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SloupSký 
zpravodaj
vážení spoluobčané,

od posledního zpravodaje uplynulo několik měsíců, proži-
li jsme společně další letní sezónu v naší obci. Byla opravdu 
zvláštní vzhledem k situaci s nákazou. Jsme rádi, že situace  
v obci je relativně příznivá a že dodržujete potřebná hy-
gienická opatření. Přinášíme Vám aktuální informace z obce 
i úřadu.

z úřadu:
Na podzimním zasedání zastupitelstva jsme otevřeli 

problematiku obecně závazných vyhlášek obce a schválili 
jsme nově vyhlášku o poplatku ze psů. V této vyhlášce se nez-
vyšuje aktuální sazba poplatku, pouze se upravují dle záko-
na skupiny obyvatel, kteří poplatek hradí a v jaké výši. Další 
vyhláška, kterou zastupitelé schválili, je vyhláška o poplatku  
z pobytu. Dříve se tento poplatek jmenoval rekreační 
poplatek a poplatek z ubytovací kapacity. Dnes je toto zahr-
nuto v poplatku z pobytu. Tato vyhláška bude s platností od 
začátku roku 2021. Poskytovatelé budou tento poplatek vy-
bírat od hostů a odevzdávat do pokladny obce. Zastupitelé 
se domluvili, že by část vybraných finančních prostředků 
byla použita na úklid a úpravu obce v turistické sezóně a část 
prostředků by obec investovala do zlepšení kvality pobytu 
rekreantů v naší obci. Tuto část prostředků bychom rádi řeši-
li společně s poskytovateli ubytovacích kapacit v naší obci na 
setkání, které bychom rádi pravidelně pořádali. Tito poskyto-
vatelé mají přehled o potřebách rekreantů v obci.

V současné době probíhá další etapa opravy kaple svatého 
Jana Nepomuckého. Naše žádost o dotaci byla úspěšná  
a získali jsme z ministerstva kultury 250 tis. Kč, které 

společně s naším příspěvkem použijeme na opravu a sta-
tické zajištění krypty kaple. Bohužel se rozšířil nešvar s par-
kováním v blízkosti kaple, a to nejen osobních vozidel, ale  
i karavanů a obytných vozů. Proto jsme instalovali na přístu-
pové cesty ke kapli závory.

Další žádost o dotaci, kde jsme zatím úspěšní a čekáme 
na finální hodnocení, je dotace na opravu sociálního zařízení 
ve škole a oprava kuchyně školy, včetně nového zařízení. 
Celková výše dotace je 2,5 mil. Kč. V těchto dnech probíhají 
výběrová řízení na dodavatele a pokud i hodnocení posky-
tovatele dopadne dobře, tak bychom mohli v létě příštího 
roku předat nové prostory ve škole k užívání dětem i zaměst-
nancům.

   Připravujeme na pracovních setkáních i další projekty, 
které jsou potřebné. Například oprava střechy školy, oprava 
mostů v obci, příprava projektu na sportoviště a další. Co 
nás však bude čekat v nejbližších měsících je rekonstrukce 
vedení elektřiny v části obce a s tím související rekonstrukce 
veřejného osvětlení. Toto je zásadní akce pro obec i obecní 
rozpočet.

V současné době máme k dispozici projekt a rozpočet. 
Následovat bude výběrové řízení na dodavatele a pokud ČEZ 
distribuce oznámí termín zahájení prací, tak v souběhu bude 
probíhat i tato akce.

   V letošní sezóně jsme opět pořádali vystoupení v le-
sním divadle, omezili jsme další kulturní akce, abychom do 
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   Když jsme u kontejnerů, tak bychom zmínili kontejnery 
na bioodpad. V letošním roce je opravdu velký zájem a takové 
množství jsme dosud neodváželi. Upozorňujeme, že kom-
postárna v zimním období není v provozu, a proto budou kon-
tejnery na konci října odvezeny a plánujeme v příštím roce opět 
s umístěním v měsíci březnu (dle počasí).

   Rádi bychom poděkovali všem, kteří věnujete čas údržbě  
a opravě vašich nemovitostí a mnohdy i přilehlých cest  
a cestiček. Velmi si vážíme takového to zvelebování a za to, jak 
naše obec vypadá v očích návštěvníků, Vám všem patří veliký 
dík.

