocí s vybavením ordinace. Zázemí je tady dobré. Pokud to dobře
dopadne v Boskovicích s tím vzděláváním, není důvod, aby tady dětský
lékař nebyl.
Jana Pokladníková
COVID-19 na okrese Blansko
V období od 12. 3. 2020 do 31. 5.
2020 bylo hlášeno celkem 34 případů onemocnění COVID-19. Nebylo
hlášeno žádné úmrtí. V květnu bylo
hlášeno 16 případů, 6 mužů a 10
žen, 1 pacient byl hospitalizován,
bez nutnosti podpory dýchání, délka
hospitalizace 12 dnů.
Klinický průběh: u 9 nemocných –
lehký, 7 osob neudávalo žádné klinické potíže. V 6 případech se jednalo o rodinné kontakty, ve 3 kontakt
v rámci pracoviště a v 5 případech
v rámci dětského kolektivu – 2 předškolní zařízení. U 2 se nepodařilo
zdroj nákazy objasnit. U žádného
nebyla zjištěna pozitivní cestovatelská anamnéza.
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Jan Baltazar Zámoravec
Sofie Boudová
OPUSTILI NÁS

Miloslav Kuchař
JUBILANTI - červenec - září 2020

V letních měsících oslaví významná životní jubilea naši
spoluobčané:
Jana Vymazalová
Miroslava Štrajtová
Marie Součková
Božena Oujezdská
Marie Brantalíková
Dana Čermáková
Milena Hamzíková
Božena Krátká
Zdeněk Kučera
Ivanka Sokolová
Jindřiška Veselá
Našim spoluobčanům srdečně
Jitka Nováková
blahopřejeme a do dalších let
Ludmila Pásková
přejeme hodně zdraví!
Ludmila Šamalíková
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SPORT
KOPANÁ
Muži naší TJ zahájili přípravu na jarní
část sezony 2019/20 počátkem února na umělé trávě v Blansku. Okresní
soutěže měly odstartovat 28. března.
Bohužel poprvé v historii organizované
kopané v republice byla fotbalová asociace České republiky (FAČR) nucena
v důsledku celosvětové nákazy koronavirem rozhodnout o zrušení téměř
všech fotbalových soutěží s výjimkou I.
a II. ligy, kde platí tabulky po podzimní
části. A tak naději na postup stále má
mezi fotbalovou elitu FC Zbrojovka a
v případě sestupu moravského týmu
ze II. ligy (ohroženy jsou Vítkovice),
postoupí také FC Blansko do II. ligy.
Blansko bylo po podzimu na prvním
místě moravsko-slezské národní ligy.
Sestoupí-li dva české kluby z postupu,
nebude nic. Kromě I. a II. ligy se ze
žádné soutěže nesestupuje ani nepostupuje a pořadí je určeno podzimními
výsledky. My jsme ve III. třídě obsadili
6. místo ze 13 účastníků, 12 bodů za
vedoucími Knínicemi. Po špatném začátku (ze šesti zápasů jen tři body),
následovala po zlepšených výkonech
šňůra sedmi utkání bez porážky – 17
bodů, což znamenalo celkový zisk 20
bodů (6V-2R-5P) a skóre 37:34.
Po zmírnění hygienických opatření

