
Předání velkolepého díla 
a hlavně médii publikovaného 
díla – tichého asfaltu, proběhlo 
26. října 2016. Jedná se o úsek 
800 m (začátek obce Horní Po-
lice po mostní spáru přes řeku 
Ploučnici ze směru od České 
Lípy). Tato akce je v očích hor-
nopoličanů chápána jako nesmy-
slná. Liberecký kraj, potažmo 
Krajská správa silnic musela re-
agovat na zprávu z Krajské hy-

gienické stanice na překročené 
hodnoty hluku a prachu v této 
lokalitě. Po dvou letech vyjedná-
vání o zajištění nápravy ke sníže-
ní překročených hodnot hluku 
a prachu, je zpracování projek-
tové dokumentace na nový as-
falt typu gumo asfalt. Jako zatím 
jediná obec v Libereckém kraji 
teď máme na silnici II/262 asfalt 
tohoto typu. Stále ale tímto není 
vyřešena situace průjezdu kami-

onů obcemi po této silnici druhé 
třídy. Nadále budeme s Ústec-
kým a Libereckým krajem o způ-
sobu omezení tranzitu a nad-
měrného nákladu po silnici II/262 
jednat. V minulém RZ jste byli 
informováni panem starostou 
Mečířem o vyvolaných jednáních 
se zástupci obou krajů k umís-
tění technického zařízení na sil-
nici II/262, které bude schopno 
vyhodnotit délku vozidla, počet 

náprav a na základě toho všeho 
předpokládanou hmotnost vo-
zidla. Tyto informace budou ná-
sledně předány Městské policii 
v Benešově nad Ploučnicí, která 
bude průběžně provádět kon-
trolu průjezdu kamionů. Vše je 
ve fázi vyjednávání a budoucího 
financování zařízení včetně pří-
pravy projektu.

Marie Matysová,
starostka Horní Police

Ve Stružnici zvoní zvon  •  Akademie umění pro seniory

Tichý asfalt v Horní Polici
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Ve Stružnici zvoní zvon
Svatý Antonín Veliký zvoněním vyháněl démony z ruin pohanských svaty-

ní. Magický zvonek, ulitý z olova, cínu, železa i zlata, sloužil k vyvolání duší 
zemřelých. Byl popsán názvy sedmi planetárních duchů a jménem Ježíše.

Naši předkové takové amulety zavěšovali na kočáry, hospodářská zvířata, 
budovy, aby jimi zapudili démony, zničili kletby a zlikvidovali očarování. Na 
kostelní věže zavedl zvony sv. Pavel z Nole v Itálii v roce 409. Rozšířily se od 
roku 800 a ve 13. století začaly dostávat jména, zdobily se nápisy a orna-
menty.

Magickou ochranu zvonů začalo křesťanstvo v raném středověku, pře-
devším ve spojení s nemocí a smrtí. Při pohřbu se zvonilo tolikrát, kolika 
let se nebožtík dožil. V katolické církvi ještě i nyní má ukazovat dráhu duši, 
opouštějící tělo zemřelého.

V lidových bájích se zvon rozezní, když se má zjevit svatý nebo když se stal 
zločin. Zvuk zvonu zajišťuje dobré žně a lehký porod.

Přejme jen vše dobré za zvuku zvonu.
Pro obecní úřad Marie Švejchová, Stružnice 

Technologický „zázrak“ v Horní Polici
O pověstném provozu kami-

onové dopravy na komunikaci 
II/262 procházející našimi obce-
mi toho bylo napsáno již mno-
ho. Ať mnou osobně či kolegy 
z okolních obcí. Nyní je však 
opět důvod otevřít toto téma, 
a to v souvislosti s pokládkou 
„tichého“ asfaltu, která pro-
běhla v naší obci v průběhu 
měsíců září a října a dotkla se 
naprosté většiny obyvatel to-
hoto regionu minimálně tím, 
že byla předmětná část silnice 
na tuto dobu zcela uzavřena. 
Když jsem se před cca 2 lety do-
mlouval s Krajskou hygienickou 
stanicí na prvním měření hluč-
nosti v naší obci, neměl jsem 
nejmenší představu o tom, co 
všechno může následovat. Mě-
ření tenkrát poukázalo na pře-
kročení hygienického limitu pro 
noční hodiny o cca 3 dB. Zde je 
však na místě si uvědomit, že 
decibel je logaritmická jednot-
ka, a tak nárůst akustického 
tlaku o 3 dB znamená, že hluk 
ve skutečnosti naroste cca 2 ná-
sobně (přesně 1,995x), a to je již 
významné překročení povolené 
hranice. Společně s iniciativou 
okolních obcí jsme následně 
vyvolali tlak na řešení této si-
tuace a to se nakonec dostavilo 
v podobě nočního omezení. Už 
tehdy bylo zřejmé, jak důležité 
je pro některé lidi, resp. firmy, 
zachování průjezdnosti naší sil-
nice pro kamionovou přepravu 

(bavíme se o tzv. zbytné tran-
zitní dopravě, tj. o těch kamio-
nech, které danou trasu použí-
vají pouze pro průjezd, tzn., že 
na dané trase neskládají nebo 
nemají zde sídlo jejich spediční 
firmy). Že se k celé věci negativ-
ně postaví sdružení automobi-
lových dopravců, bylo zřejmé. 
Jakékoliv prodloužení cesty 
k zákazníkovi pro ně znamená 
nárůst nákladů a snížení kon-
kurenceschopnosti. Negativní 
stanovisko Policie ČR však do 
dnešní doby nechápu. Myslím, 
že na trase Česká Lípa – Děčín 
dokážeme vymyslet, troufnu si 
říci, desítky míst, kde kamion 
komplikuje dopravu a kde díky 
němu vznikají nebezpečné si-
tuace (v Horní Polici je to celý 
úsek od pošty k odbočce na 
Stoupno, dále lomený železnič-
ní přejezd a jemu předcházející 
násyp). Avšak místo řešení těch-
to úseků jejich lepším zabezpe-
čením, či celkovým vyloučením 
zbytné kamionové dopravy, 
sáhl vlastník komunikace, Li-
berecký kraj, k něčemu, co má 
pouze lokální dopad na část 
naší obce – položení tichého as-
faltu. Dle vyjádření p. Mastníka, 
radního Libereckého kraje pro 
resort dopravy, byly důvodem 
této akce stížnosti občanů Hor-
ní Police na nadměrnou inten-
zitu hluku (viz zprávy televize 
RTM z 25.10.). A tak silnice, kte-
rá měla relativně nový povrch, 

byla znovu vyfrézována a s ná-
kladem cca 7 mil. Kč byl položen 
nový povrch s přídavkem pryžo-
vého granulátu, který má sice 
oproti standartnímu povrchu 
poloviční životnost, zato o něco 
více snižuje hluk. Zaráží mě to, 
jakým způsobem kraj hospodaří 
se svými prostředky i to, jak sil-
né dokáže být lobby dopravců 
za zachování průjezdnosti 262. 
Vždyť ani během rekonstrukce 
povrchu nebyl nikdo zodpověd-
ný schopen oznámit: „Vážené 
firmy, po dobu uzavírky komu-
nikace v Horní Polici použijte 
objízdnou trasu přes Českou 
Kamenici a Nový Bor“. Místo 
toho jezdily kamiony po nově 
opravené spojce mezi Valteřice-
mi a Jezvé. Pokud se zde potka-
ly dva, jeden z nich musel nutně 
ničit krajnici. Na jednu stranu 
investování milionů do nového 
povrchu, na druhou stranu niče-
ní jiného krajského majetku. Asi 
nejsem sám, komu se celý tento 
postup zdá jako nekoncepční 
a zcela mimo meze zdravého 
uvažování. Z výše zmíněné re-
portáže nabývám pocit, že se 
celá akce realizovala spíše z po-
litických důvodů prezentace 
některých účastníků „slavnost-
ního otevření“, potažmo snahy 
Libereckého kraje v péči o své 
občany. Skutečně to však tak-
to je? Všichni, co žijeme v okolí 
této komunikace, víme, že řeše-
ní je jediné – omezení provozu. 

Naštěstí však máme ještě další 
možnosti na obranu. Již nyní 
jsem domluvený s Krajskou hy-
gienickou stanicí na novém mě-
ření hlučnosti, neboť jak jsem 
psal v jednom z dřívějších člán-
ků, hluk není způsoben pouze 
pneumatikami, ale i motorem 
a to zejm. v úsecích, kde dochá-
zí k rozjíždění automobilu. Na 
výsledky si však budeme mu-
set chvíli počkat, neboť norma 
povoluje měřit hlučnost pouze 
v období duben – červen a září 
– říjen. A je tu ještě jedna věc, 
na kterou se zapomíná – prů-
jezd kamionů není spojen pou-
ze s hlukem, ale také s šířícími 
se vibracemi, které způsobují 
v okolo stojících domech sese-
dání, praskání zdiva a následné 
trhliny. Tato problematika je 
však dosti komplikovaná a sou-
visí s mnoha aspekty, jako je 
stáří budovy, její pravidelná 
údržba, kvalita povrchu komu-
nikace apod. I přesto bych se 
rád na toto zaměřil a vytipoval 
v naší obci několik objektů, kte-
ré jsou tímto způsobem poško-
zovány. Pokud máte pocit, že se 
jedná právě o vaši nemovitost, 
dejte mi, prosím, vědět (tel. 
734 158 360, mail: mistostaros-
ta@hornipolice.cz). 

Věřím, že se nám nakonec 
podaří dosáhnout společného 
cíle a průjezd kamionové do-
pravy omezit. 

Jiří Blekta



4/2016-3- Ze života města a obcí

Bachovy květové esence – 4 kapky 
pro harmonii v životě

Jistě všichni znáte jméno vý-
znamného hudebního skladate-
le J. S. Bacha, také možná často 
používáte slovní spojení DEJ SI 
NA MĚ BACHA a některé z vás 
vždycky rozesměje – stejně tak 
jako mě – reklama na Bachovy 
koule ve filmu Věry Chytilové. 

Já jsem před několika lety 
„objevila“ Bachovy květové 
esence. Ucelený soubor 38 origi-
nálních květových esencí. V roce 
1930 definoval anglický lékař Ed-
ward Bach 38 základních emoci-
onálních stavů a přiřadil k nim 
odpovídající květové esence. 
K jejich výrobě použil květy di-
voce rostoucích rostlin, stromů, 
ale i vodu z léčivých pramenů. 
Květové esence nás podporují 
ve zvládnutí každodenních emo-
cionálních výzev jako je strach, 
nejistota, nezájem o své okolí, 
osamělost, přecitlivělost na vlivy 
a myšlenky ostatních, skleslost 
nebo zoufalství, žárlivost, příliš-
ná péče o druhé apod. V rámci 
každé skupiny pokrývají Bacho-
vy květové esence specifickou 
oblast daného problému. Tak 
například strach může převzít 
formu smrtelné úzkosti (panika), 
může vstoupit ve formě kon-
krétního strachu (strach z nemo-
ci, z neúspěchu, ze zkoušky, ze 
ztráty zaměstnání), strachu ze 
ztráty sebekontroly (to známe 
ve formě „ujely mi nervy“), také 
jako nedefinovatelného strachu 
(mám strach, nevysvětlitelné 
obavy a ani nevím z čeho) nebo 
jako přehnané obavy o ostatní.

Popisy vnitřních stavů a nálad, 
pro které jsou Bachovy květy do-
poručené, nejsou vždy lichotivé 
a mnohokrát nemusí být ani 
lehké se v nich rozpoznat. Jedná 
se především o popisy extrém-
ně negativních postojů. Když se 
však seznámíte u každé esence 
s jejím pozitivním potenciálem, 
představíte si, jak se může ta-
kový postoj pozitivně vyrovnat. 
Bachovy květy se nepoužívají 
přímo na fyzické potíže, ale na 
pocity, jakými jsou starosti, bez-
naděj, zoufalství nebo podráž-
děnost. Tyto stavy mysli nebo 

i oni prožívají radost, bolest, 
strach a osamocení. Tyto pocity 
mohou působit na chování a tě-
lesné i duševní blaho. U rostlin 
se využívá tzv. Krizová esence, 
ze které se do zálivky přidává 
několik kapek např. při přesa-
zování, které je pro ně šokem. 
Krizová esence nazývaná také 
někdy jako SOSka, správně však 
RESCUE Remedy, je jedinou smě-
sí koncipovanou Dr. Bachem ob-
sahující 5 originálních květů. Je 
to jedna z nejznámějších a nej-
používanějších esencí ve více 
než 45 zemích světa. Jedinečnost 
této kombinace se již za dlouhá 
léta osvědčila v nejrůznějších 
naléhavých situacích a ve stre-
sových okamžicích jakými jsou 
např. cesta letadlem, návštěva 
zubaře, tréma, úraz, nehoda, 
šok, strach, úzkost, pohřeb, ne-
čekaná špatná zpráva (ale i ta 
dobrá jako je třeba výhra v lote-
rii), akutní bolest, svatba, matu-
ritní či jiná zkouška apod. Není 
tedy ojedinělé, že tuto esenci 
nosí lidé u sebe na cestách, mají 
ji v domácí lékárničce nebo v zá-
suvce na pracovišti. 

nálady oddalují uzdravovací 
proces a souvisí s příčinou nemo-
cí a potíží.

Bachovy květové esence se 
prodávají buď po jednotlivých 
esencích v 20ml lahvičkách, nebo 
jako set 38 esencí – mateřských 
tinktur. Nejvhodnější pro uživa-
tele je však využití tzv. mixova-
cí lahvičky, do které vám buď 
ve specializovaných lékárnách 
nebo u terapeutů zabývajících 
se Bachovými esencemi namí-
chají max. 6–7 esencí dle vašeho 
aktuálního stavu. Z této lahvič-
ky se pak kape 4 krát denně 4 
kapky do vody po dobu cca 3 
týdnů. Tato terapie je jedineč-
ná i v tom, že ji mohou využívat 
laici. Můžete mít set 38 esencí 
doma a libovolně je aplikovat. 
Esence nemají žádné vedlejší 
účinky a nezpůsobují žádné ško-
dy ani tehdy, kdy si nevyberete 
vhodný květ. V takovém případě 
nemá esence účinek. Další výho-
dou je, že esence jsou vhodné 
i pro těhotné a kojící ženy, děti 
(a to už od narození), zvířata 
i rostliny. Ano, esence je mož-
né aplikovat zvířatům, protože 

Obliba Bachových esencí od 
roku 1930 kontinuálně roste 
a dnes důvěřují těmto esencím 
miliony lidí v mnoha zemích 
světa a já patřím mezi ně. Více 
informací o Bachově terapii 
vám ráda podám na své krátké 
prezentaci v MŠ Žandov, a to ve 
středu 11. ledna 2017 od 15 hod. 
Stručný popis jednotlivých esencí 
získáte také na mých webových 
stránkách www.kamilanachaze-
lova.cz nebo při osobní konzul-
taci nejlépe předem domluvené 
na tel. č. 603 809 654. Ráda vám 
s výběrem vhodné esence nebo 
kombinace pomohu a lahvičku 
namíchám. Na závěr mi dovol-
te jednu myšlenku Dr. Edwarda 
Bacha: „Nemoc není ani krutost, 
ani trest, ale pouze a jenom 
oprava; nástroj, kterým si naše 
vlastní duše posloužila, aby po-
ukázala na naše chyby, aby nás 
zadržela před většími omyly, 
které by nadělaly větší škody 
a aby nás zavedla zpět na cestu 
pravdy a světla, ze které bychom 
nikdy neměli sejít.“ 

Mgr. Kamila Nacházelová, 
Absolventka BIEP pro ČR
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„Díra“ na konci mostu
Název tohoto článku zní 

možná trochu legračně, skuteč-
nost je však mnohem vážnější. 
Před cca 3 lety došlo v zatáčce 
na konci mostu v Horní Polici 
(směrem k přejezdu) k doprav-
ní nehodě, která způsobila zlo-
mení pilíře původního zádrž-
ného systému (svodidel). Jeho 
pádem do zahrady vznikla ve 
svodidlech díra cca 5 m dlouhá, 
která přímo vyzývala další auta 
ke „skoku“ z náspu. Vzhledem 
k tomu, že vlastníkem svodidel 
je Krajská správa silnic, nemoh-
la s tímto obec nijak naložit. 
Pokud by se tak přeci jen stalo 
a nový sloupek bychom na své 
náklady připevnili + doplnili 4 
ocelové trubky, vystavovali by-
chom se velkému riziku. Kdyby 
se v budoucnu v daném místě 
opakovala dopravní nehoda, 
zcela jistě by se zkoumalo i to, 
zda nemohl záchytný systém 
zabránit pádu auta, resp. to, 
v které době byl systém bu-
dován. U staveb, které jsou již 
historické a nesplňují proto 
nynější předpisy se „přivírají“ 
oči s tím, že není ve finančních 
možnostech vlastníka zjedná-
vat okamžitou nápravu stavu, 
resp. uvést do souladu s právě 
platnými předpisy všechny stav-
by, které je již nesplňují. Avšak 

Z jednání však vzešla jiná zají-
mavá informace. V souvislosti 
s realizací přechodu byla dis-
kutována také výměna starého 
zábradlí vedle chodníku (mezi 
starým mostem a přejezdem). 
Zde mi bylo řečeno, že toto zá-
bradlí je obce a nikoliv Krajské 
správy. Při mém dotazu na to, 
co tedy plní úlohu zádržného 
systému pro vozidla (představ-
me si např. kamion) mi pan ve-
doucí sdělil, že tuto funkci plní 
obrubník. Pokud si představíte, 
jak obrubník v těchto místech 
vypadá, jistě se začnete smát, 
jako jsem to tenkrát nevydržel 
já. Neustálými úpravami povr-
chu a najížděním těžkých aut 
je rozdíl mezi povrchem ko-
munikace a obrubníkem cca 2 
cm. Skutečně tyto 2 cm zabrání 
pádu kamionu z několika met-
rové výšky do spodní zahrady? 
I v tomto případě byla slíbena 
ze strany Krajské správy nápra-
va. Snad se tak stane při opravě 
spadlé opěrné zdi za přejez-
dem, která začne na jaře příští-
ho roku. 

