HŘEBENÁČ

3/2020
zpravodaj městyse sloup

BĚH MORAVSKÝM KRASEM

foto: Pavel Novák
foto titulní strany: Hynek Štrajt

Slovo úvodem

OBSAH

Aktuality z radnice....4
Chodník k jeskyním....4
Prodloužení kanalizace...4
Prodloužení kanalizace
Zemspol.....................4
Rekonstrukce podlahy..5
KD Sloup....................5
Strategické dokumenty.. 5
Koupaliště..................6
Usnesení....................7
My všichni školou
povinní.....................14

Z naší školy..............14
Z mateřské školky....16
Zajímavosti..............18
Skautský tábor..........18
Od nás až na konec
světa.........................19
Zamyšlení knihovníkovo.......................... 20
Tři otázky pro............20
Rozhovor s...............21

SLOVO ÚVODEM

Nenajdete pamětníka, který by zažil situaci, kdy
někteří žáci téměř půl roku nechodili do školy. Nemohli, nemuseli nebo nechtěli. Ať byly důvody jakékoli, v září se do školy těšili všichni bez rozdílu - malí,
velcí, učitelé, ředitelé, kuchařky i provozní zaměstnanci. A všichni doufali (a doufají stále), že podobná
situace už se nebude opakovat. I malé děti vnímají
nepříznivou epidemickou situaci, která v současné
době v Čechách panuje a občas padne i otázka –
Nezavřou nám zase školu? Budeme se učit v naší
třídě, uvidíme naši paní učitelku? A ti větší si postesknou, že by byla škoda nevyužívat ty nové moderní
učebny a laboratoře, ale sedět doma v pokoji a sledovat svoje učitele a spolužáky jen na obrazovce. A
těch zážitků a příhod, které se ve škole kromě učení
zažijí, těch by bylo líto určitě nám všem.
Kdo je připraven, není překvapen – a my už víme,
že musíme být připraveni v každém okamžiku přejít na dálkovou
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čovat ve vzdějinou

tečně riskovat,
snažíme se vzájemně chránit, zvykáme si, že většinu
času v budově trávíme v rouškách. A věříme, že letošní školní rok už bude zase „normální“
Mgr. Michaela Matějková
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AKTUALITY Z RADNICE
Chodník k jeskyním
Zastupitelé rozhodli o realizaci stavby chodníku a schválili výsledek výběrových řízení, a tak v polovině září
začala dlouhodobě plánovaná stavba s názvem „Chodník podél silnice
II/373 ke vstupu do jeskyně“. Stavba se skládá ze tří částí. V první fázi
bude realizována obnova vodovodního řadu pod plánovaným chodníkem
(realizační cena 1 125 300 Kč včetně
DPH) a dále bude přeloženo a rozšířeno veřejné osvětlení, které bude
umístěno mimo těleso nového chodníku (realizační cena 881 837,36 Kč
včetně DPH). Finální částí, která bude
dokončena v první polovině příštího
roku, bude stavba nového doprovodného chodníku, včetně nového místa
pro přecházení ke správní budově
jeskyní (realizační cena 2 879 800 Kč
včetně DPH). Jak již jsem dříve uváděl, můžeme počítat s max. možným
příspěvkem ve výši 2,8 milionu Kč z
SFDI na uznatelné náklady stavby.
Podrobné informace k plánované
stavbě chodníku jsou zveřejněny na
www.mestyssloup.cz.
Prodloužení kanalizace podél silnice II/377
V rámci další etapy připojování neodkanalizovaných lokalit ve Sloupě
4

proběhne v měsíci říjnu ještě stavba
„Prodloužení kanalizace podél silnice
II/377, Sloup“. Jedná se o gravitační
prodloužení splaškového kanalizačního řadu pro odkanalizování třech
stávajících a dvou výhledových rodinných domů. Realizační cena dosahuje
částky cca 555 tis. Kč bez DPH. Stavba bude realizována prostřednictvím
Svazku obcí Sloup, Šošůvka - ČOV a
kanalizace.
Zemspol – prodloužení kanalizace a zokruhování vodovodu
Prodloužení kanalizace k budově
ZEMSPOLU a zokruhování vodovodu
se i přes jarní posun termínu blíží ke
zdárnému konci. Novou kanalizační
stokou budou odváděny splaškové
odpadní vody z areálu ZEMSPOL, a.s.
Zokruhování vodovodu zajistí zlepšení kvality vody na koncových větvích
a možnost využít nového zokruhování při případných odstávkách při
poruchách na části vodovodní sítě.
Zokruhováním vodovodu plníme i
plán postupné obnovy vodovodního
potrubí v dosluhujícím stavu. Cena
stavby dosahuje částku 2 708 000
Kč bez DPH. Stavba je realizována
prostřednictvím Svazku obcí Sloup,
Šošůvka - ČOV a kanalizace.
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Parkety se rozestupují a zvedají, a
proto musí být kvůli soudržnosti fixovány vruty, což zabraňuje požadovaným vlastnostem. Podlaha vykazuje
místy nestejné odrazové parametry
a pohupuje se. Nově bude instalována systémová sportovní dřevěná
podlaha splňující normu EN 14904 a
příslušné certifikace. Realizace proběhne v příštím roce. Na uvedenou
akci se podařilo získat dotaci téměř
1,2 milionu Kč z Ministerstva pro místní rozvoj a celkový rozpočet dosahuje
částky cca 1,5 milionu Kč.
Kulturní dům ve Sloupě
Jelikož byla naše žádost o dotaci
na Jihomoravský kraj podpořena a
můžeme počítat s dotací 216 tis. Kč,
proběhne ještě v letošním roce výměna podlahy na balkoně v hlavním
sále, kde bude vyměněno i vysloužilé
osvětlení. Dále bude kompletně zrekonstruováno sociální zázemí vedle
jeviště a v klubovně kulturního domu.
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Sloup
V rámci realizace projektu dojde ke
kompletní výměně původní dřevěné
podlahy v tělocvičně základní školy.
Současně budou vyměněna všechna
otopná tělesa a částečně doplněno
osvětlení. Stávající podlaha v tělocvičně je původní z roku 1981 (částečná oprava proběhla v roce 2001).

Strategické dokumenty pro městys Sloup
V rámci Spolku pro rozvoj venkova
Moravský kras, jehož jsme dlouholetým členem, byla dokončena akce
„Zpracování strategických dokumentů“. Pro městys Sloup byly konkrétně
zpracovány dokumenty zahrnující
„Strategii udržitelného odpadového
hospodářství městyse Sloup“, „Stra5
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tegii rozvoje turistického ruchu městyse Sloup“, „Koncepci rozvoje sportu
městyse Sloup“, „Koncepci veřejného
osvětlení městyse Sloup“, „Koncepci krizového řízení městyse Sloup“ a
„Strategii rozvoje veřejné zeleně městyse Sloup“. Na tvorbě dokumentů
jste měli jako občané Sloupu možnost
se podílet svými názory, myšlenkami
a návrhy. Smutnou skutečností je, že
zájem občanů nebyl moc velký. Ještě
jednou děkuji všem, kteří se zapojili.
Akce byla podpořena dotací z MMR
ve výši 247 142, 50 Kč, náklady pro
Sloup po odečtení dotace činí 23 212
Kč. Možná vás napadne otázka –
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Proč, na co? Realita je taková, že většina dotačních titulů je navázána na
existenci zpracovaných strategických
a plánovacích dokumentů. Všechny
strategické dokumenty jsou zveřejněny na internetových stránkách městyse:
https://www.mestyssloup.cz/
urad-2/strategicke-dokumenty/
Léto na koupališti a v kempu ve
Sloupě
Dlouhodobá zkušenost potvrzuje, že místní koupaliště a autokemp
jsou spojité nádoby. Téměř všichni
návštěvníci kempu se zajímají o koupaliště! Letošní léto začalo proměnli-
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vým počasím s velkým podílem srážek v červenci. Navíc uzavření hranic
motivovalo občany ČR k poznávání
místních krás. Jako velmi prozíravým
se stalo rozhodnutí o rekonstrukci sociálního zařízení v kempu, které bylo
podobně jako další novinky pozitivně
vnímáno. Letos zřejmě i díky omezeným zahraničním cestám navštívilo kemp 6849 návštěvníků, kteří zde
strávili 10496 nocí. (V roce 2019 bylo

