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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
blíží se období Vánoc a konce roku. Letošní
vánoční svátky budou ale jiné, to cítíme všichni.
Pokusme se alespoň na chvíli zapomenout na
mantru dnešních dnů a všude přítomný coronavirus, špatnou náladu a zmatek, kterému bohužel napomáhají i nejvyšší státní představitelé.
Vím, že pro většinu to nebude lehké.
Zkusme se zastavit a vnímat Vánoce jako období tradic a zvyků. Tyto tradice se přenáší z generace na generaci, jsou neodmyslitelně spojené s pamětí, ale neuzavírají se a jsou proměnlivé.
Měly by přinášet klid, jistotu a pocit bezpečí. Díky
klidné mysli se pak chováme vyrovnaněji a snadněji překonáváme i těžkosti, které život čas od
času přináší. Šťastný člověk pak činí šťastným
i své okolí a předává štěstí dál. Nezapomínejme
tedy na tradice a zvyky.
Milí spoluobčané, chtěl bych všem popřát klidné vánoční svátky, notnou dávku optimismu, aby
v našich rodinách vládla pohoda, vzájemná úcta
a láska, abychom rok 2021 neprožívali v opakujících se omezeních a ve strachu o zdraví a
budoucnost, aby se nám komplikace a nemoci vyhýbaly. Nezapomínejme však také na zodpovědnost vůči svému okolí a nepříznivou epidemiologickou situaci vnímejme s respektem.
Věřme, že momentálně složité období zdárně
překleneme.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
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AKTUALITY Z RADNICE
V letošním roce se nám sešlo více
stavebních akcí
V první polovině roku jsme řešili výstavbu nového veřejného osvětlení v jihozápadní části městyse. V rámci této
stavby bylo demontováno 23 ks stávajících svítidel a nově bylo umístěno 29
ks nových stožárů včetně nových LED
svítidel. Uloženo bylo téměř 1 150 m
nového kabelu. Stavba byla i v pořádku
zkolaudována a investice dosáhla částky
1,5 milionu Kč.
Dále jsme prostřednictvím Svazku
Sloup, Šošůvka – ČOV a kanalizace
pokračovali prodloužením kanalizace a
zokruhováním vodovodu v ulici u Zemspolu. Stavba byla úspěšně téměř dokončena. Zbývá pouze finální zapravení
komunikace, které bude po dohodě provedeno na jaře 2021. Cena stavby byla
2 708 000 Kč bez DPH. Na stavbu samotnou přispěla i společnost ZEMSPOL
a. s. Sloup. V prodloužení další části
kanalizace jsme pokračovali podél silnice II/377 při výjezdu na Blansko. Stavba
byla dokončena a celkové náklady byly
554 432 Kč bez DPH.
Zahájena byla také stavba chodníku
k jeskyním, jež je členěna na tři samostatné části. První část spočívající v obměně
a prodloužení stávajícího vodovodu byla
dokončena. Celková částka dosahuje
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cca 1,5 milionu Kč. Další částí je nové
veřejné osvětlení v budovaném úseku
chodníku až za správní budovu jeskyní,
včetně nasvětlení místa pro přecházení.
Tato stavba bude dokončena ve vazbě
na realizaci chodníku a náklady dosahují
880 tis. Kč. Stavba samotného chodníku bude zahájena v jarních měsících
a výsledkem bude upravená křižovatka
k Zemspolu, nový chodník a nové místo
pro přecházení s dělícím ostrůvkem ke
správní budově jeskyní. Cena dle smlouvy o dílo je 2,8 milionu Kč, přičemž 85
% nákladů bude financováno dotací ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Protipovodňová opatření – modernizace stávajícího rozhlasu
V příštím roce se můžeme těšit na
nový rozhlas. Zastupitelstvo městyse
Sloup schválilo dodavatele na dodávku
a montáž nového varovného a informačního systému, který bude současně
napojen do Jednotného systému varování a informování. Realizace proběhne
v období březen – červen 2021. Cena
nového systému bezdrátového rozhlasu
bude cca 1, 373 milionu Kč a společně
s digitálním povodňovým plánem za 139
tis. Kč bude spolufinancována dotací ze
Státního fondu životního prostředí ve výši
1,156 milionu Kč.
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Povodňový stav 14. 10. 2020
Po několikadenním dešti došlo k postupnému navýšení průtoku ve sloupských tocích. Krizová situace začala
vrcholit ve středu 14. 10. 2020. Postupně se zahltily ponory za Hřebenáčem a
začalo se utvářet jezero v areálu Sloupsko-šošůvských jeskyní. Došlo i k zaplavení kluziště a okolního areálu. Hned
od samotného rána byla v pohotovosti
místní jednotka sboru dobrovolných hasičů. Starosta městyse a velitel družstva
hasičů koordinovali veškeré potřebné
činnosti. Byla zajištěna hlídková pohotovost u všech mostních profilů, které
byly téměř zahlcené. Hasiči zajišťovali
odstraňování zachyceného plaveného
materiálu. Členové jednotky SDH napyt-

lovali téměř tři nákladní automobily písku.
Hráze z naplněných pytlů byly rozmístěny v nejohroženějších částech městyse,
aby byly eliminovány škody na majetku.
Místní jednotce bych tímto chtěl opětovně poděkovat za obětavou práci a příkladné nasazení v téměř plném počtu
členů. Díky patří i dalším dobrovolníkům,
společnosti PEDOP, která operativně
dodala potřebný písek a také Hasičskému záchrannému sboru JMK, územnímu odboru Blansko, který nám poskytl
většinu pytlů a následně i vysoušeče.
MŠ ve Sloupě
Dovolím si zmínit atmosféru, která panuje v místní mateřské škole. Jak již víte,
byla mateřská škola spojena se základní školou a nově vznikl subjekt Základní
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škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace. Ve třídě mateřské školy
oproti loňskému roku zavládl klid a myslím, že spokojeni jsou děti i rodiče. Velké poděkování za zvládnutí náročného
administrativního procesu při sloučení
příspěvkových organizací a nastavení
nového provozu v MŠ patří panu řediteli Mgr. Pavlu Dočekalovi a zástupkyni
ředitele pro MŠ paní Haně Sedlákové a
kolektivu.
KD Sloup
V kulturním domě byla dokončena rekonstrukce sociálního zázemí vedle jeviště. Nové WC vzniklo i v klubovně, kterou v současnosti využívá Sigma pumpa.
Vylepšení se dočkal balkon v hlavním
sále, kde byla kompletně opravena podlaha a nainstalováno nové osvětlení. Na

tyto činnosti navážeme celkovým úklidem v kulturním domě.
Obřadní síň v novém kabátu
Obřadní síň si již zasloužila alespoň
částečnou úpravu. Pro nás je tento
prostor víceméně multifunkční a je využíván nejen pro slavnostní příležitosti, jako
jsou svatební obřady a vítání občánků,
ale probíhají zde zasedání Zastupitelstva
městyse a všechny volby. V této fázi bylo
nahrazeno původní osvětlení a celá prostora byla nově vymalována.

