
Starosta úvodem

Vážení spoluobčané.
  Dovolte  úvodem,  abych  připomněl,  že  se  blíží  čas  dovolených  a  prázdnin,  což  přináší  naší  obci 
zvýšený počet turistů a rekreantů. Bohužel ne všichni přijedou do naší obce pouze odpočívat a kochat se 
krásami naší obce a okolí. Buďte prosím všímaví a v případě nějakých problémů neváhejte kontaktovat 
buď  mne  nebo  paní  místostarostku  popř.  volejte  policii  a  předejdeme  tak  možným problémům už 
v zárodku.
Nejde se nezmínit  o problémech na koupališti.  Koupaliště je dosud uzavřeno z důvodu rekonstrukce 
sociálních zařízení ,ale spousta návštěvníků se přesto na koupaliště vydává. V lepším případě přelezou 
plot, ale stává se i , že prostě vykopnou plaňky. Když je zaměstnanci koupaliště osloví, jsou mnohdy 
hrubí a sprostí. Budeme se v letošním roce snažit přísněji postihovat tyto výtržníky, abychom udrželi 
pořádek. Již několikrát se stalo, že po příchodu pracovníků na koupaliště, bylo zjištěno poškození areálu 
(poničené zábradlí, převrácené popelnice, vytržená voda apod.) Věřím, že toto není práce naší mládeže, 
ale že to dělá někdo z cizích návštěvníků. V případě dopadení těchto vandalů jim napočteme všechnu 
způsobenou škodu. 
Dále bych chtěl poděkovat všem zastupitelům i občanům, kteří se aktivně podílejí na chodu naší obce.
V poslední  době mne stále  častěji  žádáte o vysvětlení  nového zákona, který se týká odběru vody a 
nakládání  s  odpady. Budeme jednat  na odboru životního prostředí  v Novém Boru a žádat  přesnější 
výklad zákona a informace získáte na některém z příštích veřejných zasedání zastupitelstva. 
Závěrem mi dovolte Vás pozvat na nejbližší akce pořádané v naší obci.

Jaromír Studnička
    starosta obce

Slavnostní otevření sezóny na koupališti
V sobotu 2. června Vás zveme na slavnostní zahájení sezóny na koupališti. Začátek je od 19.00 hodin. 
K tanci  i  poslechu  hraje  skupina  STRATOS.  Občerstvení  a  místa  k  sezení  zajištěna  v dostatečném 
množství a kvalitě. Přijďte se pobavit a vyzkoušet , jak je koupaliště připraveno na následující sezónu.

Dětský den
V neděli  3.  června kulturní  komise společně se základní  a  mateřskou školou připravili  pro děti  na 
koupališti Dětský den. Množství soutěží pro děti všech věkových kategorií, skákací hrad, projížďky na 
koních , vyjížďky na loďkách a připravena je i velká balónková show.Hraje skupina SEPTIMA. Začátek 
je od 14.00 hodin.
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Lesní divadlo

Vážení příznivci lesního divadla. I v letošním roce jsme připravili před zahájením divadelní sezóny pod 
vedením kulturní komise , některé úpravy a zlepšení naší skvělé divadelní scény. Jedná se především o 
přidání další řady lavic a  příprava podia. Současně na podiu  přibude i druhá brána. Na květen byly 
svolány dvě brigády. První z nich se konala 5. května a  zúčastnilo se 5 osob. Natíral se materiál pro 
podium a byly trochu obavy, jestli při druhé brigádě bude dostatek lidí na práci. Ta se konala 19.května 
a hlavním cílem byla montáž dřevěného podia. Díky přípravným pracím, kterých se zúčastnili p.Sobota 
Václav, Kouklík Václav, na technické přípravě se podílel p. Vrána a dopravu zajistil p. Sobota Miloš, se 
mohlo v sobotu ráno začít. Počasí nám přálo, a když se začali scházet první brigádníci v čele s Mirkem 
Novákem, který zajistil i potřebné nástroje, mohlo se začít. Po krátké chvíli bylo jasné , že tato brigáda 
co do návštěvnosti bude lepší, a když se počet účastníků vyšplhal na číslo 17, tak bylo jasné, že je dost 
lidí, kteří chtějí pomoci. Jedna skupina vybudovala podium, další uklízela areál divadla a do odpoledne 
bylo vše hotovo a vybudováno. Dík patří všem účastníkům této brigády:  tj. p.Nedvěd, Vacek, Kudi, 
Novotný, Rývora,  Prokeš, Lissner H.,  Novák M., Novák M. junior,  Kouklík P.,  Pejčinovič,  Souček, 
Spáčil,  p.Krčmářová,  p.Aurerspergerová  a  neměli  bychom zapomenout  ani  na základní  školu,  která 
rovněž pomáhala při úklidu lesního divadla. 
Na jiném místě tohoto zpravodaje je podrobný program Lesního divadla 2007. Kulturní komise v čele 
s Mirkem Rývorou udělala kus dobré práce při přípravě tohoto programu a nezbývá než popřát pěkné 
počasí a hodně spokojených návštěvníků.