2945 návštěvníků a 5674 přenocování). Pro koupání nebylo léto ideální. Celkovou bilanci vylepšilo několik
opravdu krásných dnů v srpnu. Koupaliště letos navštívilo cca 6800 návštěvníků (v loňském roce 4 600).
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 4/2020 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 5. 8. 2020
U1/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Bc. Marka Vymazala a Hynka Štrajta,
zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovu.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U1/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U2/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U2/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U3/5. 8. 2020 Zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledky inventarizace
majetku MŠ Sloup k datu 30. 6. 2020
včetně inventarizační zprávy a současně schvaluje mimořádnou účetní
závěrku Mateřské školy Sloup k 30.
6. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
7
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zdrželi se 0. Usnesení U3/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U4/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí hospodářský výsledek MŠ Sloup k 30. 6.
2020 a schvaluje převod částky 4
271,64 Kč do rezervního fondu Základní školy a mateřské školy Sloup,
příspěvkové organizace.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U4/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U5/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
Smlouvu o výpůjčce pro Základní
školu a mateřskou školu Sloup, příspěvková organizace, včetně přílohy
č. 1.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U5/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U6/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje smlouvu o účasti
městyse Sloup na financování díla
„SLOUP, Prodloužení kanalizace
podél silnice II/377 Sloup“ ve výši
554 432,12 Kč bez DPH, prováděné
Svazkem obcí Sloup, Šošůvka – ČOV
A KANALIZACE jako investorem a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U6/5. 8. 2020
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bylo schváleno.
U7/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar ve
výši 5.000,- pro Tábory nás baví, z.
s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U7/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U8/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje finanční dar
ve výši 18.000,- pro Junák – český
skaut, z. s. a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U9/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo na vědomí Registraci
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva životního prostředí,
program 11531 – OPŽP 2014-2020
na akci „Protipovodňová opatření
městyse Sloup“ a schvaluje přijetí
dotace do výše 1 155 999,60 Kč.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U10/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o dílo s
firmou ENVIPARTNER, s. r. o. na realizaci akce „Digitální povodňový plán“ a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U10/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U11/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup vzalo uvedenou informaci
na vědomí a souhlasí s uzavřením
smlouvy se SFDI. Starostu městyse
současně pověřuje k podpisu smlouvy s SFDI.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U11/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U12/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
realizaci akce „Část I – Výstavba doprovodného chodníku podél silnice
II/373 v intravilánu městyse Sloup na
trase propojující stávající chodníky s
areálem Sloupsko – šošůvských jeskyní“. Současně schvaluje výsledek
výběrového řízení na dodavatele za
nabídnutou cenu 2 380 000,00 Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou
BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka 408/16,
617 00 Brno, IČO: 63476711.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U12/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U13/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
realizaci akce „Část II – Realizace
obnovy vodovodního řadu v části
městyse Sloup“. Současně schva-

luje výsledek výběrového řízení na
dodavatele za nabídnutou cenu 930
000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vítěznou
firmou BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka
408/16, 617 00 Brno, IČO: 63476711.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U13/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U14/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schvaluje
realizaci akce „Část III – Přeložka
kabelu veřejného osvětlení a stožárů
veřejného osvětlení mimo plánovaný
chodník a rozšíření veřejného osvětlení“. Současně schvaluje výsledek
výběrového řízení na dodavatele za
nabídnutou cenu 728 791,20 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo s vítěznou firmou V &
V ELEKTRO, s.r.o., Ludvíka Vojtěcha
1892/76, Boskovice 680 01, IČ 263
12 972.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U14/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U15/5. 8. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace a
smlouvu o dotaci č. JMK065513/20/
ORR s Jihomoravským krajem na
akci „Opravy v kulturním domě ve
Sloupě“ ve výši 215 000 Kč a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
9
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zdrželi se 0. Usnesení U15/5. 8. 2020
bylo schváleno.

šek), zdrželi se 0. Usnesení U18/5. 8.
2020 bylo neschváleno.

U16/5.8.2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje přijetí dotace 17 tis. Kč a smlouvu o dotaci č.
JMK065358/20/ORR s Jihomoravským krajem pro Základní školu a
mateřskou školu Sloup, příspěvková
organizace a pověřuje starostu podpisem.

U19/05. 08. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
č. 1030059451/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro stavbu „Sloup – úprava DS, Vymazal“ na pozemku parc. č. 511/1 v
k.ú. Sloup v Moravském krasu, jednorázová úhrada 1100 Kč bez DPH
se společností E.ON Distribuce, a.s.
a pověřuje starostu podpisem.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U16/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U17/05. 08. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U17/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U18/05. 08. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene - služebnosti k části pozemku „pozemek
parc. č. 945/2“ s Agenturou ochrany
přírody a krajiny ČR pro přeložku vodovodního řadu za jednorázovou náhradu 10 000 Kč a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 0, proti 8
(Vladimír Čípek, Bc. Marek Vymazal,
Mgr. Petr Havelka, MVDr. Vladimír
Suchý, Hynek Štrajt, Ing. Martin Mikulášek, Oskar Novák, Karel Mikulá10

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U19/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U20/05. 08. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
PV-014330052080/001 na pozemku
parc. č. 134/1 a 134/61 v k.ú. Sloup v
Moravském krasu, jednorázová úhrada 1000 Kč bez DPH se společností
E.ON Distribuce, a.s. pro „Sloup –
přel. kab. skříně, par.č.134/1“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U20/5. 8. 2020
bylo schváleno.
U21/05. 08. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
PV-014330054841/001 na pozemku parc. č. 510, 511/1 a 1117 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu, jednorá-
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zová úhrada 1200 Kč bez DPH se
společností E.ON Distribuce, a.s. pro
„Sloup – úprava DS, Dvořák“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U21/5. 8. 2020
bylo schváleno.
USNESENÍ č. 5/2020 ze zasedání
Zastupitelstva městyse Sloup, ze
dne 23.9.2020
U1/23. 9. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup určuje ověřovateli zápisu
Mgr. Petra Havelku a Mgr. Michaelu
Matějkovu, zapisovatelku Ing. Blanku
Jenišovu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0,
zdrželi se 1 (Mgr. Havelka). Usnesení U1/23. 9. 2020 bylo schváleno.
U2/23. 9. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U2/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U3/23. 9. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup bere na vědomí výsledek
hospodaření městyse Sloup za období leden až srpen 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U3/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U4/23. 9. 2020 Zastupitelstvo měs-