Pořízení čelního nakladače
Rozšířili jsme naše technické vybavení. K malotraktoru byl pořízen nový čelní
nakladač, který přispěje k úspoře času a
námahy obsluhy.
6
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Oprava chodníku u ZŠ
Na opravu hlavního vstupu do ZŠ
Sloup, který byl řešen v rámci bezbariérových úprav školy, jsme navázali opravou přilehlého chodníku. Současně byly
přemístěny sloupy veřejného osvětlení
mimo těleso opravovaného chodníku.
V příštím roce plánujeme také opravu
povrchu přilehlé komunikace, která je ve
špatném stavu.

trickou energii. Společnost nabízí také
výstavbu jednotlivých rodinných domů.
Bližší informace jsou uvedeny na www
stránkám společnosti TRAMACO s.r.o.
(https://rodinnedomy-sloup.cz).

Co plánujeme v roce 2021

Výstavba u koupaliště
V průběhu léta byla zahájena výstavba v lokalitě u koupaliště. Jedná se
o soukromou investici, kdy je nabízeno
14 pozemků od 700 m2 do 1084 m2.
Všechny pozemky mají v ceně vodovodní přípojku, napojení na kanalizaci a elek-

Příští rok se zatím rýsuje ve znamení
nižších daňových výnosů. Pro městys
Sloup by neměly nastat významnější
problémy, neboť hospodaříme spíše
konzervativně a máme naspořeno. Prvořadým úkolem bude dokončení stavby chodníku k jeskyním, kdy můžeme
počítat s dotací ze SFDI ve výši 85 %
z uznatelných nákladů. Dalším chodníkům bychom se chtěli věnovat v rámci
stavby Soukopova ulice - etapa II., kdy
musí být prvně vyprojektována samotná
7
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stavba chodníku před řadovkami a dále
se počítá s opravou chodníku před budovou Zemspolu. V této ulici bude v jarních měsících dokončeno finální zapravení komunikace. Dále chceme pokročit
v postupném připojení dosud nepřipojených objektů na kanalizaci. Projekčně
se řeší odkanalizování koupaliště, včetně
zázemí u kurtů, kempu RELAXA a kabin
na fotbalovém hřišti. Pokud se nevyskytnou komplikace, chtěli bychom realizovat i stavbu samotnou. Přípravu zahájíme i v další části obce. S VAS, a.s. jsme
uzavřeli smlouvu na zpracování projektové dokumentace na odkanalizování
objektů za kostelem (hasičská zbrojnice,
fara, kaplanka a RD č.p 54 ) a dále prodloužení kanalizace vedle kostela (RD
čp. 54, č.p. 77, č.p. 2, č.p. 163), kde by
souběžně proběhla i výměna vodovodu
v havarijním stavu. V první polovině roku
proběhne plánovaná výměna místního
rozhlasu. Smlouva o dílo je dále uzavřena na rekonstrukci tělocvičny v základní
škole za 1,654 milionu Kč, kdy můžeme
počítat s dotací z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR až do výše 1, 158 milionu Kč.
V plánu jsou také další významné akce.
Čekáme na vyhodnocení žádosti o dotaci z Výzvy č. 4/2020 - MŽP na kompletní výměnu svítidel veřejného osvětlení.
Schválili jsme podání žádostí o dotaci
na MMR, kdy znovu zkoušíme získat
podporu na workoutové hřiště v areálu
hřiště u ZŠ. Další žádost je směřována
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na akci - oprava místní komunikace před
ZŠ a kolem KD ve Sloupě. Rozpracován
je projekt autobusových zastávek „Sloup
-sever“, který chceme posunout dále.
Významnou částkou 1 mil Kč podpoříme
činnost TJ Sloup, z.s., kdy budou mimo
jiné dokončeny šatny pro tenisové kurty
a beach volejbal a opravena střecha na
fotbalových kabinách. Plánujeme opravu
šatny místní zásahové jednotky hasičů
a zdroje vytápění v hasičské zbrojnici. Částkou 120 tis. Kč přispějeme na
opravu pěší lávky přes potok k faře. Plánujeme další kroky při přípravě výstavby
vodní plochy na Lukách. Schválili jsme
také pořízení jednotlivých změn v rámci
změny č. 1 územního plánu Sloup.
Restaurace na koupališti ve Sloupě
Po letošní sezóně byla ukončena podnájemní smlouva se současným podnájemcem. V příštím roce bychom rádi
provedli některé změny, a tak současně
budeme hledat nového provozovatele
restaurace na koupališti. Bližší informace
na telefonním čísle +420778702281.
Otvírací doba na úřadu městyse
v době svátků
Úřad městyse Sloup bude uzavřen
od 22. 12. 2020 do 3. 1. 2021 z důvodu čerpání řádné dovolené.
Ing. Martin Mikulášek
starosta
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USNESENÍ Z KONANÝCH ZASEDÁNÍ
USNESENÍ č. 6/2020 ze zasedání Za-

stupitelstva městyse Sloup ze dne 15.
10. 2020

U1/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup určuje ověřovateli zápisu Hynka Štrajta a MVDr. Vladimíra Suchého, zapisovatelku
Ing. Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se 1 (MVDr. Vladimír Suchý). Usnesení
U1/15.10.2020 bylo schváleno.

Smlouvě o dílo na provedení díla – dodávek
a stavebních prací s názvem „ V00461B –
rekonstrukce odborných učeben – stavební
práce“ se společností BENESTAV spol. s r.o.,
IČ: 16343778 v celkové výši 4 609 297,76
Kč a pověřuje ředitele Mgr. Pavla Dočekala
podpisem smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se
1 (Mikulášek Karel). Usnesení U4/15.10.2020
bylo schváleno.
U5/15.10.2020

Zastupitelstvo

městy-

se Sloup souhlasí s uzavřením Dodatku č.

U2/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse

1 ke Kupní smlouvě na dodávku nábytku

Sloup schvaluje program dnešního zasedání.

„V00461A – Rekonstrukce odborných uče-

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U2/15.10.2020 bylo schváleno.
U3/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene č.: PV-014330054718/001 na pozemku parc. č. 74/1, 74/9, 74/12, 74/13,
74/14, 132, 133, 134/2, 134/3, 134/8, 972,

ben – dodávka vybavení“ – část 1 zakázky se
společností ARBYD CZ s.r.o., IČ: 26339269,
celková kupní cena je 1 409 969,44 Kč a pověřuje ředitele Mgr. Pavla Dočekala podpisem
smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U5/15.10.2020 bylo schváleno.

979, 209/1, 213, 221/1, 245/1, 270, 280/1,

U6/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse

296, 618, 629, 630/1, 654/1 v Moravském

Sloup projednalo a schvaluje rozpočtové

krasu, jednorázová úhrada 34 100 Kč bez

opatření č. 9/2020.

DPH, se společností E.ON Distribuce, a.s.
pro „Sloup - obnova vedení NN, západ“ a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U3/15.10.2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U5/15.10.2020 bylo schváleno.
U7/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o
dílo firmou BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka 408/16,

U4/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse

617 00 Brno, IČO: 63476711 v celkové část-

Sloup souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke

ce 149 122,77 Kč bez DPH a pověřuje sta9
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rostu podpisem.