Omlouvám se za to, že píši 
ne příliš optimistické články, ale 
myslím, že by občané měli vě-
dět, s jakými problémy je nut-
né se potýkat a že se mnohdy 
jedná o vcelku nelogické věci. 

v případě nově dobudovaného 
sloupku je zde velké riziko, že 
by stavba byla hodnocena už 
jako nová, která musí odpoví-
dat platným normám. A tomu 
by jistě tak nebylo. 

Poté, co jsme na daný pro-
blém Krajskou správu silnic ně-
kolikrát upozorňovali, dostali 
jsme pouze vyjádření v obdob-
ném duchu, jako uvádím výše 
– díru nelze opravit tím, že se 
dostaví původní svodidla, ale je 
nutné rekonstruovat celý zádrž-
ný systém mezi mostem a tratí 
a uvést jej do souladu s právě 
platnými předpisy. K tomu je 
zapotřebí projektová doku-
mentace, která si nejspíše vyžá-
dá zpevnění náspu. A to je prý 
pro vlastníka příliš velká inves-
tice (raději zaplatí tichý asfalt).  

Na konci minulého roku se 
podařilo získat dotaci na pro-
jektovou přípravu nového pře-
chodu, který bude umístěn prá-
vě v této zatáčce. Při jednom 
z mnoha jednání, které jsem 
měl možnost absolvovat (pro-
jektant, obec, vlastník komuni-
kace, PČR, stavební úřad) jsem 
na problém naší „díry“ upo-
zornil přímo vedoucího Krajské 
správy silnic. V následujícím 
týdnu došlo alespoň k instalaci 
provizorního betonového valu. 

Posuďte sami na příkladu kraj-
ské komunikace. Vlastník se 
v tomto případě striktně hlásí 
pouze k tomu, co leží v tělese 
silnice vyjma sítí, tj. podklad, 
asfalt a uliční vpusti na dešťo-
vou vodu. Samotné odvodnění 
již ve správě mít nechce. Chod-
níky jsou obce, přechody pro 
chodce jsou také obce (kromě 
té části v komunikaci). A pak 
je tu několik sporných staveb, 
jako jsou opěrné zdi, náspy, 
apod., kde je evidentní snaha 
přehrát jejich opravu a údržbu, 
je-li to jen trochu možné, opět 
na obce (viz nekonečná jednání 
o vlastnictví spadlé zdi za pře-
jezdem, které nakonec musel 
ukončit hejtman rozhodnutím, 
že se o zeď postará kraj). Je až 
absurdní, že nikoho nezara-
zí ani fakt finanční náročnosti 
celé akce (rozpočet na opravu 
zdi je roven cca ročnímu obec-
nímu rozpočtu) a i přesto zde 
byla urputná snaha prohlásit 
zeď za součást chodníku, neboť 
tam stojí nikoliv kvůli autům, 
ale kvůli chodcům. Nyní je to již 
k smíchu, ale věřte, v době, kdy 
jsme se o zeď hádali, k smíchu 
moc nebylo. Ještě že zvítězil 
zdravý rozum pana hejtmana, 
za což mu patří dík. 

Jiří Blekta

Hospoda Na Kovárně – co dál?
Jak si jistě mnozí občané 

Horní Police všimli, byl ukon-
čen provoz hospody Na Kovár-
ně. Původní nájemkyně podala 
z vážných osobních důvodů vý-
pověď ke konci měsíce srpna. 
Obec však i nadále usiluje o to, 
aby byly místnosti využity pro 
restaurační činnost. Z tohoto dů-
vodu je nyní zpracováván rozpo-
čet celkové rekonstrukce vnitř-
ních prostor. Vzhledem k tomu, 
že do hospody nebylo léta vý-
razně investováno, bude nutné 
provést poměrně velký objem 
prací. Předně se jedná o samot-
nou kuchyň, která již nevyho-
vuje současným hygienickým 
předpisům. Dojde k rekonstruk-
ci podlahy a obložení, včetně 

káváme poměrně vysokou cenu 
rekonstrukce, budeme se snažit 
maximum prací zvládnout vlast-
ními silami. Toto sice výrazným 
způsobem sníží částku opravy, 
ne však na takovou sumu, kte-
rá by byla akceptovatelná v po-
době jednorázové investice od 
obce. Proto se budeme snažit 
najít takového nájemce, který 
bude moci alespoň z části zain-
vestovat rekonstrukci a tím se 
spolu s obcí podílet na opravě 
a znovuzprovoznění objektu. In-
vestice ze strany nájemce potom 
bude obcí splácena formou od-
puštění nájmu do doby, než se 
investice splatí (očekávaná doba 
je cca 5 až 6 let). 

Jiří Blekta, OÚ Horní Police

Tradiční 
výstup na 

Strážný vrch
Vážení přátelé, 31. 12. v so-
botu se uskuteční letos sku-
tečně Silvestrovský výstup na 
Strážný vrch. Sraz bude jako 
obvykle v 10:00 u samoobslu-
hy. S sebou vezměte hlavně 
sebe a svoji dobrou náladu, 
něco na opečení a také na za-
hřátí (tekutý stav je nejlepší). 
Předpokládaný příchod bude 
v 14:30 do Horní Police. Přijď-
te se příjemně projít před ve-
černí oslavou a strávit hezké 
chvíle v dobré společnosti. 

Jiří Blekta, OÚ Horní Police

rozvodů vody a elektřiny, bude 
změněn i účel užívání některých 
přilehlých místností tak, aby spo-
lu s kuchyní mohly tvořit funkční 
celek, ve kterém bude probíhat 
příprava pokrmů dle stávajících 
hygienických předpisů. V ostat-
ních místnostech (lokál + vinár-
na) dojde k odkrytí zdiva, zří-
zení prodyšných obložek, bude 
vyměněna podlaha, uvažuje se 
také o snížení stropů. Součástí 
rekonstrukce by měl být i nový 
rozvod topení a rekonstrukce 
dvou komínových těles. V sou-
časné době je již většina roz-
počtu zpracována, nyní čekáme 
pouze na projekt + cenu vzdu-
chotechniky (odvod par z kuchy-
ně). Vzhledem k tomu, že oče-
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Další etapa opravy hornopolického zámku

Nová okna pro Základní školu Horní Police

Vánoční zamyšlení

V letošním roce proběhla dal-
ší etapa postupné rekonstrukce 
zámku v Horní Polici. Díky při-
spění Ministerstva kultury (300 
tis. Kč) bylo možné řešit hyd-
roizolaci vnitřního zdiva dvou 
spodních výstavních místností. 
V obou dvou došlo k obvodo-
vému obnažení základového 

V závěru letních prázdnin 
došlo k tolik potřebné rekon-
strukci oken na jižní straně zá-
kladní školy „na kopci“. Jedná 
se o okna ve třídách a kancelář-
ských prostorech. Celkem bylo 

Za pár týdnů budeme opět 
slavit Vánoce. Máme za to, že 
jsou to svátky pohody. Dalo by 
se říci, že je tomu tak, vždyť an-
dělé zpívají: “Sláva na výsostech 
Bohu a na zemi pokoj lidem 
dobré vůle.” Ale mnohem hlub-
ším plodem Vánoc je radost.

Radost, nikoli pouze jen jako 
veselí, ale jako vnitřní přesvěd-
čení o tom, že se plní zaslíbení. 
A nejsou malá. V Ježíši se nero-
dí jen dítě, ale Spasitel, tedy za-
chránce poslaný od Boha. Zna-
mená to, že je člověk Bohem 
milován, že už nikdy nebude 

do výše cca 1,5 m. Došlo též 
k rekonstrukci vnitřních elek-
trických rozvodů. V příštím roce 
bude snaha pokračovat v obou 
místnostech instalací sanačních 
omítek a nových podlah (v mís-
tech výkopů). Uspějeme-li v no-
vém dotačním programu, kam 
byla podána na podzim žádost, 

dách i celkovou kvalitu budovy. 
Dle energetického auditu tvořil 
únik starými netěsnými okny 
přes 30% všech energetických 
ztrát. Další úniky tvoří obvodový 
plášť budovy a zateplení stropu. 

se stále, když slavíme Vánoce, 
ale vlastně ještě častěji – vždy, 
když přijímáme druhého člo-
věka a je pro nás obdarováním 
a nikoli ohrožením.

Tyto skutečnosti jsou důvo-
dem k radosti. Nejen na pár dní 
o Vánocích, ale po celý život. 
Vypovídá o nich štědrá vánoč-
ní tabule, množství dárků pod 
stromečkem, až oči přecházejí 
i další vánoční zvyky. Uchovej-
me si tuto radost i do všedních 
dnů. Nejsme sami, Bůh o nás má 
zájem - to je slovo! Přeji Vám 
radostné Vánoce plné krásných 

zdiva do hloubky 1 m a instalaci 
větracích kanálů, které byly na-
pojeny na vnější kanálový sys-
tém vystavěný v minulém roce. 
Díky zaústění do komínového 
tělesa vzniká v kanálcích pohyb 
vzduchu a zdivo je postupně 
vysoušeno. Spolu s tímto bylo 
také odkryto nadzemní zdivo 

vyměněno 36 okenních otvorů. 
Výměna byla podpořena dotač-
ním titulem z Libereckého kraje 
ve výši 300 tis. Kč. Okna přinesou 
nejen úsporu provozních nákla-
dů, ale zvýší také komfort ve tří-

sám. Důvodem k radosti je také 
Boží vynalézavost, s níž přichází 
na svět mezi nás. Přichází jako 
dítě, kterého se nemusí nikdo 
bát, ale o něž je třeba pečovat. 
Přichází jako dítě z chudé rodi-
ny, dokonce se rodí ve chlévě. 
Chlév je sice místo nedůstojné 
pro příchod tak vzácného hos-
ta, ale zato je to místo otevřené 
všem. Přicházejí pastýři, aby se 
přesvědčili o pravdivosti an-
dělského zvěstování – a chválí 
Boha za to, co viděli.

Příběh o Ježíšově narození 
není jen stará historie. Opakuje 

dojde k hydroizolaci (vnější 
i vnitřní) celého suterénu. Dou-
fejme, že se toto zdárně podaří. 

Pozn.: Díky výše zmíněné re-
konstrukci se občanům omlou-
váme za dočasné omezení pro-
vozu ve výstavních místnostech.

Jiří Blekta, OÚ Horní Police

Obec Horní Police chce i nadále 
usilovat o dotace související se 
snižováním energetických ná-
ročností budov a tím postupně 
rekonstruovat fond nemovitostí.

Jiří Blekta, OÚ Horní Police

zážitků. Mezi ně se může zařa-
dit například i koncert skupiny 
“Ztracená kapela” v sobotu 17. 
prosince ve 14 hodin v kostele 
v Horní Polici a následně požeh-
nání dalších částí betléma paní 
Hany Berkové. Nebo štědrove-
černí mše 24. prosince ve 21 ho-
din rovněž v kostele v Horní Po-
lici, případně pravá půlnoční 24. 
prosince ve 24 hodin v kostele 
sv. Vavřince v Jezvém. Srdečně 
Vás zvu a těším se na setkání.

P. Stanislav Přibyl, 
farář hornopolické farnosti

Advent a vánoce v hornopolickém kostele
Vážení čtenáři, advent i Vá-

noce jsou dobou, kdy usilujeme 
o určité vnitřní ztišení a více na 
sebe necháváme působit pokoj, 
klid, ale i radost ze stvoření. 
Kostely jsou jedním z míst, která 
nám k těmto pocitům pomáhají, 
a proto je snahou nového pana 
faráře, P. Přibyla, aby tomu 
tak bylo i v Horní Polici (P. Th-
Lic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 
k nám dojíždí z Prahy, kde půso-
bí jako generální sekretář České 
biskupské konference). A tak si 
vás dovolujeme pozvat na pár 
akcí, které se v našem kostele 

folkový koncert Ztracené kape-
ly z Hostivic. Po něm následuje 
otevření venkovního betlému 
a posvěcení jeho nových částí, 

které stihla během roku doma-
lovat paní Hana Berková (jedná 
se o biblický obraz Zvěstování). 

Jiří Blekta

uskuteční. Budeme rádi, pokud 
do těchto prostor zavítáte, a to 
i s ohledem na to, že nejspíš 
v nejbližších letech tuto možnost 
mít nebudeme. Pokud vše dobře 
dopadne a bude nám přidělena 
dotace z evropských fondů, uza-
vře se v průběhu příštího roku 
celý areál až do doby, než bude 
hotová jeho rekonstrukce, která 
se odhaduje cca na dobu 3 let. 

Akce začnou v sobotu 17. 
prosince. Od 10:00 hodin bude 
na faře pro zájemce připraveno 
povídání o duchovním rozmě-
ru Vánoc. Ve 14:00 hodin začne 

ŠtĚDrý DEN (24. 12.):  Horní Police 6:00 (roráty), 
 21:00 (půlnoční), Jezvé 24:00 (půlnoční)

Boží HoD (25. 12.):  Horní Police 10:00

Sv. ŠtĚpáN (26. 12.):  Jezvé 15:00

SIlVEStr (31. 12.)  Horní Police 15:00

NoVý rok (1. 1.):  Horní Police 15:00

třI králoVé (6. 1.):  Horní Police 17:30 (s žehnáním vody, 
 křídy, kadidla a zlata)

Dále budou slouženy následující bohoslužby:
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Velká cena „Lišáků“ 
Dne 22.10.2016 uspořádal my-

slivecký spolek „Lišáci“ Horní 
Police tradiční podzimní závod 
v brokové disciplíně americký 
trap s názvem Velká cena Lišá-
ků (dále jen VC). První termín 
letošního ročníku byl stanoven 
již na 17. září, ale z důvodu vel-
ké nepřízně počasí byl vyhlášen 
nový termín na 22. října. Každý 
sobotní závod předchází páteč-
ní trénink, letos tomu nebylo 
jinak a v pátek byla v odpoled-
ních hodinách střelnice otevře-
na pro střeleckou veřejnost. 
Bohužel ani v nově stanoveném 
termínu nám počasí nepřálo. 
V pátek pršelo a pod vlivem 
značných dešťových srážek byla 
příjezdová cesta ke střelnici 
hodně rozbahněná. Samotné 
střeliště jsme oproti prvnímu 
termínu zastřešili. O samotném 
sobotním závodě bylo již počasí 
přívětivější, déšť ustal a v odpo-
ledních hodinách se mezi mraky 
občas ukázalo i slunce. 

Myslivci z mysliveckého spol-
ku Horní Police již od časných 
sobotních hodin připravovali 
vše potřebné k zajištění bezpro-
blémového průběhu závodu. 
Na samotný závod se celkem 
přihlásilo 36 střelců z různých 
koutů našeho kraje. Závod se 
vyhlašoval ve dvou kategoriích, 
vítěz VC Lišáků a okresní pře-
borník, jehož vyhlašoval okresní 
myslivecký spolek v České Lípě. 
Celkem se střílela dvě kola po 

dvaceti terčích. Celkovým vítě-
zem se po finálovém rozstřelu 
stal domácí střelec Milan Kubiš 
ml. s nástřelem v prvním kole 
18 a v druhém kole 19 trefených 
terčů, na druhém místě skon-
čil Jaroslav Líman z Dubnice se 
shodným nástřelem 18, 19 a na 
třetím místě se umístil Daniel 
Brázda s nástřelem 18, 18. V ka-
tegorii okresní přeborník bylo 
pořadí u prvních třech střelců 
stejné, neboť jsou všichni tři 
z Českolipska.

Myslivecký spolek v Horní Po-
lici na své střelnici pořádá kaž- 
doročně dva veřejné závody. 
V jarních měsících Memoriál An-
tonína Flíčka a na podzim výše 
zmiňovanou VC Lišáků. Příprava 
každého závodu je velmi nároč-
ná po stránce časové i fyzické, 
a proto děkuji všem kolegům 
z mysliveckého spolku za oběta-
vou práci na naší střelnici.

Rád bych chtěl touto formou 
oslovit i veřejnost z naší obce 
a okolí, aby také zavítali na naší 
střelnici a v době konání závo-
dů podpořili domácí závodníky. 
Součástí závodů je vždy boha-
té občerstvení, které zpříjemní 
nevšední zážitky při sportovní 
střelbě. 

S pozdravem: Myslivosti zdar! 

