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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
konec roku bývá obdobím bilancování a mně
v tuto chvíli napadá pouze pár zoufalých slov
- kovidem to začalo a kovidem to končí.
Tak zle snad ale nebude. Prožíváme sice dobu
neznámou, zvláštní a náročnou, ale zkusme se
alespoň o Vánocích na chvíli zastavit a nabrat
sílu a optimismus v rodinném kruhu.
Byl jsem velmi potěšen, že po dvou letech
jsme se alespoň na chvíli mohli sejít na našem
krásně zasněženém sloupském náměstí při
slavnostním rozsvícení vánočního stromu a tím
jsme společně vstoupili do letošního adventu.
Nikoho z nás by ještě před dvěma lety nenapadlo, že i běžné a samozřejmé věci nám budou odpírány.
Mnozí z nás každoročně zahajují nový rok
předsevzetími, která nás mají motivovat „k lepším výkonům“ v osobním či pracovním životě,
ale stejně jako ta loňská, zmizí nejpozději s posledním sněhem. Nevažme se na krátkodobé
cíle, ale buďme alespoň opatrní na své zdraví a
vzájemně ohleduplní. Dodržujme známá a účinná protiepidemická opatření.
Milí spoluobčané, chtěl bych vám popřát
především pohodové a bezstarostné vánoční
svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví,
hodně štěstí, osobních i pracovních úspěchů.
Závěrem mi dovolte poděkovat za odvedenou práci zastupitelům, zaměstnancům obce,
členům místních sdružení a organizací a všem
aktivním spoluobčanům.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok!
Ing. Martin Mikulášek
starosta
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Aktuality z radnice

AKTUALITY Z RADNICE
V letošním roce, který byl spíše v duchu pesimistických očekávání, se nám
jako obci dařilo velmi dobře. Dle uzavřeného výkazu hospodaření městyse Sloup
do konce listopadu 2021 jsme již dosáhli
celkových příjmů 41,5 milionů korun a výdaje se pohybují na úrovni cca 31 milionů
korun. A když si to promítneme do průběhu celého roku, tak to znamená: Administrativně jsme úspěšně dokončili a dočerpali dotace na rekonstrukci odborných
učeben v základní škole Sloup (celkové
náklady cca 9 mil Kč). Provedli jsme opravy v hasičské zbrojnici (cca 260 tis. Kč),
v rámci protipovodňových opatření byla
provedena výměna původního rozhlasu a
byl zpracován nový digitální Protipovodňový plán (cca 1,5 mil. Kč), v základní škole
byla provedena kompletní rekonstrukce
tělocvičny (cca 1,9 mil. Kč), úspěšně byla
dokončena stavba chodníku k jeskyním,
včetně nového veřejného osvětlení (cca
3,5 mil. Kč), opraven byl chodník a komunikace v ulici před Zemspolem (cca 1,3
mil. Kč), v areálu hřiště u základní školy
bylo zbudováno nové workoutové hřiště
(cca 650 tis. Kč), rozsáhlá oprava povrchů
komunikace byla zahájena kolem kulturního domu a před základní školou (předpokládaný objem prací cca 7 mil. Kč), před
tím byla ještě provedena oprava vodovodu (cca 875 tis. Kč). Na tyto akce se
zatím podařilo zajistit spolufinancování z
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různých dotačních titulů v celkové částce
dosahující téměř 15 mil. Kč.
Samozřejmě ne vše se podařilo dle
plánu. Stále přešlapujeme kolem nových
autobusových zastávek – Sloup sever.
Ve finále se bude jednat o stavbu většího rozsahu a bude celkově upravena i
křižovatka ke koupališti. Předpokládáme,
že Jihomoravský kraj jako vlastník krajské
komunikace nám udělí souhlas. Velmi
důležité bude zajištění spolufinancování
z některého dotačního titulu. Dále jsme
nestihli plánovaný chodník před řadovkami směrem k ČOV, ale tam počítáme s
realizací na jaře. Základem pro další rozvoj
Sloupu bude dostatek administrativně připravených projektů.
Oprava komunikace před základní
školou a kolem KD ve Sloupě
Opravy byly zahájeny v říjnu 2021. Započato bylo kompletním odstraněním
původních obrubníků a původní asfaltové plochy byly kompletně odfrézovány.
V místech budoucích parkovacích stání byla provedena stabilizace podkladu
vápněním. Na několika dalších místech
v ploše asfaltových komunikací muselo být dále sanováno podloží. Postupně
následovalo osazení nových obrubníků a
přídlažeb. Doplněno bylo odvodnění části
ploch, ať už systémem drenáží, či kaná-
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lových vpustí. Následně bylo započato
dláždění budoucích ploch pro parkovací
stání tzv. drenážní dlažbou v antracitové
barvě. Současně finišovala úprava ploch
pod nový asfaltobeton, ale vydatná nadílka sněhu veškeré práce zastavila. Pokračovat se bude co nejdříve na jaře, jakmile
dovolí počasí. V letošním roce bylo zatím
prostavěno cca 3,1 mil Kč bez DPH.
Ještě jednou se omlouvám všem, komu
tato stavba komplikuje život a prosím o
trpělivost. Pár měsíců musíme vydržet a
dalších spoustu let budeme mít po starostech.

Výstavba workoutového hřiště
Máme hotovo. V říjnu se nám podařilo
dokončit nové workoutového hřiště v areálu hřiště vedle základní školy. Realizaci
provedla firma Monotrend s. r. o. Cena
za realizaci byla 652 674 Kč včetně DPH.
Akce je podpořena dotací z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 525 624 Kč.
Věříme, že hřiště využijí především starší
děti a nebudou nám neúměrně zatěžovat
ostatní dětská hřiště.