trénují muži od
poloviny května jedenkrát týdně. V oddíle došlo k
řadě změn. Muži nemají trenéra, Farník
skončil koncem dubna a mění se také
kádr týmu. Ukončení aktivní činnosti
oznámili „veteráni“ Crhák se Šmerdou.
Již dříve bylo rozhodnuto o návratu Petra Mikšovského, autora 6 podzimních
gólů, do Vilémovic, odkud k nám přišel.
Do Ostrova, kam se přestěhoval, jsme
uvolnili Beltona. Do Ráječka, za údajně lepšími podmínkami odchozí naše
dlouholetá brankařská podpora Polák,
kde bude působit jako hrající trenér „B
týmu“. Z odchodu Radima moc nadšení nejsme, ale on patří věkem do kategorie „volný pohyb hráčů“ a v červnovém přestupním termínu může odejít
bez souhlasu oddílu a bez náhrady.
Přejeme mu, ať se mu v místě nového působení daří. Vrátka k cestě zpět
má stále pootevřena. Snahou výboru je
tým omladit a již dříve za muže hrajícím
dorostencům (Čech, Bedáň, Svoboda
a bratři Fedrové) přivést fotbalu zpět ty
mladé kluky, kteří váhají, zda ve fotbale
pokračovat. Věříme, že se nám to podaří.
V nové sezóně, která doufejme začne o druhém srpnovém víkendu, bychom s omlazeným týmem nechtěli ve
III. třídě hrát druhé housle a naší sna25
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hou bude probojovat se mezi okresní
elitu. Určitě to bude těžké, jako špílmachr by nám k tomu měl pomoci Žilka,
s jehož návratem na zelený trávník po
zranění počítáme. Do našeho oddílu se
po několikaletém působení v Šošůvce
vrací Baláž.
Výbor FO se již několik let marně snažil obnovit činnost žáků. Podařilo se mu
to konečně až letos. V polovině května
zorganizoval „Na Žďárné“ fotbalový
nábor dětí ročníku 2009-2014, který se
setkal až s nečekaně velkým zájmem.
Za doprovodu rodičů jich do fotbalového areálu přišlo více jak 30. Děti byly
rozděleny do několika kategorií podle
věku. Zájem o kopanou je mezi nimi
velký a tak ve skupinách pod vedením
trenérů Žilky, Svobody a Pernici, který
se stará o ty nejmladší, se pravidelně
dvakrát týdně, v pondělí a čtvrtek od
17:00 učí proniknout do základů fotbalové „vědy“. Je potěšující, že ani po téměř měsíci mezi nimi zájem o kopanou
neupadl. Očekáváme, že se začátkem
nového školního roku by se mohl jejich
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počet ještě navýšit o přespolní zájemce.
Do okresních soutěží pro nový ročník
přihlásíme s největší pravděpodobností jen mladší žáky, protože při náboru
jich nejvíce odpovídalo věkem této
kategorii. Na družstvo starších žáků
(max. hranice ročník 2006) jich bylo
málo. Bylo by možné doplnit tým mladšími žáky, ale mohlo by se stát, že by
proti sobě hrál osmiletý kluk proti čtrnáctiletému a to nechceme. Fyzický a
výškový rozdíl by byl značný a kluky by
to ani nebavilo. Naši starší žáci budou
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zatím hrát v Šošůvce, Ostrově, Vavřinci, kam už chodili před náborem, a až
jich bude dostatečný počet, přejdou
do Sloupu.
Přípravka se zatím přihlašovat také
nebude, bude nadále trénovat 2x týdně, aby se kluci naučili základům fotbalu a stali se zásobárnou pro mladší
žáky.
V pauze zaviněné koronavirem jsme
mezitím opravili střechu kabin poškozenou popadanými stromy následkem
vichřice, přistavěli ke kabinám jednu
skladovací místnost, opravili fasádu,
vyměnili okénka na WC a před budovou položili nový chodník. Práce na
zvelebení kabin (schody, linoleum) budou pokračovat na podzim. Naší snahou je, aby se „Na Žďárné“ líbilo jak
hráčům, tak fanouškům a se všemi se
těšíme na shledanou počátkem srpna
při zápasech o body v novém ročníku
fotbalových soutěží.

ních hráčů bylo letos o měsíc více,
jelikož sezóna soutěží družstev se naplno rozeběhla až 31. 5. A jelikož už
v červenci pokračuje sezóna turnaji
jednotlivců, budou se soutěže družstev konat pouze zkrácenou formou
v měsíci červnu. Sloupské barvy v
různých družstvech Jihomoravského
kraje bude letos hájit celkem 11 dětí.
V nejmladší kategorii babytenistů
nás reprezentují Filda Sychra, Adélka
Boudová a Barunka Mikulášková, kteří tvoří páteř celého týmu. Babytenisté
absolvovali svoji soutěž v nezkrácené
podobě. V průběhu června odehráli 6
zápasů s bilancí 4 výhry a 2 porážky. Celkově ve své skupině obsadili
2. místo za Boskovicemi. Jen o jedno
vítězství jim unikl postup na krajské finále. Děkujeme za vzornou reprezentaci tenisového oddílu ve Sloupě.