Milan Kubiš, ml., 
střelecký referent 

MS Lišáci Horní Police

VEřEJNý ZáVoD V At:
 Jméno I. položka II. položka celkem
1. KUBIŠ Milan ml. 18 19 37
2. LÍMAN Jaroslav 18 19 37
3. BRÁZDA Daniel 18 18 36
4. ŠIRLO Libor 18 18 36
5. VAVRINEC František 18 18 36
6. BÍLEK Adam 17 18 35
7. VONRÁČEK Petr 15 19 34
8. BIZOŇ Miloš 16 17 33
9. DOLEJŠ Petr 15 17 32
10. JÍLEK Vlastimil 16 16 32
11. DUŠEK Václav 17 15 32
12. FLÍČEK Antonín ml. 14 17 31
13. BÍLEK Petr 14 17 31
14. ŽÍLA David 15 16 31
15. MORAVČÍK Vlastimil 15 16 31
16. PECH Pavel 17 14 31
17. KRČEK Aleš st. 13 17 30
18. PINC Josef ml. 14 16 30
19. ŠTĚTKA Miroslav 15 15 30
20. MIZERA Zdeněk 16 14 30
21. JELEN Miroslav 16 14 30
22. KNEIFL Jan 17 13 30
23. ROSENBAUM Jiří 13 16 29
24. ZEMAN Karel 13 15 28
25. BOBEK Milan 13 14 27
26. BOBEK Václav 13 13 26
27. HEMMER Ivan 13 13 26
28. PENZ Vladimír 13 13 26
29. FAZEKAŠ Jindřich 13 12 25
30. BLÁHA Pavel 10 13 23
31. KRYŠTOFOVÁ Barbora 12 11 23
32. MIKSCH Jiří 11 11 22
33. ŠESTÁK Karel ml. 13 9 22
34. ŠIRLOVÁ Michaela 12 8 20
35. PINC Milan  10 9 19
36. LOOS Vlastimil 7 10 17

okrESNí přEBor oMS ČESká lípA V At: 
 Jméno I. položka II. položka celkem
1. KUBIŠ Milan ml. 18 19 37
2. LÍMAN Jaroslav 18 19 37
3. BRÁZDA Daniel 18 18 36
4. ŠIRLO Libor 18 18 36
5. BÍLEK Adam 17 18 35
6. BIZOŇ Miloš 16 17 33
7. DUŠEK Václav 17 15 32
8. FLÍČEK Antonín ml. 14 17 31
9. MORAVČÍK Vlastimil 15 16 31
10. PECH Pavel 17 14 31
11. KRČEK Aleš st. 13 17 30
12. PINC Josef ml. 14 16 30
13. JELEN Miroslav 16 14 30
14. KNEIFL Jan 17 13 30
15. PENZ Vladimír 13 13 26
16. FAZEKAŠ Jindřich 13 12 25
17. ŠESTÁK Karel ml. 13 9 22

V roce 2016 jsme v Horní Polici přivítali pět nových občánků – Te-
rezku Tesařovou, Kateřinku Jamnickou, Adámka Jánského, Mirečka 
Lose, Davídka Jakeše. Všem dětem přeji šťastný vstup do života, kte-
rý je teprve čeká a nebude jednoduchý. Rodičům přeji hodně zdra-
ví, rodinné pohody, radosti z dětí, ale hlavně hodně trpělivosti při 
jejich výchově.

V prostorách výstavních místností zámku jsem měla tu čest jako 
starostka uzavřít v roce 2016 dvě manželství. V dubnu své první ano 
vyslovili k manželství slečna Radka Patzenhauerová a pan Zdeněk 
Mračno, v květnu si své velké ano opět zopakovali po padesáti le-
tech manželé Marie a Josef Huňáčkovi. Oběma manželstvím ze srd-
ce přeji, aby radostná a klidná pohoda vyplnila ve zdraví všechna 
příští léta.

Marie Matysová

Noví občánci 
a manželství v H. Polici
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Dvakrát třiadevadesát let ve Stružnici
V polovině listopadu, 13.  

a 14., opět oslavily své krásné na-
rozeniny dvě nejstarší občanky 
naší obce. Tou úplně nejstarší je 
paní Marie Táborská ze Stružni-
ce, narozená v Jičíněvsi u Jičína. 
Jen o den mladší je paní Maryša 
Konrádová (maminka paní Ta-
touškové) z Bořetína, původem 
z Vysokého Újezdu u Berouna. 
Přejeme oběma dámám zdra-
ví, štěstí, hodné lidi kolem sebe  
a „alespoň“ tu stovku.

Obecní úřad Stružnice

Nabídnout seniorům vzdělávání v umělec-
kých oborech hudba, tanec a výtvarné umění 
a tím se stát součástí uměleckého vzdělávání 
v Základní umělecké škole v Žandově je cílem 
projektu Akademie umění a kultury pro seni-
ory. Co je potřeba pro studium v Akademii? 
Především zájem o některý z uměleckých smě-
rů a dosažení seniorského věku. Díky finanční 
podpoře Libereckého kraje a města Žandov je 
studium bezplatné. 

Od 1. prosince zahajuje Akademie studium 
v oboru tanečním, výtvarném a v hudebním, 
hra na klavír a klasický zpěv. Studentky Aka-
demie (studenty zatím bohužel nemáme) se 
společně s lektory budou podílet na obsahu 
studia tak, aby vyhovoval jejich zájmu, ale zá-
roveň půjde o odborné studium, které bude 
klást důraz na tvořivost a seberealizaci. Důle-
žitá je motivace seniorů k aktivnímu přístupu 
k životu prostřednictvím umění. 

Výuka bude probíhat v dopoledních ho-
dinách v Základní umělecké škole v Žandově 
a lektory Akademie budou učitelé školy, kteří 
tak získají další profesní zkušenosti. Akade-
mie umění a kultury je tříletý projekt rozdě-
lený na akademické roky, studenti nebudou 
hodnoceni ani známkováni, hodnocením 
bude jejich zájem o studium. Kromě výuky 
je čekají například přednášky, návštěvy kon-
certů, výstav, exkurze a to vše rozděleno do 
zimních a letních semestrů. Aby mělo studium 
svoji patřičnou vážnost, bude účast ve výuce 
zaznamenávána do studijního indexu. 

Byli bychom rádi, kdyby Akademie umění 
a kultury pro seniory pevně zakotvila v naší 
škole a měli z ní prospěch nejen senioři, ale 
i naši žáci, kteří tak budou mít možnost vidět, 
že vzdělávat se v každém věku je přínosné.

Bližší informace o Akademii na telefonu: 
736 159 248

Alena Losová, dipl. um.
ředitelka ZUŠ Žandov

paní Maryša Konrádovápaní Marie Táborská

Akademie umění a kultury pro seniory startuje
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Informace ze Žandovské radnice: 
DoKoNčeNé, roZPrAcoVANé A cHySTANé ProjeKTy měSTA ŽANDoVA

MŠ žANDoV žáDoSt o DotACI Z Irop – na kompletní re-
konstrukci a modernizaci mateřské školky v Žandově byla městem 
podána žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního 
programu. Doufáme, že budeme úspěšní, aby i další školské zařízení 
ve městě mohlo doznat radikálních zlepšení. 

NoVá DEŠťoVá kANAlIZAČNí StokA koStElNí ul. + 
ČáSt NáMĚStí – zhotovitelskou firmou vodního díla je firma Pitt-
ner Česká Lípa, se kterou má město v rámci výstavby kanalizací velmi 
dobré zkušenosti. Tato stavba je z velké části dokončena. Úsek v uli-
ci Kostelní je již celý dokončen. Propojení přes náměstí do ulice Stud-
niční a spodní část náměstí před poštou ke křižovatce taktéž. Zbývá 
dokončit pouze úsek části stoky na náměstí před Korunou a propo-
jení několika dešťových svodů před samoobsluhou (plán dokončení 
do 6/2017). Tyto úseky nebyly zatím realizovány z důvodu organi-
zace výstavby s návazností na další stavby a také na plánované kul-
turní akce města (Svatoantonínská pouť, Vánoční trhy, Rozsvícení 
vánočního stromu apod.). Tato stoka bude odvádět dešťové vody 
do Vrbového potoka ze zpevněných ploch náměstí a ulice Kostelní 
a také ze střech přilehlých objektů. Tento krok ušetří do budoucna 
provozní výdaje za tzv. deštné, kde jsme povinni hradit nemalé fi-
nanční prostředky SČVK za likvidaci dešťových vod prostřednictvím 
systému splaškové kanalizace ve vlastnictví SVS Teplice. Tato inves-
tice města byla vyvolána plánovanou investicí SVS, kde SVS rekon-
struovalo v ulici Kostelní vodovodní řad a část splaškové kanalizace 

oprAVA kAplIČky VElká JAVorSká – dotace Ministerstva 
pro místní rozvoj (MMR) I. a II.etapa – město dokončilo obě etapy 
oprav. V loňském roce byla úspěšně dokončena první etapa (statické 
zajištění, odvodnění, nová střecha, nové výplně otvorů, nové mří-
že). Zvon zachráněný občany Velké Javorské jsme nechali repasovat 
a osadit zpět na své místo. Na zvoničce již září také nový kříž. V le-
tošním roce ve druhé etapě jsme provedli opravu fasády, vnitřních 
omítek interiéru, zhotovili nový strop, drenážní a odvětrávací ka-
nálky a novou cihelnou podlahu. Na tyto práce jsme obdrželi dotaci 
z MMR ve výši 600 tisíc korun. Dalších cca 500 tis Kč platilo město 
Žandov ze svých zdrojů. Třešničkou na dortu pro definitivní dokon-
čení stavebních a restaurátorských prací bylo osazení zrestaurované 
sochy sv. Jana Nepomuckého (viz foto), který před započetím prací 
byl ve velmi žalostném stavu, neměl hlavu a žádný z atributů. V příš-
tím roce plánujeme ve spolupráci s panem Marcelem Hrubým a Li-
toměřickou diecézí doplnit interiér kapličky oltářem a dalším vyba-
vením. Na jaře dozná změn také prostranství okolo kaple. Myslíme, 
že vše se velmi povedlo, proto přijměte naše pozvání a přesvědčte 
se sami. Na Javorské je krásně a svoji procházku můžete spojit s vy-
hlídkou na širé okolí z rozhledny na Strážném vrchu. 

VoDoVoD HEřMANICE – tento rok se postupně realizují jednot-
livé hlavní vodovodní řady v délce více jak 3 km. Město bylo úspěšné 
s žádostí o dotaci z Ministerstva zemědělství ve výši 2 995 000 Kč 
a s žádostí o dotaci z Libereckého kraje ve výši 1 756 000 Kč. Cena za 
stavbu vodovodu je ve výši 6 049 998 Kč. Nezbytnou navazující sou-
částí budou také vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem, 
které jsou již vyprojektovány. Zhotovitel díla nám zatím nepředlo-
žil cenové nabídky za jednotlivé přípojky, které alespoň orientačně 
zodpoví jednotlivým vlastníkům nemovitostí, jak právě ta jejich pří-
pojka bude nákladná. Po obdržení cenových nabídek od zhotovitele 
budeme kontaktovat a průběžně informovat vlastníky nemovitostí 
v Heřmanicích, kteří uzavřeli s městem Žandov smlouvu o budoucím 
napojení. 

Sv. Jan Nepomucký po opravě v ateliéru

Sv. Jan Nepomucký před opravou
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Předmětem díla bylo zhotovení nového asfaltového povrchu, beto-
nových obrubníků včetně podkladních vrstev. Současně došlo k vý-
měně starého pokroucené zábradlí podél Vrbového potoka za nové 
velmi účelné a designově zajímavé. Práce prováděla firma SaM Dě-
čín. Realizace projektu byla podpořena dotací z Libereckého kraje 
ve výši 300 000 Kč. 
V průběhu prázdnin jsme provedli také drobné výspravy a částeč-
né opravy asfaltových komunikací v ulicích Školní, Zátiší, Mlýnská, 
v Radči a ve Valteřicích.

koStEl SV. BArtoloMĚJE – Žádost o dotaci do programu 
Česko – Saské spolupráce byla včas a se všemi náležitostmi podána. 
Nyní komunikujeme se všemi partnery projektu, kterými jsou: církev 
bratrská Herrnhut, město Kamenický Šenov, Římskokatolická far-
nost Kamenický Šenov, Římskokatolická farnost Volfartice. Pro velký 
přetlak projektů a malý objem financí jsme byli podle informace po-
skytovatele dotací zařazeni do Seznamu náhradních projektů. I na-
dále se snažíme intervenovat společně se všemi partnery na posky-
tovatele dotace. S partnery plánujeme společná setkání a kulturní 
akce. Jednou z prvních budou tradiční „Zpěvy v kostele “ kam přijali 
pozvání všichni partneři včetně hostů z partnerského města Herrn-
hut. Také Vy přijměte naši pozvánku do kostela sv. Bartoloměje dne 
10. prosince od 17 hodin. Z předvánočního shonu a na duši Vás určitě 
pohladí vystoupení dětí z MŠ, žáků ZUŠ Žandov a skupiny Pouťníci. 
Přijďte určitě, nebudete litovat. Svařené vínko, cukroví a pohodová 
nálada nebudou chybět.

Přejeme Vám všem hodně zdraví, štěstí, krásné svátky vánoční 
a úspěšný nový rok 2017. Ať je dobrým rokem pro Vás i město Žandov. 

Michal Beň a Zbyněk Polák

v úseku z Náměstí okolo ZŠ, bývalého „pionýrského“ domu až do 
ulice Volfartické. V průběhu výstavby byly často řešeny nepředvída-
telné situace zejména prostorové uložení nových inženýrských sítí 
a pozice sítí stávajících. Proto nezbývá než ocenit, jak realizaci díla 
zhotovitelská firma Pittner Česká Lípa zvládla. Ano, občané žijící 
a podnikatelské subjekty sídlící v této části Žandova byli částečně 
„omezováni“, ale uvědomme si, že se jedná o centrální část měs-
ta, tedy nejfrekventovanější, s vazbami na školská zařízení. Navíc 
kanalizační stoka velké dimenze o průměru 500 mm byla z důvodu 
spádů až v hloubkách 3,5 metru a současně s ní byl v souběhu rea-
lizován vodovod jiným investorem (SVS a.s.Teplice). Proto doprava 
byla s částečnými omezeními z jedné či z druhé strany ulice (vjezd 
z náměstí nebo z Volfartické ulice). Za způsobené dopravní kompli-
kace se všem dotčeným omlouváme, ale bez těchto omezení nelze 
dílo tohoto typu zrealizovat.

koMuNIkACE VE VlAStNICtVí MĚStA:
Kostelní ulice úpravy povrchů – po dokončení všech inženýrských 
sítí (dešťové kanalizace, vodovodu) v uvedené ulici byly ihned zahá-
jeny práce na úpravě povrchů v celé šíři. Práce započaly v úseku od 
kostela sv. Bartoloměje směrem k náměstí. Starý rozlámaný asfalt 
a z degradované betonové plochy jsou nahrazovány novým čedičo-
vým dlážděním včetně všech nových podkladních vrstev. Současně 
jsou řešeny také parkovací prostory před objektem základní školy 
a hřbitovem. Nová pojízdná zámková dlažba byla osazena do pro-
storu před mateřskou školou. Zároveň jsou prováděny výkopy pro 
novou kabeláž veřejného osvětlení. V této historické části budou 
osazeny nová svítidla historického designu a stožáry s městským 
znakem. Stejný design bude použit i v dalších etapách na celém 
náměstí. Předpokládáme, že pokud klimatické podmínky budou 
i nadále příznivé bude dláždění dokončeno až k náměstí do konce 
roku 2016. Z důvodu organizace výstavby, zásobení stavby materi-
álem a obslužnosti není zatím stavebně řešena část ulice Kostelní 
nad školou před Lesovnou a okolo „pionýráku“ do Volfartické uli-
ce. V této části bude v celé šíři položen nový asfalt. Současně zde 
budeme řešit odstavné a parkovací plochy před bytovým domem 
č.p.58. Realizace povrchů v tomto úseku je předjednána se SVS 
Teplice po dokončení prací na dláždění od jara 2017. Ani v tomto 
případě si neodpustíme hodnocení zhotovitelské firmy realizující 
dláždění v ulici Kostelní. Nejnižší cenu za dláždění ve VŘ nabídla 
Stavební firma Bardzák s.r.o. Benešov nad Ploučnicí ve výši 2 055 157 
Kč z toho dotace z MMR činí 1 mil. Kč., proto byla vybrána jako zho-
tovitel díla. Na částečnou obranu zhotovitele nutno podotknout, že 
předání staveniště zhotoviteli proběhlo s měsíčním zpožděním, což 
u malé firmy může působit organizační komplikace. Také fakt, že 
zejména před kostelem, školou a u pomníku se jedná o velmi členě-
ný, technicky a časově náročný úsek. Přece jen ruční kladení čedičo-
vé dlažby není pokládka asfaltového koberce finišerem, kde práce 
proběhnou během jednoho dne. Avšak i tyto práce lze rozpláno-
vat do úseků. Bohužel to zde zcela dobře nefungovalo. Organizace 
výstavby, postup prací, komunikace s občany a subjekty dotčenými 
stavbou slušně řečeno značně pokulhávala a měla velké porodní bo-
lesti. Komentář: „Řemeslo, braň se…“ byl často na místě. Proto se 
všem, kteří byli v průběhu stavby nějakým způsobem obtěžováni či 
omezováni, velmi omlouváme. Věřte, že z naší strany jsme činili to, 
co bylo v našich silách. Přesto všechno si myslíme, že celkový dojem 
z výsledného díla, z celého prostranství u kostela, u pomníku a celé 
ulice je velmi dobrý.

StuDNIČNí ulICE A ČáSt potoČNí ulICE – nový asfaltový 
povrch, nové zábradlí, rekonstrukce dvou mostků. Práce na I. etapě 
jsou dokončeny, probíhá odstraňování drobných vad a nedodělků. 
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V předchozím období obec 
investovala především do proti-
povodňových opatření a odstra-
nění povodňových škod z roku 
2010 (r. 2009 – zkapacitnění pro-
pustku pod silnicí u Podlahů, cca 
237 tis.; r. 2010 – propustky u Ra-
dečského potoka, 415 tis. Kč; r. 
2012 – 2 propustky u Fletcherů, 
672 + 660 tis. Kč; lávka přes Plou-
čnici u č. p. 1, 14 mil. Kč; oprava 
dešťové kanalizace u Šámalů, 
540 tis. Kč; r. 2014 – oprava chod-
níku u Táborských a zničeného 
parkoviště na hřišti, 573 tis. Kč), 
dále oprav místních komunikací 
(r. 2009 – komunikace nad tratí, 
429 tis. Kč; r. 2014 – komunikace 
pod nádražím a další výspravy, 
1,12 mil. Kč), rekonstrukce a ná-
kupu nemovitostí obce (r. 2010 
– oprava hřbitovních zdí, 360 tis. 
Kč; 4,3 mil. Kč – koupě budovy 
současného OÚ; vrata hasičárny,  
156 tis. Kč; 2013 – rekonstrukce 
vytápění v bytě na poště – 75 
tis. Kč). Obec dále mj. vyměnila 
okna v č. p. 80, zainvestovala 
přemostění Radečského potoka, 
vybudovala dětské hřiště u by-
tovek, pořídila traktor Belarus 
s přívěsem, zahradní traktor 
a další techniku na sekání, opra-
vila a elektrifikovala tribunu na 
hřišti. Také byla provedena re-
konstrukce veřejného osvětlení 
ve dvou lokalitách (Bořetín a li-

mateřské škole, pořídila obec 
nákladní automobil s příslušen-
stvím pro svoz bioodpadu vč. 
kontejnerů a štěpkovače za více 
než 3 miliony korun. Byla také 
zakoupena souprava na opra-
vu obecních komunikací a pře-
devším probíhaly přípravy na  
4 akce z dotačního titulu Mi-
nisterstva pro místní rozvoj ČR 
– Odstraňování povodňových 
škod z roku 2013.

