
Starosta úvodem

Uplynul  měsíc od voleb a zastupitelé jsou seznamováni s projekty a činností obce. V tomto 
směru jsou v obci rozjednány velké akce a je složité zastupitelům objasnit současnou situaci a 
dohodnout další společný postup.Na obecním úřadě jsem postupně  seznamován s chodem úřadu a 
s problémy a starostmi obce. Tímto bych rád poděkoval paní místostarostce za její přístup a spolupráci. 
Věřím , že i nadále bude naše spolupráce pokračovat ve stejném duchu a ku prospěchu obce. 

 Rád bych poděkoval všem občanům za jejich práci v obci a i když jsem v úřadu první měsíc, 
poznávám, že je mezi námi hodně těch , kterým záleží na naší obci. A je jedno, jestli se jedná např. o 
naše rybáře, kteří zjistili , že nám do rybníka přitékal nějaký nepořádek a přestože se  nakonec ukázalo, 
že to nebylo nic závažného, vyhlásili jsme pohotovost všem záchranným složkám a řešili jsme to 
s životním prostředím.

Nebo jiný případ, kdy nám cizí občané vozí nepořádek do našeho katastru obce. Ještě než dojeli 
do lesa, už jsme měli na obecním úřadu informaci o něčem podezřelém. Druhý den další z občanů 
osobně na úřadu nahlásil kde se ten nepořádek nachází a vzhledem k tomu, že ho ještě nestačili vyložit 
v lese, tak jsme ho nechali ještě včas odvézt. 

Děkuji proto všem občanům, kterým není lhostejné, co se v naší obci děje. Byl bych rád, aby 
spolupráce mezi občany a obcí pokračovala i v budoucnu.

Blíží se čas vánoc a konec roku. Je to čas pohody , klidu a splněných přání. Přeji si, aby i ty 
letošní vánoce byli ve stejném duchu.  Sejdeme se v sobotu 30. prosince 2006 a společně se rozloučíme 
se starým rokem. Jako každoročně v parku u školy se zajištěným občerstvením a programem.

Chtěl bych všem občanům popřát klidné svátky a šťastný nový rok a poděkovat zastupitelům za 
jejich práci a všem za podporu, kterou mi v začátku starostování projevují.

  Starosta
      Jaromír Studnička
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Mikulášská besídka

V sobotu 2. prosince 2006  se uskutečnilo setkání rodičů a 
dětí na mikulášské 
besídce konané 
v rekreačním 
středisku STAP
 u p. Šedivého. 
Poděkování za pěkné 
odpoledne patří 
všem, kteří se na 
přípravě i průběhu 
akce podíleli.

Lesní divadlo

Sezóna v lesním divadle již skončila, ale 
práce pokračovali i na podzim. Byla 
vybudována střecha u věže. V listopadu 
byla svolána brigáda, která dobudovala 
vrchní řadu pískovcové zdi u věže. Divadlo 
je přichystané na zimu a v současné době se 
připravuje plán práce na jarní období.

Odpoledne moderoval  pan KAŇKA

Rodiče i děti v jednom kole

Nabízíme vám pohled na připravovanou 
výstavbu  vyhlídkové věže a penzionu
 Na Stráži.



Návštěva ze Stolpenu:

V pondělí 6. listopadu 2006 nás navštívili 
zástupci ze Stolpenu. Přijeli se pozdravit 
s novým vedením obce, domluvit 
podrobnosti spolupráce a pozvat nás na 
vánoční trhy, které se konají
 ve Stolpenu ve dnech  9. a 10. 12  2006
Další jednání je domluveno na leden 2007 
do Stolpenu, kde se domluví rozsah 
spolupráce v programu Interreg III.

Informace o kanalizaci

Rádi bychom Vás seznámili s aktuální situací. V současné době se připravuje projekt k územnímu 
rozhodnutí. Jsou do něj zapracovávány všechny možné trasy tlakové kanalizace a probíhají jednání 
s projektanty ohledně možných technických řešení. Zároveň se připravuje cena a v závislosti na ceně i 
délka kanalizace. 