SLOUP – NAPOJENÍ VRTU SL-2-18
DO VODOJEMU
Opakovaně se vracím k informaci ohledně plánované akce „Napojení vrtu do vodojemu ve Sloupě“. Popis akce jsem již
uváděl v předchozích číslech Hřebenáče.
Jelikož se svým finančním objemem jed-
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ná o významnou akci (projektový rozpočet
cca 13, 7 mil. Kč včetně DPH), kterou nejsme schopni ufinancovat pouze z rozpočtu městyse, pracujeme intenzivně na zajištění spolufinancování stavby z některého
dotačního titulu z Ministerstva zemědělství
nebo ze Státního fondu životního prostředí
ČR. Současně bude požádán o podporu
i Jihomoravský kraj. Předpoklad zahájení
stavby je ke konci roku 2022.
Odpadové hospodářství 2022
Zastupitelstvo městyse Sloup na svém
zasedání dne 13. 10. 2021 schválilo Obecně závaznou vyhlášku městyse
Sloup č. 2/2021 o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
Pro občana je nejdůležitější informace, že
sazba poplatku za komunální odpad byla
pro rok 2022 stanovena na 600 Kč/poplatník. Je potřeba si zároveň uvědomit,
že tato částka nepokryje veškeré náklady
na systém odpadového hospodářství ve
Sloupě a obec stále určitou část dotuje z
rozpočtu.
Výše vodného a stočného pro rok
2022
Cena vody ve Sloupě je tvořena součtem vodného a stočného.
1) O výši vodného na příslušný rok rozhoduje zastupitelstvo městyse Sloup. Provozovatel VAS, a.s - Boskovice předložil
kalkulaci na rok 2022. V roce 2022 očekáváme zejména výrazné inflační nárůsty a
tím obecně tlak na navyšování většiny kal6

kulačních položek. Kromě toho se očekává zahájení rekonstrukce VDJ Sloup (od IV.
čtvrtletí 2022), což bude mít vliv i na kalkulaci. Změní se způsob zásobování pitnou
vodou, po část roku bude nutné více než
dnes „nakupovat“ vodu z tzv. společného
vodovodu Němčice. Některé náklady se
plánovaně sníží, ale výrazně se navýší tzv.
převzatá voda. V tuto chvíli počítáme s Variantou 2 – nárůst 8,98%, tj. vodné 42,50
Kč/m3 (+3,50 Kč/m3) bez DPH, 46,75 Kč/
m3 včetně DPH, nájemné celkem 167 tis.
Kč (nižší o 53,1 tis. Kč oproti plánu 2021).
2) Cena stočného je v kompetenci Svazku obcí Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace. V podstatě je stanovena částka, které
se musí náš Svazek, s ohledem na dotační
podmínky, držet. Pro rok 2022 byla cena
pro stočné dle finanční analýzy stanovena
na částku 104,76 Kč/m3 (včetně DPH) Jedinou možností, jak dosáhnout snížení, je
opětovné podání žádosti na SFŽP ohledně
udržení ceny na sociálně únosné ceně pro
rok 2022 pro JMK. Což je částka za stočné 81,14 Kč/m3. Počítáme tedy s nejpříznivější možnou variantou - nárůst 9,38%
(+6,32 Kč/m3), stočné 73,76 Kč/m3 bez
DPH, 81,14 Kč/m3 včetně DPH, nájemné
celkem 941,8 tis. Kč (vyšší o 308,3 tis Kč
oproti plánu 2021).
Celková částka za vodu (pro rok 2022)
bude ve Sloupě tvořena – vodným ve výši
46,75 Kč/m3 + stočným ve výši 81,14 Kč/
m3, celkem 127,89 Kč/m3, ceny včetně
DPH.
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Podrobné informace k ceně vody uvádí
Vodárenská akciová společnost, a.s. na
svých webových stránkách: http://vodarenska.cz/cena-vody-boskovice/
ČOV Sloup, Šošůvka – doplnění technologie na odvodnění kalu
Při čištění odpadních vod je výsledným
produktem mimo samotnou vyčištěnou
vodu i odpad – shrabky (tj. toaletní papír,
hygienické potřeby, kapesníky...) a hlavně čistírenský kal. Na ČOV je skladován
v tekutém stavu a odvážen na jinou větší
ČOV, kde je odvodněn do podoby vizuálně
vzhledu mokré hlíny. Zpracovatelské firmy
odebírají takový kal ke kompostování. V
poslední době dochází k výraznému zdražování pohonných hmot, energií a dalších
vstupů. Jednou z možností, jak snížit dopad obecného zdražování i na stočné ve
Sloupu a Šošůvce, je provedení investice
na odvodnění čistírenského kalu. Samotný stroj – šnekový kalolis - dokáže z kalové vody v tekutém stavu separovat kal od
vody. Tím dojde až k 5násobnému snížení
jeho celkového objemu. Není tak potřeba
převážet velký objem kalu a šetří se provozní náklady, což má vliv na výši stočného
v obou obcích. Náklady na investici jsou
1.800.000,- bez DPH a návratnost investice je kolem 2,5 roku. Výrobcem stroje je
brněnská firma MIVALT s. r. o., celý projekt
realizuje pro Svazek Sloup-Šošůvka provozovatel kanalizace, firma VAS, a. s. (Ing.
Petr Fiala, ředitel VAS divize Boskovice)