V roce 2016 kromě menších 
akcí jako například rekon-
strukce elektrického rozvodu 
v obecním bytě v Jezvém č. p. 
57, opravy a rozšíření varovné-
ho systému obce či zpracování 
energetických štítků obecních 
budov byla opravena a odkana-
lizována místní komunikace pod 
viaduktem u nádraží (121 tis. Kč). 
Z iniciativy obce Severočeská vo-
dárenská společnost provedla 
celkovou rekonstrukci vodovo-
du v Chalupnické ulici v Jezvém 
nákladem 3,001 mil. Kč, obec se 
spolupodílela částkou 1,008 mil. 
Kč. V souvislosti s rekonstrukcí 
rozvodu nízkého napětí a od-
straněním sloupů v lokalitě pod 
nádražím pro obec firma Elos 
vybudovala s rozpočtem 840 tis. 
Kč nové veřejné osvětlení.

Největšími akcemi roku 2016 
byly akce na odstraňování po-
vodňových škod z roku 2013. 

pová alej, 123 + 466 tis. Kč).
V letech 2014 až 2016, kdy 

hrozilo výrazné snížení kapa-
city MŠ z důvodu hygienických 
norem, nebylo možno čekat na 
vypsání vhodného dotačního 
titulu. Spojením vlastních pro-
středků MŠ a obce byly postup-
ně provedeny nezbytné úpravy, 
takže od 1. 9. 2016 má Mateřská 
škola navýšenou kapacitu o 80 
% na 45 dětí, současně kuchyně 
vaří i pro naši základní školu. 
Postupně byla vybudována nová 
šatna, propojení stávající MŠ 
a bývalého OÚ, rekonstruována 
kuchyně, upraveny učebny, pře-
stavěna stávající sociální zaříze-
ní pro děti a vybudována nová 
v druhé části budovy, doplněna 
sprcha a sociální zařízení pro 
zaměstnance, bývalá zasedačka 
a kanceláře upraveny pro potře-
by dětí, přestavěn sklad, dopl-
něna škrabka a provedeny další 
potřebné úpravy, vše za více než 
1,8 mil. Kč. Pro tento školní rok 
tak po delší době mohla naše 
mateřská škola uspokojit všech-
ny zájemce o přijetí dětí. Při 
všech problémech, které vzni-
kaly při rekonstrukci školky za 
provozu, je příjemné zjištění, že 
zřizovatel nezaznamenal ani od 
rodičů, ani od kontrolních orgá-
nů žádné podněty a stížnosti.

V roce 2015, mimo prací na 

Z celkem čtyř zaregistrovaných 
akcí jsou v různém stádiu rea-
lizace 3: rekonstrukce můstku 
přes Valteřický potok v Jezvém 
(vysoutěžená cena 623 tis. Kč), 
trojice propustků – dva u Ho-
lubů, třetí u paní Táborské 
(745 tis. Kč), komunikace a dva 
propustky u Soukupů (763 tis. 
Kč).  Největší akci, rekonstrukci 
lávky přes Ploučnici a přilehlé 
inundační území, se napoprvé 
nepodařilo vysoutěžit, výběrové 
řízení muselo být zrušeno. Obec 
požádala MMR ČR o prodlouže-
ní termínu pro realizaci, v sou-
časnosti probíhá nové výběrové 
řízení s předpokládanou cenou 
zakázky 10,5 mil. Kč.  Pokud vše 
dobře dopadne, realizace pro-
běhne v 1. pololetí r. 2017.

Největší akcí, která částečně 
probíhá i na katastru Stružni-
ce, je rekonstrukce hlavního 
nádraží v České Lípě v hodnotě 
1,3 miliardy korun. Její součástí 
je i úsek do Stružnice se zvýše-
ním traťové rychlosti, obnovou 
propustků a přejezdů. Listopa-
dové třítýdenní výluky v úseku 
Česká Lípa – Horní Police využila 
i SŽDC a rekonstruovala viadukt 
a propustek pod tratí u Holubů. 
Tato investice bude pokračovat 
i v roce 2017.

Jan Mečíř, starosta Stružnice

Akce ve Stružnici

Kulturní akce ve Stružnici 2016 / 2017
Adventní koncert - pátek 16. prosince

Předpokládané termíny pro rok 2017:
MAsopust – sobota 18. února
Dětský den – neděle 4. června

koncert Hop trop – sobota 17. června
stružnické slavnosti – sobota 24. června

vavřinecká pouť – sobota 5. srpna
stružnický kocour – sobota 19. srpna

poháDkový les – sobota 9. září
soutěž v požárním útoku – sobota 16. září

OÚ Stružnice



4/2016-11- Ze života města a obcí

Koupaliště
Koupaliště v Horní Polici je 

v provozu již více než půl sto-
letí. Bylo první v tomto regio-
nu a zvláště od šedesátých do 
osmdesátých let sloužilo nejen 
ke sportu a odpočinku, ale také 
k setkávání lidí. 

Spolu s fotbalovým hřištěm 
a parkem tvoří přímo ve středu 
obce nádhernou odpočinkovou 
a společenskou zónu. Po celou 
dobu však koupaliště trpělo 
kvalitou vody. Dlouho se vědělo 
o tom, že pod koupalištěm je do-
statek čisté vody, pouze chyběl 
vrt. V polovině loňského roku 
se podařilo vedení obce realizo-
vat záslužný čin. Byl proveden 
vrt a v letošní sezoně byl bazén 
naplněn vodou tak čistou, že ná-
vštěvník nestačil žasnout. Dříve 
končila průzračnost vody cca na 
4. – 5. schodu, nyní i v nejhlub-
ším místě bylo vidět až na dno.

V důsledku toho došlo 
i k prudkému nárůstu návštěv-
nosti koupaliště, plně srovnatel-
nou s dobou před 40 – 50 lety! 
Vykoupat se a posedět sem při-
šla mladá i starší generace.

Nejen voda však udělala své. 
Na koupališti se pořádaly různé 
úspěšné akce, promítáním filmů 
počínaje, akcemi pro děti, sra-
zem motorek  a produkcemi růz-
ných hudebních skupin konče. 
Vedení obce se spolu s provozo-
vatelem koupaliště podařilo ob-
novit zašlou slávu tohoto místa.

To rychle zjistili zvláště přes-
polní návštěvníci z České Lípy 
a okolních obcí. Je daleko vý-
hodnější přijet do Horní Police 
než např. k Máchovu jezeru se 
špatnou vodou a vysokými cena-
mi. O relaxační pohodu se velmi 
dobře staral pan Kubiš s kolek-
tivem děvčat a patří mu za to 

uznání. Pivo bylo výborné a po-
kud plavec po sportovním výko-
nu dostal chuť na něco k snědku, 
nepřišel zkrátka.

Vedení obce se spolu s pro-
vozovatelem koupaliště poda-
řilo obnovit zašlou slávu tohoto 
místa, ale jistě si uvědomují, že 
nesmí zůstat u současného úspě-
chu, ale laťku stále zvyšovat. 
Možná by stálo za zamyšlenou 
spojit jednotlivé části areálu  tj. 
hřiště, koupaliště a park v jeden 
celek. Zvláště se jedná o nevyu-
žitý a neupravený prostor mezi 
hřištěm a koupalištěm.

Problémem je rovněž přerost-
lá vegetace na jižní straně bazé-
nu. Nejen že znečišťuje vodu, ale 
od srpna tvoří stín na vodní plo-
še. Letos jsme se mohli koupat 
ještě v polovině září, ale to již 
byly 2/3 bazénu ve stínu. Stromy 
a keře se mohou samozřejmě za-

chovat, ale maximálně do výšky 
4 – 5 m.

Rovněž restaurace potřebu-
je po cca 20 letech zvýšenou 
údržbu. Venkovní dlažba není 
v dobrém stavu a také zábradlí 
potřebuje oživit. Za dobrý začá-
tek je možné považovat opravu 
sociálního zařízení.

S takovým areálem jako má 
Horní Police se nemůže pochlu-
bit žádná obec na západě Česko-
lipska. Může tedy značnou mě-
rou přispět k tomu, že se obec 
stane dobrým místem k žití a při-
láká nové obyvatele. 

Přeji vedení obce, aby se po-
dařilo získat maximum dotací 
pro řešení dalších existujících 
problémů jako např. problém 
dopravy a komunikací, zkrášlení 
obce, využití zámku  a zvýšení 
zájmu občanů o svou obec.

Volker Rochelt

Nové pilíře mostku přes Valteřický potokDemontáž železničního mostu u Holubů

Ukládání prefabrikátů u Táborských
Chata na Kozlu kolem roku 1940 

(fotografii zapůjčila starostka Kozlů, paní Jitka Kýhosová) 
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Ze života v Polzenthalu
Za povšimnutí stojí zprávy 

o stavbě školy ve Velké Javorské 
v roce 1875 a také vánoční po-
děkování dělníků svému šéfovi 
panu Franzi Wöhlemu z Jezvé. 
Franz Wöhle byl velice aktivní 
člověk. Byl členem mnoha nejen 
místních spolků, sponzoroval 
zdejší školu a zřejmě byl také ve-
lice laskavým zaměstnavatelem. 
Ve Velké Javorské žilo v roce 
1880 neuvěřitelných 343 obyva-
tel a tak školy zde bylo jistě po-
třeba. Podle dochované dobové 
fotografie z roku 1918 zdejší 
školu navštěvovalo 35 žáků.  
Zajímavé jsou podle mě také 
zprávy o počasí, které sou-
časným zemědělcům ná-
padně připomenou průběh 
počasí v tomto roce, kdy se 
potýkali s obdobnými roz-
mary přírody. Je to důkaz, že 
neplatí „Tenkrát bylo lépe”. 
V prvním Regionálním zpra-
vodaji roku 2017 přineseme 
zprávy a obrázky z Velké vál-
ky. Před sto lety v roce 1917 
zuřila válka plnou silou a tisk 
pro nás naštěstí zaznamenával 
její dopad jak na vojáky samé, 
tak na místní obyvatelstvo.  
Na závěr bychom Vám, příz-
nivcům Regionálního zpravo- 
daje i našich zpráv z Pol-
zenthalu chtěli poděko-
vat za přízeň a do nového 
roku popřát jen to nejlepší. 
Petr Fletcher, Zdena Slavíková 
a Roman Řezáč.

poDĚkoVáNí DĚlNíků Z JEZVé 
– Deutsche Lipaer Zeitung 24. 
prosince 1915

Dělnictvo firmy Franz Wöhle 
a synové v Jezvé  se cítí být za-
vázáno veřejně vyslovit své 
nejsrdečnější a největší díky 
svému ctěnému panu šéfovi 
za jeho laskavou a činorodou 
péči poskytnutím vánočního 
dárku  - vyrovnávacího pří-
spěvku a jiných úlev. Dělnictvo 
umí ze srdce ocenit péči v těž-
ké době v celém jejím dosahu. 
Jezvé, v prosinci 1915

NEŠtĚStí V HEřMANICíCH – 
Leitmeritzer Zeitung 21. červen-
ce 1880

umřela slova na rtech, pravou 
ruku, kterou chtěl udělat kříž, 
mu to vymrštilo plnou silou na 
levou stranu hrudi. Kostelníka 
to vymrštilo na dveře sakristie.  
Z nenápadného bouřkového 
mraku udeřil blesk do hromo-
svodu na věži nad kůrem a roz-
tavil špičku věže. Pak přeskočil 
blesk podél vedení na plecho-
vou střechu, udeřil nad oltářem 
sv. Josefa a šikmo, podoben ra-
ketě sjel volným prostorem kos-
telní klenby dolů přes oltář do 
kostela. Zde srazil ze špice oltá-
ře takzvané Boží oko a rozštěpil 
ho, zbarvil zlatý rám obrazu do 
černa a vyrazil bez další škody 
skrz otevřené dveře do sakristie 
za hlavním oltářem do volného 
prostoru. Na oltářním přehozu 
byla vypálena pouze malá díra. 
Přítomní z toho všichni naštěstí 
vyšli jen s úlekem. V kostele byl 
pak po dlouhou dobu cítit vy-
trvalý zápach síry. Jak silný byl 
tlak vzduchu, dokladuje, že na 
druhém břehu Ploučnice, na sta-
niční budově stojící naproti kos-
telu, bylo jedno okno rozbito. 

ŠpAtNé poČASí VE VElké Bu-
koVINĚ – Prager Abendblatt 26. 
července 1901

Předvčerejší bouřka zle hos-
podařila v obcích Velká Buko-
vina a Karlovka a zničila v ně-
kolika málo minutách snahu 
a namáhavou práci mnohých 
rolníků. Polní plodiny byly utlu-
čeny do země, sláma se sotva 
dá použít, zcela je zničeno zelí, 
brambory, ovoce a stromy jsou 
velmi poškozené. Také velký 
počet stavení bylo poškozeno. 
V Karlovce mnoho oken rozbi-
to kroupami o velikosti holubí-
ho vejce. Velké hromady krup 
ležely ve vodě před vodními 
propustmi, vzedmula se voda 
a způsobila záplavy na polích 
a loukách. Škody představují ti-
síce korun a postihnou hlavně 
malého rolníka. Dlouho trvající 
sucha beztak způsobily velké 
škody, a takto je už i to málo 
zcela zničeno. Také obce Malá 
Bukovina, Kerhartice a Mistro-
vice byly zle zasaženy špatným 
počasím.

Dne 10. tohoto měsíce se vy-
dali dva chudí chlapci do lesa, 
aby nasbírali dříví. Zvedla se 
bouřka. Desetiletý syn domká-
ře Franze Paperta č. 5, jménem 
Wenzel, zůstal, aby rychle napl-
nil svůj koš, druhý utekl domů. 
Aby toto rychle uskutečnil, vyle-
zl na buk, aby ze stromu odlo-
mil uschlou větev. Větev se ulo-
mila těsně u kmenu a chlapec 
se zřítil na kameny z výšky 38 
stop. Po bouřce hledali vyděše-
ní rodiče syna a nalezli jej v lese 
v bezvědomí, krvácejícího ze 
dvou ran. Přivolaný lékař kon-
statoval otřes mozku, kterému 
chlapec předevčírem podlehl, 
aniž by jedinkrát během celých 
osmi dní nabyl vědomí. Dnes 
byly jeho pozůstatky uloženy do 
země za velké účasti dospělých 
i dětí, všichni měli chlapce rádi. 
Předevčírem bylo okolí zasaže-
no hrozným krupobitím. Sotva 
spadlo pár velkých dešťových 
kapek, tak začaly najednou 
bubnovat kroupy o velikosti 
a tvaru vlašského ořechu tak 
silně, že celá úroda byla v pěti 
minutách zcela zničena. Úroda 
v Heřmanicích a na Javorské 
byla postižena z jedné třetiny, 
zatímco v Kravařích, Valteřicích, 
Jezvé a ve Stružnici byla po-
stižena celá. Bouřka strhávala 
velké stromy, odlamovala velké 
větve a hnala je pryč do vzdále-
nosti 10-16 stop. Jako kuriozitu 
si zaslouží připomenout, že ve 
Stvolínkách bouřka odsunula 
první poschodí domku nad jeho 
přízemí o 18 coulů.

BlESk V koStElE V HorNí po-
lICI – Welt Blatt 12. září 1885

V neděli 6. tohoto měsíce, 
na svátek Anděla strážného, 
zuřila okolo druhé hodiny od-
poledne nad Policí silná bouř-
ka. Místní kaplan, ctihodný pan 
Karl Stolle z Litoměřic, se právě 
chystal v děkanském a poutním 
kostele v Horní Polici udělit po-
žehnání. Sotva mohl vyslovit 
slova: „Ve jménu Boha Otce“, 
rozburácel se hrozný třesk, po 
němž následoval silný praskot. 
Současně vyšlehl na pravé lodi 
kostela jasný oheň. Knězi od-

StAV SklIZNĚ V úDolí pol-
ZENtHAlu – Prager Abendblatt  
29. července 1913

Napsali nám ze Žandova: 
Sklizeň obilí v letošním roce 
doznala pro chladné a deštivé 
počasí neobvyklé zpoždění. Ani 
nejstarší hospodáři si nevzpomí-
nají, že by se někdy na svátek 
Jakuba (25. července) ve střední 
části Polzenthalu nezačalo sklí-
zet obilí, tak, jak je to v letošním 
roce. Oproti tomu se traduje, 
že na svátek Jakuba již sklizeň 
obilí byla zcela ukončena. Obi-
loviny, obzvláště také žito, jsou 
zde velmi dobré a slibují množ-
stvím a kvalitou příznivý výnos. 
Ovšem trvání deštivého počasí 
by mohlo ještě zmařit všechny 
naděje hospodářů. Sklizeň obilí, 
se kterou se započalo v prvních 
dnech června, není stále ještě 
ukončena a část sklizeného sena 
byla nepřízní počasí poškozena 
na kvalitě. S ohledem na kvali-
tu, lze hodnotit letošní sklizeň 
sena jen jako průměrnou. Stav 
brambor a ostatních okopanin 
lze nyní označit jako velmi uspo-
kojivý. V Žandově, jakož i v Po-
lici, obzvláště ale v Šachově je 
úroda třešní, která jinak vždy 
byla dobrá, rovna nule. Také 
švestky, jablka a hrušky věstí tak 
špatnou úrodu, jaká ve zdejší 
krajině již dlouhé roky nebyla 
zaznamenána.