tyse Sloup bere na vědomí informaci
o provedení inventarizace majetku k
31. 12. 2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U4/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U5/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o
společném postupu zadavatelů při
centralizovaném zadávání s městem
Blanskem a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U5/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U6/23. 9. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Dohodu u ukončení účinnosti Smlouvy o dílo „Sloup
– napojení vrtu SL-2-18 do VDJ“ –
projekt s Vodárenskou akciovou společností ze dne 7. 3. 2018 ve znění
Dodatku č. 1 uzavřeného 12. 12.
2019 a pověřuje starostu podpisem
dohody.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U6/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U7/23. 9. 2020 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o dílo
„Sloup – napojení vrtu SL-2-18 do
VDJ“ – projekt s Vodárenskou akciovou společností, a.s., IČ: 49455842 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U7/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U8/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje znění strategických dokumentů
- Strategie udržitelného odpadového hospodářství městyse Sloup“,
„Strategie rozvoje turistického ruchu
městyse Sloup“, „Koncepce rozvoje
sportu městyse Sloup“, „Koncepce
veřejného osvětlení městyse Sloup“,
„Koncepce krizového řízení městyse Sloup“ a „Strategie rozvoje veřejné zeleně městyse Sloup realizaci
akce“.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U8/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U9/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje realizaci předmětu smlouvy o
dílo na akci „Rekonstrukce podlahy
v tělocvičně ZŠ Sloup“. Současně
schvaluje na základě výsledku výběrového řízení jako zhotovitele stavby
„Rekonstrukce podlahy tělocvična
ZŠ Sloup“ dodavatele SPORTOVNÍ
PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552,
760 01 Zlín, IČ: 255 60 191 a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0,
zdrželi se 0. Usnesení U9/23. 9. 2020
bylo schváleno.
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U10/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a vzalo
na vědomí Rozpočtové opatření č.
6/2020 a schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2020.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U10/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U11/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:
1030053839/001 na pozemku parc.
č. 134/2 v Moravském krasu, jednorázová úhrada 1000 Kč bez DPH se
společností E.ON Distribuce, a.s. pro
„Sloup – úprava DS, Hebron“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U11/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U12/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
a) schvaluje změnu kapacity školní jídelny Základní školy a mateřské
školy Sloup, příspěvková organizace - navýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných z 400 na 600
strávníků, s účinností od 1. listopadu
2020.
b) schvaluje podání žádosti o zápis
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změny v údajích vedených v rejstříku
škol a školských zařízení pro Základní školu a mateřskou školu Sloup, příspěvková organizace.
c) pověřuje ředitele příspěvkové
organizace Základní školy a mateřské školy Sloup, příspěvková organizace k podání výše uvedené žádosti
Krajskému úřadu Jihomoravského
kraje, odbor školství.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U12/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U13/23.9.2020
Zastupitelstvo
městyse Sloup ukládá jednatelům
společnosti AKTIVITY SLOUP s.r.o.,
aby ukončili podnájemní smlouvu č.
2/2018 ze dne 16. 10. 2018 se stávajícím podnájemcem.
Výsledek hlasování: pro 6, proti
0, zdrželi se 2 (Ing. Mikulášek, Mgr.
Havelka). Usnesení U13/23. 9. 2020
bylo schváleno.
U14/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje Zpracování
studie proveditelnosti na akci „Sloup,
výstavba rybníku“ na Lukách dle cenové nabídky od dodavatele - Ing.
Lukáš Barteček, IČO: 74407066.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U14/23. 9.
2020 bylo schváleno.

městyse Sloup schvaluje „Opravy v
kulturním domě ve Sloupě“ dle cenové nabídky od dodavatele Elektro Brevex, s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U15/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U16/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční dar
ve výši 25.000,-Kč pro SDH Sloup a
pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U16/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U17/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup schvaluje finanční dar
ve výši 10.000,-Kč pro Sigma Pumpa
a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U17/23. 9.
2020 bylo schváleno.
U18/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
městyse Sloup projednalo a schvaluje Dodatek č. 1 ke směrnici č. 17 pro
poskytování ošatného.
Výsledek hlasování: pro 8, proti
0, zdrželi se 0. Usnesení U18/23. 9.
2020 bylo schváleno.

U15/23. 9. 2020 Zastupitelstvo
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
V letošním školním roce má základní
škola 403 žáků a 18 tříd. Počet žáků
se ve srovnání s loňským rokem navýšil o 10. Za posledních 16 let je počet
žáků naší školy vyšší o více než 100. Do
školní družiny můžeme zařadit 116 dětí
a do mateřské školy 28 dětí. Družina i
mateřská škola jsou zcela naplněny.

mie, ples, pronájmy a další. V tuto chvíli
nebudeme žádné tyto akce rušit s tím,
že rozhodne konkrétní epidemická situace a bude také na zvážení rodičů,
zdali se jich děti zúčastní či nikoliv (Od
5. 10. jsou na 14 dnů zakázány všechny kroužky, které probíhají v základních
školách.)

Provoz ve školním roce 2020/2021
bude probíhat s ohledem na protiepidemická opatření a v současnosti
s rouškami ve společných prostorech a
při výuce na 2. stupni.

Využili jsme nabídku firmy TLC Kids,
s.r.o. Na základě smlouvy budou v letošním roce ve škole vyučovat již od
druhého ročníku také rodilí mluvčí – zahraniční lektoři anglického jazyka. Náklady na jednu vyučovací hodinu jsou
600 Kč a bude je hradit MAS Moravský
kras. Děkujeme.

Pedagogický sbor posílili noví kolegové – Mgr. Dana Čapková – ve
zkušební době jí byl pracovní poměr
ukončen, na uvolněné místo od 23. 9.
nastoupil RNDr. Vladimír Klimek, Mgr.
Klára Stiskálková, asistentky pedagoga
Bc. Lenka Adamcová a Michaela Hlaváčková, kuchařka Pavla Štěpánová a
od října také speciální pedagog Mgr.
Michaela Sehnalová. V mateřské škole
působí zástupkyně ředitele Hana Sedláková, dále Lydie Králová, Blažena
Kvasnicová a Ilona Chlupová.
Dlouho jsme diskutovali o realizaci
aktivit, jako jsou kroužky, hudební škola, adaptační pobyt, Vánoční akade14

Koncem září je UZAVŘEN hlavní
vchod včetně přístupového chodníku
ve středu školní budovy. Bude se zde
instalovat nová zámková dlažba včetně mobiliáře a bezbariérové rampy.
Přístup do školy je umožněn bočním
vchodem u školního hřiště a přes školní dvůr. Omlouváme se za způsobené
komplikace. Termín ukončení prací lze
očekávat přibližně v říjnu 2020.
Třídy a třídní učitelé:

I. A Mgr. Eva Turčanová
I. B Mgr. Petra Bufková

My všichni školou povinní

II. A Mgr. Iva Paděrová

VI. B Mgr. Sabina Králová

II. B Mgr. Martina Šamalíková

VII. A Mgr. Oldřiška Hloušková

III. A Mgr. Monika Gregorová

VII. B Mgr. Klára Stiskálková

III. B Mgr. Marie Koutná

VIII. A Mgr. Lenka Tallová

IV. A Mgr. Romana Nečasová

VIII. B Mgr. Vladěna Ševčíková

IV. B Mgr. Pavel Borek

IX. A Mgr. Marie Doležalová

V. A Mgr. Michaela Matějková

IX. B Mgr. Renata Kulíšková

V. B Mgr. Ondřej Sedlák
VI. A Mgr. Silvie Hejčová

Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

Nárůst žáků sloupské školy lze očekávat i v nejbližší budoucnosti. Letos jich máme 403 a v
příštím roce bychom se měli dostat k číslu 420. To je hlavní důvod, proč je třeba obnovovat
38 let staré vybavení a budovat nové učebny. V době mimořádného stavu a o prázdninách
probíhaly ve škole intenzivní stavební práce, navážel se nábytek a nové učební pomůcky.
Práce uvnitř jsou již téměř dokončeny, ale nyní se bude pokračovat venku budováním
nového chodníku ke škole a bezbariérového přístupu. Rekonstrukce odborných učeben je
hrazena z investičních prostředků EU a na fotografii nové chemické laboratoře se můžete
přesvědčit, že škola získá moderní vybavení.
15
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Z naší mateřské školky
Naše malá školička
pěkná je jak písnička.
Jsme tu všichni kamarádi
a proto se máme rádi.
Prázdniny už jsou za námi a celý
školní rok před námi. Všichni vzpomínáme na krásné slunečné dny plné
zážitků, které si děti jistě užily. Ale i
ve školce nás čeká spousta zábavy,
her a tvoření.
Tento školní rok máme zapsáno 25
dětí (10 chlapců, 15 dívek). Na začátku července jsme se na zahradní
slavnosti v MŠ rozloučili se 6 dětmi.
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Na jejich místa jsem přijali 7 dětí.
I v letošním roce plánujeme mnoho akcí. Koncem září, pokud nám
to počasí dovolí, chceme uskutečnit
drakiádu. V říjnu naši školku navštíví maňáskové divadlo a mobilní planetárium. Těšit se můžeme také na

My všichni školou povinní

podzimní a vánoční dílničky s rodiči.
Od listopadu budeme s dětmi navštěvovat školní bazén.

bych ráda dětem popřála, aby se jim
ve školce líbilo, aby si našly skvělé
kamarády a něco nového se naučily.