Informace o lokalitě „U kapličky“

V této lokalitě už minulé zastupitelstvo rozhodlo o výstavbě rodinných domů a na nás je se pokusit tuto 
představu realizovat. I v této akci se v současnosti připravuje projekt k územnímu řízení a řeší se 
technicky zasíťování lokality a připojení sítí na stávající. Rádi bychom i zde vyjasnili technické 
podrobnosti a co nejdříve dospěli k ceně, protože od toho se bude odvíjet cena pozemků. Zájemci o tuto 
lokalitu již jsou a zajímá je především cena za pozemek a termín realizace výstavby sítí a komunikace. 

Volné pobíhání psů v     obci  

Bohužel toto je problém v naší obci. Upozorňujeme, že pokud by se tato situace nezlepšila, byli bychom 
nuceni přistoupit k odchytu těchto toulavých psů a jejich následnému umístění do psích útulků, protože 
tito psi jednak znečišťují naší obec a navíc v poslední době bylo zaznamenáno rozsypání a rozhrabání 
odpadkových košů v obci.

Pošta Sloup v Čechách

Přijme pracovníka na úklid pošty a na zástup při doručování zásilek při nemoci nebo čerpání 
dovolených. Bližší informace na poště nebo na tel. 487 753 370 p. Ouřada. Vhodné zéjmena pro 
důchodce nebo k mateřské dovolené.



Dne  14. 12 2006 od 17:00 hodin
 se uskuteční v     místním kostele vánoční koncert pořádaný základní školou ve Sloupu v Čechách.   
Účinkují žáci mateřské a základní školy a skupina  „KDEKDO“. 

Rybáři budou jako každoročně nabízet kapry pro štědrovečerní stůl a i letos bude prodej probíhat 
v moštárně. V pátek 22. prosince 2006 od 13:00 – 17:00 hodin.

Srdečně Vás zveme na poslední letošní veřejné zasedání zastupitelstva obce Sloup v Čechách které se 
koná v úterý  12. prosince 2006 od 18:00 hodin v jídelně MŠ a ZŠ.

Zastupitelé

Začala nám topná sezóna a když se k tomu přidá i inverzní počasí, tak některé dny tu máme pěkně 
začouzenou obec. A přitom někdy stačí jenom trochu dobré vůle, aby ten dým byl co možná nejmenší. 
Správně seřízený kotel, vyčištěný komín a kvalitní topivo vám usnadní práci, sníží náklady na vytápění 
a zlepší  ovzduší v obci.  Zamyslete se prosím každý z vás. 

Informace z obecního úřadu:

Z důvodu čerpání řádné dovolené se úřední hodiny na obecním úřadu o vánočních svátcích upravují 
takto:

27 – 28.12 2006 8:00 – 15:00 hodin
V případě potřeby po telefonické domluvě.

Poplatky za svoz komunálního odpadu budou v příštím roce vybírány od 8. ledna. Výše poplatků se 
v příštím roce nebude měnit, tj. 400,-Kč na osobu trvale žijící v obci
 nebo 400,-Kč na rekreační objekt.

Keramická dílna Zuzky Pištové
přeje všem Veselé vánoce a šťastný Nový rok

a oznamuje změnu otevírací doby.
Leden, Únor bude keramická dílna otevřena

pouze o víkendu.

Kontakty na představitele obce:
Jaromír Studnička starosta tel: 725 071171       starosta.ousloup@seznam.cz

                Jana Pejčinovičová     místostarostka  tel: 724 301118                    ousloup@mybox.cz

Zastupitelé:

Zdeněk Nedvěd Miroslav Rývora Stanislav Dřevínek
Jaroslav Vacek Michal Karásek Martin Novotný
Štěpán Bárta Jana Krčmářová Miroslav Novák
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