
Starosta úvodem

Přiblížily se nám velikonoce. Uplynul nějaký čas od posledního zpravodaje a proto bych rád 
shrnul co se za tu dobu událo. Po novém roce nás čekalo překvapení v novém stavebním zákoně, 
který měl být zjednodušením pro stavebníky a zatím nám přibyly formuláře a povinnosti. To 
znamená, že i některé projekty již připravené se zpracovávají znovu a s jinými bylo nutno počkat 
až do nového roku a teprve teď se projednávají. Snažíme se připravit tyto projekty co nejdříve, 
abychom mohli požádat o finanční prostředky na realizaci.
Zima skončila dříve, než  mohla pořádně začít, takže jsme Vám nemohli předvést  posypovou 
nástavbu na multikáru, kterou jsme v letošním roce zakoupili a upravili tak, aby ulehčila práci při 
údržbě komunikací v obci. Poděkování patří p. Silné z mechanizačního střediska za pomoc při 
montáži  sypače.  V současné  době  probíhá  oprava  komunikací  po  zimě  a  úklid  komunikací. 
Vzhledem k připravované výstavbě kanalizace v obci je tato oprava řešena provizorně.
 Dík patří všem občanům, kteří již začali s jarním úklidem a věřím, že i ostatní se brzy přidají. 
Rád bych poděkoval všem, kteří  nám pomáhali s přípravou maškarního plesu, který se konal 
v únoru v RS Jiskřička i sponzorům, kteří se zasloužili o hodnotné ceny v tradiční tombole.
Před letošní letní sezónou probíhá údržba na koupališti včetně stavebních úprav, dále se připravuje 
kulturní program v Lesním divadle i na koupališti. 

Děkuji Všem, kteří se aktivně podílejí na chodu naší obce a přivítám další návrhy na zlepšení 
života v naší obci.

   Starosta obce
Jaromír Studnička
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Lesní divadlo:

Již v zimních měsících roku 2006/2007 se začalo intenzivně pracovat na kulturním programu pro čtvrtou 
divadelní sezónu v Lesním divadle.Během listopadu 2006 byla na věži postavena nová střecha pokrytá 
dřevěnými šindeli a samotná věž byla dozděna řadou pískovcových kvádrů. V polovině ledna 2007 při 
ničivé vichřici vyvrátila veliká borovice mohutný mnohatunový pískovcový blok, který se zřítil přímo 
na podium divadla.Tuny písku a pískovcových kamenů jsou v současné době již odklizeny.
   Do zahájení divadelní sezóny bychom chtěli postavit dřevěné pódium o ploše 72 metrů čtverečných. 
Přidat 10 nových laviček pro dalších 80-100 diváků. V kamenné věži udělat vyhlídkovou plošinu se 
schodištěm a rozšířit zázemí herců. V pravé  části pódia, kde se zřítil pískovcový blok, připravujeme 
dřevěnou stěnu se stříškou ze šindelů a vraty,  podobnými naproti  v kamenné stěně a tím akusticky 
uzavřít celé podium. Byli bychom vděční za jakou-koliv pomoc ze strany dalších občanů Sloupu.
 
                                                                                         Z.Nedvěd - zastupitel

Pomník Emanuela Maxe:

Sloupský rodák sochař Emanuel Max patří, kromě hraběte Maxmiliána Kinského a Františka Břetislava 
Mikovce mezi nejvýznamnější osobnosti sloupských dějin. Narodil se v roce 1810. V 16 letech odešel 
do Prahy studovat uměleckou akademii. Vytvořil čtyři sousoší pro Karlův most v Praze, jeho další díla 
najdeme ve Vídni, na zámcích Sychrov a Kuks, v Karlových Varech, Liberci a Teplicích a samozřejmě i 
ve Sloupu. Byl jmenován čestným občanem města Prahy a ještě za jeho života zde byla odhalena jeho 
bysta.
   Sloupský pomník na jeho památku najdeme v parčíku u zámecké zdi u silnice do Nového Boru.V 
současné  době  je  pomník v zanedbaném stavu.  Po  roce  1945 byla  pamětní  deska  a  jeho medailon 
odstraněn.
    V  těchto  dnech  pracujeme  intenzivně  ve  spolupráci  se  sochařem  p.  Krausem  a  historikem 
Mgr.Smejkalem na obnově pomníku. Do začátku léta bychom jej chtěli za finanční pomoci přímých 
potomků rodu Maxů z Rakouska a Německa obnovit a slavnostně odhalit. Na příští rok připravujeme 
obnovení pomníku prezidenta T.G. Masaryka v parku u školy, při příležitosti 60.výročí, kdy byla v roce 
1948 jeho bysta odhalena a zanedlouho také odstraněna.
 
               

                                                                                             Z.Nedvěd - zastupitel

Přechod pro chodce:

V těchto dnech se dokončuje označení přechodu pro chodce a vyznačení tvaru 
křižovatky.  Docílili  jsme  tak  bezpečnějšího  přechodu  přes  komunikaci  při 
příjezdu  autobusem  od  Nového  Boru.  Upozorňujeme  Vás,  že  namalovaný 
přechod  neznamená  automaticky,  že  auto  zastaví  a  proto  věnujte  pozornost 
projíždějícím vozidlům před tím, než vstoupíte na přechod. Rodiče prosíme aby 
na toto upozornily své děti, které jezdí autobusem z Nového Boru. 