Za celý kolektiv zaměstnanců MŠ

Hana Sedláková
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SKAUTSKÝ TÁBOR
Jako každým rokem i letos vyrazil náš oddíl na patnáctidenní tábor,
který je vyvrcholením našeho celoročního společného setkávání. Zamířili
jsme na tábořiště u Bohuslavic, poblíž
Nové Říše. Ze Sloupu je to 120 kilometrů. Odjezd byl hned 1. července
v odpoledních hodinách. Celý tábor
měl téma „Pravěkem ke Zlatému údolí“. Byli jsme tlupa pralidí, putujících
za „Zlatým údolím“, které skrývalo
dostatek potravy a mír. Jako pralidé
jsme zažili mnoho dobrodružství a zábavných programů – modelování z hlíny, vyrábění zbraní z břidlice, stavba
pastí, souboj s cizí tlupou a spoustu
dalších. V půlce tábora nás jako vždy
čekal výlet. Tentokrát jsme vyrazili do
kláštera v Nové Říši, kde jsme měli
prohlídku v jeho prostorách a poté dál
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na louku do stínu stromů, abychom si
uvařili obědový guláš. I na tomto táboře skládali noví členové své sliby.
Konec tábora se blížil a spousta lidí
dokončila výzvy jako například Tři orlí
pera, Tři bílé tesáky nebo Tři kapky
rosy. Někteří dokončili své odborky
(specializace – například zdravotník,
horolezec, muzikant, atlet), jiní je začali plnit. Blížil se i konec naší táborové hry a my jsme kousek od tábora
našli „jeskyni“ s malbami Zlatého údolí – Otec, Matka a Syn, Hřebenáč a
Kůlna – to bylo Zlaté údolí, kam jsme
se měli vydat a žít dál v míru. Letos se
nás této dobrodružné akce zúčastnilo
40. Závěrem bych chtěl všem, co se
tábora účastnili, i těm, co ho chystali, poděkovat. Osobně jsem si tábor
moc užil a už se těším na další v následujícím roce 2021.
Jenda Štrajt
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OD NÁS AŽ NA KONEC SVĚTA
Již po staletí vedou kroky poutníků z
celé Evropy na španělské pobřeží do
města Santiago de Compostela, kde
jsou uloženy ostatky svatého Jakuba
Staršího, jednoho z apoštolů.
Hlavní historická poutní trasa začíná
ve Francii v městečku St. Jean Pied
de Port pod Pyrenejemi. Většina středověkých poutníků pokračovala ze
Santiaga ještě do devadesát kilometrů
vzdálené Finistery, která byla považována za konec světa (finis terrae). Postupem času se začala síť tras rozšiřovat do stále vzdálenějších míst Evropy,
a také se postupně vytvářel poutní
řád. Asi nejdůležitější je průkaz poutníka – Credencial. Do něho si poutníci
na cestě dávají razítka v kostelích a
ubytovnách, které po cestě navštívili.
V některých zemích, například Španělsku je přímo vyžadován při žádosti o
nocleh v poutních ubytovnách. Dnes
se vydává tento průkaz i u nás v České republice. Všechny trasy jsou označeny žlutomodrou nebo žlutou jakubskou mušlí. Další důležitou součástí je
pozdrav „Ultreia„, což znamená „dál“
a pozdravy „Buen camino“ ve Španělsku nebo „Bien voyage“ ve Francii a
oba znamenají „dobrou cestu“.
Na sloupském náměstí se objevila
a pozornosti mnohých z vás neunikla dřevěná schránka označená právě

zmiňovanou jakubskou mušlí - hřebenatkou. Je to proto, že Sloup je na oficiální trase do španělského poutního
místa. Nese název Moravskoslezská
trasa a vede z Opavy přes Olomouc a
Brno do Mikulova. Délka je 276,5 km.
Do Sloupa přichází po zelené turistické značce od Žďárné a pokračuje po
žluté směr Macocha, Jedovnice, Křtiny…. až na hranice s Rakouskem. Potom dále cesta vede přes Rakousko,
Švýcarsko a Francii do španělského
cíle, kam je to z Mikulova něco málo
přes tři tisíce kilometrů,
V dřívějších dobách se na tuto cestu vydávali lidé výhradně z náboženských důvodů. Pouť pro něj byla výrazem živé víry, zbožnosti a pokání.
Dnes lze na této cestě potkat i spoustu
lidí, kteří ji vnímají jako zajímavou turistickou příležitost. V letošní sezóně byl
v našem infocentru, ale i v kostele, zaznamenán velký nárůst poutníků, kteří
právě této trasy využili a navštívili i náš
Sloup.
V roce 1993 byla svatojakubská
cesta zapsána na seznam světového
dědictví UNESCO a její nové značení
bylo podpořeno grantem Evropské
unie.
Pokud už nyní přemýšlíte, jak prožijete příští léto, třeba vás tento článek
bude inspirovat.
Hynek Štrajt
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ZAMYŠLENÍ KNIHOVNÍKOVO
Milí čtenáři,
prostřednictvím těchto řádků vás
zdravím v poněkud zavirované verzi
roku 2020. Jistě mi dáte za pravdu,
že nikdo z nás si nedovedl představit, jaká všechna omezení s sebou
nastalá situace přinese. A nejistota
pochopitelně stále trvá. Dovolím si
zde však apelovat na vás všechny –
držte si zdravý rozum a veselou mysl!
Víc, než kdy jindy teď hlásám „čtěte!“.
Avšak pečlivě vybírejte, čím pomyslně nakrmíte vašeho ducha.
Ve sloupské knihovně proběhla během jarního „nuceného“ uzavření další větší aktualizace knihovního fondu,
tentokrát jsem se zaměřila na část naučné literatury. Během letních měsíců
potom měli zájemci možnost vybrat
si z vyřazených knih, a protože každá kniha má svého čtenáře, část si
odnesli domů. Knihovní fond pochopitelně také průběžně doplňuji, jistě
si tedy čtenáři mají stále co půjčovat.
Nevěříte? Přijďte se sami přesvědčit.
V okamžiku psaní tohoto článku jsou
knihovny bez větších omezení (roušky a desinfekce rukou jsou samozřejmostí), ale situace se může každým
dnem změnit, sledujte tedy prosím
www stránku knihovny, Facebookový
profil, případně poslouchejte hlášení
rozhlasu. O všech změnách ve spo20

lupráci s městysem Sloup aktuálně
informuji. Věřím ale, že se v knihovně
budeme dále potkávat.
Přeji vám krásně barevný podzim a
těším se na viděnou.
Iveta Pernicová
knihovnice
TŘI OTÁZKY PRO...
Tři otázky nám tentokrát zodpověděl Zdeněk Krška, řidič sanitky
ZZS
Jak ses dostal k práci u ZZS?
Hned po vojně jsem nastoupil k
soukromé zdravotnické dopravě, kde
jsem pracoval jako automechanik.
Práce tam však nebylo mnoho, proto
jsem se rozhodl občas vozit i pacienty. Ještě před nástupem k ZZS a ve
svých tehdejších profesních začátcích jsem strávil devět sezon občasnou prací u AMD Brno, kde jsem při
závodech jezdil se záchrannými a
doprovodnými vozidly. Od roku 2008,
kdy jsem nastoupil na pozici řidiče
ZZS JmK, jsem si postupně prošel
všemi výjezdovými základnami na
okrese, včetně Velkých Opatovic.
Jak lze chápat zneužití ZZS?
Řídíme se zákonem o ZZS, výjezdy
mají různé stupně naléhavosti. Posádky RZP, kde je záchranář a řidič,
řeší stavy méně závažné, posádky s
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lékařem jsou pak vysílány především
k život ohrožujícím stavům. Je třeba
říct, že v některých případech dochází k nadužití této služby. A je určitě
nutné se touto problematikou zabývat. Jako nadužití se dá chápat například požití návykových látek, kdy si
pacient vlastně sám úmyslně poškodí
zdraví a pak potřebuje naši pomoc.
Ale je třeba počítat i s tím, že laikové
někdy nerozpoznají závažnost stavu
a mohou jej podhodnotit nebo naopak
nadhodnotit. Řešením by tedy mělo
být i soustavné vzdělávání veřejnosti,
aby lidé věděli více o různých zdravotních problémech méně závažného
charakteru a o tom, jak je řešit.
ZZS a covid-19, co se změnilo?
S příchodem onemocnění covid-19
se nám v rámci ZZS zásadně změnil běžný pracovní den, ostatně asi
jako všem ostatním. Největší změnou
byla naprostá nezbytnost používání
ochranných pracovních pomůcek. Na
začátku první vlny epidemie organizace zaznamenala určitý pokles počtu
výjezdů k dopravním nehodám či úrazům. Je to logické, lidé trávili hodně
času doma. Situace se však vrátila do
starých kolejí již koncem května. Od
konce srpna tohoto roku se i v našem
okresu začaly množit počty případů
převozů covid-19 pozitivních pacientů. Uvidíme, co nás čeká dál.