Televize MDR

V sobotu 26. května v 18.10 odvysílala německá televize MDR dokumentární pořad o naší obci. Se 
zájmem jsme očekávali tento dokument a byli jsme příjemně překvapeni jeho kvalitou. 31.5 2007 ve 
čtvrtek bude tento pořad opakován od 13.30 na programu MDR.  Poděkování za propagaci naší obce 
proto patří všem členům televizního štábu, který se na přípravě podílel, dále panu Dr. Schollemu, který 
toto natáčení zprostředkoval a v neposlední řadě i všem občanům, kteří byli vzniku tohoto dokumentu 
nápomocni.

Koupaliště

Od počátku letošního roku jsme začali na koupališti s přípravou na další sezónu. Vytýčili jsme si priority 
a začali je realizovat. Do současné doby na koupališti byly vybudovány další kamenné zdi na terasách, 
upravena terasa u občerstvení, nových obkladů a dlažby se dočkalo dámské sociální zařízení, vzniká 
rozvod vody po areálu koupaliště, který bude využíván pro rozvod užitkové vody po areálu, přibylo 
další  zastřešené  posezení  pro  případ  nepříznivého  počasí.  Do  začátku  sezóny  vyřešíme  problémy 
s elektroinstalací pro karavany a od června bude celý areál připraven pro návštěvníky. 
Na přípravě koupaliště se podíleli kromě p. Rejlka a Štence i pan Sobota a Kouklík.
Zvláštní  dík patří  firmám  JOSTAF a Borská stavební s.r.o.  ,  které pomohly s realizací  odborných 
prací. 
Brigádu na koupališti nám neodmítli ani naši rybáři a i jim patří dík.

Permanentky na koupaliště

Obecní úřad Sloup v Čechách v letošním roce jako dárek našim dětem zakoupil sezónní permanentky na 
koupaliště ve Sloupu. Permanentky jsou pro děti od 6 do 15 let a jediné, co je potřeba udělat, je donést 
nějakou  fotografii  Vašeho  dítka  na  obecní  úřad.  Možno  i  zaslat  elektronicky  na  email 
ousloup@mybox.cz.  V krátké  době  si  budete  moci  vyzvednout  permanentku,  která  umožní  Vašemu 
dítěti bezplatný vstup do areálu koupaliště pro celý letošní rok. S výjimkou kulturních akcí na koupališti, 
na které je určeno speciální vstupné.
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VYTRVALOSTNÍ ZÁVOD „OKOLO HAVRANÍCH SKAL“ SE VYDAŘIL!

V sobotu 19. května pořádala Minifarma národní vytrvalostní závody. Počasí nám přálo. Na start se postavilo 51 koní z celé 
republiky. V cíli závodníky vyhlíželo na 300 diváků.

