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SLOUPSKÝ 
ZPRAVODAJ
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do rukou letošní první zpravodaj. Od vy-
dání posledního zpravodaje došlo na obecním úřadě k něko-
lika změnám. Zastupitelé v prosinci na zasedání zvolili do 
vedení obce starostu Jaromíra Studničku a místostarostku 
Janu Pejčinovičovou. Druhou místostarostkou zůstala paní 
Jana Stinglová. Chtěli bychom tímto poděkovat zastupitelům 
za důvěru. V březnu ze zdravotních důvodů rezignovala paní 
Jana Stinglová na funkci místostarostky obce a zároveň  
se vzdala mandátu zastupitele. V nejbližších dnech oslovíme 
náhradníka do zastupitelstva obce. Zároveň nám chybí  
ve výborech a komisích několik členů. Rádi bychom tímto os-
lovili naše spoluobčany, aby se aktivně zapojili do dění v obci.

 
V sociální komisi máme paní Jarmilu Krotilovou, které 

pomáhá paní Alena Ducháčková. Jistě by k sobě uvítali 
ještě jednoho člena či členku. Náplní komise je kromě pravi-
delných gratulací k výročí našich spoluobčanů i například 
příprava vítání občánků apod.

V kulturní komisi dnes působí paní Ljuba Stanojkovičová 
s paní Alenou Ducháčkovou. Protože kulturní život naší 
obce je pestrý, tak je potřeba doplnit tuto komisi ještě o další 
členy. Kromě tradičních kulturních akcí v obci a na koupališti  
se komise podílí i na přípravě programu Lesního divadla.

Ve finančním výboru pracuje paní Lenka Lischková, 
Marcela Culková a Štěpán Bárta. Výbor máme schvále- 
ný 5tičlenný. Po mém automatickém odstoupení i Jany  
Pejčinovičové je třeba tento výbor doplnit. Členové výbo-
ru mají možnost seznámit se s principem financování obce  

a pomáhají s tvorbou obecního rozpočtu. 

Práce zastupitelů probíhá při pravidelných pracovních 
setkáních a na veřejných zasedáních zastupitelstva obce. 
Scházíme se pravidelně 2x měsíčně. Vaše podněty můžete 
průběžně komunikovat se zastupiteli. Samozřejmě Vás 
rádi vyslechneme i na obecním úřadě. Váš názor je pro nás 
důležitý z důvodu priorit tohoto volebního období. 

Kontakty:
starosta 
tel. 722 910 075 email: starosta@sloupvcechach.cz
místostarostka 
tel. 722 911 516 email: mistostarosta@sloupvcechach.cz

V současné době se zastupitelé zabývají mimo jiné 
přípravou koupaliště na sezónu, spolu se stavební komisí 
by měl vzniknout komplexní plán rozvoje tohoto areálu. 
Zároveň jsme vyhlásili výběrové řízení na zpracování účet-
nictví pro koupaliště. Současná firma v 1. čtvrtletí ukončí  
s námi spolupráci.

Také se pokusíme získat finanční prostředky na opravu  
a vybavení základní a mateřské školy. V současné době jsme 
podali žádost o finanční prostředky z Libereckého kraje. Je  
i vypsané výběrové řízení na dodavatele. Budeme připravovat 
projekt na opravu střechy školy.

Velikým úkolem je vyřešit projekt na veřejné osvětlení. 
Tento projekt by se měl realizovat v příštím roce. V tomto 
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Pojďte do přírody

Zima má na severní polokouli 89 dní a letos astronomické 
jaro přivítáme 20. března. Příroda se probouzí. Na jarních 
procházkách Vám často přes cestu přeběhnou srnky nebo 
Vás k večeru poleká divočák. Uslyšíte sojky, krkavce a něko-
likrát za den přeletí labutě k rybníku. Okolí Sloupu v Čechách 
má spoustu podob a je neuvěřitelně rozmanité. 

Vydejte se do přírody a rozhlédněte se kolem sebe!