   Pomalu se připravujeme na zimní období. Slibují nám dle 
pranostik dlouhou zimu a hodně sněhu. Uvidíme, jak se před-
povědi vyplní. Nicméně snažíme se připravit v těchto dnech 
techniku a společně to určitě zvládneme.

   Tradiční vánoční jarmark připravujeme ve spolupráci  
s místními spolky, podnikateli i dalšími občany na sobotu  
28. 11. 2020. Pokud nám současná situace nepřipraví překážky 
v konání, tak se na Vás už teď těšíme. Zároveň bychom Vás 
chtěli požádat o pomoc s hledáním vánočního stromu do 
parku, který tradičně zdobíme. Pokud byste měli nápad, nebo 
dokonce máte strom, který je již pro zahrádku přerostlý, tak 
nám dejte vědět na obecní úřad.

Přejeme Vám mnoho zdraví a energie v podzimním čase. 

starosta
tel. 722 910 075, email: starosta@sloupvcechach.cz

místostarostka
tel. 722 911 516, email: mistostarosta@sloupvcechach.cz

Co nového v zŠ a MŠ?

Prvního září jsme zahájili školní výuku. Do Základní ško-
ly nastoupilo 47 žáků. Učíme ve čtyřech třídách. Do 
prvního ročníku přišlo jen pět dětí, ale jsou velmi šikovní a 
už umí první slabiky. Učí se s paní ředitelkou a část před-
mětů s druháky. Druhá třída o jednoho žáka posílila, je 
jich 14. Je to náš nejpočetnější ročník, který vede p. uč. 
Eva s asistentkou Veronikou. Třetí ročník se učí spolu se  
čtvrťáky pod dohledem p. uč. Lenky a asistentky Jany.  
A nejstarší páťáky krotí p. uč. Alenka. S anglickým jazykem 
nám pomáhá p. uč. Bělka a odborníkem na přírodovědu je 
p. uč. Zuzka. Odpoledne děti tráví ve školní družině nebo v 
dětském klubu (financovaný z evropských fondů). Letos jsme 
neotevřeli odpolední kroužky kvůli koronavirovým opatřením.

Tato omezení se týkají i různých soutěží, společných akcí ma-
lotřídek, návštěvy partnerské školy ze Stolpenu.

V září jsme s dětmi podnikli výlet do Liberce, navštívili jsme 
botanickou zahradu, kterou nás provedla maminka jednoho 
žáka a Eko park, ve kterém se děti seznamovaly se čtyřmi živly.
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obce, potažmo do areálu koupaliště, nezvali velké množství 
návštěvníků, a i přesto po finanční stránce kultura v létě ne-
byla ztrátová. Lesní divadlo po odečtení nákladů na soubory 
i poplatky skončilo se ziskem přes 100 tis. Kč. Na září se nám 
navíc podařilo domluvit pronájem areálu lesního divadla na 
týdenní natáčení za 70 tis. Kč Tyto peníze budou použity po 
dohodě zastupitelů na opravu v areálu. Uvidíme, jestli výsledek 
filmařů poznáte ve vysílání naší televize, nebo jestli výsledek 
bude stejný, jako v minulosti natáčení reklamy na koupališti.

z obce:
Jedním z nešvarů v naší obci je parkování na místních  

i krajských komunikacích. A nejedná se jen o návštěvníky  
a rekreanty, ale v poslední době i o naše občany. Rozumíme 
tomu, že doba je taková, že jedno vozidlo v rodině již je málo, 
ale situace je mnohdy tak špatná, že v případě průjezdu 
záchranných složek jsou některé komunikace bohužel těmito 
parkujícími vozidly zablokované a není možný průjezd. Rádi 
bychom tímto připomněli zákon č. 361/2000 Sb. o provozu 
na pozemních komunikacích. Dle tohoto zákona není možné 
stání vozidel na komunikaci v místě, kde nezůstane volný jízd-
ní pruh min. 3 metry široký pro každý směr jízdy. V praxi to 
znamená, že u jednosměrné komunikace (v obci nemáme) zůs-
tane volný pruh šíře min. 3 metry. U obousměrné komunikace 
je to celkem min. 6 metrů. To v naší obci mnohdy neměří ani 
celá komunikace, proto v těchto místech je stání zakázáno.