Co plánujeme v roce 2022
V prvé řadě nás čeká dokončení oprav
komunikace kolem kulturního domu ve
Sloupě. Zde bude opraven i přilehlý chodník a přesunuta část veřejného osvětlení.
Další stavební akcí bude prodloužení kanalizace směrem ke kempu RELAXA, kdy
budou v této fázi odkanalizovány objekty –
šatny na tenisových kurtech a restaurace
na koupališti. Smlouva o dílo je již uzavřena a hotovo by mělo být do 30. 4. 2022.
Jakmile v jarních měsících dovolí počasí,
bude zahájena stavba chodníku před řadovkami ve Sloupě směrem k ČOV. Po
vydání územního rozhodnutí a výběru firmy
proběhne v rámci obnovy NN s názvem
„Pod Vyhlídkou“ (v části směrem na Luka)
vybudování nového veřejného osvětlení.
Stavební povolení musíme co nejdříve získat na plánovanou akci „Zastávky Sloup
– sever“. Tato stavba je poměrně složitá a
součástí je i úprava křižovatky ke koupališti. V řešení je změna č. 1 Územního plánu
Sloup, kdy byla schválena Smlouva o dílo
na Vypracování Změny č. 1 územního plánu Sloup s firmou Urbanistické středisko
Brno, spol. s. r. o. V plánu je také zahájení akce VDJ Sloup, která bude závislá
na dotační spoluúčasti, předpoklad ve 4.
čtvrtletí 2022. S místní jednotkou hasičů
budeme řešit obměnu významné části
zastaralého zásahového vybavení. Tělovýchovnou jednotu Sloup, z. s. podpoříme
významnou částkou 500 tis. Kč. Doplnění
herních prvků budeme řešit v rámci zahra7
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dy mateřské školy. Další činnosti budou
směrovány spíše do projektových příprav.
V základní škole probíhá zpracování projektu na další rekonstrukce odborných učeben. Chceme rozlousknout rozpadající se
taras za Jednotou, v mateřské škole se
zabýváme možností dostavby samostatné
spálny. Zpracování projektu bude zadáno
na další chodník – úsek cca 300 m od
Peregrína po RD Čípkovi (výjezd směrem
na Blansko). Chtěli bychom dále posunout
myšlenku nového rybníku na Lukách a zahájíme projektovou přípravu stavby třetího
pečovatelského domu. Samozřejmě se
budeme věnovat nutným opravám a správě obecního majetku.

se 1 (MVDr. Suchý). Usnesení U1/13. 10.
2021 bylo schváleno.

Otvírací doba na úřadu městyse
v době svátků

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U3/13.10.2021 bylo
schváleno.

Úřad městyse Sloup bude uzavřen
od 27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 z důvodu
čerpání řádné dovolené.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 5/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne
13.10.2021
U1/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu MVDr. Vladimíra Suchého a Mgr. Michaelu Matějkovou, zapisovatelku Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi
8

U2/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U2/13.10.2021 bylo
schváleno.
U3/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí výsledek hospodaření městyse Sloup za období leden až září
2021 (příjmy 36 418 639,00 Kč a výdaje
27 235 412,72 Kč). Současně bere na vědomí zápisy kontrolního a finančního výboru
bez připomínek.

U4/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup bere na vědomí informaci o provedení inventarizace majetku k 31. 12. 2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U4/13.10.2021 bylo
schváleno.
U5/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje realizaci uvedené stavby a
smlouvu o účasti městyse Sloup na financování díla „SLOUP, kanalizace v rekreační
oblasti Sloup“ ve výši 1 021 525 Kč bez
DPH, prováděné Svazkem obcí Sloup,
Šošůvka – ČOV A KANALIZACE jako investorem a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U5/13.10.2021 bylo
schváleno.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U8/13.10.2021 bylo
schváleno.

U6/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje úhradu přímých nákladů
na realizaci části stavby kanalizace „U koupaliště“ ve výši 300 000 Kč a současně pověřuje starostu podpisem smlouvy o účasti
městyse Sloup na financování stavby.

U9/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje termíny provozu mateřské školy a školní družiny dle předložené
žádosti ze Základní školy a mateřské školy
Sloup, p. o.