	 Letos byla mírná zima. Všude kvetou sněženky a ble-
dule. Zkuste najít na vycházce další krásné jarní bylinky 
devětsil a podběl.
 
	 Projděte se krásnou alejí ke kapličce. Odhadnete stáří 
Lip a spočítáte, kolik jich celkem tvoří krásné 320 metrů 
dlouhé stromořadí?

	 Zaposlouchejte se do štěbetání. Dokážete správně spo-
jit rodové a druhové jméno rozšířených druhů ptáčků žijících 
poblíž našich domovů?

sýkorka       zvonek       kos       vrabec       drozd       brhlík
 

černý       koňadra       lesní       kvíčala       zelený       polní

	 V okolí Sloupu je spousta krásných vodních ploch a po-
toků. Projděte se třeba po hrázi Hradního rybníku a naskytne 
se vám netradiční pohled na Skalní hrad. Víte, do jakého po-
vodí tečou okolní prameny? 

	 K naší vesnici neodmyslitelně patří pískovcové skály. 
Vydejte se na překrásné vyhlídky a nahlédněte do jeskyní. 
Jestlipak víte, co vyráběl Samuel Görner, žijící jako pous-
tevník ve skále nad vesnicí?

	 Jarní sluníčko svádí k lenošení na loukách. Travní po-
rosty jsou domovem hmyzu, brouků a drobných živočichů. 
Ve většině případů jsou plochy v okolí naší vesnice obhos-
podařované. Výnosy i kvalita sena jsou v posledních letech 
vlivem sucha stále nižší. Louky je potřeba chránit a dobře 
se o ně starat. Upozorněte na zanedbanou údržbu, protože 
dochází k vysemenění plevelů a nepůvodních druhů rostlin.
Najděte čtyřlístek nebo zkuste zapískat na srhu říznačku.
Jestlipak rozpoznáte kontryhel, jitrocel, bojínek, vratič nebo 
šťovík?

Někdo se rád toulá po lesích a loukách sám, jiný s rodi-
nou či přáteli. Sportovci si vyjedou na kole a jezdci na koních. 
Spousta lidí s sebou má své čtyřnohé kamarády. Otázka vol-
ného pohybu psů v přírodě z pohledu zákona je jedna věc  
a vzájemná tolerance, rozum a ohleduplnost k přírodě je věc 
druhá. Myslivce a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě.

„Psi často v přírodě nalezená mláďata očichají, neublíží jim, 
a vrátí se ke svému pánovi. Ten si často ani minutové nepřítom-
nosti pejska nevšimne. V  místě však vzniknou pachové stopy  
a matka mláďata opustí. Pejskové se rádi za zvěří proběhnou 
formou hry. Srnčí ani zajíce nedoženou. Vyrušená zvěř ale vy-
razí zmatená z úkrytu a často končí pod koly aut.“

Na toulkách krajinou bychom všichni měli být k přírodě 
ohleduplní. Seberte odpadky, upozorněte na kouř, reagujte 
na neobvyklý pohyb vozidel, všimněte si zraněných zvířat 
… Nebuďte lhostejní!  Mějte vždy oči otevřené. I drobno-
sti pomáhají. Vždy se můžete obrátit na vedení obce Sloup  
v Čechách, které má kontakty na příslušné spolky. 

Projděte naučnou „Cestu lesa“, která se bude pro veře-
jnost konat na 31. 5. 2020 (neděle) ve Sloupu v Čechách 
na koupališti v rámci programu oslav Dětského dne. 
Zveme Vás! 

Ljuba Stanojkovičová
foto: pixabay.com

Redakční rada: Petra Veselá, Ljuba Stanojkovičová, Alena Ducháčková                               Grafická úprava: Šárka Materková
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roce by měla proběhnout i rekonstrukce rozvodu elek-
trické energie v podstatné části naší obce. V této chvíli se jed-
ná i o možnosti zajištění v této části i pokládky optického da-
tového rozvodu. Sjednocení těchto několika stavebních akcí 
bude technicky i časově náročné. O harmonogramu prací 
Vás budeme včas informovat.