V kategorii pro začínající  jezdce na 25 km zvítězila Martina Studničková (Saleri) z JS Vrchovany Obrok. V této soutěži 
startovala i Minifarma. Nejlépe se umístila nejmladší závodnice Nikola Timoftejová na poníkovi Tomíkovi. Sbor veterinářů 
jí udělil pochvalu za výbornou kondici. V dostihu na 50 km těsně vyhrála po napínavém doběhu Eva Machková (Charlota 2) 
reprezentující  JK Shagya Vilémov. Na trati 75 km byla  jasně nejlepší juniorka Zuzka Hacaperková (Dolar) z JK Quinta 
Hvězda. Na královskou trať 100 km se vydali čtyři zkušení jezdci už ráno v 6:00. Atmosféra byla napjatá a všichni se do 
poloviny závodu drželi pohromadě. Nečekaně ze závodu pro zdravotní problémy odstoupila favoritka Kateřina Kyselá, která 
se  v minulém roce účastnila ME juniorů ve vytrvalosti.  Jedno kolo před cílem se zranil  černý hřebec Highlander  Petra 
Jadlovského. Jezdec okamžitě vzdal závod a neriskoval větší zdravotní problémy koně. Nakonec vítězně projela cílem Tereza 
Kopecká (Armanda S) z JK Veveří. Kompletní výsledky na www.vytrvalost.cz .

Na  průběh  závodu  zařazeného  do  republikového  žebříčku  dohlíželi  tři  rozhodčí  (hlavní  Antonín  Terber)  a  zdraví  koní 
kontrolovali tři veterináři (hlavní MVDr. Mojmír Dvořák). Technický delegát ze Zábřehu na Moravě zajišťoval regulérnost 
trati a technické zázemí.

Závodníci se radovali z cen spjatých s obcí. Volné vstupenky na hrad věnoval pan Volman, kopec dobrých kremrolí upekl 
pan Rábl. V potravinách u pana Vobeckého se zdarma rozdávala zmrzlina a propagační materiály.

Vítězové vyhráli poukazy na ubytování. Hlavními sponzory akce byli Miroslav Rojek (Doly Blína), Věra Šupinová (Maxov), 
J. Studnička (penzion u Studničků) a Stanislav Malec (Parkhotel Nový Bor). Nejlepší jezdec Českolipska vyhrál večeři pro 
dva v penzionu Sklípek. Spousta dalších věnovala drobné ceny (dorty, skleněné poháry, sušený chleba, …)

Moc  děkujeme  za  pomoc  všem dobrovolníkům.  Areál  dva  dny  hlídal  a  při  záchranné  akci  pomáhal  SDH Sloup  v Č. 
Zdravotní službu a plné ruce práce měla paní Jiřina Koulová. Sokolky „starší“ pomáhaly s organizací na základně. Obecní 
úřad nám zapůjčil technické vybavení (krásný moderní stan) a věnoval drobné ceny pro závodníky.

Mediální propagaci akce zajistilo RADIO CONTACT Liberec.
Zveme vás na návštěvu Minifarmy. Další zajímavá akce bude 4. srpna 2007. Pořádáme již tradiční jezdecké hry „O pohár 
Mikeše Pancíře“ Letos odstartujeme 8. ročník!!!

Za JK Minifarma Ljuba Stanojkovičová

Kultura

Ve dnech 9. a 10. června 2007 se konají v našem partnerském městě Stolpen tradiční historické trhy. 
Podrobný program této akce je vyvěšen na úřední desce obce. Město Stolpen Vás tímto srdečně zve.

Kulturní léto na koupališti

V letošním roce jsme připravily na našem koupališti některé kulturní akce, na které Vás tímto zveme:

3.8  BENÁTSKÁ     NOC
16.00 ADÉLA - hudební skupina
16.30 Dětská show s Dádou
17.30 ADÉLA - hudební skupina
20.30 Módní přehlídka - 1. vstup
21.00 TURBO - hlavní host večera
22.30 Módní přehlídka - 2. vstup
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 ADÉLA - hudební skupina

14.7 Poustevníkův country  festiválek

účinkují: KOP Nový Bor, Od 19:00 hodin
 KLIĎÁNKO Ústí nad Labem, 
 TOMÁŠ LINKA + PŘÍMÁ LINKA Praha

22.7  BIG BAND CL + Láďa Kerndl

Od 19:00 hodin

červenec                                      Hudební večery na koupališti                                      srpen

!! Vždy  ve  středu  !!           hraje  skupina  STRATOS            od  19:00 hodin
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