U4/9.12.2020

Výsledek hlasování: pro 8, proti 0, zdrželi se
1 (Mikulášek Karel). Usnesení U7/15.10.2020
bylo schváleno.
U8/15.10.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup čelního nakladače od
firmy Šálek s.r.o., IČO: 26277336.
Výsledek hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U8/15.10.2020 bylo schváleno.
USNESENÍ č. 7/2020 ze zasedání Za-

stupitelstva městyse Sloup, ze dne 9.
12. 2020

U1/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

láška a Vladimíra Čípka, zapisovatelku Ing.
Blanku Jenišovou.
Výsledek hlasování: pro 6, proti 0, zdrželi se
1 (Karel Mikulášek). Usnesení U1/9.12.2020
bylo schváleno.
Zastupitelstvo

městyse

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U2/9.12.2020 bylo schváleno.
Zastupitelstvo

městyse

Sloup bere na vědomí výsledek hospodaření
městyse Sloup za období leden až listopad
2020 s celkovými příjmy 24 787 177,11 Kč a
výdaji 30 005 320,07 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U3/9.12.2020 bylo schváleno.
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pisy výborů na vědomí, včetně informace o
výsledku dílčího přezkumu hospodaření městyse Sloup bez zjištěných chyb a nedostatků.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U4/9.12.2020 bylo schváleno.
U5/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

Sloup schvaluje návratnou finanční výpomoc
příspěvkové organizaci Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace
ve výši 1 800 000 Kč (investiční ve výši 500
000 Kč, neinvestiční 1 300 000 Kč) a pověnoprávní smlouvy č. 5/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U5/9.12.2020 bylo schváleno.
U6/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

Sloup schvaluje navýšení investičního fondu
Základní školy a mateřské školy Sloup, příspěvkové organizace o částku 500 000 Kč a

Sloup schvaluje program dnešního zasedání.

U3/9.12.2020

městyse

řuje starostu podpisem Dodatku č. 1 - Veřej-

Sloup určuje ověřovateli zápisu Karla Miku-

U2/9.12.2020

Zastupitelstvo

Sloup vzalo zprávu o plnění usnesení a zá-

současně schvaluje čerpání z tohoto investičního fondu na akci Rekonstrukce odborných
učeben a počítačové sítě a Rekonstrukce odborných učeben.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U6/9.12.2020 bylo schváleno.
U7/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

Sloup schvaluje k ceně vodného na rok 2021
- Variantu 2 – nárůst ceny o 5,41 %, tj. Vodné
39,00 Kč/m3 (+2,00 Kč/m3), bez DPH. Nájemné 220,1 tis. Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
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0. Usnesení U7/9.12.2020 bylo schváleno.
U8/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

Sloup bere na vědomí informaci ohledně plánované ceny stočného pro rok 2021 ve výši
67,44 Kč/m3 bez DPH (+ 5,68 Kč/m3).
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U8/9.12.2020 bylo schváleno.
U9/9.12.2020

Zastupitelstvo

městyse

Sloup schvaluje Rozpočet městyse Sloup
na rok 2021 v příjmové i ve výdajové části
na paragrafy. Příjmy + financování celkem 25
509 700 Kč, výdaje celkem 25 509 700 Kč.
Schválený dokument tvoří přílohu zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi se
0. Usnesení U9/9.12.2020 bylo schváleno.
U 10/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu městyse Sloup na 2021-2023. Schválený
dokument tvoří přílohu zápisu.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U10/9.12.2020 bylo schváleno.
U11/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje rozpočet příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace
na rok 2021, včetně střednědobého výhledu
rozpočtu na roky 2022 a 2023 bez vznesených připomínek.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U11/9.12.2020 bylo schváleno.

U12/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 1/2020 Základní školy a mateřské školy Sloup, příspěvkové organizace.
Rozpočet příjmů i výdajů se upravuje o částku
4 709 200 Kč.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U12/9.12.2020 bylo schváleno.
U13/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Přílohu č. 1 (včetně ceníků)
na rok 2021 ke Smlouvě o sběru, svozu a
odstranění odpadu č. 642002 ve znění pozdějších dodatků s firmou SUEZ CZ a.s. a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U13/9.12.2020 bylo schváleno.
U14/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o
spolupráci obcí při využití sběrného dvora odpadů ze dne 17.12.2015, včetně přílohy č. 1
s obcí Vavřinec a pověřuje starostu podpisem
dodatku č. 2.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U14/9.12.2020 bylo schváleno.
U15/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 6 ke Smlouvě o
nájmu a provozování zdroje tepla č. 24/2007
NP, ve znění pozdějších dodatků se společností ZT Energy s.r.o., Blansko s platností do
31.12.2021 a pověřuje starostu podpisem.
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Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

„Protipovodňová opatření městyse Sloup“.

se 0. Usnesení U15/9.12.2020 bylo schvá-

Současně schvaluje výsledek výběrového ří-

leno.

zení na dodavatele za nabídnutou cenu 1 134

U16/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje individuální dotaci z rozpočtu
městyse Sloup, ve výši 350 tis. Kč, včetně
Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2021 a pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U16/9.12.2020 bylo schváleno.
U17/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje účelovou individuální investiční dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve
výši 400 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sloup, z.s. (Výstavba kurtů - etapa IV.), včetně Veřejnoprávní smlouvy č. 2/2021 a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U17/9.12.2020 bylo schváleno.
U18/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje účelovou individuální neinvestiční dotaci z rozpočtu městyse Sloup, ve
výši 250 tis. Kč pro Tělovýchovnou jednotu
Sloup, z.s. (Oprava budovy fotbalových kabin
– II.), včetně Veřejnoprávní smlouvy č. 3/2021
a pověřuje starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U18/9.12.2020 bylo schváleno.
U19/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje realizaci akce
12

532 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo s vítěznou firmou ELMIK
s.r.o., Obora III 168/2, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 04506677.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U19/9.12.2020 bylo schváleno.
U20/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje nákup pozemků parc. č.
1019, 1033, 1078, 1359, 1368 zapsaných
na LV 886, v k.ú. Sloup v Moravském krasu,
za kupní cenu 347.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu kupní smlouvy se společností
AMISTA investiční společnost, a.s., IČ: 274
37 558 se sídlem Pobřežní 3, č. p. 620, PSČ
186 00, Praha 8 - zastoupená zplnomocněným zástupcem společností Chenen Agro
s.r.o., IČ: 08703931, v zastoupení společnosti Chenen Agro s.r.o. jedná Ing. Michal
Hanus, jednatel. Současně pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U20/9.12.2020 bylo schváleno.
U21/9.12.2020

Zastupitelstvo

městy-

se Sloup schvaluje smlouvu na zpracování
projektové dokumentace „SLOUP – KANALIZACE ZA POTOKEM“ s VODÁRENSKOU
AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a pověřuje
starostu podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

Aktuality z radnice

se 0. Usnesení U21/9.12.2020 bylo schvá-

hřiště ve Sloupě“ z podprogramu 117D8210

leno.

Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační

U22/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje smlouvu na zpracování projektové dokumentace „SLOUP – VODOVOD

titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku z
Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

A KANALIZACE U KOSTELA“ s VODÁREN-

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

SKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s. a

se 0. Usnesení U25/9.12.2020 bylo schvá-

pověřuje starostu podpisem.

leno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

U26/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

se 0. Usnesení U22/9.12.2020 bylo schvá-

Sloup pověřuje Hynka Štrajta, člena zastupi-

leno.

telstva městyse Sloup, k přijímání prohlášení

U23/9.12.2020

Zastupitelstvo městyse

Sloup bere na vědomí rozpočtové opatření č.
10/2020 a schvaluje Rozpočtové opatření č.
11/2020.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U23/9.12.2020 bylo schváleno.
U24/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Obnova místních komunikací kolem kulturního domu a „U školy“ ve
Sloupě v Moravském krasu“ z podprogramu
117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A, Podpora obnovy
místních komunikací z Ministerstva pro místní
rozvoj ČR.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U24/9.12.2020 bylo schváleno.
U25/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup projednalo a schvaluje podání žádosti o dotaci na akci „Výstavba workoutového

snoubenců o uzavření manželství (dle zákona
č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů) ve správním obvodu matričního úřadu
Sloup a k užívání závěsného znaku při občanských obřadech.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U26/9.12.2020 bylo schváleno.
U27/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o dílo firmou V & V ELEKTRO, s.r.o., se sídlem Ludvíka Vojtěcha 1892/76, 680 01 Boskovice IČO: 263 12 972 a pověřuje starostu
podpisem.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U27/9.12.2020 bylo schváleno.
U28/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje svým neuvolněným členům
za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách: místostarosta 11 000 Kč,
13
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předseda výboru 2500 Kč, člen výboru 2100
Kč, zastupitel bez dalších funkcí 1400 Kč.
Odměna bude poskytována s platností od
01.01.2021. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva
obce bude odměna poskytována ode dne
složení slibu. V případě budoucích změn v
obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné
funkce.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U28/9.12.2020 bylo schváleno.
Sloup v souladu s § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanovuje, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému
členovi zastupitelstva obce poskytne pouze
za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

leno.
U32/9.12.2020

Zastupitelstvo městyse

Sloup schvaluje výpůjčku nebytového prostoru, části budovy č.p. 1 (úřad městys Sloup),
679 13, parc. č. 212 v k.ú. Sloup v Moravském krasu, pro Junák – český skaut, středisko „Světla“ Blansko, z.s., Růžová 5, 67801
Blansko, 14. skautský oddíl Úsvit Sloup, IČ:
71165240 a současně pověřuje starostu
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U32/9.12.2020 bylo schváleno.
U33/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pořízení změny
ÚP - 1) Parc. č. 584 a 585 v k.ú. Sloup

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U29/9.12.2020 bylo schváleno.

v Moravském krasu - městys Sloup- za školou – změna využití části plochy OV na BH.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

U30/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje finanční dary občanům v celkové výši 57 500 Kč (jmenný seznam je přílohou zápisu).

se 0. Usnesení U33/9.12.2020 bylo schváleno.
U34/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje pořízení měny ÚP - 2) Parc.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U30/9.12.2020 bylo schváleno.

č. 1094 v k.ú. Sloup v Moravském krasu - p.
H. - změna z plochy P na BR.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

Zastupitelstvo

městy-

se Sloup schvaluje finanční dar panu R.S.,
Sloup ve výši 40 000 Kč a pověřuje starostu
14

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U31/9.12.2020 bylo schvá-

podpisem smlouvy o výpůjčce.

U29/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

U31/9.12.2020

podpisem darovací smlouvy.

se 0. Usnesení U34/9.12.2020 bylo schváleno.
U35/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
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Sloup schvaluje pořízení změny ÚP - 3) Parc.

Realizaci dle předložené cenové nabídky pro-

č. 651 a 652 v k.ú. Sloup v Moravském krasu

vede firma Zdeněk Vymazal, Sloup.

- p. Č. - změna SV na SO.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U35/9.12.2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U39/9.12.2020 bylo schváleno.
U40/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

U36/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

Sloup schvaluje příspěvek na svoz kontejnerů

Sloup schvaluje pořízení změny ÚP - 4) Parc.

ve výši 900 Kč za rok ve prospěch společ-

č. 991 v k.ú. Sloup v Moravském krasu - paní

nosti Dimatex CS spol. s r.o.

P. - změna SM na SO.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U36/9.12.2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U40/9.12.2020 bylo schváleno.
U41/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

U37/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

Sloup schvaluje zpracování Projektové doku-

Sloup schvaluje pořízení změny ÚP - 5) Ome-

mentace na akci „Prodloužení kanalizace ob-

zení maximální zastavitelné plochy - chatová

last koupaliště“ firmou Odehnal projekt s.r.o.,

oblast Bukoviny - v k.ú. Sloup v Moravském

IČO: 02764750.

krasu, u současně schválené plochy Z48 –
RR.
Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U37/9.12.2020 bylo schváleno.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi
se 0. Usnesení U41/9.12.2020 bylo schváleno.
U42/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje v souvislosti s COVID -19

U38/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse

kompenzaci- prominutí nájmu Štěpánu Stra-

Sloup schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě

choňovi v provozovně v kulturním domě ve

o dílo s firmou BS-IMEX, s.r.o., Zvonařka

výši dvou nájmů, v celkové částce 9 032 Kč a

408/16, 617 00 Brno, IČO: 63476711 a po-

pověřuje starostu podpisem dodatku nájemní

věřuje starostu podpisem.

smlouvy.

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

Výsledek hlasování: pro 7, proti 0, zdrželi

se 0. Usnesení U38/9.12.2020 bylo schvá-

se 0. Usnesení U42/9.12.2020 bylo schvá-

leno.

leno.

U39/9.12.2020 Zastupitelstvo městyse
Sloup schvaluje výměnu kotle v MŠ Sloup.
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MY VŠICHNI ŠKOLOU POVINNÍ
Z naší školy
Šťastné a veselé!
Vánoce plné pohody, do nového
roku 2021 především mnoho zdraví
a klidnější časy přejí všem občanům zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup.
Co se to v té škole buduje?
Z důvodu různých omezení by se mohlo zdát, že se v průběhu uplynulých devíti
měsíců ve škole nic nedělo. Pravda však
je, že již od jara je v ní čilý ruch. Koncem
listopadu 2019 jsme dostali nečekanou
nabídku – Ministerstvo pro místní rozvoj
doporučilo k financování naše dva investiční projekty určené na opravu a rekonstrukci odborných učeben a škole se
nabídla možnost čerpat dotace v mnohamilionové výši.
Přesně před rokem nastalo v tomto
období hotové „martýrium“. Protože byla
nabídka financování časově omezená,
bylo třeba rychle přepracovat a předložit k opětovnému schválení oba projekty, realizovat čtyři velká výběrová řízení,
uzavřít příslušné smlouvy a předat je ke
schválení zastupitelstvu. Stavební práce
a dodávky nového vybavení začaly koncem června 2020 a nebylo to nic jednoduchého, protože včetně subdodavatelů
se ve škole vystřídalo odhadem 20 firem,
16

z nichž ta nejvzdálenější byla z Plzně (byly
vybrány nejlevnější nabídky).
Většina prací byla realizována přes
prázdniny a v této chvíli můžeme ohlásit,
že je hotovo a stavební firma již dokončuje poslední část prací.
A co všechno se ve škole budovalo?
• Kompletní výměna všech instalací a
rozvodů v odborných učebnách.
• Související stavební práce – bourání,
zdění, omítky, nové podlahy, malování.
• Speciální odolný nábytek na míru do
laboratoře a kabinetu chemie, přírodovědné a multimediální učebny.
• Multimediální učebna (dříve počítačovka) je klimatizovaná a má automatické
zatemnění.
• Nová laboratoř chemie je kompletně
přizpůsobená novele školského zákona, tedy možnosti používat ve výuce
chemikálie, které dříve nebyly povoleny.
• Akvária a terária zabudovaná ve stěně
včetně moderního technického zázemí.
• Obnova školní počítačové sítě a její zabezpečení proti hackerským útokům,

My všichni školou povinní

výměna serveru. Možnost blokování
stránek se závadným obsahem.