Letos uplynulo 10 let od převodu objektu bývalé moštárny 
do majetku obce. V současné době odesíláme poslední doku-
menty ke splnění povinnosti k udržitelnosti. V následujícím 
období by se měli zastupitelé rovněž zabývat dalším využitím 
tohoto objektu.

Zastupitelé se domluvili, že letos uspořádáme brigády na 
úpravě a rozvoji areálu koupaliště. Stejně tak budou i tradiční 
brigády v lesním divadle. Abychom podpořili účast občanů, 
spolků i příznivců naší obce, tak zastupitele jako poděkování 
za účast a přiložení rukou k dílu, zajistí volné vstupenky na 
koupaliště i do lesního divadla pro malé i velké účastníky 
těchto brigád.

BRIGÁDY NA KOUPALIŠTI: 
sobota 18. 4. 2020, sobota 25. 4. 2020

BRIGÁDY V LESNÍM DIVADLE: 
sobota 16.5.2020, sobota 13.6.2020
Bude se jednat o úklid areálu, nátěr a oprava a údržba areálu. 
Zajistíme pracovní náčiní a práci pro malé i velké. Věříme, že 
se sejdeme v hojném počtu a přiložíme společně ruce k dílu. 
Bližší informace a případná změna při nepřízni počasí bude 
včas oznámena.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO 
ODPADU se uskuteční opět o velikonočním víkendu a to  
v pátek 10. 4. 2020 a sobotu 11. 4. 2020. Vhodným místem 
se ukázalo parkoviště na koupališti. Pro obyvatele obce a ma-
jitele objektů v obci bude opět uložení do kontejnerů zdarma.

Ohledně tříděného odpadu jste si jistě všimli i nových 
nádob na použitý jedlý olej. Ohledně dalších komodit zůstává 
vše stejné. U biologického odpadu rozmístíme kontejnery již 
tento měsíc, protože počasí přeje práci na zahrádce.

Poděkování manželům Schowaldovým. Manželé zajistili 
od pečovatelského domu z Německa darování prostředků pro 
pomoc občanům při poruše pohybu. Jedná se o hole, chodít-
ka a invalidní vozíky. Toto vybavení je ve velmi slušném stavu 
a je k dispozici na obecním úřadě v případě potřeby pro Vás 
či Vaše blízké. Zařízení bylo bezplatně darováno, tak jsme za-
jistili pouze dopravu.

Na závěr Vám přejeme úspěšné jarní dny a spokojený život 
v naší obci.

Vedení obce

Jaro v ZŠ a MŠ

Školní rok je za svou polovinou a my máme za sebou 
spoustu učení i akcí. Obec Sloup nám zprovoznila bývalý 
úřad pro školní družinu. Dokončili jsme desetitýdenní pla-
vecký výcvik, kterého se účastnily i starší děti v MŠ. Prvňáčci 
dostali svá první vysvědčení, které si odnášeli s hrdostí.

Radost měly i ve školní kuchyni, od pana Rojka z RS Bí-
lina jsme zdarma dostali elektrickou výdejnu a ve spoluprá-
ci s obcí máme nově repasovaný kuchyňský robot. Obě tato 
zařízení velmi usnadní práci našim skvělým kuchařkám, 
které denně vaří 120 obědů.

Na jaře nás čeká oprava a rozšíření pískoviště, oprava plo-
tu a zabudování nových herních prvků, které vyrobil pan Bit-
tman za finančního přispění paní Lischkové a Veselé.

V únoru jsme pro naše děti uspořádali maškarní bál. Ne- 
zvali jsme na tuto akci veřejnost, jelikož máme 110 vlastních 
žáčků a spolu s rodiči jsme naplnili kapacitu Komunitního 
centra.

V novém pololetí nás čeká spousta akcí, které pořádáme 
ve spolupráci s dalšími malotřídkami na českolipsku. Jsou 
to recitační a pěvecká soutěž, Sloupský TYJÁTR, florbalový  
a fotbalový turnaj a atletický trojboj. Ve všech akcích jsou 
naše děti velmi úspěšné. Své sportovní schopnosti si děti 
poměří i s velkými školami na červnové Olympiádě v Novém 
Boru.