úDEr BlESku VE StružNICI – 
Leitmeritzer Zeitung 6. června 
1874

Bouřka z 29. května zle hos-
podařila na trati české Severní 
dráhy z Benešova nad Plouč-
nicí do Lípy. Blesk udeřil totiž 
do telegrafního sloupu neda-
leko stanice Stružnice-Jezvé. 
Rozštěpil jej, a rozbil na něm 
a ještě na třech dalších mnoho 
izolátorů, poškodil větší počet 
signálních aparátů na stráž-
ních domcích, jakož i ochranné 
distanční zařízení, které stojí 
před stanicí Stružnice-Jezvé 
a telegrafní aparát ve stanici.   
Tím byl snad podán důkaz, 
že takzvaný bleskosvod nebo 
bleskosvodné desky přístrojů 
(blesk přeskočí opravdu do vět-
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Společenská 
kronika

V závěru tohoto roku slaví 
své životní jubileum tito spo-
luobčané. Do dalších let jim 
RZ přeje hodně zdraví, štěstí  
a pohody.

60 lEt: Štojdl Milan, Zářec-
ký Zdeněk, Laštůvková Marce-
la, Dobrovolný Jiří, Plačková 
Miloslava, Čulíková Miluše, 
Temlová Mária, Chocholová 
Eliška, Salač Milan, Bačina 
Josef, Tomášková Radmila, 
Havlíková Jitka, Pešek Josef, 
Havlíček Ladislav, Votava Vla-
dimír, Štěpánková Vlastimila, 
Wehlová Vlasta

65 lEt: Čonská Jarosla-
va, Džudža Milan, Rusínová 
Naďa, Brychtová Helena, Ba-
loun Jaroslav, Pelzová Jana, 
Čečrdle Zdeněk, Jiráková Ma-
rie, Votočková Ludmila, Ků-
žel Jaroslav, Bernart Zdeněk, 
Novotný Miloslav, Jakešová 
Věra, Veselá Jana, Tichý Ema-
nuel, Šindelářová Marta, Ku-
charovič Zdeněk, Panoch Jiří, 
Čadil Vladimír

70 lEt: Králová Jana, Melíš-
ková Věra, Teml Tomáš, Koc-
ková Milada, Klimeš Bořivoj, 
Nováková Marie, Dvořáčková 
Hana, Frýdek Ladislav, Bouš-
ková Jaroslava, Kubašová 
Věra, Surovcová Eva, Matyso-
vá Blažena, Čechová Eva, Ta-
toušková Sylvana, Ehrlichová 
Jaroslava

75 lEt: Hudáková Naděžda, 
Kotešovský Emil, Lenhardto-
vá Drahomíra, Kotrč Oldřich, 
Jiruš Karel, Randa František, 
Králová Růžena

80 lEt: Kosinka Jan, Kadleč-
ková Libuše, Hergesel Ján, 
Tröschel Hanuš, Zemanová 
Marie, Běla Alois, Dolenská 
Růžena, Kritzbauchová Dra-
hoslava 

85 lEt: Hamrová Marie, Ga-
llová Albína 

ší vzdálenosti), jakož zbývající 
vypínací zařízení vůbec neza-
brání úderu blesku, eventuálně 
zničení aparátu. Snad tyto na-
nejvýše poskytují ochranu proti 
atmosférické elektřině nebo 
takzvanému indukčnímu prou-
du. Připomínáme to, protože 
snad se tím dá odborníkům 
námět k přemýšlení a nakonec 
přece jen by mohlo být vynale-
zeno odpovídající bezpečnostní 
zařízení. 

úMrtí VEtEráNA VE StružNI-
CI – Deutsche Lipaer Zeitung 15. 
ledna 1915

V požehnaném vysokém věku 
 85 let zde zesnul pan Franz Bür-
germeister. Těšil se až do své smr-
ti upřímné úctě a vážnosti svých 
spoluobčanů a plně zasloužené 
oblibě u všech obyvatel. Svědec-

StAVBA ŠkolNí BuDoVy VE 
VElké JAVorSké - Leitmeritzer 
Zeitung 17. dubna 1875

Veřejná nabídka zednických, 
skladovacích a tesařských prací 
na novostavbě školní budovy ve 
Velké Javorské se koná dne 3. 
května 1875 v 10 hodin ve Vel-
ké Javorské, k čemuž jsou zá-
jemci o nabídku zdvořile zváni.  
Stavební plán, předběžný roz-
sah s propočtem nákladů a pod-
mínky jsou k nahlédnutí u míst-
ní školní rady ve Velké Javorské. 
Místní školní rada Velká Ja-
vorská, dne 13. dubna 1875.  
Předseda: Josef Werner

Fletcher Petr 
www.struznice-jezve.cz

Slavíková Zděna (Havl. Brod)
Řezáč Roman (Dolní Police)

tví o tom podává mimořádná 
účast na pohřebních obřadech, 
poslední poctě zesnulému.  
S panem Franzem Bürgemeis-
ter odešel jeden z mála dosud 
ještě žijících veteránů Radetz-
kého, jejichž řady úmrtími stále 
řídnou. Pan Franz Bürgerme-
ister byl po plných pět let čin-
ný jako ordonanční důstojník 
Radeckého a účastnil se v roce 
1859 polního tažení do Itálie. 
Z tehdejších bojů dokázal vylíčit 
mnohé pozoruhodné detaily. 
Spolek vojenských veteránů ve 
Stružnici uctívá v panu Fran-
zi Bürgermeister svého zakla-
datele. Jmenovaný až do své 
smrti o tento spolek pečoval. 
K pohřebnímu obřadu spolek 
nastoupil v plném počtu a vzdal 
svému zemřelému všechny pat-
řičné vojenské pocty.
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Dopis hejtmanovi – kolaudace opravené 
komunikace a hlučnost přechodů

Následující otisk mailové ko-
respondence svědčí o tom, že 
ani dopis od již dnes řadového 
občana nekončí u hejtmana 
v koši.

Vážený pane hejtmane,
nejprve dovolte, abych Vám 

poblahopřál ke znovuzvolení do 
nelehké funkce hejtmana. Ob-
racím se na Vás jako bývalý 15 
let sloužící starosta obce Horní 
Police na základě řady žádostí 
občanů o pomoc k odstranění 
hluku.

Konečně jsou za námi volby, 
před kterými nám jako vždy na-
vržení kandidáti toho hromadu 
naslibovali. V příloze přikládám 
kopii volebního letáku hnutí 
Starostové pro Liberecký kraj, 
ve kterém nám všem sdělují, že 
každá obec je pro kandidáty dů-
ležitá a že „Na Horní Polici jim 
záleží“,tak jsem zvědav, jak nám 
pomohou.

Rád bych proto připomněl 
několik léta neplněných slibů. 4. 
listopadu jsme oslavili již 4. výro-
čí spadlé a neopravené opěrné 

silniční zdi u závor v Horní Po-
lici a také neopravený sražený 
patník a zábradlí na zvýšené zdi 
komunikace v zatáčce u mostu. 
Doufám, že na opravu patníku 
nebude muset mít KSSLK pro-
jekt. Zprvu nebyl prý znám ma-

jitel spadlé zdi, potom scházela 
dokumentace k realizaci opravy 
a stavební povolení a nakonec 
scházel čas a finance.

V minulosti jsem mnohokrát 
v tisku připomínal problémy, 
které nejvíce tíží naše občany. 
Mezi ně na prvém místě patří 
průjezdnost vozidel zejména 
nákladních na komunikaci II.tří-
dy č.262 procházející celou obcí 
a s ní související bezpečnost, 
hluk, otřesy a prašnost v okolí 
komunikace. Komunikace ne-
byla stavěna na tak silný provoz 
a zatížení a jsou na ní i místa, 
která jsou tak úzká, že v nich 
nemohou proti sobě projet dvě 
vozidla. Mnoho lidí v obci ne-
chápe, proč nebyla průjezdnost 
obcí omezena pro těžká vozidla 
tonáží- např. 15 tun a těžší vozi-
dla by jezdila po silnicích I.třídy. 
Na omezení hlučnosti v nočních 
hodinách byl zhora nalezen 
lék – nákladní vozidla nesmějí 
v nočních hodinách projíždět 
obcí a tak se zvýšila průjezdnost 
nákladních vozidel v ranních ho-
dinách. Pro informaci uvádím, že 
v červnu za 24 hodin od 15 hodin 
v pátek 3. 6. do 15 hodin v sobo-
tu 4.6. projelo obcí celkem 4610 
vozidel – z toho 546 vozů TIR! 
Náklaďáky nepočítám. Občané 

uvítali to, že byl v obci na komu-
nikaci položen bezhlučný asfalt, 
který skutečně snížil hlučnost 
projíždějících vozidel, ale reali-
zací přechodů pro chodce (prý 
podle nových euro norem) se 
v okolí přechodů hlučnost pod-
statně zvýšila. Při průjezdu vo-
zidla přes nový přechod to zní, 
jako by každý vůz přejížděl přes 
starý rozbitý kanál.

Občané žijící v okolí přecho-
dů si již několikrát na Obecním 
úřadě na hluk stěžovali, ale stále 
se nic pro odstranění hluku ne-
dělá – je to prý podle eurono-
rem! 

V okresním městě takové 
přechody nemají a občané Čes-
ké Lípy by asi po jejich realizaci 
udělali defenestraci. Podle neo-
věřených informací má kolauda-
ce nově opravené komunikace 
proběhnout v dohledné době. 
Očekávám, pane hejtmane, 
Vaši odpověď a pomoc. Máme 
si snad stěžovat u vedení EU na 
tuto normu? V ČR jsme asi pa-
pežštější než sám papež!

S pozdravem z Horní Police 
Lubomír Maria Šulc

Dobrý den,
z pověření pana hejtmana 

Martina Půty vám níže přeposí-
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lám email od pana Lubomíra Šulce z Horní Police, týkající 
se kolaudace komunikace a hlučnosti přechodů, s velkou 
prosbou o prověření těchto problémů.

Děkuji a přeji pěkný den
Bc. Lucie Hložková, asistentka hejtmana

Vážený pane Šulci,
dovolte mi reagovat na Vaše podněty zaslané mailem 

panu hejtmanovi:
a) U spadlé zdi za chodníkem u krajské silnice II/262 sku-

tečně vznikla diskuze o jejím vlastnictví. Tato zeď nebyla 
v pasportu vlastnictví jako součást uvedené komunikace. 
Vedení Libereckého kraje rozhodlo o tom, že opravu za-
jistí kraj. Mj. bylo tímto rozhodnutím výrazně ulehčeno 
obecnímu rozpočtu.  Následně byla zpracována projektová 
dokumentace a zajištěno povolení stavby. To je standard-
ní postup. Výběrové řízení na zhotovitele bylo zahájeno 
v květnu 2016, smlouva byla uzavřena v září 2016. Vzhle-
dem k náročnosti stavby jsme se rozhodli stavbu již v tom-
to roce nezahajovat (dokončení v letošní stavební sezóně 
nebylo reálné). Stavba bude zahájena v jarních měsících 
2017.

b) Není mi zcela zřejmý důvod Vaší poznámky ohledně 
neopraveného sraženého patníku. Již v únoru letošního 
roku bylo místo poškození původního zádržného systému 
opatřeno betonovými svodidly. Jak je vidět na přiloženém 
snímku, toto řešení je zcela jistě bezpečnější než původní, 
dnes již technicky i morálně překonaný systém. (Mimocho-
dem, o nějaké provizorní opravě původního systému pou-
hým „přilepením patníku“ na původní římsu bez řádně 
zpracované dokumentace nelze mluvit.)

c) Vodící pásy navrhl projektant z důvodu zlepšení ori-
entace a tedy i bezpečnosti osob se zrakovým postižením. 
Návrh vychází z Vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných tech-
nických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Zřizuje se, je-li trasa přecházení delší než 8 m, ze-
jména tam, kde je vedená v šikmém směru nebo z oblou-
ku. Z uvedeného vyplývá, že pro splnění funkce musí mít 
vodící pás určitou tloušťku. Ta vytváří zvukový impuls, kte-
rý v současné době kontrastuje s okolním tichým asfaltem. 
V obci byly takto vyznačeny dva přechody a jedno místo 
pro přecházení. Rozhodli jsme se, že u obou přechodů, 
které jsou kolmé na osu komunikace, necháme vodící pásy 
odstranit. U místa přecházení na náměstí před mostem, ve-
deného šikmo, navíc v zatáčce, bude vodící pás v souladu 
s citovanou Vyhláškou zachován. 

S pozdravem
Ing. Jan Růžička, ředitel

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, 466 06 Liberec 6

Vážený pane hejtmane Libereckého kraje, vážený pane ře-
diteli KSSLK,

dovolte, abych Vám oběma poděkoval za rychlé vyřízení 
naší stížnosti na hlučnost nových pasů na přechodech pro 
chodce v Horní Polici. Posílám Vám v příloze několik fo-
tografií z realizace a likvidace pasů. Vaše rychlost vyřízení 
stížnosti překvapila nejen mne, ale i nemalé množství na-
šich občanů.Všichni Vám mnohokrát děkujeme

S pozdravem z Horní Police
Lubomír Maria Šulc
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Halloweenský průvod ve Velké Bukovině
živé hudbě za doprovodu pana 
Jeníčka Macháčka. Ti, které ne-
odradilo drobné vstupné a vy-
drželi, si užili strašidelný večer 
až dlouho do noci. Jsme rádi, že 
akce se účastní nejen malí, ale 
i velcí, a dokonce i …náctiletí, 
kteří dokážou ze sebe vytvo-
řit hooodně strašidelné příšery 
a halloweenskou atmosféru 
přenést nejen do svých duší, ale 
i do duší ostatních. Doufáme, 
že se všem akce líbila a budeme 
se těšit na další takovéto akce. 
Pořadatelům v čele s Vlastíkem 
Kucharovičem patří veliký dík.

Jiřina Kavková
Foto: Miroslav Půlpán

Po loňském úspěchu se opět 
i tento rok uskutečnil Hallo-
weenský lampionový průvod 
ve Velké Bukovině, a to v pátek 
5. listopadu 2016. Opět se sešla 
spousta krásných strašidelných 
masek a děti s lampióny se po 
zhasnutí všech lamp vydaly na 
hrůzostrašnou procházku obcí. 
Cestou jim hrůzu naháněla 
různá strašidla, ale děti byly 
statečné a sice někdy s malým 
brekem, ale jinak v pořádku, 
dorazily všechny až na fotba-
lové hřiště. Tam za odměnu 
dostaly ugrilovaného buřtíka 
či klobásku a tím si je strašidla 
určitě udobřila. Po sedmé hodi-
ně se mohli všichni pobavit při 

Správně mluvit 
je základ všeho

Řeč je nejdůležitější dorozumívací prostředek člověka. V posledních 
letech se zvyšuje počet prvňáčků, kteří mají vadu řeči. Možná si řekne-
te, že je to roztomilé, ale dětem to ve škole přináší spoustu problémů. 
Vada řeči se začne fixovat ve čtení a projevuje se často i ve psaní. To 
samozřejmě musíme jako učitelé považovat za chybu (pokud dítě ne-
navštěvuje logopeda), což je pro dítě velmi stresující. Proto jsme na 
říjnovou přípravku pozvaly Mgr. Lucii Vosálovou, která působí jako 
klinický logoped v České Lípě. Hlavní úkol klinické logopedie spočívá 
ve stanovení příčiny vady řeči a v přesném instruování rodiče jak s dí-
tětem pracovat, aby došlo ke zlepšení výslovnosti. Rodiče na setkání 
s klinickou logopedkou měli možnost zjistit, zda jejich dítě potřebuje 
odbornou logopedickou pomoc a kdy s ní začít. Po krátkém rozho-
voru s dítětem poradila paní Vosálová, jestli má jejich dítě nějakou 
řečovou vadu a zda s nápravou začít hned. Čím dříve a intenzivněji 
se s nápravou začne, tím více se celý proces urychlí. V naší MŠ jsou 
vyškolené logopedické asistentky, které s dítětem mohou procvičovat 
zadané úkoly od logopeda. Pouze společnými silami rodičů, učitelek 
a logopeda může jít dítě do 1. třídy bez řečové vady. Pomozme tedy 
vašim dětem úspěšně vstoupit do nové etapy jejich života.

Mgr. Inka Šostková, ZŠ Žandov

exkurze do iQparku
Poslední den před podzimními prázdninami jsme si všichni ze 

školy vyrazili do iQPARKU. Ponořili jsme se do tajů vědy a techniky 
a prozkoumávali se zájmem vše, co iQPARK nabízí. Bloudění v zrca-
dlovém bludišti některé děti dovedlo až k pláči, ale všechen strach 
se brzy rozply-
nul a dál už byl 
slyšet jen dět-
ský smích. No 
uznejte, kdo si 
jen tak může 
ustlat a lehnout 
na postel s hře-
bíky, povídat  
si s kamarádem 
z jednoho rohu 
místnosti do 
druhého pomo-
cí satelitů nebo 
třeba vyzkou-
šet na vlastní 
kůži sílu země-
třesení. A to je 
jen hrstka toho, 
co na děti v na-
učně-zábavném 
parku čekalo. 
Všem se moc 
líbilo a už teď 
se těšíme, až 
se podíváme, 
jak to vypadá 
v iQLANDII.