• Venkovní úpravy – nové atrium včetně
laviček.

• Kompletní generační výměna všech
výukových počítačů, notebooků,
netbooků a tabletů ve škole včetně
programového vybavení.
• Možnost napojení do školní sítě a využívání školních výukových programů
odkudkoliv.
• Pořízení moderních výukových pomůcek do přírodovědných předmětů
– mikroskopů, laboratorních vah, souprav pro provádění pokusů a dalších.
• Bezbariérový přístup do školy, výtahová plošina do prvního poschodí, bezbariérové WC (podmínka pro přidělení
dotace).
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Jakmile to situace dovolí, velmi rádi bychom uskutečnili Den otevřených dveří
a veřejnosti nové vybavení ukázali. Než
se tak stane, rád bych poděkoval panu
starostovi Ing. Martinu Mikuláškovi, panu
místostarostovi Vladimíru Čípkovi, manželům Štěpánovým a všem zastupitelům
městyse za odbornou pomoc, podporu a
pochopení při realizaci této náročné akce,
která posunula sloupskou školu kupředu.
Psycholog a speciální pedagog až
do června 2022
K moderní škole patří specialisté, kteří
pomáhají žákům se speciálními vzdělávacími potřebami zvládnout zátěž učiva.
Donedávna jsme zaměstnávali školního
psychologa (Mgr. Bohdana Muzikářová) a
od října 2020 rozšířil naše řady také speciální pedagog, který má za úkol diagnostiku speciálních vzdělávacích potřeb žáků
a součinnost při vytváření a zlepšování
podmínek pro úspěšnou integraci žáků.
Na této pozici pracuje Mgr. Michaela Sehnalová. Financování i obsazení těchto
nadstandardních pracovních pozic, které
bude nově využívat také mateřská škola,
máme zajištěno až do června roku 2022.
Ohlédnutí za distanční výukou
Velké uznání patří rodičům, kteří bravurně zvládli nástrahy distanční výuky. Mimořádný stav nás postavil před nutnost
nastavit distanční výuku tak, aby škody
na vzdělání dětí byly co nejmenší. Nebylo
jednoduché vyhovět všem; často se stá18

valo, že byly požadavky a připomínky v
protikladu. Zatímco v prvním případě byl
požadován přímý přenos on-line výuky
od začátku až do konce, druhý rodič toto
striktně odmítal. V jednom případě byla
stížnost na malé množství samostatné
práce, v té samé třídě tomu bylo v jiné
rodině zcela naopak. Bylo možné udělat
jediné – podobu distanční výuky co nejvíce přizpůsobit doporučení ministerstva
školství.
Ocenit je také třeba práci učitelů. Mnozí
kolegové jsou rodiče školou povinných
dětí, takže museli současně učit i dohlížet
na vlastní potomky. Příprava online výuky,
samostatné práce a opravování úkolů je
přitom mnohem náročnější než běžná výuka. Distanční výuku jsme všichni zvládli se ctí. Od návratu dětí do školy jsem
absolvoval několik hospitací v hodinách
na prvním i druhém stupni a přesvědčil
se, že nedošlo k žádnému podstatnému
zpoždění v plnění plánů učiva. Ještě jednou chci za to poděkovat všem zúčastněným – rodičům, žákům i vyučujícím.
Školní ples
Aby nebylo těch dobrých zpráv příliš, tak
pro změnu jedna horší. Z důvodu přetrvávání nepříznivého stavu je bohužel malá
šance, že se v pátek 15. ledna 2021
uskuteční tradiční školní ples.
Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

My všichni školou povinní

Z naší mateřské školky
Pomalu se nám blíží Vánoce, nejkrásnější svátky roku. Období, na které se všichni
těšíme, nejvíce však děti. U nás ve školce
tomu není jinak.
Nyní se trochu ohlédneme za tím, co
jsme v uplynulých měsících zažili. Tak jako
všechny, i nás do jisté míry zasáhla omezení související se současnou epidemií
Covid-19. Mateřské školy sice uzavřeny nebyly, ale nemohli jsme rodičům, babičkám
a sourozencům dětí předvést, co všechno
jsme dokázali např. na Mikulášské besídce
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nebo při rozsvícení vánočního stromu. Tyto
akce, které se konají každoročně a všichni
se na ně těšíme a připravujeme, byly letos
zrušeny.
Ve školce se ale pro nás téměř nic nezměnilo. Věnujeme se přípravě předškoláků, kde nás do jisté míry omezila současná protiepidemická opatření, takže se
příprav nemohou s dětmi účastnit rodiče.
Děti dostávají pravidelně pracovní listy, které vypracují doma s rodiči. Jedenkrát týdně
naši školku navštěvují školní psycholožka a
speciální pedagožka, které dětem pomáhají
s tím, co jim dělá problémy.
Kromě každodenních her, písniček a výtvarného tvoření jsme si pobyt ve školce
22

zpříjemnili halloweenským dnem v maskách.
Koncem listopadu jsme se s dětmi pustili do
pečení vánočních perníčků, vyrobili jsme si
vánoční svícen, který si děti odnesly domů.
Samozřejmě nechyběla ani návštěva Mikuláše. Děti měly pro Mikuláše a jeho družinu
připraven program plný básniček a písniček.
Poté si každý odnesl zaslouženou sladkou
odměnu. Nyní se připravujeme na třídní vánoční besídku, zpíváme koledy a společně
si užíváme předvánoční atmosféru.
Na závěr bych všem dětem, rodičům
a spoluobčanům chtěla popřát příjemné
prožití vánočních svátků a do nového roku
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
Hana Sedláková

Zajímavosti

ŽELEZNICE VE SLOUPĚ
V dnešní době, kdy všude řádí kůrovec, lesy
mizí před očima a silnice se rozpadají pod koly
nákladních aut těžařů, bych vám chtěl v tomto
článku přiblížit dávno zapomenutý projekt.
Od poloviny devatenáctého a počátku dvacátého století zažíval svět rozmach železniční
dopravy. Budovaly se základní páteřní tratě,
které svými ocelovými kolejnicemi začaly propojovat i ta nejvzdálenější místa. Byla vybudována a 1. ledna 1849 předána do provozu i
nám nejbližší a do dnešních dnů velmi využívaná trať Brno – Česká Třebová. V té době
napomáhala železniční doprava velkému
rozmachu průmyslu a pohybu zboží a osob.
Začalo se tedy uvažovat o výstavbě dalších,
regionálních železnic, které mohly pomoci oživit i do té doby hůře přístupné oblasti. Toto si
začali uvědomovat i lidé v našem kraji, a proto
se na přelomu století začalo uvažovat o vybudování tratě z Blanska do Vyškova. Trasa byla
vyprojektována údolím Lažánek do Jedovnic
a dále pak Rakoveckým údolím do Vyškova.
Hlavní roli samozřejmě hrály peníze a po letech
nejrůznějších dohadů se do sporu vmísila myšlenka výstavby železnice z Brna – Líšně do
Jedovnic přes Ochoz a Křtiny. Tato varianta by
byla z finančního hlediska levnější a myšlenka přístupnosti Moravského krasu železnicí by
byla zachována.
Zprávy o záměru vybudování těchto tratí nezůstalo bez odezvy. I v našem regionu
se začali moudří a vlivní spoluobčané zabývat
myšlenkou napojení na železniční dráhu. Nej-

