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SloupSký 
zpravodaj
vážení spoluobčané,

  zdravíme Vás v tomto adventním čase. Zdravíme v tom 
správném slova smyslu, protože aktuální koronavirová situ-
ace se teď před vánočními svátky opět zhoršuje. K dnešnímu 
dni je počet nakažených v naší obci nula. Jsme všichni zod-
povědní a věřím, že tuto situaci společně zvládneme.

  Jsme zvyklí scházet se na společných akcích. Letos se 
musely postupně rušit. Poslední zrušenou akcí byl vánoční 
jarmark. Oblíbené setkání, které za ty roky získalo na popu-
laritě, bylo lepší letos nepořádat a doufat, že příští rok se na 
něm i dalších akcích sejdeme opět společně a na letošní velmi 
zvláštní rok si zavzpomínáme.

  I přes tuto situaci se zastupitelé pravidelně scházejí  
a plánují další rozvoj obce a připravují projekty a při posled-
ním setkání i rozpočet obce na další rok.

Informace z obce:
Veřejné vyhlášky.
Ještě se krátce zmíníme o vyhlášce o místním poplatku 

z pobytu. Tento poplatek je od 1. 1. 2021 povinen odvádět 
poskytovatel přechodného ubytování v obci. Důležité je in-
formovat poskytovatele ubytování o tom, že je povinností do 
30 dnů podat správci poplatku ohlášení této činnosti. Splat-
nost vybraného poplatku je vždy do 10. dne následujícího 
čtvrtletí. Výše poplatku byla stanovena s ohledem na okolní 
obce na 30,-Kč za den. Jen pro informaci, v letošním roce 
byla výše poplatku v obci Radvanec 21,-Kč za den a v našem 
kempu byl vybrán poplatek ve výši 260 tis. Kč. V příštím roce 
Radvanec rovněž bude vybírat 30,-Kč za den.

Další vyhláška, která se schválila, je vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(zkráceně vyhláška o odpadech). Touto vyhláškou se navyšu-
je cena za svoz komunálního odpadu z původních 600,-Kč za 
osobu na 750,-kč. Je třeba si uvědomit, že původní cena byla 
již od roku 2012. 

Opět pro Vaši informaci několik čísel z rozpočtu obce za 
letošní rok:
Svoz komunálního odpadu a tříděného odpadu: 750 tis. Kč 
Svoz nebezpečného a objemného odpadu (kontejnery na 
koupališti 2x ročně): 80 tis. Kč
Svoz bioodpadu (hnědé kontejnery) a poplatek kompostár-
na: 185 tis. Kč
Celkem: 1 015 tis. Kč
Proti tomu příjmy z poplatků a odměna za třídění v letošním 
roce dosáhla cca: 500 tis. Kč

Navýšení poplatku v letošním roce by mělo přinést cca  
o 100 tis. Kč více, což určitě nepokryje rozdíl letošního roku. 
Navíc lze očekávat na příští rok navýšení cen od svozových 
firem, v rámci smluvního navýšení ceny dle celostátní inflace.

Tříděný odpad.
Když už jsme psali o odpadech, tak je třeba zmínit, že kon-

tejnery na tříděný odpad, které jsme v letošním roce obměni-
li, se osvědčily a v letní sezóně byl v jejich okolí „celkem“ 
pořádek. Je však nutno připomenout, že je třeba odpad 
vhazovat do kontejnerů, a ne pokládat mimo. To je bráno 
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Pro občany se tímto nic nemění. Pokud jste se zaregistrovali  
v minulosti, tak máme Vaše údaje uloženy a budou pře-
neseny do nového systému. Pro ty, co by chtěli tyto informace  
v budoucnu získávat, nabízíme možnost poskytnout nám tele-
fonní číslo či email a my jej přidáme do systému. Bližší infor-
mace získáte na obecním úřadě, nebo od vedení obce.

