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SloupSký 
zpravodaj
vážení spoluobčané,

začíná nám v těchto dnech další letní sezóna. Dovolíme  
si říct, že poslední měsíce byly pro nás složité a přestože jsme 
zažili ve vedení úřadu již mnoho (povodně, apod…), tak 
opatření zavedená v souvislosti s nákazou koronaviru nás 
všechny opravdu překvapila.

V této situaci se ukázalo, že umíme držet spolu a že nám 
všem jde především o naše zdraví. Bylo obdivuhodné, kolik  
z Vás nám nabízelo pomoc a bylo skvělé, že jsme si pomáhali 
i v rámci sousedských vztahů. Nemá cenu tady vyjmenová-
vat každého z Vás, kdo přiložil ruku k dílu a pomohl tuto 
situaci zvládnout. Museli bychom začít u šicí dílničky paní 
Lischkové, která poskytla zázemí a materiál na šití roušek, 
o Vlastě Matějíčkové nemluvě. Ta šila roušky dnem i nocí, 
materiál sháněla pro ostatní. Zaměstnanci obce denně za-
jišťovali chod obce, pracovníci samoobsluhy, pošty, a tak 
bych mohl opravdu jmenovat mnoho dalších. Dá se říct,  
že jsme společně tuto situaci zvládli. 

Rádi bychom Vás jen upozornili, že letní měsíce přive-
dou do naší obce velké množství návštěvníků a riziko se tak 
úměrně tomuto počtu zvýší. Buďme proto obezřetní jako do-
posud a dbejme na to jak a s kým léto prožijeme. 

Podařilo se nám připravit program Lesního divadla. 
Věříme, že si na své přijdou děti i dospělí. Podrobný program 
je vložen do tohoto zpravodaje obce. Letos jsme se rozhod-
li nepořádat letní akci „Benátská noc“ na koupališti. Je to 
právě z důvodu možného rizika, které jsme vyhodnotili, jako 
nepřijatelné.

Koupaliště také zahájilo svůj provoz v měsíci červnu. 
Otevřené je denně od 8:00 – 22:00 hodin. Do 18:00 hodin je 
vybírán poplatek za vstup do areálu.

V letošním roce se uskutečnila brigáda na koupališti, 
které se zúčastnila řada z Vás a s některými jsme se setka-
li i na brigádě v areálu Lesního divadla. Všem Vám patří 
poděkování za přiložení ruky k dílu a za pomoc.

V těchto dnech měníme u tříděného odpadu nádoby. Jed-
ná se o kapacitně větší a měli bychom tím zvládnout větší 
pořádek na těchto místech. V ulici Potoční jedno místo 
ještě přibude. Prosíme občany, aby při naplnění kontejnerů 
neukládali odpad vedle těchto kontejnerů a dle možností se 
pokusili odpad odnést na další místo k tomu určené. Naši 
pracovníci opakovaně uklízí u kontejnerů, ale mnohdy přes 
víkend se odpad nahromadí a je to nepěkná podívaná. Uk-
ládáním odpadu mimo určené nádoby dochází k znečišťování 
veřejného prostranství. Většinou toto není práce místních 
občanů a za to Vám patří poděkování.

S přáním slunných letních dní 
vedení obce

starosta
tel. 722 910 075, email: starosta@sloupvcechach.cz
místostarostka
tel. 722 911 516, email: mistostarosta@sloupvcechach.cz
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Brigáda na koupališti a v lesním divadle

Ve dnech 25. 4. 2020 a 13. 6. 2020 proběhly každoroční 
brigády, kdy jsme se společně se zastupiteli, členy místních 
spolků a všemi příznivci naší obce pustili do údržby areálu 
koupaliště a lesního divadla. I přes vládní opatření, která 
jsme museli v průběhu brigád dodržovat, panovala dobrá 
nálada a každý z nás odvedl pořádný kus práce. Tu někdo 
hrabal, tu někdo odvážel shrabané listí, tu někdo zametal  
a společnými silami jsme alespoň částečně pomohli připravit 
oba areály na nadcházející sezónu. Odměnou nám bylo opět 
výborné občerstvení, spokojené úsměvy všech pomocníků 
a účastníkům brigády na koupališti dokonce vstupné  
na koupaliště na celé léto zdarma. 

Děkujeme všem pomocníkům, kteří na brigády dorazili. 

Petra Veselá
 zastupitel obce a účastník brigády na koupališti

velikonoce

Letošní Velikonoce proběhly trochu netradičně, než 
známe. Některé děti byly zklamané, že nemohou na tradiční 
koledu nebo-li pomlázku a něco si vykoledovat - např. vajíčko 
od slepičky nebo nějakou dobrotu. Ale jaké to překvapení pro 
všechny, když zastupitelé a pomocníci, jako např. zaměst-
nanci školy či Vlastička Matějíčková, udělali všem dětem 
ze Sloupu balíčky. Sám pan starosta s paní místostarostkou 
všem dětem v pondělí dopoledne rozvezli koledu a snažili 
se dětem vytvořit úsměv na tváři. Tudíž VŠeM, kteří se na 
výrobě balíčku podíleli, patří velké poděkování. 

Děkujeme

kultura

Letošní rok nám zatím moc nepřál v tom, abychom zor-
ganizovali nějakou akci a mohli se sejít v hojném počtu. 
Čarodějnice si musel udělat každý po svém. Májku postavili 
naši hasiči, samozřejmě s ohledem na nařízení vlády. Dětský 
den jsme bohužel pro každoroční velkou účast návštěvníků 
odložili na příští rok. Pevně doufáme, že vše si budeme moci 
plně vynahradit.