Výsledek hlasování: pro 5, proti 3 (Karel
Mikulášek, Bc. Marek Vymazal, MVDr. Vladimír Suchý), zdrželi se 1 (Oskar Novák).
Usnesení U6/13.10.2021 bylo schváleno.
U7/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
schvaluje Zprávu o uplatňování Územního
plánu Sloup za období 3/2017 až 4/2021
s pokyny pro zpracování návrhů změn,
které budou pořizovány zkráceným způsobem v souladu s ustanoveními §55a až
§55c zákona č. 183/2006 Sb., v platném
znění.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U7/13.10.2021 bylo
schváleno.
U8/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Nájemní smlouvu – pozemek, Interní číslo smlouvy:
144/432/2021 s Lesy České republiky,
s.p., IČO: 421 96 451. Jedná se o část
lesního pozemku parc. č. 1246/1 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu o výměře 370
m2 za účelem provozování přípojky NN
pro vodojem. Zastupitelstvo současně
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 8, proti 1 (Karel Mikulášek), zdrželi se 0. Usnesení
U9/13.10.2021 bylo schváleno.
U10/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje obecně závaznou vyhlášku městyse Sloup č. 2/2021 o místním
poplatku za obecní systém odpadového
hospodářství.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U10/13.10.2021 bylo
schváleno.
U11/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup vzalo na vědomí Rozpočtové opatření č. 8/2021 a schvaluje Rozpočtové opatření č. 9/2021.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U11/13.10.2021 bylo
schváleno.
U12/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu příkazní s Ing. Josefem Vašíčkem jejíž předmětem je výkon
technického dozoru při realizaci akce „Obnova místní komunikace kolem kulturního
domu a ZŠ ve Sloupě“ a pověřuje starostu
podpisem.
9
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Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U12/13.10.2021 bylo
schváleno.
U13/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje Smlouvu o dílo s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., Soběšická 820/156, Lesná, 638
00 Brno na akci „SLOUP V MORAVSKÉM
KRASU – OPRAVA VODOVODU U ŠKOLY
„ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U13/13.10.2021 bylo
schváleno.
U14/13.10.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje zpracování Projektové dokumentace na rekonstrukci sítě veřejného
osvětlení „Pod vyhlídkou“. Dodavatel firma
ENERGY PROJECT, s.r.o., Vrahovická 18,
796 01 Prostějov.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U14/13.10.2021 bylo
schváleno.
USNESENÍ č. 6/2021 ze zasedání Zastupitelstva městyse Sloup, ze dne 3.
11. 2021
U1/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Vladimíra
Čípka a Hynka Štrajta, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 7proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U1/3.11.2021 bylo schváleno.
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U2/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje doplnění programu dnešního zasedání o bod - Projednání prodeje
pozemků dle schválených záměrů.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U2/3.11.2021 bylo
schváleno.
U3/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje doplněný program dnešního zasedání.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U3/3.11.2021 bylo schváleno.
U4/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: SBVB-VO/001 na pozemku parc. č. 386/4,
385 a 383 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, s paní Bc. H. P., Sloup, 67913 (budoucí povinný) a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U4/3.11.2021 bylo schváleno.
U5/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: SBVB-VO/002 na pozemku parc. č. 361 v k.ú.
Sloup v Moravském krasu, s panem D. N.
a paní R. N., Sloup, 67913 (budoucí povinný) a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U5/3.11.2021 bylo schváleno.

Aktuality z radnice

U6/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: SBVB-VO/003 na pozemku parc. č. 929/4 v
k.ú. Sloup v Moravském krasu, s panem
V. H, Rájec-Jestřebí a paní Ing. P. H., Blansko (budoucí povinný) a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U6/3.11.2021 bylo schváleno.
U7/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o dílo na Vypracování Změny č. 1 územního plánu Sloup s
firmou Urbanistické středisko Brno, spol. s
r.o, Příkop 8, 602 00 Brno, IČ: 188 244 63
a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U7/3.11.2021 bylo
schváleno.
U8/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 1087/46 v k.ú. Sloup v Moravském krasu o celkové výměře 149 m2 za
dohodnutou cenu 67 050 Kč panu L. A.
Blansko a paní L. A., Sloup a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0,
zdrželi se 1 (Oskar Novák). Usnesení
U8/3.11.2021 bylo schváleno.
U9/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse Sloup schvaluje prodej části pozemku
parc. č. 132 a části pozemku parc. č. 133

v k.ú. Sloup v Moravském krasu o celkové výměře 630 m2 za dohodnutou cenu
217 350 Kč paní I.V., Sloup a paní P. M.,
Sloup a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 5, proti 1 (Oskar
Novák), zdrželi se 1 (Martin Mikulášek).
Usnesení U9/3.11.2021 bylo schváleno.
U10/3.11.2021 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě
o spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů ze dne 17.12.2015 a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U10/3.11.2021 bylo
schváleno.
U11/3.11.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dary občanům v
celkové výši 43 000 Kč (jmenný seznam je
přílohou zápisu).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U11/3.11.2021 bylo
schváleno.
U12/3.11.2022 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pořízení konvektomatu do
základní školy Sloup v max. částce do 350
tis. Kč a pověřuje starostu zajištěním nejvýhodnější nabídky a objednávkou.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení U12/3.11.2021 bylo
schváleno.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Šťastné a veselé!
Vánoce plné pohody, do nového roku 2022 především mnoho
zdraví a klidnější časy přejí všem
občanům zaměstnanci ZŠ a MŠ
Sloup.
Vánoční dárky školy dětem
V prosinci a lednu budeme pokračovat ve vylepšování materiálního vybavení
školy. Naše žáky i děti v mateřské škole
čeká mnoho novinek:
• Nová interaktivní tabule s pojezdem
ve třídě 4. A – toto moderní zařízení budou na prvním stupni využívat
všechny třídy od 1. A do 4. B a k
dispozici je také žákům druhého
stupně.
• Výměna osvětlení ve třídách 3. B a
4. A – ve všech třídách postupně
vyměňujeme původní osvětlení z
roku 1982.
• Nový nábytek ve všech pěti odděleních školní družiny – po kompletní
výměně původního nábytku ve třídách přichází na řadu školní družina.
• Nové postýlky – dárek pod stromeček dostanou také děti v mateřské
12

škole; původní postýlky jsou těžké a
nepohodlné.
• Posílení WiFi v nejvíce exponovaných místech školy – online výuka
ukázala, že školní WiFi „již nestíhá“. Aby vše fungovalo tak, jak má,
začali jsme ve škole vyměňovat
všechny access pointy a oproti minulému školnímu roku máme nyní
čtyřnásobnou rychlost internetu.
• Další novinky – nákup sady nových
lavic a židliček vyšší velikosti, vybavení do bazénu pro výuku plavání.
Školní bazén je plně využitý
Na podzim jste jistě zaznamenali
zprávu o zavření blanenského bazénu.
V té souvislosti se na nás obrátilo větší množství škol s žádostí o umožnění
povinné výuky plavání. Náš bazén je
tedy letos plně vytížený, protože jsme
plavecké škole z Blanska pronajali většinu z dopoledních hodin, které neobsadili naši žáci. V současnosti u nás
plavou děti ze ZŠ TGM Blansko a poté
je vystřídá ZŠ Kotvrdovice. V jednání je
také další kolo rekonstrukce, které by se
mělo tentokrát týkat podlahy v bazénové
hale – ta již špatně izoluje.