aktivnějšími byli hoteliér Josef Broušek, Josef
Šamalík – starosta Ostrova u Macochy, rolník
a vlivný politik, a také MUDr. Heřman Langer
– lékař ve Sloupu. Tito vizionáři viděli v železnici velký přínos, a proto v roce 1912 založili
Železniční družstvo a úřadům předložili záměr
vybudovat železniční trať z Rájce nad Svitavou
do Sloupu a dále do Molenburka. Myšlenka to
byla vskutku smělá. Proč ale ne. Hřebeny Drahanské vrchoviny nabízely obrovské množství
dřeva, které čekalo na vytěžení. Josef Broušek
zase viděl rozmach v nově se rozvíjejícím cestovním ruchu. Krásy naší krajiny a tajuplných
jeskyní, to je do dnešních dnů velký potenciál.
Nesmíme opomenout velkou skupinu poutníků, putujících do našeho chrámu Panny Marie
Bolestné. Dále to pak byla těžba lomového
kamene a vápno, které se zde pálilo a rozváželo i do značně vzdálených míst. V neposlední řadě je to zásobování obyvatel, hospod a
živností. Co naplat. V té době koňské povozy
mohly sílu parním lokomotivám jen tiše závidět.
V roce 1913 bylo povoleno zahájit přípravné
práce pro výstavbu zamýšlené dráhy a byl proto osloven Ing. dr. tech. Alois Otto Samohrd.
Tento vskutku pokrokový muž, za kterým stálo
už několik velmi vydařených a náročných projektů, se tohoto úkolu ujal velmi zodpovědně.
Proto na jaře roku 1913 začal s vyměřovacími
pracemi. Stál před ním ovšem protivník v podobě náročného, kopcovitého terénu. Železniční trať navrhnul i přes tato negativa jako jednokolejnou a adhezní, standardního rozchodu.
To znamená, že by nebylo použito ozubnice,
která by cenu a provoz tratě navyšovala.
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Začátek této železnice by byl na nádraží v
Rájci – Jestřebí. Trať by nejprve šla souběžně
s hlavní tratí směr Doubravice nad Svitavou,
ale postupně by se začala stáčet o téměř 180
stupňů a stoupat k Holešínu. Dále by pokračovala zaříznutá do svahu ve stoupání směr
Karolín. Mezi tím by překonala cestu od Lenčova do Rájce. Tímto by nabírala na výšce, i
když by svůj výchozí bod měla na dohled. Za
Karolínem by se směr opět vrátil do severovýchodního směru směr Petrovice – Žďár. Zde
byla zamýšlena zastávka. Po překonání nejvyššího bodu trati s nadmořskou výškou 557
m n. m. by začalo klesání do sloupského údolí, severně od Neselova. Do Sloupa pak vlaky
měly přijíždět směrem od Němčic. Ve Sloupě
bylo vyprojektováno nádraží jak osobní, tak
i nákladní a bylo by umístěno v místě dnešní odbočky na koupaliště. Mělo to hned dva
důvody. Přijatelnou vzdálenost od zastavěné
části obce a také zdroj vody v podobě soutoku Němčického potoka a potoka Žďárná,
která by byla využita pro doplnění lokomotivy.
Dále by trasa vedla po úbočí tzv. Stráně a obloukem vkročila do údolí Luhy. Přes sloupská
Luka by se pak vinula ke „třetímu mostu“ a dále
stoupáním do Houska, kde měla být osobní
zastávka. Konečná stanice v Molenburku by
pak disponovala i nákladním terminálem.
Jak to dopadlo, víme všichni. Přišla první
světová válka, po ní nové politické uspořádání. A hlavně chyběly peníze. Ale i po roce
1918 stále žila myšlenka napojení Sloupu na
železnici. V roce 1920 opět poslanec Josef
Šamalík předal sněmovně návrh na vybudo24

vání železniční dráhy z Líšně do Jedovnic a
nyní nově, dále přes Vilémovice a Ostrov do
Sloupu. Byly dokonce snahy a úvahy o prodloužení této tratě do Blanska, která by vedla
Pustým žlebem a navázala by na již fungující
vlečku u Salmových železáren (později ČKD).
Ještě v roce 1922 proběhlo šetření Ředitelství
československých státních drah v Brně, které
přepracovalo návrh výstavby železnice Blansko – Sloup a předalo ho ministerstvu železnic. Hlavní a nejpodstatnější změna byla změna rozchodu, a to na úzkokolejný 1000 mm.
Trasa Pustým žlebem byla zachována. Hlavním argumentem výstavby už nebyla přeprava
zboží a materiálu, ale přeprava osob, hlavně
turistů. Zajímavostí je i účast ve vyjednávání
osoby krasového badatele Karla Absolona,
který prosazoval alespoň prodloužení tratě z
Blanska na Skalní mlýn.
V této době se ale pomalu začal rozvíjet automobilový průmysl, který byl samozřejmě levnější, a začal myšlenky budování regionálních
tratí vytlačovat do zapomnění.
Teď už záleží na každém z nás, jaká by se
mu líbila železnice ve Sloupu. Zdali nádraží
u dnešní odbočky na koupaliště a trať vedená
přes sloupská Luka, nebo úzkokolejka vinoucí se nekonečnými zákrutami Pustého žlebu.
Jsem sice milovníkem železnic, ale jsem docela rád, že tyto snahy nebyly dotaženy do
zdárného konce a nám zůstala nedotčená
krása naší krasové krajiny. I když ta úzkokolejka…
Hynek Štrajt

Společenská kronika
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JUBILANTI

V prvních měsících roku

2021 oslaví životní jubileum
tito spoluobčané:

ÚDAJE ZA ROK 2020

Marie Hasoňová

K 30. 11. 2020 máme ve Sloupě 961
obyvatel.

Zdeněk Šindelka

V roce 2020 se narodilo 7 dětí, zemřelo 11 spoluobčanů, k trvalému pobytu se
příhlásilo 19 občanů a odstěhovalo se
jich 18.

Pavel Štrajt

Alois Kuchař
Miloslav Hudec
Marie Krátká

K 30. 11. 2020 v matričním obvodu
Úřadu městyse Sloup uzavřeno celkem
18 manželství (3 x církevní a 15 občanských svatebních obřadů) :

Jitka Zouharová

• 1 x Žďár (u rybníčku)

Marie Nečasová

• 2 x Šošůvka (1 x kaple sv. Václava a
sv. Anežky České, 1 x před kaplí)

Josef Pernica
Miloslav Matuška

• 1 x rozhledna Podvrší, Veselice
• 1 x Punkevní jeskyně, u Zrcadlového
jezírka
• 13 x Sloup (2 x kostel, 7 x obřadní síň,
1 x altánek u Sloupsko-šošůvských
jeskyní, 3x louka u Hřebenáče).
Kvůli nouzovému stavu bylo 5 obřadů
zcela zrušeno.