Zdeněk Kučera
TENIS
Tenisová zimní část (tréninková i
zápasová) byla v polovině března ze
dne na den přerušena a znovu se rozeběhla až o zhruba měsíc později.
Mezitím byly zprovozněny venkovní
kurty a o něco později začaly k velké
úlevě všech i venkovní tréninky dětí i
dospělých. Času na přípravu závod27
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Další kategorií, ve které jsme měli
svoje zastoupení, jsou mladší žáci,
kde za jedno družstvo hrají vždy 4
chlapci a 2 děvčata. Za TK Drnovice nastupovala v mistrovských zápasech Beátka Balcarová, za tým
TK Blansko pak Kryštof Sychra, Ondra Doležal, Marek Štěpán, Verunka
a Monička Skotákovy. Za tým ŽLTC
Brno hrála Valča Boudová. Soutěže
těchto týmů ještě nejsou v době uzavírky tohoto čísla ještě dohrány. Tým
mladších žáků TK Blansko se s většinou sloupských hráčů utká o postup
do vyšší soutěže. O stejný výsledek
bude bojovat také Beátka Balcarová
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se svým týmem.
Za tým starších žáků TK Blansko
pravidelně hrají Valča Boudová a
Táňa Balcarová, které ještě doplňuje
Kryštof Sychra. Tady se naši svěřenci
utkaní o třetí místo s týmem Slovácka.
V sobotu 16. 5. odpoledne proběhlo Zahájení sportovní sezóny tenisu a
volejbalu, když byli do areálu pozváni
příznivci obou sportů. V nabídce byly
možnosti vyzkoušet si tenis pod vedením zkušených trenérů, tenisté všech
úrovní - začátečníci i pokročilí - pak
mohli pilovat a zdokonalovat své dovednosti na kurtech třeba i s pomocí
nahrávacího stroje, který byl celý den
v permanenci a těšil se velké oblibě.
Na beachvolejbalovém kurtu se odehrával jeden zápas za druhým a bylo
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milým překvapením, že velkou část
osazenstva tvořily krom dospělých i
děti z volejbalového oddílu. Po tréninkové části se pak i na kurtech soutěžilo a na nově vybudovaném posezení
společně odpočívalo a fandilo až do
večerních hodin.
V průběhu května a června se v našem areálu stihly uskutečnit také dvě
tradiční akce dospělých. V květnu
proběhl turnaj dvojic mužů a v červnu
pak turnaj dvojic žen. Vítězi se stala
v mužském turnaji dvojice Luboš Bezděk, Pavel Nečas a v ženském turnaji
Lucie Boudová, Marcela Sychrová.
Nová sezóna úspěšně začala, děti
i dospělí denně využívají krásného
sportovního areálu ke sportu či setkání. Areál tvoří lidé - a ti sem, jak je
vidět, chodí rádi.
Karel Balcar
ŠACHY
Plošná omezení zavedená v březnu ovlivnila téměř veškerou lidskou
činnost, na šachovou hru však dopadla přece jen s menší tvrdostí
než na některé jiné aktivity. Šachy je
totiž možné snadno hrát i studovat
přes internet, čehož hráči v našem
oddílu běžně využívají i v méně podivných dobách.
Šachový svaz sice nedohrané
týmové soutěže nejprve zastavil,