Mgr. 
Renata Vítů

ZŠ Žandov

Školství
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Naše školní jídelna 
žijeme v době, kdy jsme za-

plaveni různými názory na stra-
vu. Média nám předkládají často 
protichůdná tvrzení. polemizuje-
me o škodlivosti či prospěšnosti 
např. kravského mléka, konzu-
mace masa, sóji, ořechů, cizo-
krajného ovoce… Jak se v tom 
všem vyznat? A podle jakých 
pravidel se vaří ve školních jídel-
nách? 

Školní stravování je služba or-
ganizovaná a dotovaná státem. 
Proto pro ni stanovuje poměrně 
přesná pravidla. Obecné zmínky 
o školním stravování najdeme ve 
školském zákoně 561/2004, ov-
šem skutečnou alfou a omegou 
je vyhláška 107/2005 o školním 
stravování, která určuje, jak mají 
školní obědy vypadat v praxi. 
Nepředstavuje nijak těžké nebo 
odborné čtení a tak se s ní snad-
no může seznámit i každý rodič. 

Vyhláška stanovuje dva zá-
kladní požadavky: 

a) finanční limit na nákup po-
travin, z nichž bude oběd připra-
ven, respektive jeho rozmezí. 

b) průměrnou měsíční spotře-
bu určitých druhů potravin na 
jeden oběd, tzv. spotřební koš. 

Jsme tedy velmi limitovaní 
a výběr jídel musí splňovat daná 
kritéria a pravidla. Obědy ze 
školní jídelny odpovídají poža-
davkům zdravé stravy s vhod-
ným zastoupením jednotlivých 
živin pro danou věkovou skupi-
nu. Poskytování školních obědů 

matematika v první třídě podle prof. m. Hejného
V letošním školním roce jsme 

v naší první třídě začali vyučo-
vat matematiku podle metody 
pana prof. Hejného. Je to ved-
le různých novinek ve školství 
jedna z těch, o kterých jsme 
přesvědčeni, že přinese změnu 
v chápání a porozumění mate-
matice a že její dopad překročí 
i hranice samotné matematiky. 
V čem je vlastně tato meto-
da vyučování jiná a přínosná? 
Žáci se učí to samé učivo jako 
v minulosti, jen k jednotlivým 
poznatkům se dopracováva-

jí z mnoha různých stran, při 
čemž se důsledně dodržuje 
poznávací proces . Manipulace 
s různými předměty a diskuze 
to jsou hlavní nástroje, jak dojít 
k řešení. Propojení s reálným ži-
votem se odráží v prostředích, 
kde žáci pracují např. stavby 
a jejich plány, krokování, jízda 
autobusem atd. Žáci tak získá-
vají své poznatky vlastní úva-
hou a zkušeností, což je kvalit-
nější než poznatek převzatý.

Mgr. Jana Rajtová
učitelka ZŠ Žandov

je služba poskytovaná hromad-
ně, kde bohužel není prostor 
pro uspokojení individuálních 
chutí. Při sestavování jídelníčků 
se školní jídelny řídí doporuče-
ními státem podporovanými 
společnostmi např. VIS, Jídelny.
cz,s.r.o., Zdravá škola a dalších, 
které pořádají semináře a vydá-
vají odbornou literaturu. Těchto 
školení se pravidelně účastníme 
a se společnostmi úzce spolu-
pracujeme. Současným trendem 
školních jídelen je zařazování 
klasických, ale i méně známých 
potravin, druhů ovoce či zeleni-
ny. Ztotožňujeme se s názorem 
známého výživového poradce, 
který se k problematice stravo-
vání dětí doma i ve školní jídelně 
vyjádřil takto: „Děti jsou velmi 
těžký zákazník, konzervativní. 
Obecně nejsou zvyklé jíst spous-
tu jídel. Neznají je z domova 
a tak ve školní jídelně nemají 
k jejich konzumaci důvěru.“ To 
je právě nelehký úkol školního 
stravování: nabídnout strávníko-
vi i nové plnohodnotné a chutné 
jídlo. 

I my se snažíme hledat a vybí-
rat nové receptury, kterými by-
chom strávníky upoutali a záro-
veň plnili požadavky legislativy 
školního stravování. Na základě 
doporučení inspektorů zařazu-
jeme méně obvyklé prospěšné 
potraviny. Je prokázáno, že děti 
musejí nový druh potraviny nebo 
pokrmu ochutnat opakovaně 

hodnotu jídel, zamezujeme 
tím přehnanému příjmu kalo-
rií, které vedou k obezitě dětí. 
Jsme rádi, že nás v tomto směru 
většina rodičů podporuje. Ma-
minky např. při narozeninových 
oslavách ve školce upřednostňují 
sušené ovoce či jiné zdravé a ob-
líbené mlsání. Obecně lze říci, 
že i naše školní jídelna vycho-
vává strávníky v rámci výchovy 
ke zdravému životnímu stylu ke 
správným stravovacím a výživo-
vým návykům. 

O školní jídelně a jejích tren-
dech připravujeme podrobnější 
povídání na internetových strán-
kách MŠ. Děkujeme vám za pod-
poru, za vaše pozitivní i kritické 
ohlasy. Zajímá nás váš pohled 
a přístup ke stravování. Pokud se 
chcete aktivně podílet na tvorbě 
jídelníčků, uvítáme nové inspira-
tivní recepty zaslané na msstruz-
nice@quick.cz. 

Mgr. Martina Kühnelová, 
vedoucí ŠJ 

(někdy až 7×), než ho přijmou. 
Naše vedoucí paní kuchařka je 
velmi kreativní a vyčaruje v ku-
chyni s neméně šikovným pa-
nem kuchařem malým i velkým 
strávníkům spoustu nových pře-
kvapení. Děti jsou většinou mile 
překvapené z nových chutí a při 
opakovaném podávání si zpravi-
dla všichni pochutnají. Ve školce 
máme tu možnost dětem potra-
vinu představit a povídat si o je-
jím přínosu. Děti seznamujeme 
také s přípravou jídel, společně 
zkoušíme připravovat saláty, 
krájíme ovoce i zeleninu, strou-
háme, občas si vyzkoušíme i jed-
noduchá jídla uvařit či upéct.

Omezujeme konzumaci slad-
kostí. Denně děti dostávají ke 
svačině ovoce a zeleninu, stří-
dáme různé obilné kaše, nové 
druhy cereálního pečiva s po-
mazánkami. Redukujeme slad-
ké nápoje, nabízíme dětem pří-
rodně ochucené vody a lahodné 
čaje. Sledujeme energetickou 
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Novinky v mŠ Stružnice

Svatomartinské pečení 

ročné. Především pro nejmenší 
děti byl přechod z rodiny do ne-
známého prostředí velmi těžký 
a neobešel se bez slziček. Aby-
chom se mohli dětem dostateč-
ně intenzivně věnovat a zajistit 
všem individuální přístup, bylo 
nezbytné, aby se náš pracovní 
kolektiv také rozrostl. Ve třídě 
Broučků se stará o děti nová 
paní učitelka Mgr. Martina Küh-
nelová. Od října jí s péčí o děti 
pomáhá, zejména v oblasti se-
beobsluhy, zajištění bezpečnos-
ti a individuálních potřeb, další 
nová, tentokrát nepedagogická 
pracovnice – chůva Pavla Kum-
poltová. Po třech měsících si 
troufáme říci, že jsme toto ne-
lehké období společně překo-
nali a že i ty nejmenší děti se již 
zdárně adaptovaly. Velký podíl 
na úspěchu mají rodiče, kteří 
vhodným přístupem pomohli 
ulehčit tento zásadní krok v ži-
votě svého dítěte. Za což jim ve-
lice děkujeme a přejeme si, aby 
tato úspěšná spolupráce pokra-
čovala.

S navýšením kapacity mateř-
ské školy souvisí nutnost zvý-

výšení kapacity školky zaslou-
žili. Zároveň si přejeme, aby se 
dětem u nás líbilo a aby i rodiče 
byli se školkou spokojeni. 

Roxana Janovská, 
ředitelka MŠ

do tvaru podkovy, jak říká tra-
dice. Dále pak už jen čekali, až 
se v troubě upečou. Celá škola 
nám krásně voněla. Výsledek 
byl velice zdařilý, na tácu nic ne-
zůstalo. Všechny děti nesly ro-
hlíček i domů na ochutnání ro-
dičům. Jestli rohlíčky děti domů 
donesly, to nevím. Podle toho, 
jak chutnaly, soudím, že mnoho 
rodičů asi neochutnalo. 

Mgr. Renata Vítů,
ZŠ Žandov

Několik let Mateřská škola 
Stružnice společně se zastupiteli 
Obce Stružnice usiluje o navýše-
ní kapacity mateřské školy. Dů-
vodem je snaha vyhovět všem 
rodičům žádajících o přijetí dětí 
k předškolnímu vzdělávání. Po 
zdolání několikerých překážek, 
stavebních úprav, rekonstruk-
cí, nákupu vybavení a splnění 
všech legislativních podmínek 
jsme v září dosáhli našeho vy-
touženého cíle. Od KÚLK i KHS 
jsme získali povolení téměř 
zdvojnásobit původní kapacitu 
mateřské školy z 25 na 45 dětí. 
Tak jsme mohli začátek nového 
školního roku zahájit již ve dvou 
třídách. Třída Motýlků určená 
pro starší děti je umístěna ve 
stávající budově mateřské ško-
ly. Nově otevřená třída Broučků 
pro malé děti je v budově býva-
lého obecního úřadu. Sousedící 
budovy jsou propojené dveřmi 
ve společné šatně.

Zájem ze strany rodičů byl 
opravdu velký. Prvního září na-
stoupilo celkem 36 dětí, z nichž 
bylo 21 dětí nových, z toho 13 
dvouletých. První dny byly ná-

V pátek 11. listopadu si dru-
háčci se svou paní učitelkou při-
pomněli svátek svatého Martina 
nejen povídáním o svatomartin-
ských tradicích, ale i vlastní tvo-
řivou činností. V nové kuchyňce 
jsme si upekli rohlíčky. Děti si 
spolu se mnou zadělaly těsto, 
vykrájely trojúhelníčky, jež ná-
sledně naplnily povidly a zavi-
nuly do tvaru rohlíčků. Na ple-
chu si žáčci provedli konečnou 
úpravu tvaru a rohlíčky zahnuli 

šit kapacitu také 
školní jídelny. Díky 
důkladné moderni-
zaci kuchyně, která 
proběhla v loňském 
roce, nám KÚLK 
a KHS povolila va-
řit až pro 90 stráv-
níků. (Z původních 
40 strávníků.) Jsme 
rádi, že nyní již 
můžeme vyvářet 
obědy také dětem 
ze Základní školy 
Stružnice a dalším 
cizím strávníkům. 
Ovšem museli jsme 
hledat další pracov-
ní sílu. A našli jsme. 
V této době se asi 
jako jediná školka 
v Libereckém kra-
ji můžeme chlubit 
mužským elemen-
tem v kuchyni, novým kuchařem 
Jiřím Říčařem, který jako správ-
ný kuchtík Jiřík z pohádky O Zla-
tovlásce umí, kromě jiného, péct 
báječné buchty a zákusky. 

Touto cestou děkujeme Obci 
Stružnice a všem, kteří se o na-

Návštěva muzea
Žáci 4. a 5. třídy navštívili na začátku října muzeum v České Lípě. 

Tento den byl v muzeu věnován „Dni zvířat“. Na různých stanoviš-
tích jsme se dozvěděli např. o ježčím životě, o hadech, stavěli jsme 
puzzle nebo malovali obrázky s přírodní tématikou. Měli jsme do-
statek času, proto jsme si prohlédli výstavu fotografií, práce žáků 
ZUŠ a stálé expozice muzea. Nakonec jsme si odpočinuli u „Retro 
čtení“, které v muzeu probíhalo také. Bylo to moc pěkně strávené 
dopoledne se spoustou zážitků. ZŠ Žandov
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Zavítali jsme do středověku

Fyzika na průmyslovce

králů, Vratislava II. a Vladislava 
II., věnovali i čas panovníkům 
dědičným, od Přemysla I. Ota-
kara až po Václava III. Kromě 
zmíněných herců své role dosta-
li i někteří žáci a na příslušníky 
přemyslovského rodu si zahráli 
také. Kromě zábavy pořad při-
nášel zejména poučení, nám 
nezbývá než doufat, že si žáci 
z tohoto představení něco za-
pamatují.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

vyrazili i žáci 9. ročníku, aby 
rozvíjeli své vědomosti a do-
vednosti v rámci projektu, kte-
rý umožňuje žákům býti na 
jeden den “průmyslovákem”. 
Pro děti byly nachystány čtyři 

tematické bloky (fyzika, dílny, 
elektrotechnika a exkurze po 
škole), kterými je provedli vy-
učující z průmyslové školy: Ing. 
Badalec, Ing. Podlešák, Mgr. 
Nykendajová, Mgr. Rachač. 

Všem velmi děkujeme a vážíme 
si stále více se rozvíjející spolu-
práce našich dvou škol.

 
 Mgr. Jan Kacafírek, 

ZŠ Horní Police 

Úterý 22. 11. 2016 bylo dnem, 
kdy mezi nás, žáky a pedagogy 
ZŠ Horní Police, zavítali herci 
Agentury Pernštejni, kteří nám 
ve svém pořadu představili 
historii přemyslovských knížat 
a králů. Jelikož Přemyslovců 
v 11. až 14. století byla celá řada, 
zaměřili se na nejvýznamnější či 
nejzajímavější osobnosti našeho 
panovnického rodu. A tak nám 
přiblížili hravou formou okol-
nosti nástupu na trůn prvních 

Dne 14. října se žáci 8.A hor-
nopolické školy zúčastnili pro-
jektového dne Hrátky s fyzikou 
na Střední průmyslové škole 
strojní v České Lípě, který pro 
ně připravili Mgr. Fiala (SPŠ) 
a Mgr. Kacafírek (ZŠ HP) a jenž 
proběhl v nově zrekonstruo-
vané a vybavené učebně fyzi-
ky. Ve čtyřhodinovém bloku si 
rozšířili své teoretické znalosti 
a vypracovali dvě laboratorní 
úlohy, ve kterých využili vědo-
mosti z aktuálně probírané lát-
ky. Všem žákovským skupinám 
se vypracování úloh podařilo. 
Přístup našich žáků k řešení 
úloh byl kladně hodnocen i pa-
nem učitelem Fialou. Obě stra-
ny se těší na další spolupráci.

8. listopadu žáci 8. roční-
ku opětovně navštívili Střed-
ní průmyslovou školu strojní 
v České Lípě, tentokrát s nimi 

Zdravé stravování v mateřské škole v H. Polici
samy servírují talířky, hrníčky, 
příbory. Výběrem z předlože-
ných surovin jako je pečivo, po-
mazánky, ovoce a zelenina, si 
každý sám svačinu nachystá na 
svůj talířek. Děti si tak vědomě 
určují velikost porcí a zároveň 
se učí hospodařit s potravinami 
(zamezení plýtvání pokrmů). 
Platí zásada „Naber si tolik, ko-
lik smíš“. Nejen, že se tímto učí 
být zodpovědné za své jednání, 
ale současně si svojí svačinku 
opravdu vychutnají. 

Učitelky mateřské školy

V naší mateřské škole pečuje-
me o zdravou výživu dětí, která 
výrazně ovlivňuje jejich tělesnou 
a duševní pohodu. Do jídelníčku 
zařazujeme hodně ovoce a zele-
niny, zejména syrové, dostatek 
mléčných výrobků (jogurty, mlé-
ko, sýry, tvaroh), libového masa, 
ryb, drůbeže, luštěnin a obilni-
nových výrobků (např. v podobě 
chutných pomazánek).

 Ve třídě Čmeláků (starší děti) 
praktikujeme od září 2016  jed-
nou týdně samostatnou přípra-
vu dopolední svačinky. Děti si 
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jeden svět na školách

Burza škol Předvánoční čas v Beruškách

Nový ročník školních fotbalových soutěží

ními fakty. Stěžejní část byla vě-
nována masakru v Postolprtech. 
Žáci poté besedovali s docentem 
Martinem Veselým, vedoucím 
katedry historie Filosofické fa-
kulty Univerzity J. E. Purkyně 
z Ústí nad Labem. Téma pováleč-
ného odsunu Němců je dodnes 
v české společnosti kontroverzní, 
ale žáci by v rámci objektivity 
měli vědět, že i mezi Čechy byli 
lidé, kteří byli schopni páchat zlo 
a vraždit děti.

Hana Havlíková, 
učitelka ZŠ Horní Police

byly co nejsvátečněji vyzdobeny, 
a tím nám navodily příjemnou 
vánoční atmosféru, a my se tak 
mohli společně těšit na Ježíška. 
Tak nám držte palce, ať se be-

sídky povedou. Krásné Vánoce 
všem, přejí děti a celý personál 
naší mateřské školy.

Jaroslava Saganová, 
MŠ Žandov

ŠkolNí futSAloVá lIgA HorNopolICkýCH žáků

Opět po roce se naši starší i mladší chlapci zúčastnili Školní fut-
salové ligy. V kategorii mladších jsme byli dokonce pořadateli. 
Všechna odehraná utkání s Gymnáziem Varnsdorf, Základní školou 
Varnsdorf, Základní školou Dr. M. Tyrše Děčín měla velmi dobrou 
sportovní kvalitu. I přes výsledkový neúspěch hráli všichni hráči vel-
mi dobře. A jistě se všichni těší na další ročník, ve kterém se budeme 
opět pokoušet zopakovat zatím největší úspěch z roku 2014, kdy 
jsme postoupili až do třetího kola této celorepublikové soutěže. 