Vánoční stromek.
Několik informací k vánočnímu stromu u školy. Letos máme 

jeden z nejhezčích stromů. Jednak díky rodině Brabcových  
z bytovek, kteří tento strom před desítkami let vysadili u domu 
a letos díky bezpečnosti rozhodli o pokácení stromu. Domluvili 
jsme se s nimi, že strom použijeme ve vánoční čas a vyzdobíme 
s ním park u školy. DĚKUJEME!.

Dále se nám podařilo ve spolupráci se skupinou ČEZ získat 
finanční příspěvek, který byl použit na nové vánoční osvětlení 
stromu. Tímto děkujeme i za tuto pomoc.

A na závěr slibujeme, že v příštím roce dokoupíme ještě 
několik metrů osvětlení, aby strom, pokud bude opět takto 
velký a bohatý jako letos, svítil stejnoměrně od shora až dolů.

Poděkování.
Na závěr letošního roku bychom rádi poděkovali všem 

občanům, kteří pomáhali vedení obce i zastupitelům s chodem 
obce a při dalších aktivitách v obci.

Velký dík patří Vám všem, kteří se staráte o čistotu ve Vašem 
okolí. Zlepšujete tím celkový vzhled naší obce.

Přání.
Za vedení obce, zastupitele a pracovníky obecního úřa-

du bychom Vám všem chtěli popřát do příštího roku hodně 
zdravíčka, štěstíčka, kamarádů, hodných sousedů, a hlavně 
splnění všech Vašich přání.
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jako znečišťování veřejného prostranství. Papír, plast či sklo 
je třeba rozbít na kusy, aby bylo možno vhodit dovnitř. Víme, 
že toto většinou nenechávají naši občané, ale že tento způsob 
odložení odpadu je od přespolních, kteří využívají náš systém 
sběru odpadu.

Bioodpad přes zimu.
Kontejnery na bioodpad budou přístupny i v zimních 

měsících. Od příštího týdne necháme tyto kontejnery  
za hasičskou zbrojnicí a v ulici Potoční (u Neuberta).

Vraky na pozemcích obce.
Mluvíme-li o odpadu, tak zmíníme i další nešvar, který se 

v naší obci objevuje. Tím jsou odložené vraky vozidel, které 
jsou umístěny na obecních pozemcích a komunikacích. Již 
jsme zahájili kroky k odstranění těchto vozidel. Upozorňujeme 
všechny majitele vozidel, které nemají platnou technickou 
prohlídku, či registrační značky, že pokud se budou vyskytovat 
na pozemku obce, tak budou odtaženy a zlikvidovány dle plat-
ných zákonů. Tato likvidace bude poté požadována po původci 
tohoto odpadu. Upozorňujeme, že nejde pouze o místní komu-
nikace, ale že se jedná i o další pozemky v obci, jako například 
u školy, u bytovek, u koupaliště, u skalního hradu, pod rozhled-
nou apod.

Parkování na místních komunikacích.
Další téma, které se již několik měsíců objevuje na jednáních 

zastupitelstva, je parkování vozidel na místních komunika- 
cích. Teď mluvíme o vozidlech, která mají platnou technic- 
kou prohlídku a jsou schválena pro provoz na komunikacích. 
Mnozí z vás si neuvědomují, že dle zákona o provozu na ko-
munikacích (i místních) je třeba při odstavení vozidla zajistit, 
aby byl volný minimálně pruh 3 metry pro každý směr jízdy.  
Z toho vyplývá, že pokud není naše komunikace jednosměrná, 
tak není možno parkovat nikde, kde nezůstane volný prostor 
minimálně 6 metrů. Takže vlastně na našich místních komu-
nikacích nikde. Nejhorší je, že mnohdy nezůstanou ani metry 
tři a to už jde o průšvih, protože tudy neprojede ani hasičská 
cisterna a ani zdravotníci. Uvědomme si všichni, že mnohdy 
jde o minuty a takováto překážka může být fatální. Věříme, že 
někteří mají problém s místem, ale ruku na srdce, že někdy je 
to jen o tom chtít. Budeme rádi, pokud se nad tím zamyslíte.