uspořádal však na internetu řadu
individuálních turnajů včetně mistrovství republiky v bleskové hře a
jihomoravského krajského přeboru,
kterých se účastnili i někteří naši
hráči. K průkopníkům v tomto směru
ve Sloupu patřil především František
Baláž, který s drobnou pomocí autora článku zorganizoval řadu deseti
online turnajů pro okresní šachisty a
zajistil jejich hladký průběh. Z této
série ostatně vzešla i myšlenka
uspořádat již zmíněný jihomoravský krajský přebor, kterou uchopil
a úspěšně zrealizoval boskovický
Milan Boháček, letos hostující za
Sloup.
Významné turnaje se samozřejmě
hrály (a dále hrají) nejen v místním
měřítku, ale i na světové scéně, a po
celou dobu karantény tedy rozhodně bylo co sledovat. Kdekdo si položí otázku, jak v takové situaci bránit podvádění – k tomu slouží různá
opatření. U významnějších turnajů
obvykle platí požadavek, aby měl
každý hráč po celou dobu hry zapnutou kameru, a všechny sehrávané partie jsou neustále analyzovány
„protipodvodnickým“ týmem s výkonnými počítači – pokud se tahy
některého hráče dlouhodobě shodují s nejlepšími tahy navrhovanými
počítačem, tým to dokáže odhalit a
vzniklé podezření dále vyšetřit.
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Jak plynul čas a ukazovalo se, že
opatření bude potřeba začít uvolňovat, přistoupil nakonec i šachový
svaz k většinou posvěcenému rozhodnutí přerušené soutěže během
června dokončit. Krajský přebor 2.
třídy, ve kterém sloupský tým zvítězil, se naštěstí podařilo dohrát už
v únoru, dohrávka se tedy sloupských týkala jen ve spojení s krajským přeborem 1. třídy. Autor článku byl pověřen vytvořením sestavy
na zbývající dvě utkání, rozhodl se
však, že k dokončení soutěže nebude nikoho nutit, protože většina
hrajících členů oddílu se z různých
důvodů vyslovila spíš proti dohrání.
V důsledku toho musel být náš 10.
zápas s Kuřimí zkontumován ve prospěch soupeře (jednoduše se nesešel dostatek hráčů) a naše družstvo
odehrálo až poslední, 11. kolo, ke
kterému k nám soupeři přijeli až z
dalekého Veselí nad Moravou. Na
základě návrhu Františka Baláže
v zájmu dalšího zpestření už tak
dost nestandardní soutěže se naší
hrací „místností“ pro nedělní zápas
stal sloupský kemp. Předpověď počasí sice během týdne nevypadala
příliš příznivě, dešťová katastrofa
se však nakonec Sloupu naštěstí vyhnula a zápas bylo skutečně možné odehrát za hezkého počasí pod
širým nebem, na což budou všichni
účastníci jistě rádi vzpomínat.
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Na naše letošní výsledky v krajském přeboru 1. třídy však možná
raději zapomeneme – bohužel ani
tento poslední zápas se nám příliš
nepovedl a skončil naší porážkou
v poměru 2,5:5,5. I když od začátku sezóny bylo jasné, že udržení
v soutěži bude velmi těžké, šance
jsme měli, jen jsme je nedokázali využít. Jistě je co zlepšovat – poslední
místo s pouhými dvěma remízami
z deseti zápasů není nijak lichotivé. Přesto však nemáme žádný důvod ke smutku, protože náš sestup
z krajského přeboru 1. třídy je zcela
kompenzován postupem z vyhraného přeboru 2. třídy. Nic se pro nás
tedy nemění a v příští sezóně se jistě
pokusíme tento kousek aspoň zopakovat a ideálně ještě vylepšit.
V letních měsících šachy u řady
hráčů obvykle ustupují trochu do
pozadí, ale ti z nás, kteří nechtějí do
příští sezóny úplně „zrezivět“, si jistě najdou čas na trochu studia, na
nějaký ten turnaj, ať už naživo, nebo
na internetu, a na občasné posezení u partie a něčeho dobrého k pití
na nějaké (naštěstí už otevřené) zahrádce v naší krásné obci.
Martin Pokladník