Informace z koupaliště

Od března jsem začali s přípravou na letošní sezonu. Po opravě střešní krytiny nad kuchyní a sociálkami 
následovala  likvidace  spadlých  větví  a  stromů.  Náhradní  stromy  byly  již  vysazeny  a  další  budou 
následovat. Dokončeno bylo stanoviště kontejnerů na parkovišti. Začali jsme s odléváním betonových 
noh k lavičkám. Při  stavebních pracích pomáhá radami i  jinak zastupitel  pan Novák. Patří  mu naše 
poděkování.  V nepříznivém  počasí  obkládáme  stěny  chat  palubkami.  Z dalších  prací  pro  nejbližší 
období bude následovat: obnova kamenných zdí, zpřístupnění sklepa pod Buriankou, dřevěné zábradlí, 
venkovní oprava chat, tapetování, nátěry atd.
Po úspěšném silvestrovském výstupu na Ortel, kterého se zúčastnilo 33 zájemců, budeme pokračovat 
v podobných akcích. První nejbližší bude cyklistický výlet do blízkého  lázeňského městečka Johnsdorf. 
Případným zájemcům vzkazuji: „Jakmile bude tepleji, trénujte aby trasa 33 km na kole, pěší prohlídka 
parku, městečka a motýlího domu byla pro vás potěšením. O výletě budete informováni.
                  

                                                                 Za koupaliště správce Milan Rejlek
Ze školy:

V uplynulých dnech byla ve škole slavnostně předána nově opravená třída dětem, které slíbily, že se o ní 
budou vzorně starat. I my za obecní úřad bychom rádi poděkovali všem, kteří se na této opravě podíleli. 
V nejbližší  době  připravujeme  ve  spolupráci  se  školou  další  údržbu  a  to  tentokrát  v tělocvičně  a 
v umývárně školky. 
Jsme rádi, když vidíme radost dětí a snahu a pomoc učitelek.
Děkujeme  a slibujeme, že budeme ve škole pokračovat dle možností obce.

Svoz objemného odpadu

Kontejnery budou letos připraveny na zahradě obecního úřadu:
 v sobotu 7.4 od 8:00 – 12:00 , 13:00 – 17:00
 v neděli  8.4 od 8:00 – 12:00 , 13:00 – 16:00 

HASIČI     OZNAMUJÍ  

TERMÍN     SVOZU    ŽELEZNÉHO    ŠROTU

V sobotu   7. dubna   od  8:00  hodin

Připravte prosím železný sběr, který chcete odvést ale  ponechte ho 
za Vaším plotem.



!! Upozornění !!          Problém s volně pobíhajícími psy.       !! Upozornění !!

Bohužel i přes upozornění a žádost ze strany obecního úřadu, tento problém přetrvává. 
Není možné, aby po obci volně pobíhali psi. Pokud tento problém urychleně nevyřeší 
majitelé  psů,  bude  to  muset  řešit  obecní  úřad.  A to  zřejmě  odchytem  těchto  psů. 
Upozorňujeme , že tato služba je finančně náročná. Majitel zaplatí za odchyt v případě 
vyzvednutí psa v útulku. Obec nehodlá vynakládat finanční prostředky  na odchyt psů o 
které  se  majitelé  nepostarají,  proto  může  poplatek  za  psa  v dalších  letech 
několikanásobně vzrůst, aby se tyto náklady pokryli. Zvažte proto, jestli není možné lépe 
zabezpečit své mazlíčky.

!! Upozornění !!          Problém s volně pobíhajícími psy.       !! Upozornění !!

Očkování psů (i koček) bude probíhat v pondělí 16. 4 2007
od  16:00 – 17:30 hodin  před budovou obecního úřadu.

Cena vakcíny  120,-Kč

Jezdecké závody
Naše  občanské  sdružení  bylo  založeno  v roce  1997.  Klub  je  členem  ČJF  a  jsme  zaregistrovaní  u 
Sportovní  unie  Českolipska.  Věnujeme  se  výcviku  dětí  a  mládeže  od  úplných  začátků  po  splnění 
zkoušek (jezdecká škola). Nejlepší jezdci získají licenci sportovního jezdce. 

V roce 2006 jsme začali připravovat koně na náročnou disciplínu s magickým názvem ENDURANCE. 
Jde o nový rozvíjející se sport. Vytrvalostní soutěže se běhají terénem a špičkoví jezdci si troufnou na 
tratě   dlouhé  160  kilometrů.  Výkonný  výbor severočeské  oblasti  nám odsouhlasil  pořadatelství 
oficiálních   závodů  s     názvem  „Závod  okolo  Havraních  skal“,  který  se  koná  19.  května  2007   
(sobota) v     areálu Minifarmy.   Divácky nejzajímavější dojezdy do cíle a veterinární kontroly soutěže na 
88 kilometrů očekáváme po 12:00. Slavnostní vyhlášení výsledků po doběhu všech jezdců okolo 15:00. 
Zveme vás na návštěvu. Do soutěže je již přihlášená mistryně republiky 2006 MUDr. Helena Terberová. 
Startovat budou 4 domácí koně a poníci a v sedle děti z Minifarmy.

Akce je organizačně velmi náročná. Za pomoc děkujeme Sokolkám starším a SDH Sloup. Naším cílem 
je  zajímavá akce,  která přiláká do Sloupu spoustu soutěžících z koutů celé  republiky.  Každou další 
pomoc bychom s radostí přivítali. 
Příklady:

- zapůjčení zahradních altánků (stan na čtyřech 
nožkách)

- věnování  cen  pro  soutěžící  (sklo,  sladkosti, 
poukazy na služby,…)

- zapůjčení reflexních vestiček pro pořadatele u 
silnic

- pomoc při ozvučení akce
Děkujeme  vám.  Za  pomoc  nabízíme  poukázky  na 
jízdy na koni zdarma na Minifarmě.
Za vedení klubu a pořadatelský tým
                                    Ljuba Stanojkovičová
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