My všichni školou povinní

Jídla z nového konvektomatu budou chutnat
Na našich stránkách www.zssloup.
net se můžete přesvědčit, že s výjimkou
slabších kovidových sezón se neustále
zvyšuje počet jídel, která vaří naše školní
kuchyně. V roce 2002 jsme uvařili 53
147 obědů a v roce 2019 to bylo 90
513 obědů. V těchto číslech však nejsou započteny další stovky jídel, která
se v „lepších časech“ vařila na plesy,
Martinská posezení a další akce. Lze
tedy tvrdit, že z dobře vybavené školní
kuchyně mají užitek všichni občané.
Zastupitelstvo tedy nedávno podpořilo návrh, aby byl z rozpočtu městyse do
školy zakoupený nový výkonný konvektomat. Zařízení má mnoho užitečných
funkcí. Bude možné lépe péci buchty,
rozmrazovat, ohřívat talíře a gastronádoby a také připravovat několik jídel současně. Konvektomat bude uvedený do
provozu v lednu 2022. Dobrou chuť!

Vybudování dvou nových polytechnických dílen, ve kterých budou mít žáci
k dispozici například 3D tiskárny, polytechnické stavebnice, počítačovou síť.
Kompletní rekonstrukce keramické dílny. Dílna dostane větší prostor a nové
vybavení; využívat ji budou moci také
občané.
Cvičný byt – výuka vaření je žáky velmi
oblíbená. V prostorech školního cvičného bytu z roku 1982 by měla vzniknout
„chytrá domácnost“.
Dvě moderní jazykové učebny. Díky stavebním úpravám bude u učebny prvního stupně zvýšena kapacita a samozřejmostí je moderní vybavení pro výuku
cizích jazyků.
Školní ples
Z důvodu epidemické situace se bohužel ani v roce 2022 neuskuteční školní
ples, který byl naplánován na pátek 14.
ledna.

Co plánujeme?

Vývoj epidemie ve škole

Na jaře roku 2022 bude vyhlášena
další výzva k předkládání žádostí o finanční podporu projektů na rekonstrukci odborných učeben. Po dohodě s
městysem Sloup již pracujeme na přípravě projektu, protože se škole opět
nabízí jedinečná možnost získat pro
školu nové vybavení z dotace ve výši
90 – 95%.

Stejně jako všechny školy v ČR také ve
Sloupě testujeme vždy v pondělí ráno
žáky a zaměstnance na přítomnost
koronaviru. Používáme antigenní testy.
V základní škole se testují všichni, tedy
očkovaní i neočkovaní žáci i zaměstnanci. V mateřské škole se testují zaměstnanci; děti nikoliv. Vývoj počtu pondělních pozitivních testů je v poslední době
následující:

Na řadu by mělo přijít toto:

13

My všichni školou povinní

8. listopadu – 1 pozitivní žák
15. listopadu – 5 pozitivních žáků
22. listopadu – 2 pozitivní žáci
29. listopadu – 13 pozitivních žáků, 2
pozitivní dospělí
6. prosince – 13 pozitivních žáků.
Letem světem
Žáci 2. – 5. ročníku absolvují výuku
v centrech ekologické výchovy Lipka.
Zajímavý program hradí dětem MAS
Moravský kras. Děkujeme.

Školní sklad učebnic se dočkal obnovy. Nové řady učebnic do mnoha předmětů jsme zakoupili pro žáky 1. – 9.
ročníku; celková investice do učebnic
dosahuje výše přes 200 tisíc Kč (placeno ze státních prostředků).
Bude na jaře lépe? Jestli ano, nudit
se určitě nebudeme. Vyučující žákům
připravují například poznávací výjezd
do Anglie a pořád máme možnost vyjet
také do Srbska.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

V dobách před kovidem jsme nabízeli našim žákům velké množství zajímavých aktivit
a doufáme, že se k nim budeme moci co nejdříve vrátit. Jednou z akcí, které jsme
letos na podzim stihli, byl poznávací výlet deváťáků do Prahy.
14
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Z naší mateřské školky
Prožíváme krásné svátky,
díváme se na pohádky.
Na zázraky věřit chceme,
pak se všichni obejmeme.
S blížícím se koncem roku nastává ve
školce čas plný očekávání, tajemna a především těšení se na jedny z nejkrásnějších svátků v roce – Vánoce. Tento čas
je pro děti vždy tím nejhezčím obdobím.
U nás ve školce vládne vánoční atmosféra už od doby, kdy jsme začali nacvičovat
na vystoupení u stromečku. Společně si
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povídáme, zpíváme koledy, seznamujeme
se s tradicemi a zvyky a užíváme si těšení
na Vánoce.
Ještě se ohlédneme, co se jsme v mateřské škole od podzimu zažili. Po úspěšném adaptování po prázdninách a seznámení se se školkou jsme v září navštívili
keramickou dílnu v Šošůvce, kdy si každý
vyrobil svůj svícen. Děti měly možnost vyzkoušet si práci s hlínou a prohlédly si areál keramické dílny paní Horáčkové. Také
jsme využili větrného počasí k tradičnímu
pouštění draků. Koncem října jsme si udělali Halloweenský den v maskách, vyzdobili si školku, vydlabali dýně a společně si
užili den plný her a zábavy. Od listopadu
18

navštěvujeme školní bazén. Naší snahou
je, aby děti překonaly strach z vody a pochopily základy plavání. První adventní neděli jsme vystoupili u vánočního stromu.
Děti rodičům předvedly, jaké písničky a
básničky s vánoční tematikou se naučily.
V pátek 3. 12. přišel do naší školky Mikuláš s doprovodem, aby zjistil, jestli děti
poslouchají. Děti mu zazpívaly a zatančily
čertovský tanec a Mikuláš je za to odměnil
drobnými dárky.
Na závěr bych chtěla jménem zaměstnanců mateřské školy popřát všem krásné a pokojné Vánoce a do nového roku
hlavně zdraví.
Hana Sedláková