Prosba ZZS
Prosíme ty, kteří zavolají na naši tísňovou linku a po vyhodnocení situace
operátorem je na místo události vyslána sanitka, aby pro sebe a pro pacienta připravili roušku. Buďme k sobě
navzájem ohleduplní, děkujeme.
Ptala se Mgr. Michaela Matějková
ROZHOVOR S ...
Teplé letní dny jsou definitivně minulostí a opět nastává období, kdy se budeme muset o tepelnou pohodu v našich příbytcích sami postarat. Někdo
jen otočí knoflíkem a má zatopeno, jiný
musí k dosažení tepelného komfortu
vynaložit trochu většího úsilí. Pro rozhovor s osobností jsme tedy tentokrát
tematicky zvolili člověka, který v rámci své profese vysvětluje lidem, jak si
doma zatopit v kamnech či kotli tak,
aby při tom zbytečně neškodili životnímu prostředí. Ing. Jiří Horák, Ph.D.
alias SMOKEMAN, má navíc podle
svých slov velmi kladný vztah ke Sloupu, což zjistíte, když rozhovor dočtete
až do konce.
Nejprve nám, prosím, sdělte něco o
sobě - kde žijete, kde působíte, jaká
je náplň Vaší profese?
Žiji v krásné vesnici Vřesina kousek
od Ostravy Poruby. Pracuji jako vedoucí zkušebny spalovacích zařízení na
Výzkumném energetickém centru, což
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mi ovšem zůstal, takže to, co dělám,
musím nejdříve pochopit, nějak si to
názorně představit a bez praktické
aplikace to pro mne přestává být zajímavé. Prostě chci, aby za mnou něco
zůstalo a z tohoto pohledu jedna z nejlepších věcí, kterou jsem v životě dělal, bylo to, že jsem kopal studny. Poté,
co jsem dodělal svou práci, zůstalo
něco, co změnilo dané místo a sloužilo
po dlouhou dobu. O to se dnes také
snažím v rámci popularizace vědy jako
SMOKEMAN.

je vysokoškolský ústav na Vysoké škole báňské Technické univerzitě Ostrava, a do práce rád jezdím na kole přes
les. Jsem typický produkt socialismu.
Narodil jsem se v Bystřici pod Hostýnem a do Ostravy jsem se v roce 1986
přišel vyučit horníkem. Vyrostl jsem
ještě v tom hesle „Já su horník, kdo
je víc?“ (nyní již vím, že dva horníci).
Pak jsem na výšce dělal svařovacího
technologa a v rámci diplomové práce
svařoval v Autokolárně kola na Felicii.
Doktorát jsem dělal v oboru Ochrana
životního prostředí v průmyslu, a tak
jsem se dostal k problematice čistoty
ovzduší a emisím znečišťujících látek
z vytápění. Celý život vlastně dělám
něco nového a hlavně praktického a
dle mne i smysluplného, a celé mne
to dosti baví. Základní přístup horníka
22

Jak se člověk stane odborníkem na
topení? Je k tomu potřeba nějaká
konkrétní motivace, třeba prostředí,
ve kterém žiji, vztah k přírodě, zájem o technickou a technologickou
stránku věci?
Tak to opravdu nevím a ani se moc
za nějakého velkého odborníka nepovažuji. Mám ještě mnoho věcí co dohánět, vlastně jsem nic z toho, co dnes
dělám, přímo nestudoval. Možná to
začalo již, když jsem byl v první třídě.
Když jsem přišel ze školy, byla doma
zima, rodiče v práci a já šel do kotelny.
Tam stál kotel, který byl vyšší než já.
Tehdy jsem měl poprvé spálené vlasy
a kdoví co ještě, poprvé jsem si sáhl
na rošt, zkusil si, jak se čistí ohniště
a výměník, jak se seká dřevo. Možná
si ještě pamatujete, že PEPO (pevný
podpalovač) bylo nedostatkovým zbožím, takže způsobů zapalování jsem
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vyzkoušel opravdu mnoho. Následně
jsem přicházel na to, co se stane, když
změním polohy vzduchových klapek,
když palivo přiložím různými způsoby
apod.
Kdy, kde a proč se zrodil SMOKEMAN?
Smokeman se narodil na zkušebně
Výzkumného energetického centra v
5:52, 26. června někdy v sedmdesátých letech minulého století. Jeho životním posláním je zmenšovat kouř z
našich komínů a napomáhat k čistotě
ovzduší.
Popište stručně, jak probíhají prezentace v rámci projektu SMOKEMAN a kdy a kde je možnost vás při
edukaci veřejnosti potkat?
Máme něco jako pojízdnou kotelnu.
Před měřící vůz vyložíme stoly a postavíme malý přístřešek. Podstata je založena na praktických ukázkách, u nás
je dotýkání přísně nařízeno. Poté, co
pochopíme, odkud pochází energie
uložená ve dřevě, si ukážeme, z čeho
je palivo složeno a jak hoří či nehoří
jeho jednotlivé složky. Pak si můžeme povídat o tom, že oheň potřebuje
vzduch a bez něj nemůže nikdy dojít k
dobrému spálení hořlaviny. Jeden kilogram dřeva „sežere“ cca 10 000 litrů
vzduchu, což není málo, a ten se musí
do ohniště někudy dostat. V jednom
metru krychlovém zemního plynu (me-