Na září nebo říjen chystáme zájezd do vinného sklípku 
nebo po památkách. Takže doufáme, že nám to situace kolem 
pandemie dovolí a budeme moci něco opravdu uskutečnit.

Do Kulturní komise jsme srdečně přivítali novou členku  
s její pomocnicí.

Přejeme všem krásné prázdniny, krásně prožité léto  
a hlavně pevné zdraví.

Členové kulturní komise



 

Na školní zahradě jsme nechali zrenovovat a rozšířit 
pískoviště, které si to po 20 letech zasloužilo. Ze strany  
ke hřišti máme nové oplocení. Na svém místě už stojí i nové 
herní prvky vyrobené panem Bittmanem.

V dubnu jsme zapsali 4 prvňáčky a v květnu jsme opět 
naplnili kapacitu mateřské školy, která je 60 dětí.

Za kolektiv ZŠ a MŠ Sloup v Čechách Vám přeji, krásné  
a klidné léto.

Michaela Suchardová, ředitelka školy

zŠ a MŠ Sloup v Čechách

Máme za sebou další školní rok, na který budeme ještě 
dlouho vzpomínat.

Když jsme se s dětmi loučili před jarními prázdninami,  
nikdo z nás netušil, že se s některými dětmi osobně setkáme 
až při předávání vysvědčení. Pandemie nás všechny zaskočila. 
Učitelé si museli zvykat na úplně jiný způsob práce a pro děti  
to znamenalo daleko více samostatnosti.

Díky skvělé práci našeho IT specialisty a vstřícnému přístu-
pu všech zainteresovaných (učitelé, děti, rodiče) jsme mohli  
od druhého dne karantény rozjet video-výuku. Školáci měli 
každý den možnost účastnit se vyučování na dálku, poslouchat 
svoji paní učitelku, odpovídat na dotazy, sami se ptát, slyšet 
ostatní spolužáky. chvíli jsme se s tím všichni prali. Ale Google 
učebna se postupně stala nedílnou součástí naší výuky, kte- 
rou budeme využívat i dalších letech. Nedostatek zařízení v ro-
dinách jsme řešili zapůjčením školního tabletu.  Od 25. 6. jsme 
výuku na dálku zkombinovali s přímou výukou ve školách. 

Také děti z mateřské školy byly v kontaktu se svými učitelka-
mi, které jim posílaly výuková videa s básničkami, vědeckými 
pokusy, a předškoláci měli i pracovní listy.

Všem rodičům, dětem i učitelkám bych touto cestou chtě-
la poděkovat, jak se svých úloh zhostili a ve zdraví jsme  
se dočkali konce školního roku.
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Průběh závodu se odehraje z převážné části na trase Sloupského vyhlídkového okruhu s nádher-
nou okolní přírodou a úžasnými výhledy po krajině. Běh bude následně pokračovat směrem na vrch 
Slavíček a z něj až do areálu Zámecké zahrady na Svojkově, kde bude zároveň i cíl. Součástí závodu 
bude tradičně i pěší výšlap.
Budou připraveny aktivity pro děti a nebude chybět ani občerstvení. 

                                                                                                                           Těšíme se na Vás

Členové Okrašlovacího spolku Sloup
Vás srdečně zvou na 4. ročník legendárního 

Běhu Slavíček v neděli 4. 10. 2020.
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otevírací doBa knihovny 
v doBě prázdnin

7. 7., 21. 7., 4. 8. a 18. 8. 2020

v čase od 16:00 do 17:30

Veřejný internet je opět k dispozici.

Školáci ve sloupské knihovně

Naše knihovna se v minulém roce stala členem Svazu kni-
hovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP). 
Díky tomu jsme se mohli zúčastnit projektu „Už jsem čtenář - 
Knížka pro prvňáčka“. Nedílnou součástí tohoto projektu jsou 
aktivity, které jsme s dětmi v naší knihovně uspořádali v průběhu 
školního roku. 

Nejprve jsme si prvňáčky pozvali do knihovny, abychom 
je seznámili s prostředím knihovny, se systémem uspořádání 
knížek. Děti si mohly knihy prohlédnout a vybrat si, ze které jim 
kousek přečteme. Také si mohly přinést a představit nám svou 
oblíbenou knihu.

Další akcí spojenou s projektem bylo setkání s paní ilus-
trátorkou Anetou F. Holasovou, aby nám představila své krásné 
obří leporelo pro děti „Tonča a krasojezdec“. Za tento svůj ilus-
trátorský počin získala mimo jiné 2. místo za Nejkrásnější knihu 
roku 2019. Žákům 1. a 2. třídy přečetla paní Holasová veselé 
verše z leporela a pak s nimi vyráběla barevné pohyblivé kolo-
toče z papíru. Děkujeme obci za finanční příspěvek na tuto milou 
akci.

Odměnou pro děti, za úspěšné absolvování projektu, je kníž-
ka pro prvňáčka. Původní česká novinka, která byla napsána a 
ilustrována výhradně pro účastníky projektu. Tuto knihu jim 
slavnostně předáme na konci školního roku.

Abychom do naší knihovny nalákali i starší žáky, připravili 
jsme si pro ně povídání o dobrodružném životě spisovatele An-
toana de Saint-exupériho. Mohli si prohlédnout různá vydání 
Malého prince s krásnými ilustracemi. Nakonec zkusili nakreslit 
vlastní ilustraci oblíbené knížky, nebo příběhu, o kterém nám 
pak povyprávěli.

Všechna setkání se žáky v naší knihovně byla oboustranně 
přínosná a velmi milá, proto bychom i v příštím školním roce 
rádi uspořádali něco podobného.  

Krásné léto Vám přejí zaměstnankyně sloupské knihovny 
Vlasta Matějíčková a Šárka Materková.