Kultura

KULTURNÍ ŽIVOT VE SLOUPĚ
HALLOWEEN NA KOUPALIŠTI
31. 11. jste na sloupském koupališti
mohli potkat prapodivné bytosti, strašidla,
kostlivce i čarodějnice. Pokud jste se jich
nezalekli hned u vstupu, čekalo vás příjemné odpoledne s dlabáním dýní a strašidelnou zábavou pro všechny zúčastněné.
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Zajímavosti

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Advent ve Sloupě jsme zahájili v neděli
28. 11. rozsvícením vánočního stromu
na náměstí.
O kouzelnou atmosféru se postarala
bohatá sněhová nadílka, která nám připomněla blížící se vánoční svátky. Vzhledem k situaci, která náš všechny poslední dva roky tíží, byl program omezen.
Proběhl pouze tradiční pochod dětí s lucerničkami a další vystoupení se omezilo na vystoupení těch nejmenších – dětí
z mateřské školy a žáčků prvního ročníku
základní školy.
Věřím, že v dnešní době byla tato akce
vítaným zpestřením, a to zejména pro rodiče dětí.
O vánočních tradicích promluvil pan
starosta a popřál všem, aby si i přes slo-
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žitou dobu užili Vánoce v klidu a ve zdraví. Na závěr si všichni mohli společně
zazpívat známé vánoční písničky.
Hana Sedláková

Společenská kronika

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NEJSTARŠÍ OBČANÉ VE SLOUPĚ

OPUSTILI NÁS

Anežka Kotláňová

Miroslava Dvořáková 98 let
Marie Hasoňová 91 let
Ladislav Pařízek 91 let

NARODILI SE

Marie Krátká 90 let

Matyáš Petlach

Celkový počet obyvatel ke
30. 11. 2021 máme u nás ve
Sloupě 958.

Tibor Kolář
Janek Sehnal

JUBILANTI

V následujících měsících oslaví
životní jubileum tito naši
spoluobčané:
Milada Nejezchlebová
Marie Hasoňová
Yvetta Veselá
Jarmila Jelínková
Marie Marková
Marie Krátká

Jaroslav Sokol
Vladimír Kříž
Ivanka Žáková
Pavel Hasoň
Alena Alexová

Našim spoluobčanům srdečně blahopřejeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví!
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Sport

SPORT
KOPANÁ
TENIS

Žáci
V podzimní části sezóny 2021–
2022 jsme skončili na 5. místě z 16
týmů. Máme 9 vítězství, 2 remízy a
4 prohry. Aktivní skóre 109:89 a 29
bodů.
Podle mého názoru je to velmi dobrý výsledek vzhledem k tomu, že pro
většinu hráčů to byly první zápasy
v jejich kariéře. V některých zápasech
se dařilo více, jindy méně. Jasně nás
přehrály jen Letovice a spojené mužstvo Kotvrdovice/Jedovnice. V ostatních zápasech jsme byli konkurenceschopní, což je pozitivní zjištění, je na
čem stavět.
V současné době chodíme každý
pátek do tělocvičny místní školy, kde
se zdokonalujeme v našich dovednostech.
Tímto bych chtěl poděkovat rodičům za pomoc při dopravě na zápasy, Honzovi Sychrovi a Tondovi Moravcovi za pomoc při vedení tréninků.
Přeji pokud možno klidné a pohodové dny v roce 2022.
Marek Pernica
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Tenisová venkovní sezóna skončila
s příchodem listopadu a po zazimování kurtů se většina dětí přesunula k
tréninkům do hal a tělocvičen. Trénujeme 2x týdně ve Žďárné, v blanenské
nafukovací hale, stejně jako v Brně a
Drnovicích. A hned zkraje zimní sezóny
jsme se dvakrát vypravili na přípravný
turnaj do Brna, kde si především naši
nejmenší poprvé vyzkoušeli turnajové
klání a příjemně překvapili – nejenom,
že obsadili přední příčky, ale přidali i vítězství díky Kubovi Švábovi, ve starších
pak díky Barunce Mikuláškové. Radost
máme i z toho, že se k turnajovým zápasům vrátily i některé děti, které již
dlouho nikde nesoutěžily a ve výsledku
byly stejně nadšené jako jejich rodiče
a trenéři.
Na konci listopadu jsme se po roční
odmlce spolu s volejbalisty sešli na vánoční besídce, kde jsme si v příjemné
atmosféře formou filmů zrekapitulovali
celou sezónu a rozdali zaslouženou nadílku. Děti si do večera užívaly bowlingu, fotbálku a dalších lákadel, a dospělí
povídali nad klubovou kronikou.
Od ledna přivítáme novou skupinku
nejmenších, která bude trénovat v tě-
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locvičně základní školy 1x týdně pod
vedením Karla a Beátky Balcarových.
Naše řady se tím rozrostou o dalších
8 dětí.
Všem dětem, které budou během
zimní sezóny absolvovat turnaje, držíme pěsti, ať se jim daří, našim nejmenším přejeme, ať se jim tenis líbí a
ostatním, ať se jím baví.