tan) je obsaženo stejné množství energie jako ve dvou kilogramech suchého
či čtyřech kilogramech mokrého dřeva.
Ukážeme si, proč je dobré sušit dřevo,
jak si jeho vlhkost stanovit doma v kuchyni a jak si stanovit účinnost svých
kamen. Nejlepší jsou konkrétní dotazy
přítomných na jejich problémy při topení, protože zelený je strom života.
Více na našich stránkách: https://vec.
vsb.cz/smokeman
SMOKEMAN byl i oceněn – kým a za
co?
Největším oceněním pro mne jsou
rozzářené tváře účastníků a menší
kouř z komínů. Je prostě super, když
to ty lidi baví, když neví, že se něco
učí, a když dle našich doporučení přijdou na to, co mohou dělat při vytápění pevnými palivy lépe. Takže se pak
více ohřejí a méně smrdí. Ale možná
máte na mysli to, že jsme loni dostali
cenu TAČR 2019 za nejlepší projekt
v kategorii „Governance“. Předávání
cen v Národním muzeu v Praze bylo
natolik
„nestandardní“, že udivenou
Danielu Písařicovou je možné zhlédnout „jen“ na youtube na videu „Předání ceny TAČR - Výzkumné energetické
centrum“
https://vytapeni.tzb-info.cz/20317-oceneni-za-nejlepsi-projekt-v-kategorii-governance-putuje-na-vsb-tuo-za-tymem-smokemana (doporučuji se
podívat, opravdu vtipné – pozn. JP)
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Poznáte podle kouře z komína, čím
a v čem kdo topí?
Částečně to je možné. Viditelný tmavý kouř svědčí o tom, že spalování
není kvalitní. Aby to nebylo jednoduché, neviditelné spaliny ještě neznamenají zaručeně dobré spalování. Ale
o tom snad někdy příště. Když jsem
kdysi jezdil na učňák, babička mi říkala, proč jezdím do té špinavé Ostravy, že se tam nedá dýchat. Zpětně
jsem si uvědomil, že během topné
sezóny to byla ta naše „čistá“ Bystřice
pod Hostýnem, kde byl o hodně horší
vzduch než v krásné Ostravě Porubě.
Když tenkrát v Bystřici všichni zatopili
ve svých kotlících a kamnech, byla to
síla.
Čím doma topíte ?
Bydlím ve starším domě, který jsme
zrekonstruovali. Jako hlavní zdroj tepla máme plynový kondenzační kotel a
jako doplňkový tepelný zdroj v obýváku, který je spojen s jídelnou a kuchyní,
krbová kamna s teplovodním výměníkem. Miluji oheň, je to pro mne nejlepší „obrazovka“ a když se na ni dívám,
polibek i víno prostě chutná lépe.
Úplně souhlasím. Je ale možné si
doma zatopit v kamnech a mít přitom čisté svědomí, že neotravuji - a
to doslova - svoje okolí? Jaké jsou
zásady, abychom topením neudělali
víc škody než užitku?
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Určitě ano. Jsou čtyři parametry,
které ovlivní náš kouř a pokud je jeden
špatně, tak je špatný celý výsledek.
Jde o to, do čeho palivo dáváme (typ
spalovacího zařízení), co tam dáváme
(kvalita paliva), kdo to tam dává (kvalita obsluhy) a jak se o zařízení stará.
Zjednodušené zásady jsme shrnuli do
SMOKEMANova desatera správného
topiče.
Na závěr ještě objasněme, jaký
vztah máte ke Sloupu.
Ve Sloupu jsem byl poprvé asi v roce
2005. Bylo to poté, co jsem se vrátil
z Itálie, kde jsem pracoval dva a půl
roku na Join Research Center v evropském „výzkumném ráji“ v Ispře u modrého Laga Maggiore uprostřed úchvatných hor. Tam jsem před vstupem ČR
do EU „chytal“ emise perzistentních
organických látek („fujtajblíků“) z malých spalovacích zařízení, které se tvoří při spalování pevných paliv v kamnech a kotlích. Tehdejší členské země
EU si začaly uvědomovat, že v našich
východních zemích se ještě hojně pro
vytápění používají pevná paliva jako
uhlí a dřevo.
Ale zpět ke Sloupu. V rámci Royal
Rangers jsme začali na lukách u Vlčí
skály pořádat stanové tábory a já byl a
stále jsem taková „holka pro všechno“,
nebo lépe řečeno Ferda Mravenec. Od
té doby (2005) jsem začal postupně
poznávat Sloup a jeho okolí, ale hlav-
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ně lidi, kteří zde bydlí nebo pracují. Na
táboře je třeba operativně řešit mnoho
problémů a jak to tak bývá, obvykle
něco praskne či se pokazí o víkendu
či večer a je nutné to opravit co nejdříve. V tom případě má cesta vedla do
hospody, kde se člověk dozví a vyřeší
téměř vše. Jirka Sehnal má opravdu
správné příjmení, neb sežene téměř
vše a „jeho“
Anička s děvčaty jsou prostě
lidé na správném místě. Na
tábořišti nemáme lednice, ale
s „DUHOU“ za
zády jsme v
potravinovém
bezpečí. Je až
neuvěřitelné, co
vše má Hynek
Vašíček v tom
svém malém železářství u pošty. Škoda jen,
že zde nemohu
zmínit všechny
mé pozitivní zkušenosti s ostatními
lidmi a službami jako pošta, drogerie, kemp, benzinka, Zemspol, úřad
městyse apod., protože by to zabralo
klidně celé toto vydání. Shrnuto – na
to, jak je Sloup „malý“ (myslím to pozitivně), tu je prostě téměř vše. Ale teď
mne napadlo, že není. Vzpomínám si,

že když jsem byl vyslán, abych večer
někde sehnal vajíčka, která by obšťastnila právě očištěné hřiby a vytvořila smaženici, zjistil jsem, že není již
tak snadné ve Sloupu najít domek, kde
mají slepice. Naštěstí paní Marie věděla, že sousedka Blaža má vajíčka z obchodu a pomohla nám. Snažíme se,
abychom pro toto krásné místo nebyli
zátěží, a proto
vždy
uklízíme
odpadky nejen
po sobě, ale i
ty, které „potkáme“. Někteří lidé
jsou prostě čuníci, ale vždy je
super, když po
mně je to místo
hezčí než před
tím, než jsem
na ně přišel.
Základní heslo
Royal Rangers
pochází z Bible a zní: „Dělej
ostatním to, co
chceš, aby oni
dělali Tobě“. Snažíme se to uvádět do
reality a učit tomu sebe i naše „děti“,
více nejen osloupském táboře viz: https://ostrava.royalrangers.cz/.
Děkuji a připojuji se k Vašemu heslu
„Kouři a virům zmar“
JanaPokladníková
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KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
SLOUPSKÝ MEDOVÝ JARMARK
V sobotu 19. 9. se konal 12. Sloupský medový jarmark. Letošní ročník
se chystal a připravoval v dosti nejisté době. Černý mrak v podobě
pandemie Covid-19 nad námi visel
po celou dobu příprav. Nakonec
vše dobře dopadlo, jarmark proběhl
za krásného počasí s hojnou účastí
spokojených návštěvníků.
Nabídka zboží a občerstvení byla
dostatečně pestrá, ke spokojenosti
všech zúčastněných. Kulturní program měl skvělou kvalitu a jednotlivá
vystoupení byla oceněna náležitým
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potleskem. Program
jistě oslovil a pobavil
všechny věkové skupiny. Tímto děkujeme dramaturgům za dobře odvedenou práci.
Doprovodný program pro děti byl
doplněn novými atrakcemi, o které
byl neustálý zájem.
Díky všem, kteří přišli podpořit
možná poslední akci v tomto roce.
Nashledanou za rok v lepších časech. Hodně zdraví všem přejí pořadatelé.
Vladimír Čípek

Kultura
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Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
OPUSTILI NÁS

Jaroslav Vašíř
František Broušek
Jana Svobodová
Anna Kullašová
Pavel Vymazal
NARODILI SE

Viktor Kolář
Veronika Jenčíková
Tomáš Michlíček
Eliška Dostálová
Nikola Štolpová
JUBILANTI

V následujících měsících oslaví životní jubileum tito naši spoluobčané:
Emílie Svobodová

Alena Gabrielová

Josef Karhan

Eva Opatřilová

Eliška Kotlánová

Olga Ševčíková

Milan Kuběna

Pavel Vybíhal

Mgr. Božena Hlaváčková
Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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SPORT
KOPANÁ
Naposledy se o mistrovské body u
nás v rámci okresních soutěží hrálo 9.
11. loňského roku. Všechny soutěže
byly v důsledku coronaviru pro jarní
část zrušeny a s napětím se čekalo,
zda se začne hrát na podzim. Po více
než 8 měsících se fotbalisté a příznivci této světově nejpopulárnější soutěže konečně dočkali. Po 3 prohraných
přípravných zápasech nastoupili naši
muži v prvním podzimním mistrovském utkání 9. srpna v Kořenci a prohráli vysoko 5:0, i když výše porážky
neodpovídá průběhu hry, která byla
vyrovnaná, ale domácí nám dali lekci
v proměňování šancí, když 3 góly jsme
dostali v závěrečných 7 minutách. Za
týden nás čekal doma favorit soutěže,
tým z Cetkovic. Po poločase 0:2 odcházeli naši hráči z hřiště se sklopenými hlavami, čemuž se po výprasku 1:11
nikdo ani nedivil (gól David Čermák).
V následujících 2 kolech jsme sice vyhráli, ve Vískách 2:1 (Petr Schildbach,
Luboš Kakáč) a doma s Voděrady 5:2
(Jirka Plíhal, Pavel Zavadil, Zbyněk
Musil, Milan Němec a z penalty Pavel
Pernica), ale naše hra se moc nezlepšila. Hlavní zásluhu na zisku bodů měl
navrátilec do naší brány Honza Šmíd,
před několika léty chytal u nás za do-