Informace z obecního úřadu:
Upozorňujeme, že ještě jsou mezi námi někteří, kteří 

opomněli zaplatit poplatek za komunální odpad, nebo za psa. 
Připomínáme ještě možnost do konce roku toto napravit.

Zastupitelé se domluvili, že od nového roku bude možno 
poplatky na obecním úřadě kromě hotovosti nebo převodem 
na účet, platit i platební kartou v kanceláři obecního úřadu. 
Připravuje se terminál a zapojení.

Poplatky v příštím roce bude možno platit od 18. 1. 2020  
po instalaci aktualizace počítačového systému.

Rozesílání emailů a sms.
Systém rozesílání informačních sms a emailů bude  

v příštím roce probíhat přes nového poskytovatele této služby. 

Veselé Vánoce a šťastný nový rok 2021 

všem přejí zastupitelé obce 

Sloup v Čechách.
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Mladí hasiči SDH Sloup v Čechách při DDM Smetanka 
Nový Bor v měsíci září obnovili své schůzky, při kterých dochá-
zelo k nácviku požárního sportu na závody, které se konaly  
v měsíci říjnu v Žandově.

V říjnu nám opětovně vše překazil Covid-19. V České repu- 
blice byl vyhlášen nouzový stav a kroužek musel být do 
odvolání přerušen. V měsíci listopadu vše přetrvávalo, tak jsme 
se rozhodli dne 17. 11. 2020. pro pietní akt k uctění památky 
za svobodu a demokracii. Děti zapálily svíčky u památníku či 
lavičky Václava Havla.

V této nelehké době si mladí hasiči vzpomněli i na seniory  
v domově důchodců ve Sloupu v Čechách a v domech s pečo-
vatelskou službou v Novém Boru. Vyrobili pro ně krásná přání-
čka, svícínky a různé ozdoby, které jim byly předány prostřed-
nictvím vedoucích. Dárečky si převzali - paní ředitelka domova 
důchodců Sloup v Čechách a ředitel domova s pečovatelskou 
službou v Novém Boru. 

Mladí hasiči jsou rádi za každou pomoc, kterou mohou 
udělat radost někomu, kdo ji zrovna potřebuje.

Této činnosti se zúčastňuje i výjezdová jednotka JSDH 
Sloup v Čechách, například při zajištění vody pro tréninky na 
požární sport nebo pěny na dětských akcích.

Výjezdová jednotka se nevěnuje jen dětem z kroužku, 
provádí preventivní besedy na základních i v mateřských 
školách, také pomáhá při kulturních akcích. Mezi ně patří po-
moc v lesním divadle, ale i akce, které bohužel musí být rušeny 
z důvodu COVID 19 (např. hasičský ples, sloupský jarmark).

Činnost hasičů Sdh Sloup v Čechách a mladých hasičů při ddm Smetanka nový bor.

Hasiči se také mimo jiné během roku zúčastňují i odborné 
přípravy např. školení od ZZS na automatický externí defi-
brilátor (AED), který hasiči používají při zástavě srdečního 
oběhu před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Školení 
práce s motorovou pilou, školení strojníků a velitelů.

Hasiči také provádí opravy a údržbu na hasičské technice  
a vybavení, která jim je svěřená. Údržba se týká i hasičské zbroj- 
nice tak, aby byla co nejlépe zachována akceschopnost jednot-
ky.

Jednotka se v roce 2020 zúčastnila několika zásahů. Mezi 
ně patří například požár chatky ve Sloupu v Čechách, dopravní 
nehoda (součinnost), záchrana osob použitím AED, transport 
zraněné osoby do vozu ZZS, požár rodinného domu v Novém 
Boru, požár lesa atd.

Tímto bychom rádi popřáli všem občanům hodně štěstí, 
zdraví, lásky a životní pohody v roce 2021.