Byl to krásný tenisový rok, všem našim dětem, členům, příznivcům, podporovatelům, kuchaříčkům a fandům
moc děkujeme a již nyní se těšíme, že
jim všem v roce 2022 nabídneme stejně krásné nebo ještě hezčí zážitky.
Za oddíl tenisu přeje do nového roku
2022 jen to nejlepší.
Karel Balcar
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VOLEJBAL
Dospělí volejbalisté zahájili sezónu v
květnu 2021. Do září jsme hráli plážový
volejbal ve sportovním areálu na koupališti, chodili jsme 2x týdně, ve čtvrtek a v
neděli. Od října trénujeme každý čtvrtek
v tělocvičně. Přestože turnaje dospělých
jsou stále zrušeny, scházíme se v plném
počtu a hrajeme pro radost z pohybu.
Od května 2021 jsme opět zahájili tréninky starších žákyň. Byli jsme potěšeni,
že po dlouhé pauze nastoupilo všech 11
volejbalistek. Dva měsíce jsme trénovali šestkový volejbal na hřišti u školy, od
července jsme přešli na plážový volejbal
na Žďárné. V létě náš tým rozšířily další tři
volejbalistky (Linda Wutková, Anna Valášková, Magdaléna Ševčíková).
Pro starší žákyně jsme o prázdninách
zorganizovali dva turnaje v beach volejbalu. První se konal 5. července a zúčastnilo se ho pět párů – Táňa a Beáta
Balcarovy, Eliška a Karolína Šindelkovy,
Monika a Veronika Skotákovy, Jolana
Ondroušková a Veronika Mikulášková,
Natálie Jedličková a Laura Smejkalová.
Všechny naše pokročilé volejbalistky zaslouží velkou pochvalu za výborné výkony. Na stupně vítězů v tomto turnaji
dosáhly:
1. Veronika a Monika Skotákovy
2. Veronika Mikulášková a Jolana Ondroušková

3. Karolína a Eliška Šindelkovy
Druhý turnaj se konal 21. 8., tentokrát
se k dívkám připojili dospělí volejbalisté
a sestavili celkem 9 párů – Jolana a David Ondrouškovi, Beáta a Karel Balcarovi, Táňa Balcarová a Marcela Sychrová, Eliška a Marcela Šindelkovy, Laura
Smejkalová a Marie Dobiášková, Monika
a Klára Skotákovy, Karolína Šindelková
a Aleš Stuchlík, Veronika Mikulášková a
Štěpán Strachoň, Veronika Skotáková a
Honza Sychra. Všem zúčastněným patří
obrovská pochvala za krásný sportovní
zážitek!
Stupně vítězů obsadily páry:
1. Veronika Skotáková, Honza Sychra
2. Veronika Mikulášková, Štěpán Strachoň
3. Karolína Šindelková, Aleš Stuchlík
Díky patří také všem sponzorům, kteří
nám věnovali krásné ceny – firma Born
to swim Brno, paní Ludmila Andrlíková,
pánové Štěpán Strachoň, Jiří Sehnal,
Rudolf Sehnal, Libor Zouhar.
Od listopadu 2021 jsme opět zahájili
tréninky našich mladších volejbalistů. Ke
stávajícímu týmu (Adéla Boudová, Jana
a Anna Dobiáškovy, Barča Mikulášková,
Nela Jedličková, Kristýna Strachoňová)
přibylo 5 nováčků – Filip Ondroušek,
Matěj Valášek, Eliška Kuběnová, Laura
Dvořáčková a Marika Petrželová.
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Sport

Všechny děti jsou moc šikovné a patří
jim velká pochvala za vzornou docházku,
přístupu k tréninku a sportovní chování.

stvení na všechny naše sportovní akce
a k nastávajícím půlkulatým narozeninám
jí za nás za všechny přeji hodně zdraví!

Závěrem chci touto cestou poděkovat
všem trenérům za jejich práci a volný čas,
který našim malým volejbalistům věnují.
V neposlední řadě velmi děkuji paní Jiřině
Markové za pomoc při přípravě občer-

Všem sportovcům a příznivcům sportu
ve Sloupě přeji klidné prožití vánočních
svátků a úspěšný nový rok.
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Barbora Grošková

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Z úspěšných řešitelů křížovky a osmisměrky v minulém čísle jsme vylosovali tři
výherce. Na věcnou cenu se mohou těšit
pánové Zdeněk Kučera, František Dvořák a Antonín Pokorný. Výhercům blahopřejeme a všem luštitelům přejeme hodně
štěstí při dalším losování! Vyluštěnou křížovku a osmisměrku posílejte na známou adresu hrebenacsloup@seznam.cz, případně
přineste na lístečku do kanceláře městyse
do 31. ledna 2022.
V r. 2019 jsme začali plnit luštitelskou přílohu Hřebenáče příběhy slov se zajímavou
historií. Tři roky je na každý seriál až dost
– takže v novém roce změníme „loviště“ a
budeme házet udičku trochu odlehčeným
výrokům známých osobností.
Posledním slovem, jehož příběh uvedeme, je kachna, a to její zvláštní druh – novinářská kachna. Dnes je informačních zdrojů
mnohokrát více než v době, kdy „média“ reprezentovaly jen ... 1. tajenka křížovky ...,
pak rozhlas a ještě později televize. I novinářská kachna tedy pomalu vymírá, nahrazována hoaxem a fake news, i když je to vlastně (skoro) totéž: nepravdivá a nepotvrzená
zpráva o čemkoliv, prostě dezinformace.
Ale co má vrubozobý vodní pták společného s hoaxem? Začátkem minulého
století, když sílil tlak na ověřenou pravdivost
tištěných zpráv, začali vydavatelé novin nepodložené informace opatřovat ... tajenka