CoCA-ColA Cup

V úterý 25. 10. 2016 se chlapci ze 7.A, 8.A a 9.A zúčastnili druhé-
ho kola Coca-Cola Cupu, které naše škola zaštítila jako pořadatel 
a pro tento účel si zapůjčila fotbalové hřiště v Horní Polici. Soupeři 
nám byly základní školy ze Cvikova a České Lípy. I když se našim 
chlapcům nepodařilo postoupit do další fáze soutěže, svou sna-
hou a nasazením rozhodně nezklamali. Utkání skončila výsledky  
ZŠHP : ZŠ Cvikov 1:4; ZŠHP : ZŠ 28. října Č. Lípa 0:4.

Mgr. Jan Kacafírek

Před více než deseti lety jsme 
se zapojili do vzdělávacího pro-
jektu Jeden svět na školách, re-
spektive do jednoho z dílčích 
projektů – Příběhů bezpráví. 
Organizátorem je nadace Člověk 
v tísni. Cílem Příběhů bezpráví je 
seznámit žáky prostřednictvím 
filmů a besed s různými událost-
mi našich a evropských dějin. Le-
tošní téma se týkalo vraždění ně-
meckých civilistů v Čechách těsně 
po konci druhé světové války. 
Ve filmu žáci viděli pamětníky 
událostí, seznámili se se základ-

Už na začátku listopadu jsme 
s dětmi začali vyrábět dárečky 
a přáníčka pro rodiče. Také jsme 
začali s nacvičováním programu 
na vánoční besídku. Tentokrát 
jsme to pojali jako průřez toho, 
co se děti naučily od podzimu 
do zimy. Závěrem zazní vánoč-
ní písničky, básničky a koledy. 
Děti si při různých praktických 
činnostech mohly rozvinout svůj 
recitační, pohybový i dramatic-
ký talent. Nechyběly ani činnos-
ti, které již tradičně k Vánočním 
svátkům patří. A to pečení per-
níčků a jiných dobrot, což děti 
velice baví. Snažíme se vyzdobit 
prostory MŠ a naše třídy, aby 

Dne 3. 11. 2016 žáci 8. a 9. roč-
níku vyrazili na Burzu středních 
škol do České Lípy. Během této 
přehlídky možností dalšího 
vzdělání dostali možnost blí-
že se seznámit s nejrůznějšími 
obory studia a učení, shlédnout 
praktické ukázky dovedností 
studentů těchto oborů a položit 
své dotazy přítomným pedago-
gům. Dle množství posbíraných 
letáků a katalogů lze usuzovat, 
že každého z posledních dvou 
ročníků jeho budoucnost velmi 
zajímá a chce si vybrat další stu-
dium co nejpečlivěji. 

Jan Kacafírek, 
ZŠ Horní Police
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Projekt „ Zdravé svačiny“

Pohár základních škol ve florbalu

Preventivní program na naší škole

velmi chutnalo. Cílem akce bylo 
ukázat dětem, že zdravým po-
travinám se nemají vyhýbat, 
ale zařazovat je co nejvíce do 
svého jídelníčku a tím si upev-
ňovat své zdraví. Určitě si tento 
projekt znovu brzy zopakuje-
me. Zároveň chci poděkovat 
všem rodičům, kteří své děti 
ve zdravém jídle podporovali 
a dobroty jim pomáhali doma 
připravovat.

Václava Adamčíková, 
učitelka ZŠ Horní Police

Školní i mimoškolní aktivity 
se v naší škole rozběhly naplno 
již v měsíci září. žáky vedeme 
ke zdravému životnímu sty-
lu, k péči o přírodu a nechybí 
ani sportovní aktivity. 

Na začátku září jsme naše 
žáky a žákyně přihlásili do sou-
těže v mládežnickém florbalu. 
Formát celé soutěže je více-
stupňový a skládá se z okresní-
ho kola, krajského a národního 
finále. Ve středu 9. listopadu 
se chlapci naší školy vydali na 
okresní kolo do České Lípy, kde 
na nás čekalo pět soupeřů ze 
základních škol Tyršova, Slo-
vanka, Sever, Mimoň a Jižní. 
Po nelehkých utkáních jednot-

livých týmů se naši žáci probo-
jovali na souboj o 3. a 4. mís-
to. Ve finále zůstali čtvrtí, ale 
pro naši školu to bylo celkové 
vítězství. Nejen, že jsme si za-
sportovali, ale účastí na okres-
ním kole jsme získali dar ve výši 
3000,- Kč, za který si můžeme 
nakoupit sportovní vybavení 
na florbal. Po vzájemné doho-
dě s chlapci koupíme florbalové 
helmy. Oddíl dívek z naší školy 
postoupil do krajského kola, 
které se bude konat v lednu 
v Liberci. Dívky se rozhodly za 
získaný dar nakoupit nové ho-
kejky na florbal. 

Mgr. Lenka Kolstrunková, 
ZŠ Stružnice

Základní škola je součástí 
výchovně vzdělávací soustavy, 
je zařazena do sítě škol. Za-
bezpečuje rozumovou, mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní, 
tělesnou a ekologickou výcho-
vu. Snahou všech zaměstnanců 
naší školy je vytvořit příjemné 
a harmonické prostředí pro 
práci s dětmi a předcházet ně-
kterým problémům. Proto byl 
sestaven minimální preventiv-
ní program úzce navazující na 
výuku v jednotlivých předmě-
tech.  V letošním roce bychom 
se chtěli zaměřit na témata 
ekologie, výchova ke zdraví, 

prevence rizikového chování 
(šikanu), bezpečnost. Environ-
mentální (ekologická) výchova 
vede žáky k pochopení souvis-
lostí a složitostí vztahů člově-
ka a životního prostředí. Vede 
k osvojení si odpovědnosti za 
jednání a přístup jedince i celé 
společnosti k životnímu pro-
středí. Abychom našim žákům 
přiblížili tuto problematiku, 
vyrazili jsme před podzimními 
prázdninami na výlet vláčkem 
do EKOParku v Liberci. EKO-
Park je zaměřený na ekologii, 
sport a aktivní odpočinek. Ško-
ly si zde mohou vybrat hned 

z několika programů. My jsme 
si vybrali dobrodružnou hru 
čtyři živly, ale jelikož předchozí 
dny pršelo, park byl samé bah-
no. Tak jsme museli zvolit jinou 
variantu a tak jsme se rozhod-
li pro EKOdílničky, kde si  naši 
žáci vyrobili ze dřeva obličeje. 
V rámci tělesné výchovy a pr-
vouky se s dětmi i mimo jiná 
témata zabýváme výchovou ke 
zdraví. Děti vedeme ke zdravé-
mu životnímu stylu, k osvojení 
pozitivního sociálního chování 
a rozvoji harmonické osobnos-
ti. Naše škola je přihlášena do 
projektu ovoce do škol, kdy 

naši žáci dostávají různé druhy 
ovoce a pitíčka. V rámci tohoto 
projektu jsme se také zapojili 
do soutěže o zdravou svačinku.

V listopadu nás čeká projek-
tový den, ve kterém se budeme 
věnovat tématům prevence rizi-
kového chování a bezpečnost. 
My jsme rádi, že budeme moci 
přivítat člena policie, který si 
pro nás připraví krátkou bese-
du. Den ukončíme soutěžemi, 
při kterých si všichni procvičí 
informace, které získali v před-
mětu prvouka a při besedě. 

Nikola Petříková, 
ZŠ Stružnice

Během měsíce října a začát-
kem listopadu se žáci 6. a 7. 
ročníku ZŠ Horní Police zapo-
jili v rámci výuky předmětu 
Výchovy ke zdraví do projektu 
„Zdravé svačiny aneb Jsme to, 
co jíme“. Děti se učily nahra-
zovat „nezdravé“ potraviny 
a nápoje „zdravějšími“, vymýš-
lely recepty na chutné a zdravé 
svačinky, které si také dokázaly 
samy připravit. Žáci své znalosti 
ohledně zdravé stravy uplatni-
li při přípravě zdravých dobrot 
ve školní cvičné kuchyni. Všem 
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Žáci prvního stupně ZŠ Horní Police 
zahájili nový školní rok adaptačním 
výletem do Zákup, jehož cílem bylo 
stmelování skupiny i celého kolekti-
vu. Podzim dětem nadělil krásný, slu-
nečný den, a proto po prohlídce zám-
ku zažili příjemné chvilky v okrasném 
parku.  Výlet se dětem moc líbil. 

Mgr. Pavla Šmídová, 
Mgr. Bohdana Přívratská 

myslivci a my

malé ohlédnutí slovy ředitelky

Zpívání pod vánočním stromečkem

Naše chovatelské 
úspěchy

Výlet do 
Zákup 

rozmanitými pochoutkami pro 
lesní zvěř. Na podzim pomáhají 
žáci myslivcům se sběrem kaš-
tanů a žaludů. V letošním roce 
jsme odevzdali 8 plných pytlů. 
Odměnou dětem byly čokolády 
a dort. 

NEJVíCE NASBírAlI: 
Mihoková Leona – 132,5 kg
Bendová Tereza + Benda Ma-
rek – 77 kg
Šimonková A. – 37 kg

Mgr. Lenka Kolstrunková, ZŠ 
Stružnice

schopnosti při tvoření se staveb-
nicemi Merkur a Lego, uspořá-
dat výstavku na obecním úřadu. 
Podílejí se na rozhodování, zda 
se zapojit do charitativních akcí, 
které navrhuji já (Sněhuláci pro 
Afriku, pomoc postiženým dě-
tem Fond Sidus a jiné). V nejbliž-
ší době nás čekají akce vztahující 
se k adventnímu času – zpívání 
u stromečku, zpívání v kostele, 
akademie pro rodiče, Štědrý ve-

Kulturní vystoupení dětí z ma- 
teřské školy a žáků ze základní 
školy bylo plné koled, hry na 
flétnu a básniček s vánoční at-
mosférou. Celou akci modero-
val pan Matura.

Na závěr nechybělo ani malé 
pohoštění pro děti a rodiče. 

V průběhu letošního října nám paní učitelka přinesla do 
školky kukly lišaje smrtihlava, které jsme mohli pozorovat i si 
s nimi pohrát. Po čase se z kukel vylíhli motýli, které jsme si 
každý den prohlíželi a pak jsme je na zahradě nechali odle-
tět. Protože se nám chov lišajů líbil, tak nám paní učitelka 
donesla vajíčka Attacus Atlase – největší motýl na světě (roz-
pětí křídel až 30cm). Už se nám z vajíček vylíhly housenky 
a teď už budeme jen krmit a čekat, až se narodí motýl. Tak 
nám držte palce!

Děti z Kytiček MŠ Žandov 

čer ve škole a spaní ve škole. Na 
závěr bych chtěla poděkovat ro-
dičům za spolupráci, žákům za 
plné nasazení při akcích a velmi 
dobré studijní výsledky. Zaslou-
žené poděkování patří také 
panu starostovi, paní místosta-
rostce a členům zastupitelstva, 
kteří finančně podporují rozvoj 
naší malebné školy.

Mgr. Lenka Kolstrunková, ZŠ 
Stružnice

Všem byla  předávána přáníčka  
od školáků s přáním  klidného 
prožití vánočních svátků.

Teď už se jen těšíme na Štěd-
rý den, který je za dveřmi.

Mgr. Lenka Kolstrunková, 
ZŠ Stružnice

S Mysliveckým spolkem ve 
Stružnici máme velmi dobré 
vztahy. Pořádáme společně 
pravidelné akce, při kterých 
prakticky poznáváme přírodní 
krásy a teoreticky si doplňuje-
me vědomosti při besedách. 

V letošním školním roce jsme 
při prvním společném setkání 
v lese plnili úkoly, které si pro 
nás myslivci připravili a na zá-
věr jsme si opekli buřty. 

V lednu nás čeká Pohádkový 
strom pro zvířátka, kdy se vydá-
me ke krmelci doplnit potravu 
a nejbližší stromek ověsíme 

si dlouholetou tradici této důle-
žité instituce. Protože se každý 
nový školní rok snažím obohaco-
vat výuku i mimoškolní činnosti, 
nově jsem za pomoci žáků zřídila 
školní parlament. Každá třída si 
zvolila svého zástupce, společ-
ně se scházíme jednou za měsíc 
a připravujeme nové, zajímavé 
akce. Nápady dětí jsou velmi in-
spirativní a kreativní. Žáci navr-
hují více zapojit rodiče, rozvíjet 

stromem u Obecního úřadu ve 
Stružnici.  

Po společném odpočítání 
a rozsvícení vánočního stromu 
nás letos čekalo malé překva-
pení.  První zazvonění na zvo-
ničku, kterou věnovala paní 
Švejchová.

ráda bych zhodnotila uplynu-
lé čtvrtletí naší školní spoluprá-
ce.

Primární je pro mne,  jako 
každý rok, rozvoj osobnosti ka-
ždého žáka, rozvoj vzájemných 
vztahů a pomoci mezi žáky, 
zdravý životní styl a v neposlední 
řadě i budování kladného vzta-
hu k přírodě a k lidem. Na začát-
ku školního roku jsme se všichni 
sešli při výročí školy a připomněli 

Než se naplno rozběhne 
předvánoční úklid a pečení 
cukroví, je  ten pravý čas přijít 
načerpat vánoční atmosféru 
a společně si zazpívat koledy.  
Již tradičně adventní období 
jsme zahájili v pátek, před první 
adventní nedělí, pod vánočním 
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úplně zdarma. Hmyzí hotel je 
stavba, která je naplněna ně-
kolika přírodními materiály, 
do kterých se časem nastěhují 
nejrůznější druhy hmyzu. Děti 
je pak mohou sledovat, pozo-
rovat lupou a zkoumat. Mohou 
tak tedy sledovat jejich vývoj 
i jejich chování v různých ob-
dobích. Nejčastějšími obyvateli 
hotelu jsou včely samotářky, 
čmeláci, slunéčka sedmitečná či 
třeba škvoři.

Děti jsou ze všech netradič-
ních a nezvyklých výukových 
pomůcek, které si mohou vy-
zkoušet a zažít na vlastí kůži 
neskutečně nadšené. Pokud 

Dovolte mi poděkovat za 
všechny děti z oddělení kyti-
ček za příkladnou spolupráci 
s rodiči.

Nejprve nám maminka Ba-
runky Řeháčkové nabídla vel-
ké dýně, které jsme si rozdělili 
do všech oddělení a kdo přišel 
do školky, tak si nemohl ne-
všimnout těchto dýní, které 
jsme vydlabali, vybrali si motiv 
a pak je paní učitelky vyřezaly. 
V říjnu jsme pak poprosili tatín-
ka Terezky Mračkové, zda by 
nám nevyrobil dřevěný „hmyzí 
hotel“. Netrvalo dlouho a do-
meček stál ve školce. Celý ten-
to hotel nám vyrobil a věnoval 

příjemné prožití vánočních 
svátků, hodně zdraví, štěstí 

a úspěchů v roce 2017
Vám všem přejí 

žáci a zaměstnanci
Základní školy Stružnice

Projekty v hodinách čtenářské dovednosti

Návštěva 
knihovny

Pouštění 
draků

rozbor vybraných textů a disku-
ze na dané téma.  Vše uzavřely 
referáty od jednotlivých žáků.     

Uč. Mgr. Jana Doležálková

příběh a tím vytvořit nový pří-
běh s jiným koncem. Také pro-
běhla úvaha nad autentičností 
postav z příběhu a následné 
vytvoření prezentace a tím 
ověření skutečnosti příběhu. 
Na závěr projektu žáci vytvořili 
myšlenkovou mapu, kde využili 
všechny získané informace. 

Uč. Mgr. Jana Doležálková

S třídou 6.A jsme si v hodině 
Čtenářských dovedností čet-
bou v knize Karel IV. – Osudový 
turnaj připomněli 700. výročí 
narození Karla IV. Následoval 

I v tomto školním roce naši žáci pravidelně navště-
vují městskou knihovnu v České Lípě, kde se jim moc 
líbí. Při prvním, zářijovém setkání představila paní 
Kotlářová dětem knihovnu, seznámila je s pravidly 
a poučila je, jak se ke knize mají chovat. V listopadu 
si pro žáky paní knihovnice připravily velmi pěknou 
a vtipnou dramatizaci pohádek z knihy Karla Čapka. 
Touto cestou jim naši žáci moc děkují a již nyní se těší 
na další poučné shledání. 

Paní učitelky 1. stupně ZŠ Horní Police

Co by to bylo za podzim, kdybychom ne-
měli možnost vypustit naše krásné draky 
vzhůru do oblak? A proto jsme se domluvili, 
že prastarou tradici opět vyzkoušíme na na-
šich kopcích. Před mnoha lety měl symbolický 
drak zajistit dostatek vláhy a také odehnat 
škůdce, kteří by chtěli zničit úrodu na polích. 
My jsme draky pouštěli pro zábavu, smích 
a radost z pobytu na čerstvém vzduchu. 

Žáci ZŠ Horní Police

S třídou 9. A v hodinách 
Čtenářských dovedností jsme 
si připomněli hrůzy a následky 
války a to čtením z knihy Tere-
zínské ghetto – Vlak do nezná-
ma. Součástí tohoto výukového 
projektu byly pracovní listy, 
které dotvářeli sami žáci. Důle-
žitým bodem byl i rozbor celé 
knihy a následně zde měli žáci 
možnost sami pozměnit tento 

Poděkování rodičům
máte možnost a můžete něja-
kým způsobem přispět k inter-
aktivní výuce v mateřské škole, 
určitě se nebojte a přijďte s ja-
kýmkoliv nápadem.

Ještě jednou všem aktivním 
rodičům moc děkujeme.