rost, pak si dal
pauzu a teď se
znovu vrátil mezi 3 tyče. Zlikvidoval v
obou zápasech řadu sólových úniků
po hrubkách v naší obraně. Že šlo více
méně o náhodu, potvrdila další rukavice, kterou jsme obdrželi v Benešově a
už po druhé během 5 kol prohráli 5:0.
V dalším kole jsme doma zbytečně
ztratili 2 body za remízu 3:3 se Svitávkou (Vojta Fedra 2, Franta Fedra 1).
Ani v 7. kole jsme nedokázali bodovat
a prohráli v Kotvrdovicích s hratelnými
domácími 3:1 (Zdena Trefil). Podali
jsme sice nejlepší výkon z dosud odehraných kol, ale doplatili jsme na to,
že do brány musel při neúčasti obou
gólmanů brankář „amatér“ a díky jeho
2 školáckých chybách domácí v závěru 2x skórovali. Před zbývajícími 4 koly
doma Vranová, venku Vavřinec, doma
Ostrov, venku Lipůvka, nám patří ze 12
účastníků až 9. místo za zisk 7 bodů
při skóre 12:30.
Před zahájením podzimní části se
ujal trenérského žezla Pavel Pernica,
určitě jeden z nejzkušenějších našich
fotbalistů a plní funkci hrajícího trenéra, což podle mého názoru není zrovna
nejšťastnější řešení. Trenér by neměl
být současně hráčem, z lavičky je vidět dění na hřišti úplně jinak, ale to už
je záležitostí výboru. Jak už se psalo
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v minulém čísle Hřebenáče, zařadili
jsme do týmu několik dorostenců. Kromě toho se kádr doplnil o řadu dalších
mladých hráčů hlavně z řad florbalistů,
kteří projevili zájem o fotbal (Čermák,
Volgemut, Kroutil) a hráčů malé kopané (Kakáč, Feldvary). Po zranění se
vrátili P. Zavadil a R. Musil, naopak na
marodce jsou momentálně dorostenci
M. Svoboda a D. Čech, kterého čeká
údajně operace. Mnozí kluci tak hráli
fotbal na velkém hřišti, dá se říci, poprvé v životě, a bude jistě chvíli trvat,
než se novým podmínkám přizpůsobí.
Hrajeme špatně v obraně, dostali jsme
nejvíc gólů ze všech týmů, téměř 4
na zápas, necháváme soupeři hodně
času a místa na převzetí míče a před
pokutovým územím se dopouštíme
hrubých školáckých chyb, které soupeř nekompromisně trestá. Naopak
velkým problémem pro nás je dát gól.
O našich 12 vstřelených gólů se podělilo 11 hráčů, jediný Vojta Fedra se
trefil 2x. Pozitivní je, že tréninků se zúčastňuje poměrně velký počet hráčů,
což signalizuje, že jim není dosavadní
stav lhostejný a je předpoklad, že se
náš výkon bude jen a jen zlepšovat.
O co menší je spokojenost s muži, o
to větší radost nám dělají naši nejmenší. Je chvályhodné, že po květnovém
náboru zájem dětí o kopanou mezi nimi
vůbec neopadl a cestu „Na Žďárnou“
si v pondělí a čtvrtek v době tréninku
30

najdou. Ve společném družstvu Sloup,
Šošůvka, Vysočany startují ze Sloupu
v kategoriích: mladší, starší přípravka
a mladší, starší žáci tyto děti ročníků
2007-2014. Ml. přípravka 2012-2014:
Jan Pernica, Mikuláš Rak, Štěpán Doležal, Josef Zouhar, Jakub Šváb, Jan
Krška, Štěpán Rak a Felix Ondroušek.
St. přípravka 2010 a 2011: Daniel Hudec, Jakub Macháček, Alexandr Čípek, Pavel Štěpán, Filip Sychra, Jakub
Zouhar, Deniel Žilka a Dominik Zouhar.
Ml. žáci 2008 a 2009: Lukáš Suchý,
Petr Ondroušek, David Mikulášek, Matěj Kuchař, Kryštof Sychra, Marek Štěpán a Ondřej Doležal. St. žáci r. 2007
Adam Bedáň a Tomáš Kubinger. Přípravka a žáci hrají zápasy na hřištích
menších rozměrů, mají menší branky i
počet hráčů a střídají hokejovým způsobem. Největší zastoupení máme u
ml. žáků, kde kádr družstva je tvořen
až na několik výjimek výhradně sloupskými kluky a hrají utkání na hřišti ve
Sloupě. Po 4 odehraných kolech mají
na kontě za 3 výhry 9 bodů a skóre
16:22, když porazili venku týmy Žijeme
hrou „B“ a „C“ 5:4 a 7:4. Doma vyhráli s Blanskem „B“ 4:3 a utrpěli debakl
s Vavřincem, se kterým už na podzim
prohráli 3x, z toho 2x v přípravě, a trpí
zřejmě jeho komplexem. Byli to velice
silní soupeři a překvapivé výsledky,
je to známka toho, že to trenéři dělají
dobře, ale čeká je do konce podzimu
ještě řada utkání, a tak výsledky nelze
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přecenit, zajíci se počítají až po honu.
Nejlepším střelcem ml. žáků je zatím
Kryštof Sychra, autor 9 gólů (2,2,5),
David Mikulášek skóroval 2x. V posledním utkání prohráli ve středu 23.9.
v Adamově, jedním z favoritů soutěže
po vyrovnaném průběhu těsně 2:1
(David Mikulášek), když byli lepším týmem a zahodili řadu vyložených příležitostí. Nejbližší utkání je čeká 23. 9. a
to už bude v době vydání Hřebenáče
výsledek znám. Do konce podzimní
části je čekají postupně tato utkání:
doma Doubravice, venku odveta s
Vavřincem, venku Boskovice a Kořenec, doma Lipovec, Ostrov a odvety
s Žijeme hrou „B“ doma Blansko „B“
venku a doma s Žijeme hrou „C“, plánované na 31.10. se začátkem 11:45.
Úmyslně neudávám termíny zápasů,
protože se mění na základě dohody
mezi oddíly a veřejnost se je dozví z
plakátů nebo vývěsky TJ.
Zdeněk Kučera
TENIS
Letošní tenisová sezóna byla stejně
jako u ostatních sportů ovlivněna korona virovou krizí, ale její nejhezčí část –
soutěže družstev – se nakonec konala
během června. V ní nás reprezentovaly děti v celkem 5 družstvech a 3 tenisových klubech. Družstva TK Blansko
skončila na těchto pozicích: babytenis
(Filip, Adélka, Barunka a Pavlík) krásné

2. místo, mladší žáci (Kryštof, Ondra,
Marek, Veronika a Monika) také krásné
2. místo, starší žáci (Kryštof, Valinka a
Tánička) 3. místo, TK Drnovice mladší
žáci (Beátka) krásné 1. místo a postup
do vyšší soutěže, ŽLTC Brno mladší
žáci (Valinka) krásné 3. místo v nejvyšší soutěži.
Ani kurty u koupaliště nezely prázdnotou, celkem se na nich odehrálo 5
nádherných celodenních deblových
turnajů – 2 pánské, 1 dámský, 1 pro
smíšené dvojice a nakonec i první pro
rodiče a děti. Ačkoli většině z nich
počasí moc nepřálo, nálada u všech
byla výborná. Hlavně bylo ale patrné,
že herní úroveň nejen u dětí, ale k překvapení všech i u dospělých, stoupá
a k vidění tak byly vyrovnané a kvalitní
zápasy. Turnaj rodičů a dětí pak všem
ukázal, co se naše ratolesti za 7 let naučily a v nejedné dvojici patřili ti menší
dokonce k lepším hráčům.
S novým školním rokem započaly i
pravidelné úterní a středeční venkovní tréninky a ty budou pokračovat až
do konce října, kdy se opět na půl roku
přestěhujeme do tělocvičen a hal. Naši
nejmenší mají obrovský úkol připravit
se co nejlépe na svou první závodní
sezónu, zatímco na kurtech úspěšně
pokračují stavební práce na vysněných šatnách. Jak vidíte, stále je na co
se těšit!
Karel Balcar
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VOLEJBAL
Vážení sportovní přátelé,
chtěla bych touto cestou připomenout
činnost volejbalového oddílu.
V září 2019 jsme oslovili žákyně 3.
a 4. ročníků a od října začali trénovat
novou skupinu šestnácti mladších žákyň. Zájem dětí o volejbal nás opět
velmi mile překvapil.
Malým volejbalistkám náleží velká
pochvala za jejich snahu, přístup k
tréninku a vzornou docházku. To, co
se děvčata naučila, jsme chtěli předvést na otevřeném tréninku v březnu
2020, vzhledem k situaci, která nastala, byla akce zrušena. Věříme, že
v této sezoně budou moci naše volejbalové naděje ukázat, co umí.
Současně zahájili sezonu 2010-20
dospělí volejbalisté a starší žákyně.
Každý čtvrtek pokračovaly tréninky
starších žákyň. Z těchto, v této době
už slečen, se za tři roky staly zdatné
volejbalistky. Hrají krásný, plynulý
volejbal a i jim patří velká pochvala