 Kolektiv hasičů a mladých hasičů Sloup v Čechách
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Stolní tenis v komunitním centru

Sportovní oddíl stolního tenisu působí v obci Sloup  
v Čechách již více než 10 let. Když se na začátku pár kamarádů 
a nadšenců rozhodlo, že si ve starém sále „nároďáku“ postaví 
dva stoly na stolní tenis, zatopí v kamnech a zahrají si spolu, tak 
nikdo netušil, jak se tato aktivita rozšíří a přivede další hráče 
do oddílu. Oddíl má dnes 3 mužstva, které hrají okresní soutěž 
a dále k nám dochází naši nejmladší. Ty mají na starost trenéři 
Petr Korp a Luděk Dragoun. Nadšení trenérů se přenáší i na 
hráče a v letošním roce je vidět výrazné zlepšení naší mládeže.

Veliký dík za tuto práci patří našim trenérům. Bohužel ně-
kteří již dnes nejsou mezi námi, ale víme, že nám stále fandí. 

Tímto samozřejmě zveme i další zájemce o sportovní vyžití 
u stolu s plastovým míčkem a raketou. Každý z nás někdy 

zŠ a mŠ Sloup v Čechách

zŠ
V půlce října jsme se opět začali s žáky setkávat pouze přes 

monitory počítačů, tabletů a telefonů. Díky jarní zkušenosti, to 
pro většinu žáků byl přechod bezproblémový. Velké poděkování 
patří ale rodičům prvňáčků, jejichž děti ještě neuměli psát ani 
číst. Zvládli tuto situaci skvěle a po návratu do školy jsme ply-
nule pokračovali podle vyučovacího plánu. Dnes už jsme plně 
soustředěni na klasické učení, a vše s tím spojené.

4. prosince připravili žáci 5. ročníku pro ty menší Mi-
kulášskou stezku. Děti  při večerní procházce Sloupem plnily 
úkoly čertů a andělů a v parku před školou je Mikuláš obdarov-
al balíčkem.

mŠ
I když nám současná situace, plná omezení a zákazů, ne-

dovolí pořádat a připravovat akce, na které jsme byli v před-
vánočním čase zvyklí, snažíme se s dětmi užít si tento čas 
naplno.

Děkujeme obci, rodičům a přátelům školy a školky, že nám 
v této době vycházejí vstříc a díky tomu zvládáme vše v klidu 
 a s nadhledem. 

Přejeme vám krásné Vánoce a šťastnější rok 2021
zaměstnanci školy

hrál stolní tenis a stačí si jen připomenout toto období. Bližší 
informace získáte na některém z tréninků týmu, které jsou  
v případě uvolnění při nouzového stavu v pondělí a čtvrtek od 
18:30. Kontakt na trenéra mládeže Luďka je na obecním úřadě 
k dispozici. 

Za spolek stolního tenisu



vánoce, vánoce přicházejí… 
aneb ohlédnutí za celým rokem.

Blíží se konec roku. Roku, který se celý nesl ve znamení nejistoty, strachu  
z nákazy a celkového napětí. 

I náš domov byl na podzim více jak 2 měsíce uzavřen návštěvám i dalším 
externím aktivitám. Návštěvy sice povoleny nebyly, ale naši senioři mohli  
prostřednictvím tabletů a notebooků vidět své blízké alespoň přes monitory 
a mohli s nimi hovořit a potěšit se na dálku. Bylo a je to stále těžké období. 
Velké nároky jsou kladeny zejména na pečující personál, který zasluhuje oprav- 
du velké poděkování a úctu, jak vše zvládl a zvládá i nadále. Jen díky jejich 
profesionalitě i lidskému přístupu se onemocnění Covid v našem zařízení jako  
v jednom z mála v Libereckém kraji dosud neobjevilo. Chci věřit, že tomu tak 
bude i nadále a jsem na ně všechny velmi hrdá.

Nyní jsou již návštěvy povoleny v omezeném režimu, návštěvy sami testu-
jeme a doufáme, že i toto rozvolnění nepřinese do našeho zařízení žádný ko-
laps.