Našim spoluobčanům srdečně
blahopřejeme a do dalších let
přejeme hodně zdraví!
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SPORT
KOPANÁ
Muži
Tak jako na jaře letošního roku, kdy se
z důvodů koronavirové epidemie fotbal
na okrese vůbec nezačal hrát, se pro virové onemocnění nedohrála ani podzimní část. V srpnu se sice začalo hrát, ale
10. říjen byl posledním hracím dnem pro
fotbalisty nejen našeho okresu, ale i celé
republiky mimo první a druhou ligu. Podzim se nedohrál. OP měl před sebou ještě tři kola, náš tým hrající III. třídu čekal jen
jeden zápas, a to v Lipůvce. Při bilancování v minulém Hřebenáči měli za sebou
naši hráči sedm odehraných kol a čekaly
je ještě čtyři zápasy. V tom úvodním remizovali doma s Vranovou 1:1 (Pernica),
v prestižním derby dokázali vyhrát 3:2
ve Vavřinci (Trefil, Kakáč, Ferda V.), aby
následně prohráli doma v dalším derby
s Ostrovem 4:2 (Ferda V.2) po mizerném
výkonu. Poslední kolo se už nestihlo dohrát. Dá se říci, že dosavadní výkony jsou
zklamáním. Momentálně nám patří až 10.
místo ze 12 účastníků se ziskem 11 bodů
ze 30 možných (3V – 2R – 5P) při skóre
18:37, což pro názornost znamená, že
za jeden gól vstřelený jsme dva dostali. Suverénně vedou tabulku Cetkovice,
mají 21 b z 8 zápasů a skóre 48:12 (proti
nám dva body k dobru). Naše hra není
dobrá, děláme hrubé, školácké chyby v
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obraně a ty soupeř nemilosrdně
trestá. V každém zápase jsme inkasovali
téměř 4 góly (průměr 3,7). Naopak naši
největší slabinou je proměňování šancí,
o čemž svědčí průměr 1,8 gólů na zápas. Ne, že bychom se do šancí nedokázali dostat, ale zahazujeme i ty nejvyloženější. Potěšitelné je naopak to, že se
tým podařilo omladit a kluky dosavadní
výsledky neodradily a na tréninky chodí
v dostatečném počtu, až na samotný
závěr předčasně ukončené sezóny, kdy
účast nebyla nijak valná. Někteří z mladíků si vybojovali stabilní místo v základní
sestavě. Pronásledovala nás zranění a
dorostenci Svoboda a Čech (hráči základu) chyběli trenérovi ve čtyřech závěrečných kolech. Přejeme jim, aby se v zimní
přestávce dali do pořádku zdravotně i s
dlouhodobým marodem Žilkou a na jaře
se vrátili do sestavy. Zahájení zimní přípravy se plánuje po uvolnění mimořádných opatření, hned po Novém roce.
Začalo by se v tělocvičně místní ZŠ 1x
týdně a od února by se mělo trénovat na
umělém trávníku v Blansku.
O 18 vstřelených gólů se podělilo 18
hráčů. Vojta Ferda dal 4 góly, jeho bratr
Franta, Kakáč, Pernica a Trefil 2 góly a po
1 gólu Čermák, Schildbach, Plíhal, Zavadil, Z. Musil a Němec.

Sport

Hledáme od jara někoho na praní dresů pro muže a žáky, je možné i každé
zvlášť, za 250 Kč za sadu. Informace podávají členové výboru a dojednají s dotyčným podmínky.
Oddíl kopané děkuje za přízeň všem
sponzorům, Úřadu městyse Sloup, všem
fanouškům a také dobrovolníkům starajícím se o bezproblémový chod oddílu a
do nového roku jim přeje hodně zdraví,
spokojenosti a žádné problémy. Se všemi z vás se těšíme na jaře na shledanou
„Na Žďárné“. Doufejme, že nám to okolnosti dovolí.
Zdeněk Kučera
Společný tým – Šošůvka, Vysočany, Sloup
Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší
žáci
Od vydání minulého čísla sehráli mladší
žáci tato utkání v tomto pořadí: Prohráli v
Adamově 2:1 (Mikulášek), doma porazili
Doubravici 8:2 (Sychra K. 5, Hejč, Odehnal, Doležal), padli 10:2 s Boskovicemi
„B“ (Odehnal, vlastní), prohráli ve Vavřinci
3:0 a vyhráli v Kořenci 5:4 (Sychra K. 2,
Hejč 2, Mikulášek)
Tréninky
Tréninky probíhají dvakrát týdně. Děti
z vesnic Šošůvka/Vysočany trénují pod
taktovkou Mikuláška, Panáčka, Šindelky
a Potockého na hřišti v Šošůvce. Kaž-

dý z nich má na starost určité kategorie,
samozřejmě pokud je menší tréninková
účast, jsou děti spojené a trénují dohromady.
Podobné je to i ve Sloupu. Zde trénují děti převážně ze Sloupu. Ty nejmenší
(předpřípravka, mladší přípravka) má na
starost Marek Pernica za občasné asistence Martina Pivody, Thomase Beltona,
Davida Švába a jednou se stalo i to, že
ze zmíněných nemohl nikdo, a tak trénink
oživila a poctivě odtrénovala manželka
Marka (Hana Pernicová). Tréninky se dětem velice líbí a postupně jich chodí víc a
víc, což je skvělá zpráva.
Druhou skupinu (starší přípravka,
mladší žáci, starší žáci) vedou trenéři Žilka a Svoboda. Ve většině tréninků je plná
účast, což nás moc těší. Děti mají chuť a
odhodlání trénovat a zlepšovat se. Tréninkové jednotky jsou, nebo se alespoň
snažíme, aby byly, pestré a pokaždé jiné.
Oživili jsme je třeba i vyjížďkou na kolech,
fotbalovým vědomostním kvízem, byl trénink v písku (Sloupské koupadlo - beach
volejbal) a nejatraktivnější byla autogramiáda hráčů FC ZBROJOVKA BRNO (Sedlák, Krška, Přichystal).
Na hřišti střídáme práci s míčem, koordinaci těla, obratnost, rychlost i cvičení
na kondici. Ale převážnou většinu se věnujeme práci s míčem, tam nás tlačí bota
a víme o tom. Nechybí ani vyhecované
zápasy na trénincích se zapojením obou
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je tělocvična místní ZŠ, podle počasí by
byla možnost hřiště u školy a doufám, že
nás neminou i halové turnaje, v plánu je i
okresní zimní liga.
Soutěže

trenérů.
Momentálně je bohužel situace, jaká
je, nehraje se a nikdo neví, jak to bude
dál, ale věříme, že se po Novém roce
opět zapojíme do procesu. Domluvená
28

Mladší a starší přípravka hrají soutěž
turnajově, většinou jednou v týdnu a
odehrají se vždy dva zápasy. Zápasy se
hrají na hřišti v Šošůvce. Tabulky, body
apod. se vedou jen provizorně. Hlavním
cílem je, aby si všichni zahráli a udělali si
radost.

Sport

Hráči ze Sloupu: Rak Štěpán, Rak
Mikuláš, Ondroušek Felix, Doležal Štěpán, Zouhar Josef, Šváb Jakub, Krška
Jan, Belton Alexandr, Pernica Jan, Zouhar Dominik, Žilka Deniel, Sychra Filip,
Hudec Daniel, Macháček Jakub, Čípek
Alexandr, Štěpán Pavel

dáň. Kluci pravidelně trénují i hrají, což
nás velice těší. Své minuty za starší žáky
už odkopal i Kryštof Sychra a David Mikulášek. Kryštof se prosadil i střelecky, což
je skvělé. Věříme, že budou sbírat odehrané minuty i další mladší kluci a zvykat
si tak na přechod mezi starší kategorie.