 
Na konci září již tradičně proběhl svoz velkoobjemového  

a nebezpečného odpadu. Je to již tradiční termín, který dodržu-
jeme a opakuje se. Jedná se o podzimní víkend spojený se svát-
kem Václava 28. 9. a poté jarní velikonoční víkend. Tentokrát 
počasí opravdu nepřálo, zejména v sobotu, a proto byla účast 
menší. Na jaře budou opět kontejnery připraveny.

Mateřskou školu navštěvuje 60 dětí. Kapacitu máme 
plně obsazenou. Děti jsou rozděleny do tří tříd. Oddělení 
Broučků, těch nejmenších vedou p. uč. Jaruška a Marké-
ta a asistentka Mirka. Starší děti navštěvují třídu Motýlků  
s p. uč. Julií a Soňou. Nejstarší, všichni předškoláci, se přip-
ravují na vstup do školy s p. uč. Radkou a Simonou.

Ve Sloupu v Čechách 29. 9. 2020
Michaela Suchardová, ředitelka školy
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Mladí Hasiči SdH Sloup v Čechách 
při ddM Smetanka

Kroužek byl založen v roce 2017 pod domem dětí a mládeže 
Smetanka Nový Bor při SDH Nový Bor. Začátkem roku 2020 
kroužek působí pod již domovskou SDH Sloup v Čechách. 
SDH SLOUP V ČECHÁCH nefunguje jen jako výjezdová jed-
notka, ale vychovává si i mladé hasiče. V tomto roce navštěvuje 
kroužek 26 dětí.

Mezi akce kroužku v roce 2020 patří výstup na Tolštejn, kde 
si po cestě ml. hasiči splnili kvízové úlohy s námětem požární 
ochrana, nahoře je samozřejmě čekala malá odměna.

V měsíci březnu ml. hasiči samozřejmě nezapomněli na se-
niory. Navštívili dům s pečovatelskou službou v Novém Boru, 
kde seniorkám předali květiny k MDŽ a zopakovali jim základy 
požární ochrany a první pomoci.

Do našich dalších akcí bohužel zasáhl COVID -19, ale i přes-
to jsme zůstali všichni v kontaktu. Děti plnily přes PC různé 
úkoly, malovaly obrázky a posílaly zdravice pro své kamarády.

Jen co nám to situace umožnila, obnovili jsme opět naše 
schůzky. Děti si procvičovaly požární útok z cisterny JSDH 
Sloup v Čechách, a zdolávaly překážky.

Počátkem června jsme pro děti a rodiče připravili dětský den 
spojený s PÁLENíM ČARODEJNIC, na které se děti těšily už 
od zimy.

Školní rok jsme ukončili opékáním buřtů a víkendovou akcí 
pro děti a rodiče „HASIČI NA VODĚ“. Akce „HASIČI NA 
VODĚ“ – proběhla pro velký úspěch již po druhé.

První červencové dny jsme strávili na čtyřdenním 
soustředění v „KEMPU ČERNÁ LOUŽE“. Děti si zde uži-
ly mnoho legrace, dobrodružství a překvapení. Program pro 
děti byl pestrý, hasiči z Rynoltic nám udělali pro děti pěnu, 
JSDH Hrádek nad Nisou nám předvedl svůj vozový park, vy-
bavení vozů a děti si mohly vyzkoušet zásahový požární oblek 
a dýchací přístroj. Další den byl ve znamení zdravovědy. Děti 
si zopakovaly zásady první pomoci, zkusily si resuscitaci na 
cvičných figurínách zapůjčených od ZZSLK. Dále se oblékly 
do ochranných oděvů, které se používají při nákaze COVID-19.

Jako veliké překvapení byla pro děti LETNí VÁNOČNí NA-
DíLKA. Děti si užily nejen stromečku, cukroví, řízku a koled 

ale i vánočních dárečků. Soustředění jsme ukončili ve velkém 
stylu. Navštívila nás policie ČR z libereckého kraje. Děti shléd-
ly práci psovoda, cizinecké policie a hlídkové policie. Děti si za 
svou účast na soustředění vysloužily diplomy a medaile, které 
jim přijel předat pan ŠTĚPÁN.