Přes všechna omezení se v našem domově intenzivně připravujeme na 
vánoční svátky. Již začátkem prosince nás navštívil Mikuláš s čertem a andělem 
a potěšil všechny svou přítomností a dárkem za dobré chování. S klienty 
vyrábíme vánoční výzdobu a pečeme cukroví. Celým domem tak voní vanilka  
a perníkové koření. Dalším příjemným a významným zpestřením je akce 
Ježíškova vnoučata, do které jsme se stejně jako loni také zapojili. Takže pošta 
téměř denně nosí dárky, o které si sami senioři naším prostřednictvím napsali. 
Jsou to velmi krásné, a hlavně dojemné okamžiky a přála bych vidět dárcům tu 
spoustu emocí, která tuto akci provází. Nezapomínáme ani na oslavy narozenin 
našich seniorů a další aktivity, jako je tanec, procházky v parku, společenské 
hry a další akce, které jsou možné jen díky aktivitě našich pečujících žen.

Prostřednictvím sociálních sítí, jako je Facebook nebo Instagram necháváme 
nahlédnout veřejnosti do chodu našeho domova. Aby i v této složité době bylo 
vidět, že nezahálíme, klientům se věnujeme a snažíme se se všech sil nahradit 
jim chybějící sociální kontakty.

Závěrem bych ráda z celého srdce poděkovala za přízeň a podporu naše-
ho domova a popřála nám všem krásná budoucí osobní rodinná setkání bez 
omezení a pevné zdraví, abychom mohli společně překonávat nástrahy, které 
nám život přináší.

Jménem svým i jménem všech svých zaměstnanců přejeme 
šťastné a klidné Vánoce a ať je váš rok 2021 plný  zdraví, klidu, 

radosti a štěstí.

Mgr. Dagmar Žaloudková, MBA
 Ředitelka Domova důchodců Sloup v Čechách
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Tj Sokol Sloup znovu ožívá!

……. „zelenáááá je trááááva - fotbal to je hra - a ten míč kulatý - 
věc je záludnáááá“ …….

Znáte všichni tuhle písničku? Kdo je fanda do fotbalu, tak 
určitě ano. A kdo už slova trochu pozapomněl, oprašte text, 
však bude třeba. TJ Sokol Sloup totiž znovu ožívá a naše 
obecní hřiště v Janově bude znovu hostit fotbalové hráče. Do 
našich řad se vrátí někteří z bývalých hráčů, ale proběhne také 
nábor žáků nových. 

Jenže vše musíme pěkně od začátku. V první řadě je třeba 
opravit zázemí kabin, do kterých nám pěkně teče, topení nám 
netopí, sprchy netečou, toalety nesplachují. Z travnaté plochy 
bude třeba vykouzlit pořádný fotbalový green a celkově musí 
okolí hřiště projít radikálním řezem. Zdá se, že dát tohle všech-
no do pořádku bude nemožné, ale díky partě nadšenců do fot-
balu, budoucím hráčům, a hlavně obci Sloup v Čechách, která 
nám poskytla zázemí fotbalového hřiště a uvolní finanční pros-
tředky na nákup potřebného materiálu, to možné je! Někteří 
už přiložili ruku k dílu, ale těch rukou bude potřeba opravdu 
hodně, proto jakmile nám situace kolem pandemie dovolí, us-
pořádáme veřejnou brigádu, kde se bude moci zapojit každý, 
kdo nám bude chtít pomoci navrátit našemu hřišti fotbalovou 
tvář. My vás za to odměníme pořádnou klobáskou a půllitrem 
zlatavého moku, protože to k fotbalu přeci patří. 😊

O naší činnosti vás budeme informovat prostřednictvím 
sloupského zpravodaje a časem nás najdete také na webových 
a facebookových stránkách. 

Prozatím vám všem přejeme pevné zdraví, krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do dalšího roku. 

Členové TJ Sokol Sloup

provoz sloupské knihovny od 18. 12. 2020 
se omezuje vládním krizovým opatřením: 

zakazuje se jiný výdej než předem objednaných výpůjček 
a jejich vracení přes výdejní okénko, nebo bezkontaktně.
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