osmisměrky... N. T., „non testatum“, anglicky „not testified“, tedy „neověřeno“. Když
zkratku vyslovíte, tedy en-té, ente, není daleko k německému die Ente, česky kachna.
To zní docela pravděpodobně, i když
je to také N. T. Daleko méně uvěřitelná je
ale historka, která je zase o to zábavnější:
francouzské Zemědělské noviny na konci
osmnáctého století otiskly článek Nový způsob chytání divokých kachen. „Chceme-li
uloviti co nejvíce kachen s co nejmenším
úsilím, použijeme žalud, který jsme předem
uvařili v projímadle. Tento žalud uvážeme
na rybářský vlasec, který kachnám u rybníka předhodíme. Jakmile první nastražený
žalud spolkne, máme vyhráno, Díky projímadlu ho pták ihned zase vykadí. Lákavý
žalud pak spolkne druhá, po ní třetí kachna,
a zanedlouho máme celé hejno navlečené
za sebou na vlasci jako korálky.“ Tohle tedy
bylo i na tehdejší poměry (konec 18. století!) trochu moc a tyhle ... 2. tajenka křížovky ... na vlasec jako korálky se časem
staly měřítkem (ne)uvěřitelnosti jako kachny
novinářské.
A ještě na závěr: anglické slovo hoax
vzniklo na přelomu 18. a 19. století pravděpodobně úpravou slova hocus (kouzelník,
kejklíř). Jestli v něm cítíte známé hokuspokus, jste na správné stopě. Ale to je už jiný a
neméně zajímavý příběh...
Pavel Matějka
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CELA, DOGA, EDEN, EVKA, HOLD, HUSA, KUPA, MÁZY, METR, MOLL, MOPY,
NOHY, ODÉR, OKNA, OKOS, OKRY, OPAR, OŘECH, OVIN, PAKL, PÉRA, PLOD,
RASA, RÉVA, ROHY, ROLE, RTUŤ, RUNY, RYTO, SMRT, SÓLO, SUMO, SUNY,
SVAH, TANK, TOFU, TVRZ, TYGR, VÍKO, VLNA, VLYS, VRAH, YZOP, ZERA,
ZIMY, BOTKY, DROZD, HASIT, HELMA, HYDRA, JMÉNO, KAUCE, KMENT, LENKA, NÁDOR, NÁTĚR, OSIVO, PRSTY, SALSA, EPOPEA, HRSTKA, KASINO,
KNÍRAČ, LAMELA, ŘÍZENÍ, SATURN, SKRUŽE, ÚBYTEK, UŽOVKA, VLÁKNO,
ZHOUBA, ŽÁKYNĚ, HRABOŠI, KARFIOL, POHROMA
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Městys Sloup
PF 2022

Příjemné a pohodové prožití vánočních
svátků a do nového roku vše dobré a
především pevné zdraví
vám přejeme z městyse Sloup.
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 21. prosince 2021 v počtu 400 výtisků.
Pro všechny sloupské domácnosti zdarma, pro volnou distribuci 10 Kč.
Uzávěrka příštího čísla - 5. března 2022.
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Milí přátelé Tříkrálové sbírky,
už 22. rokem přináší skupinky Tří králů do vaší obce zvěst o narození Krista při tříkrálovém koledování.
Věříme, že Tříkrálová sbírka za dodržení hygienických opatření proběhne letos tradičně. Štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do roku 2022 budou přinášet koledníci do vašich domovů
od 1. do 16. ledna 2022.
Dary z Tříkrálové sbírky využíváme na to, abychom klientům nabízeli stále lepší služby, i na okamžitou
pomoc jednotlivcům. Díky vaší podpoře v loňské online Tříkrálové sbírce jsme mohli například zaplatit
desetiletému chlapci s vážnou nemocí kostí kompletní terapii nebo doplatit vícemístné auto pro lidi
s postižením, které jsme využívali také na cesty do oblastí postižených tornádem.
Také výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 věnujeme lidem v akutní krizi a rozvoji charitních služeb.
V následujícím roce bychom se chtěli ještě víc zaměřit na individuální pomoc lidem, kteří se dostanou
do těžké finanční situace například z důvodu energetické krize, pandemie covidu nebo zdravotních
a dalších důvodů.
Z letošní Tříkrálové sbírky dále podpoříme práci Mobilního hospice sv. Martina a seniory, zdravotně
postižené i rodiny s dětmi v regionu. Další část výtěžku věnujeme na nákup aut na cesty pečovatelek
a zdravotních sester do domovů lidí na Blanensku a na podporu Charitní záchranné síti, díky které
můžeme okamžitě pomáhat lidem, pro které není zrovna dostupná žádná jiná pomoc.
Pokud chcete tradici tříkrálového koledování podpořit a koledníky s kasičkou nezastihnete, můžete přispět
přes webové stránky www.blansko.charita.cz/trikralovasbirka2022 nebo přímo na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800 s variabilním symbolem 777966000 pro podporu Charity Blansko.
Sledujte naše stránky www.blansko.charita.cz, kde se dozvíte aktuální informace a buďte s námi.
Velmi děkujeme všem lidem, kteří vlídně přijmou koledníky a sbírku podpoří. Stejné díky patří i koledníkům
a všem ostatním, kteří se na sbírce podílí a nezištně věnují svůj čas ve prospěch druhých.
Ing. Pavel Kolmačka
ředitel Charity Blansko

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
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