Inzerce
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KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Blahopřejeme úspěšným řešitelům
křížovky a osmisměrky z předchozího
čísla, kterými jsou Jaroslav Krátký, Marie Kakáčová a Barbora Šebelová. Pro
všechny z vás tu máme další díl seriálu
„Slova s příběhem“. Na řešení se těšíme
do konce srpna – zasílejte buď mailem
na adresu hrebenacsloup@seznam.cz,
nebo přineste do kanceláře úřadu.
Když se o nějakém uměleckém díle
(knize, filmu, televizní telenovele, divadelní hře, písničce...) řekne, že je to
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škvár (nebo také brak), jde o hodnocení
někde hodně nízko. Slovo škvár je příbuzné výrazům škvára, škvařit a škvarky, takže otázka, zda má škvár něco
společného se škvařením, je nasnadě.
Navíc víme, kdy přesně se tento výraz
negativního slovního hodnocení v češtině usadil. 31. května roku 1836 vyšla
časopise ...1. tajenka křížovky... kritika,
jejíž autor spisovatel a novinář ...tajenka
osmisměrky... soudil, že dílo, o němž
píše, (cituji) „jest škvára, která z vymřelé sopky vyhozená mezi
květiny padla“. Slovo škvára
zde kritik použil v kontrastu s
květy jako symbol nevzhledného odpadu. Mnohem
pozoruhodnější však je, že
umělecké dílo, které bylo
prvně v dějinách české literatury nazváno škvárou, tedy
jak my dnes říkáme škvárem,
byla báseň, která se pokládá
za základ moderní české poezie a literatury vůbec, básnická skladba, o níž je dnes
jasné, že jde o jedno z mála
českých literárních děl, které
jsou součástí světové literatury. Škvárou neboli škvárem
nazval ...tajenka osmisměrky... monumentální ...2. tajenka křížovky...
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Legenda k osmisměrce
ACER, ATOM, AVAL, CENA, ČLUN, DAKL, DĚNÍ, DÝHA, EBON, CHRIE, KAPR, KÁVY, KILO, KRBY,
KULE, NISA, PLÁN, PRUH, RUCE, SÍNĚ, ŠPRT, TERČ, TÍHA, VĚNO, ZELÍ, ZOEA, ŽĎÁR, FARÁŘ,
KLONY, KONTO, LOKTE, LYCRA, NÁPICH, NOREK, OTLAK, ROURY, SLZKA, ŠVORC, TABLO,
TROTL, BRNĚNÍ, BYRETA, NADÁLE, OHNICE, SULFID, ZÁKAZY, ZLAŤÁK, BOURDON, HUSTOTA,
KOHORTY, OBLETĚT, ODVÁŽKY, STRÁŽCE, UBIKACE, VODOPÁD, ANEKDOTA, BEZVĚREC,
KOLOHNÁT, MRAZÍRNA, NÁRAZNÍK, REVOLVER, VODOVÁHA, ŽÍŽALICE
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V rámci prezentace a zvýšení atraktivnosti pro
turisty jsme před letošní sezónou zařadili Sloup do
časopisu MOJE ZEMĚ, který poutavě představuje
různá atraktivní místa v České republice. Informace o naší obci jsou uvedeny v letním rozcestníku.
Zmiňovaný časopis lze zakoupit v informačním
středisku ve Sloupě.

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
Redakční rada:
Mgr. Michaela Matějková, Jana Pokladníková, Hynek Štrajt
Grafické zpracování a sazba: Ing. Petr Bouda
Tisk: Moraviatisk Vyškov spol. s r. o.
Zaregistrováno u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 21894
www.mestyssloup.cz § hrebenacsloup@seznam.cz
Toto číslo vyšlo dne 30. června 2020 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. září 2020.
34

Městys Sloup

00280950

79,342 tun

2 019 082 MJ

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

ROZLOUČENÍ SE ŽÁKY 9. ROČNÍKU

foto: Hynek Štrajt, Jiří Marek