Mladší žáci hrají už klasicky jako normální soutěž a podle daných pravidel.
V tabulce nám po polovině soutěže (nestihlo se jedno kolo proti Lipovec/Ostrov
z důvodu pandemie) patří krásné 6. místo z 10 účastníků se ziskem 15 b (5V –
0R – 4P), ale minimální ztrátou na druhé
místo (2 body), což je více než hratelné.
S přístupem hráčů, odhodláním vyhrát,
poprat se o výsledek a bojovností jsme
nadmíru spokojeni, a to je základ úspěchu. Předvedená hra je, jak to tak už bývá
u mládeže, jako na houpačce. Ale to se
samozřejmě bude časem měnit a mělo
by se to ustálit. Učíme se i my trenéři, je
to pro nás premiérová sezóna coby první
zkušenost s vedením mladých fotbalistů.

Děkujeme rodičům za poskytnutou dopravu k venkovním zápasům.

Hráči ze Sloupu:
Doležal Ondřej, Štěpán Marek, Sychra
Kryštof, Mikulášek David, Suchý Lukáš,
Kuchař Matěj, Ondroušek Petr
Střelci: 16 Sychra, 4 Odehnal ( z Vysočan), 4 Hejč ( z Vysočan), 4 Mikulášek,
1 Doležal, 1 Matoušek ( z Vysočan), 1
Jančík ( z Vysočan)
Za starší žáky nastupují ze Sloupu dva
kluci, a to Tomáš Kubinger a Adam Be-

Na závěr bychom chtěli všem popřát
šťastné a veselé Vánoce a do nového
roku hlavně zdraví, hodně elánu a buďme
co nejvíce optimističtí, když to jen trošku
půjde.
Zdraví trenéři Žilka, Svoboda, Pernica.
Petr Žilka
TENIS
Venkovní tenisová sezóna byla letos
o něco delší než obvykle a skončila s příchodem prvních mrazíků na začátku listopadu. Všechno vybavení bylo uklizeno a
kurty byly zazimovány.
Plánovaný přesun dětí do vnitřních
sportovních prostor však zmařil nově vyhlášený nouzový stav, a tak zimní tréninky
neprobíhají nikde v republice. To zásadně
ovlivňuje přípravu dětí, a to nejvíce našich
nejmenších, kteří měli na jaře odehrát svá
první utkání družstev, nastalá situace to
ale bohužel neumožní, děti nebudou dostatečně připraveny a jedna sezóna bude
tímto ztracena. Větší děti budou muset
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Sport

tréninkové manko dohnat během krátké
doby, která do května zbývá. Všichni teď
tedy s napětím vyhlížíme opětovný restart
jak tréninků, tak i zimních halových turnajů.
V areálu koupaliště mezitím probíhaly a
stále probíhají stavební práce na novém
zázemí. Celou stavbu realizujeme svépomocí s finanční podporou městyse Sloup.
V roce 2021 počítáme také se zapojením
finančních prostředků z dotace Národní
sportovní agentury ve výši 800 tis. Kč.
V současné době máme hotovou hrubou
30

stavbu. Díky položené střeše již do dřevostavby nezatéká, bylo provedeno vnitřní zateplení obvodových stěn a stropu a
v první polovině ledna bude provedena
montáž oken a dveří. Čas v nepříjemném
nouzovém stavu a době plné sportovního
omezení bude využíván hlavně k tomu,
aby toto zázemí co nejdříve začalo plnit
svou funkci - sloužit návštěvníkům tenisového a beach - volejbalového areálu.
Karel Balcar

Luštění pro každého

KŘÍŽOVKA A OSMISMĚRKA
Blahopřejeme úspěšným řešitelům křížovky a osmisměrky
ze zářijového čísla, tentokrát
se sešlo rekordní množství
správných odpovědí. Na drobnou odměnu se mohou těšit:
Zdeněk Kučera
Ladislav Pařízek
Marie Kakáčová.
Podle počtu luštitelů se zdá,
že vás „Slova s příběhem“
baví, a to nás těší.
Řešení prosincových hádanek
zasílejte buď mailem na adresu
hrebenacsloup@seznam.
cz, nebo přineste do kanceláře úřadu do konce ledna.
Kredenc je velmi všestranně využitelný kus nábytku a nějaká kuchyňská
linka ji (nebo – ho – obojí je správně)
nemůže nahradit. To, že pojmenování
tohoto nábytku k nám připutovalo z
němčiny, asi nikoho nepřekvapí. Zajímavý je ale rodný list slova kredenc a
pak také jeho rodných bratrů – třeba
kredit, akreditace nebo grant za mnohá další slova, která mají původ v latinském credere = věřit.

Důvěra byla vždy, tím více v dávnější historii, kdy se nezřídka prosazovala vůle i poněkud drsnějšími metodami, vzácným zbožím. Na dnešní
obyčejný kus kuchyňského nábytku
se postupně přeneslo pojmenování
nádob sloužících k takzvanému ...
1. tajenka křížovky ..., tedy upíjení
podávaných nápojů před pozvaným
... 2. tajenka křížovky ..., které mu
mělo dát viditelný důkaz, že nápoje
nejsou otrávené, že jim tedy může
důvěřovat (italsky credenza = důvěra). Ony nádoby se stavěly na stoly,
kterým se pak také začalo říkat kredence. Později, kdy už travičství nebylo tak „populární“, název kredenc
dostaly všechny stoly, na nichž byly
vyloženy nejen nádoby, ale i jídla
připravená na hostinu, a nakonec
pojmenování přešlo na kuchyňskou
skříň, která s důvěrou ani otrávenými
nápoji nemá nic společného. Tak jako
i trochu neuctivé označení některých
tělnatějších dam, o nichž se hovorově
říká, že jsou ... tajenka osmisměrky
....
Pavel Matějka
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ANOA, AVIA, BABA, BOND, BULA, EBON, EŠUS, FÁRO, GRYF, HADI, HIJE,
HRUĎ, CHAMR, CHROM, KLEC, KLOT, KOKS, KVAŠ, KÝBL, LEICH, LÍDR,
LOOK, LUNA, MYSL, NOTY, OBAL, OCKO, OKÁČ, OKNO, OKUS, ONEN, OVES,
POUŤ, ROHY, ROŠT, STOA, ŠMAK, ŠTYCH, TAPA, TRKY, ÚPON, URNY, UZEL,
UZLY, VLACH, VNUK, WOOD, ZMOL, ZOEA, ZPĚV, AMOKY, BOUŘE, BRÝLE, ELITA, EMOCE, MISKA, MYRHA, OFINA, OSTNY, RUSKO, UFONI, ZAJÍT,
ADORNO, ALAMAN, DÁLKAŘ, CHRÁNIČ, LAPILI, NÝMAND, OVÁLNÝ, UTKÁNÍ,
ÚZKOST, CIKÁNKA, DOBYTČE, OHRYZEK, PUKLINA, SEDLINA, TKANINA
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Radost ze života, pevné zdraví,
mnoho pracovních i osobních úspěchů v roce
2021 vám všem přejeme z městyse Sloup.

Zpravodaj městyse Sloup
Vychází 4x ročně.
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