Celé prázdniny se děti účastnily požárních hlídek při před-
stavení v lesním divadle ve Sloupu v Čechách.

V měsíci září jsme měli dvě akce, a to 5. 9. 2020 –„Ahoj 
Léto“ v Novém Boru na koupališti, kde naši mladí hasiči před-
vedli překážkovou dráhu. Také hašení ze džberové stříkačky do 
nástřikového terče a na plechovky. Po té na koupaliště přijeli 
hasiči JSDH Sloup v Čechách udělat pro děti pěnu u které ml. 
hasiči asistovali. 

Hned druhý den 6. 9. 2020. v Brništi v kulturním domě na 
okresní konferenci okresního sdružení SDH předvedly děti 
ukázku dopravní nehody s větším počtem raněných. Ke konci 
ukázky hasiči přednesli zásady a prevenci u dopravních nehod.
Hasičský kroužek není jen o hasičském sportu a vědomostech. 
Hlavní myšlenkou je pomoc druhým, empatie, soucit, sou-
držnost a radost z každého setkání.

Tímto chceme poděkovat za spolupráci a pomoc kroužku.
Městu Nový Bor, který tento kroužek podporuje od roku 
2017, DDM Smetance za skvělou spolupráci a podporu při 
společných akcích, domovské SDH Sloup v Čechách, obci 
Sloup v Čechách za materiální a morální podporu, kempu 
Černá Louže u Rynoltic za zázemí  na letním soustředění, 
JSDH Rynoltice za pěnu, kterou našim hasičům na soustředění 
připravili, JSDH Hrádek nad Nisou za skvělou ukázku pro ml. 
hasiče, ZZS LK za zapůjčení ochranných pomůcek a figuríny, 
PČR Libereckého kraje za ukázku pro ml. hasiče, panu Davi-
du Sobotkovi za organizaci ukázky PČR. V neposlední řadě, 
rodičům a příznivcům za ochotu a spolupráci při kroužku.

 
Tým vedoucích mladých hasičů Sloup v Čechách
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otevíraCí doba kniHovny 
v nouzovéM režiMu

úterky a čtvrtky vždy
v čase od 16:00 do 17:00

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
 Ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách

ohlédnutí za létem… 
v domově důchodců a nejen za ním

Do všech životů, a tím i do našeho společného bytí zasáhl 
nezvaný host jménem COVID 19. Nikdo jej nezval ani nevítal, 
přesto je tu s námi již od jara. Způsobil uzavření objektu 
návštěvám a smutek v duši všech, kteří se nemohli setkávat se 
svými blízkými. Myslí nám šly obavy o zdraví a bytí, a tak jsme 
se snažili důsledně respektovat veškerá vydaná nařízení. Ome-
zili jsme společné akce jen na malá interní setkávání a zábavu. 
Dokonce jsme zrušili i tradiční Zahradní slavnost, na kterou 
se vždy velmi těšíme. Nebyli jsme ale tak úplně odříznutí od 
světa, díky sociálním sítím jsme byli v kontaktu s rodinami  
i dalšími našimi příznivci. A myslím, že zejména díky úžasným 
zaměstnancům domova a chápavým klientům a jejich rodinám 
jsme tento čas přestáli bez újmy. 

Malou náplastí a odměnou za statečnost byla 10. 9. jediná 
společná akce, a to Rozloučení s létem, na kterém zahrál náš 
oblíbený hudebník Ruda. Nebyla zde z ochranných důvodů 
žádná veřejnost, ale i tak jsme si to společně užili… grilování, 
hudba, tanec a společné setkání.

Nicméně doba „covidová“ neskončila, a tak opět nastáva-
jí omezení, která se nám nemusí líbit, ale jsou nezbytná pro 
zdraví nás všech, ale zejména pro křehké zdraví našich seniorů.

Pevně věřím, že to „dáme“ i tentokrát bez ztráty kytičky ne-
boť jsme nyní trochu lépe připraveni i informováni a budeme 
se těšit na společná setkávání v lepších časech.

knihovna Sloup v Čechách

 Do naší knihovny dorazila velká hromada knih z výměnného fon-
du českolipské knihovny. Také jsme zainvestovali do nákupu knih zcela 
nových. Přijďte je omrknout v nové otevírací době.

těší se na Vás pracovnice knihovny
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