V dubnu budou naši páťáci dělat přijímací zkoušky  
na víceletá gymnázia a jazykovou třídu. Dobrovolně se při- 
pravují v anglickém jazyce s paní učitelkou Bělkou. Přejeme 
jim hodně úspěchů.

Jejich místo v novém školním roce zaplní letošní 
předškoláci, pro které bude v dubnu připraven Zápis do  
1. ročníku a v květnu máme zápis do MŠ.

V současné době jsou všechny školy pro děti uzavřené. 
Po prázdninách budeme dětem připravovat učení přes inter-
net. Pokud rodiče zůstanou s dětmi doma, mohou si zažá-
dat o ošetřování dítěte (formulář je ke stažení na našich 
stránkách).

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají naši školu zvelebo-
vat a přejeme krásné jaro a brzké zklidnění současné situace.

Zaměstnanci ZŠ a MŠ Sloup v Č.

Knihovna Sloup v Čechách
je na základě rozhodnutí vlády ČR

od 12. 3. 2020 18.00 hodin na dobu 30 dnů 
UZAVŘENA

Děkujeme za pochopení.

Vítání občánků
8. 3. 2020 na MDŽ jsme v naší obci přivítali nově narozené 

občánky. Našimi občánky jsou: Radeček, Davídek, Jiříček, 

Rosálka, Lukášek, Julinka a Danielek. Přejeme jim hlavně 

zdraví,krásné dětství a v budoucnu i mnoho úspěchů.

Jak jde život v Domově důchodců

Není to tak dlouho, co skončily Vánoce, které byly plné rodinných  
i jiných setkávání a oslav a nyní již nastal běžný živo- 
tní cyklus. Téměř každý týden nás potěší svou návštěvou 
pejsek v rámci canisterapie, která je u všech uživatelů 
velmi oblíbená. Probíhají běžné denní i týdenní akti- 
vity jako je trénink paměti, aromaterapie, filmový klub, 
předčítání apod. V únoru proběhla naše velmi oblíbená 
akce, a to masopustní ovarové hody. Všichni si moc po-
chutnali a pobavili se u cimbálové muziky. Myslíme ale  
i na duchovní zážitky našich uživatel, které jim poskytuje pravi-
delná páteční bohoslužba.

Je březen a MDŽ, jsme oslavili s obyvatelkami našeho do-
mova společným posezením a drobným květinovým dárkem. 
Květinami byly obdarovány i ženy, které se nemohly posezení 
zúčastnit s ohledem na jejich zdravotní stav.

Také jsme již začali s přípravou výrobků na tradiční ve-
likonoční trhy, které se konají na Krajském úřadu, kde si jejich 
prodejem vyděláme na další drobné aktivity.

Vzhledem k blížícímu se jaru a tím i očekávanému lepšímu 
počasí plánujeme další akce a výlety dle přání uživatelů. Již nyní 
sháníme sponzory na osázení venkovních truhlíků, abychom 
květinami rozsvítili všechna okna a plánujeme i osázení kolem 
travnatých ploch v zámeckém parku k potěšení všech smyslů 
nejen našich uživatelů a zaměstnanců, ale i všech návštěvníků 
našeho domova.

Samozřejmě i my se musíme poprat s opatřeními ohled-
ně celosvětové nákazy COVID 19, a tak jsme zatím zvýšili hy-
gienická opatření, jsou vyvěšeny informační letáky s návodem 
na správné mytí rukou a jejich dezinfekci, a také jsme pros-
třednictvím našich webových stránek a sociálních sítí – Face-
book a Instagram požádali rodinné příslušníky a návštěvy  
o omezení návštěv v tomto kritickém období.

Pevně věříme, že se situace co nejdříve stabilizuje a budeme se 
nerušeně všichni těšit na jaro, slunce a procházky v parku.

 

Mgr. Dagmar Žaloudková, ředitelka
Domov důchodců Sloup v Čechách, příspěvková organizace
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