za vzorný přístup k tréninkům, vzornou docházku a sportovní chování.
Bohužel ani ony se nemohly účastnit
volejbalového turnaje v Letovicích,
na který byly pozvány. Proto jsme se
s trenéry rozhodli uspořádat pro ně v
červnu místní turnaj v plážovém volejbale. Hrálo pět dvojit v tomto složení:
Karolína Šindelková a Monika Skotáková, Beáta Balcarová a Nikola Rajnochová, Táňa Balcarová a Veronika
Mikulášková, Eliška Grmelová a Iveta Kiršnerová, Veronika Skotáková a
Eliška Šindelková (ta pro zranění odstoupila), dohrávala Natálie Jedličková. Stupně vítězů obsadily:
1. Karolina Šindelková a Monika
Skotáková
2. Táňa Balcarová a Veronika
Mikulášková
3. Natálie Jedličková a Veronika
Skotáková
Velkou pochvalu zaslouží všechny
hráčky.
Protože měl turnaj velký úspěch,
rozhodli jsme se v srpnu uspořádat
další a sestavili dvojice z dospělých
volejbalistů a starších žákyň. Hrálo
sedm dvojic ve složení: Marcela Sychrová a Veronika Skotáková, Klára
Skotáková a Monika Skotáková, Marcela Šindelková a Karolína Šindelková, Marie Dobiášková a Eliška Šindelková, Karel Balcar a Beáta Balcarová,
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sledků jednotlivých setů. Po domluvě
s Mgr. Michalem Součkem, trenérem
Blanska, budeme tyto zápasy organizovat i nadále.

Jan Sychra a Táňa Balcarová, Štěpán
Strachoň a Veronika Mikulášková. A
tady to dopadlo následovně:
1. Štěpán Strachoň a Veronika
Mikulášková
2. Marcela Sychrová a Veronika
Mikulášková
3. Jan Sychra a Táňa Balcarová
Z mého pohledu se stali vítězi všichni zúčastnění volejbalisté a patří jim
obdiv za jejich výkon.
Turnaj měl úspěch u diváků z řad
rodičů, sportovců a ostatních přihlížejících návštěvníků koupaliště. Velký
dík patří manželům Šindelkovým za
skvělé zázemí a občerstvení, které
nám připravili, a panu Josefu Mikuláškovi ml. Za krásnou fotodokumentaci, která je ke zhlédnutí na stránkách
městyse Sloup.
14. září 2020 sehrálo družstvo starších žákyň přátelské utkání s blanenskými volejbalistkami. Přestože prohrály 1:3 (25:21, 20:25, 19:25, 9:15),
hrály velmi dobře, což je patrné z vý34

Dospělí volejbalisté se opět zúčastnili turnaje obcí Moravského krasu. Na
čtyřech turnajích dosáhli výborných
výsledků (1x 1. místo, 1x 2. místo, 2x
3. místo). Poslední turnaj v Ostrově
byl bohužel kvůli situaci zrušen. I jim
patří velký dík za jejich výkony a reprezentaci Sloupu.
Děkuji všem svým kolegům trenérům za skvělou práci s našimi volejbalistkami a v neposlední řadě děkuji
panu Štěpánu Strachoňovi, který celý
srpen trénoval s děvčaty plážový volejbal a velmi nás těší, že od října rozšíří náš trenérský kolektiv.
Barbora Grošková

Luštění pro každého

SLOVA S PŘÍBĚHEM
KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA

Blahopřejeme úspěšným řešitelům křížovky a osmisměrky
z předchozího čísla, kterými
jsou:

Emílie Svobodová
František Doležal
Miroslava Zachovalová.
Pro všechny z vás tu máme
další díl seriálu „Slova s příběhem“. Na řešení se těšíme
do konce listopadu – zasílejte
buď mailem na adresu hrebenacsloup@seznam.cz,
nebo
přineste do kanceláře úřadu.
Nic zlého nikomu nepřejeme,
ale... neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Když řekneme „jsem marod“, mluví se o nemoci.
Slovo marod se k nám dostalo, jako mnoho jiných, z rakouské němčiny prostřednictvím rakousko–uherské armády. Nejde
ale o původem německé slovo,
do němčiny přišlo za ... 1. tajen-

ka křížovky ... z francouzštiny,
kde existuje slovo maraud (vyslovované maród). Francouzské slovo nemá ale se zdravím
či chorobami nic společného.
Je to nadávka, kterou bychom
mohli přeložit třeba jako darebák. Podobná a zjevně příbuzná
francouzská slova maraude a
maraudeur (vyslovováno marodér), znamenají plenění a zloděj
– zvláště ten, ... 2. tajenka křížovky ... .
V dobách středověkých válek,
kdy nemocní, zesláblí a unavení vojáci nestačili postupu své
jednotky, zůstávali pozadu. Což
mimo jiné znamenalo, že tito nemocní byli ... tajenka osmisměrky ..., a tak jim nezbývalo než
krást, loupit, plenit pole, čili chovat se jako darebáci, jako marodéři, tedy polní zloději. Tak se
stalo, že nemocný voják a zloděj
splynuli do jednoho slovního pojmenování.
Pavel Matějka
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Legenda osmisměrka:

ÁCHAT, AMOR, ANOA, ANTI, ARIE, ASIE, AULA, AVAL, DRAK, DŽEM, FLOX, HANÁ, IDEA,
INKA, KÁPĚ, KEŠU, LEGO, LEKY, LIMO, OCET, OZEV, PLES, PTÁK, PULS, RISK, ROHY,
ROUS, SBOR, SKOT, SMĚV, SMÍCH, STÍH, STRŽ, STUD, SULC, ŠVÁB, TOKY, UJET,
VDECH, VINA, ZBĚH, ZERA, ZVYK, ŽENA, ASTMA, COURT, DATLE, FIKCE, PATOK, PRÁCE, RYBKA, ŠTĚRK, VJEMY, VYDŘE, DOHNAT, EDITOR, EXTRÉM, FRESKA, PLURÁL,
SOMRÁK, STOPKY, SVĚTÁK, USMÁNÍ, VOÁLEK, ZMATEK, KOLOBĚH, KOVORYT, NEPOMĚR, OTÁČETI, PRALESY, PRINCIP, ŘETÍZEK, VĚTRÁKY
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Informace pro občany
Vzhledem k současné epidemické
situaci se pořadatelé rozhodli
zrušit letošní ročník

Svatomartinské husy.
Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

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. září 2020 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. prosince 2020.
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D Ě T S KÝ BAZ Á R E K
v sobotu 10. října 2020
v sále KD ve Sloupu
PŘÍJEM zboží : v sobotu 10. října 8 - 9:30 h

PRODEJ zboží: v sobotu 10. října 9:30 - 14 h
VÝDEJ zboží: v sobotu 10. října od 14 - 15 h
Na bazárku můžete prodávat veškeré potřeby pro děti
jako je oblečení, obuv, hračky, knížky, odrážedla, jídelní
židličky, kočárky, autosedačky...

Prodávající vytvoří seznam prodávaných věcí, ve
formátu A4, který bude opatřen jménem,
značkou prodávajícího a telefonním číslem.
Každý kus prodávaného zboží označí pořadovým
číslem, dle seznamu, svojí značkou a cenou.
Chcete-li na bazárku prodávat pište si prosím
o značku na email: lenkamokra@tiscali.cz
O prodej se postaráme MY, Vy si přijdete po skončení
bazárku pro neprodané věci a peníze.
Není účtován žádný poplatek z prodeje zboží

Těšíme se na Vás a srdečně Vás zveme k nákupu
kontakt: +420 777 875 160 (Lenka Adamcová)

FOTOGALERIE

foto: Jiří Marek, Josef Mikulášek, Kateřina Kršková, Pavel Novák,