 
Za třídu Kytiček MŠ Žandov 

Vlaďka Franzová
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HorNí polICE
Na svém 19. zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 13. října 2016 od 
18. hod na Obecním úřadě v Horní 
Polici v souladu s ustanoveními zá-
kona č. 128/2000 Sb. o obcích

• ZO schválilo ověřovatele zápisu, 
návrhovou komisi a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
19/57/2016).

• ZO schválilo program pro 19. za-
sedání ZO doplněný o bod č. 4) 
Žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy na části pozemku p.č. 
124/1, p.č. 125 v předloženém zně-

oBEC StružNICE
Usnesení 17. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 29. 
září 2016. Přítomní zastupitelé: Ani-
ta Bělová, Zdenek Blažek, Jiří Kopp, 
Robert Kotek, Mgr. Anna Levová, 
Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý, Alena 
Skrčená. Nepřítomní zastupitelé: Ví-
tězslav Soukup (omluven).

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 17. zasedání konaném dne 29. 
září 2016 od 18:00 hodin v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění,

1. Schvaluje program 17. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2016-17-
1)

2. Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usnesení 16. 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2016-17-2)

3.  Bere na vědomí informaci, že se 

oBEC StružNICE
Usnesení 18. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 2. lis-
topadu 2016. Přítomní zastupitelé: 
Anita Bělová, Jiří Kopp, Robert Ko-
tek, Mgr. Anna Levová, Ing. Jan Me-
číř, Alena Skrčená, Vítězslav Soukup. 
Nepřítomní zastupitelé: Zdenek Bla-
žek, Pavel Ryšavý 

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 18. zasedání konaném dne 
2. listopadu 2016 od 18:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1.  Schvaluje program 18. zastupitel-
stva obce. (číslo usn. 2016-18-1)

2. Bere na vědomí informaci mís-

ní (usnesení č. 19/58/2016).
• ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlou-

vě o dílo na akci ,,Vnitřní úpravy 
místností č. 1 a 2“ na vzniklé více 
práce ve výši 90 615,30 Kč v před-
loženém znění a zároveň ZO po-
věřilo starostku k podpisu dodat-
ku č. 1 (usnesení č. 19/59/2016).

• ZO vzalo na vědomí venkovní 
úpravy uliční vpusti a nasávacího 
potrubí ve výši 32 434,56 Kč.

• ZO schválilo dar na pořádání spor-
tovních střeleckých závodů ve výši 
1 000 Kč pro Myslivecké sdružení 
Lišáci (usnesení č. 19/60/2016).

• ZO schválilo rozpočtové opatře-

v uplynulém období žádný výbor 
nesešel. (číslo usnesení 2016-17-3) 

4.  Potvrzuje pořadí firem v hodno-
cení veřejné zakázky malého roz-
sahu na stavební práce „Obnova 
mostních propustků p.p.č. 770, 
821, 124/1 v obci Stružnice“. Jako 
nejvýhodnější byla hodnocena na-
bídka firmy TRAIL Servis, a.s., Ústí 
nad Labem, za částku 615.836,28 
Kč bez DPH, druhá v pořadí firmy  
VERTICO, s.r.o., Ústí nad Labem, 
za částku 685.263,55 Kč bez DPH.  
(číslo usnesení 2016-17-4)

5.  Schvaluje realizaci veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na stavební 
práce „Obnova mostních pro-
pustků p.p.č. 770, 821, 124/1 v obci 
Stružnice“ firmou  TRAIL Servis, 
a.s., Ústí nad Labem a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy  s tou-
to firmou. (číslo usnesení 2016-17-
5)

6.  Schvaluje zrušení zadávacího ří-
zení podlimitní veřejné zakázky 

tostarostky o plnění usnesení 17. 
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2016-18-2)

3.  Bere na vědomí informaci o při-
pravovaném jednání výboru pro 
sport a kulturu, bylo seznámeno 
s jednáním výboru pro životní 
prostředí a ochranu proti živelním 
pohromám a dvěma návrhy na ře-
šení situace u Bláhů. (číslo usnese-
ní 2016-18-3)

4.  Odkládá záměr prodeje případ-
ně pronájmu pozemků p. č. 852 
a 858/1 v k. ú. Stružnice a pověřuje 
výbor pro rozvoj, výstavbu a po-
zemky posouzením žádostí na 
místě. (číslo usnesení 2016-18-4)

5.  Bere na vědomí složení dražební 
jistoty za provedení dražby po-
zemku p. č. 750 v k. ú. Stružnice 

ní č. 4/2016 ve výši 130 000 Kč na 
straně příjmů, 130 000 Kč na stra-
ně výdajů v předloženém znění 
(usnesení č. 19/61/2016).

• ZO schválilo prodloužení nájem-
ní smlouvy na nebytové prostory 
v areálu zámku na části pozem-
ku p.č. 124/1 a části pozemku p.č. 
125 pro pana Kucka Josefa do 
31.12.2021 (usnesení č. 19/62/2016).

Informace:
• Plán inventur;
• Zprávy výborů a komisí při ZO;
• ÚP Horní Police;
• MTC – zametač;

na stavební práce „Obnova lávky 
po povodni v červnu 2013 ev. č. 
L-02 přes řeku Ploučnici a záto-
pové území, Stružnice“ z důvodu 
nedostatku finančních prostřed-
ků k dofinancování akce, neboť 
vysoutěžená částka byla výrazně 
vyšší než schválená výše dotace. 
(číslo usnesení 2016-17-6)

7.  Potvrzuje pořadí firem v hod-
nocení veřejné zakázky malého 
rozsahu na služby „Změna č. 1 
Územního plánu Stružnice“. Jako 
nejvýhodnější byla hodnocena 
nabídka fy Žaluda, projektová 
kancelář, Ing. Eduard Žaluda, Pra-
ha1, za částku 88.000 Kč bez DPH. 
(číslo usnesení 2016-17-7)

8. Schvaluje realizaci veřejné za-
kázky malého rozsahu na služ-
by „Změna č. 1 Územního plánu 
Stružnice“ firmou Žaluda, pro-
jektová kancelář, Ing. Eduard 
Žaluda, Praha 1, a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy s touto 

ve výši 50 000 Kč. (číslo usnesení 
2016-18-5)

6.  Schvaluje koupi pozemku p. č. 
750 v k. ú. Stružnice o výměře 
10206 m² (ostatní plocha) za část-
ku 181 000 Kč a pověřuje starostu 
podpisem kupní smlouvy mezi 
Obcí Stružnice a firmou Kompens 
s.r.o., Praha 4. (číslo usnesení 2016-
18-6)

7.  Pověřuje výbor pro rozvoj, výstav-
bu a pozemky projednáním mož-
nosti prodeje obecních bytových 
domů. (číslo usnesení 2016-18-7)

8.  Schvaluje podání žádosti k MMR 
ČR k prodloužení termínů akce 
„Obnova lávky po povodni v červ-
nu 2013 ev. č. L-02 přes řeku Plouč-
nici a zátopové území, Stružnice“. 
Termín realizace do 30. června 

• Výstava ,,Co vzniká z recyklova-
ných materiálů“ v rámci projektu 
,,Odpadové hospodářství – spolu-
práce v Libereckém kraji a okre-
se Görlitz“ v ZŠ Horní Police od 
24.10. do 31.10.2016 pro veřejnost;

• Zřizovací listina ZŠ, MŠ – přesun 
ŠD z MŠ do ZŠ, zápisy z jednání;

• ZO schválilo přesun Školní družiny 
z příspěvkové organizace Mateř-
ské školy Horní Police do příspěv-
kové organizace Základní školy 
Horní Police k 01.01.2017 (usnesení 
č. 19/63/2016).

Marie Matysová
starostka

firmou. (číslo usnesení 2016-17-8)
9.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 

4/2016, příjmy ve výši 18.300 Kč, 
výdaje ve výši 368.300 Kč, finan-
cování 350.000 Kč. (číslo usnesení 
2016-17-9) 

10. Stanovuje v souladu s § 102 odst. 
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně ní 
pozdějších předpisů rozsah kom-
petencí starosty obce k provádění 
jednotlivých rozpočtových opat-
ření. (číslo usnesení 2016-17-10)

11. Bere na vědomí informace o pří-
pravě rozpočtu na rok 2017 a po-
věřuje výbory přípravou rozpočtu 
na rok 2017. (číslo usnesení 2016-
17-11)

12. Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci do konce roku 2016. 
(číslo usnesení 2017-17-12)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

2017, vypořádání do konce roku 
2017. (číslo usnesení 2016-18-8) 

9. Schvaluje vypsání výběrového ří-
zení na veřejnou zakázku na sta-
vební práce „Obnova lávky po po-
vodni v červnu 2013 ev. č. L-02 přes 
řeku Ploučnici a zátopové území, 
Stružnice“. (číslo usnesení 2016-18-
9) 

10. Schvaluje složení výběrové komi-
se pro výběrové řízení na veřejnou 
zakázku na stavební práce „Ob-
nova lávky po povodni v červnu 
2013 ev. č. L-02 přes řeku Ploučnici 
a zátopové území, Stružnice“ ve 
složení Anita Bělová (náhradník 
Mgr. Anna Levová), Zdenek Bla-
žek (náhradník Květa Zemanová), 
Pavel Ryšavý (náhradník Robert  
Kotek), Libor Širlo (náhradník 

žANDoV
Usnesení ze 14. jednání Zastupitel-
stva města Žandova, které se konalo 
dne 29. 8. 2016 od 18. hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu 
v Žandově.

Zastupitelstvo města projednalo a
1.  Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele zá-

pisu a návrh programu jednání. 
b) Čerpání rozpočtu města za 1.-6./ 

2016.
c)  Rozpočtové opatření č. 4/2016.
d) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Hospic 

sv. Zdislavy v Liberci.
e) Úhradu navrtávacích pasů pro 

vlastníky nemovitostí v Heřmani-
cích pro připojení se k vodovodu.

f) Přidělení dotace z PVA z Liberec-

kého kraje na akci vodovod v Heř-
manicích ve výši 1.756.000 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy 
s LK.

g) Zadání PD na sběrný dvůr s halou 
firmě Project A Plus s.r.o. ve výši 
240.572,- Kč s DPH.

h) Smlouvu o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti na p.p.č. 192 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova pro p.p.č. 

299,příp.NN. 

2.  Bere na vědomí
a)  Informaci o dokončených a připra-

vovaných investičních akcích.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta
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VElká BukoVINA 
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 10/16 
konaného dne 10. 10. 2016 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů).

• Usnesení č. 1-10/16: ZO jednomy-
slně schvaluje navržený program 
jednání.

• Usnesení č. 2-10/16: ZO schvaluje 
návrh uzavřít smlouvu o výpůjčce 
dále uvedených nemovitých věcí 
a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy.

• pozemek st.p.č.2 – zastavěná plo-
cha a nádvoří o celkové výměře 
767 m2, jehož součástí je stavba 
objektu k bydlení č.p.2 (Malá Bu-

VElká BukoVINA 
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 11/16
konaného dne 7. 11. 2016 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů).

• Usnesení č. 1-11/16: ZO jednomy-
slně schvaluje navržený program 
jednání.

• Usnesení č. 2-11/16: ZO schvalu-

kovina), stojící na tomto pozemku
• pozemek p.p.č. 477 – ostatní plo-

cha o celkové výměře 230 m2

• pozemek p.p.č. 490/2 – zahrada 
o celkové výměře 1412 m2

• pozemek p.p.č. 928 – ostatní plo-
cha o celkové výměře 565 m2

• Usnesení č. 3-10/16: ZO schvalu-
je návrh uzavřít smlouvu o uza-
vření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnosti 
a smlouvu o právu provést stavbu 
č. IP-12-4006853/001 DC_Karlovka, 
p.p.č. 2834/1, příp. do 50 m, k NN 
s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje 
starostu obce uzavřením smlouvy.

• Usnesení č. 4-10/16: ZO schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 6/2016

• Usnesení č. 5-10/16: ZO schvaluje 
záměr prodeje p.p.č. 538/5, ostat-
ní plocha, p.p.č. 538/6, ostatní plo-

je směnu pozemků p.p.č. 519/33, 
trvalý travní porost, k. ú. Malá 
Bukovina za p.p.č. 2829/3, 2829/4 
a 2829/5, vše zahrada, vše k. ú. 
Velká Bukovina s Farmou Huníkov 
„Pod Sedlem“, spol. s r.o. a pově-
řuje starostu podpisem směnné 
smlouvy.

• Usnesení č. 3-11/16: ZO schvaluje 
prodej p.p.č. 538/5, p.p.č. 538/6 
a p.p.č. 975/42, vše ostatní plocha, 
k.ú. Malá Bukovina Farmě Huní-
kov „Pod Sedlem“, spol. s r.o.

cha a p.p.č. 975/42, ostatní plocha, 
vše k.ú. Malá Bukovina.

• Usnesení č. 6-10/16: ZO schvaluje 
návrh na přidělení částky 130.000,- 
Kč do rozpočtu na požární ochra-
nu pro rok 2017.

• Usnesení č. 7-10/16: ZO schvaluje 
poskytnutí půjčky MŠ Velká Buko-
vina ve výši 35.000,- Kč na dočasné 
pokrytí realizace projektu MŠMT 
z dotační výzvy OP VVV – Šablony 
pro MŠ.

• Usnesení č. 8-10/16: ZO schvalu-
je přijetí finančního daru ve výši 
7.000,- Kč Mateřské škole Velká 
Bukovina dle přiložené žádosti.

• Usnesení č. 9-10/16: ZO schvaluje 
převedení finanční částky 15.000,- 
Kč z fondu odměn do rezervního 
fondu a použití finanční částky 
5.000,- z fondu odměn na vypla-

• Usnesení č. 4-11/16: ZO schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 7/2016

• Usnesení č. 5-11/16: ZO schvaluje 
umístění svítidla VO na křižovatce 
komunikace III/2637 a komunikace 
na p.p.č. 2637/3 k.ú. Velká Bukovi-
na.

• Usnesení č. 6-11/16: ZO schvaluje 
uzavření Smlouvy o poskytnutí 
příspěvku na obnovu, zajištění 
a výchovu lesních porostů s Kraj-
ským úřadem Ústeckého kraje 
a pověřuje starostu podpisem 

Roman Skrčený), Ing. Naděžda 
Hájková (náhradník Pavel Kazda). 
(číslo usnesení 2016-18-10)

11. Bere na vědomí informaci o pro-
bíhajících akcích k odstraňování 
povodňových škod z června 2013. 
(číslo usnesení 2016-18-11)

12. Schvaluje Smlouvu o spolupráci 
při zajištění dopravní obslužnosti 
Libereckého kraje č. OLP/4271/2016 
mezí Obcí Stružnice a Libereckým 
krajem. (číslo usnesení 2016-18-12)

13. Schvaluje Dodatek ke smlou-
vě č. 100/1/428 a 200/1/428 s fir-

mou Energie Pro a pověřuje sta-
rostu podpisem. (číslo usnesení 
2016-18-13)

14. Podporuje projektový záměr na 
monitorování dopravy a určení 
hmotnosti vozidel na komunikaci 
II/262 a souhlasí s navrženou rea-
lizací na katastru obce Stružnice. 
(číslo usnesení 2016-18-14)

15. Bere na vědomí návrhy termínů 
akcí do OZV pro rok 2017. (číslo 
usnesení 2016-18-15)

16. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2016, příjmy ve výši 44 000 Kč, 

výdaje ve výši 44 000 Kč. (číslo 
usnesení 2016-18-16) 

17. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
6/2016, příjmy ve výši 460 254 Kč, 
výdaje ve výši 460 254 Kč. (číslo 
usnesení 2016-18-17) 

18. Bere na vědomí Návrh rozpočtu 
na rok 2017. (číslo usnesení 2016-
18-18)

19. Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci do konce roku 2016. 
(číslo usnesení 2016-18-19)

20. Bere na vědomí informace o pra-

cích na Změně č. 1 ÚPO Stružnice. 
(číslo usnesení 2016-18-20)

21. Schvaluje Plán inventur na rok 
2016. (číslo usnesení 2016-18-21)

22. Bere na vědomí Výroční zprávu ZŠ 
Stružnice za školní rok 2015/2016. 
(číslo usnesení 2016-18-22)

23. Schvaluje podání žádosti jednot-
ky SDH Jezvé o pořízení čerpadla 
u nadace Agrofert. (číslo usnesení 
2016-18-23)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

cení odměn zaměstnancům školy.
• Usnesení č. 10-10/16: ZO schvaluje 

záměr směny p.p.č. 519/33, trvalý 
travní porost, k.ú. Malá Bukovina 
z majetku Obce Velká Bukovina 
za p.p.č. 2829/3, 2829/4 a 2829/5, 
vše zahrada, vše k.ú. Velká Bu-
kovina z majetku Farmy Huníkov 
„Pod Sedlem“, spol. s r.o.

• Usnesení č. 11-10/16: ZO schvaluje 
záměr prodeje částí p.p.č. 2635, 
ostatní plocha, k.ú. Velká Bukovi-
na, nově vzniklých rozdělením po-
zemkové parcely Geometrickým 
plánem.

• Usnesení č. 12-10/16: ZO schvaluje 
návrh podat žádost o poskytnutí 
podpory v rámci Národního pro-
gramu Životní prostředí – Výzva č. 
11/2016.

Jaroslav Kucharovič, starosta

smlouvy.
• Usnesení č. 7-11/16: ZO schvaluje 

Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovi-
na pro rok 2017 ve výši 204.500,- 
Kč.

• Usnesení č. 8-11/16: ZO schvaluje 
opětovné zařazení žádosti o stát-
ní dotaci na akci „Oprava pomní-
ku obětem I. světové války Velká 
Bukovina“ do výběrového dotač-
ního řízení MO pro rok 2017.

Jaroslav Kucharovič, starosta

Došlo po uzávěrce

společně si zazpívali. Poté přišel 
na řadu adventní koncert děv-
čat Kláry Kozlíkové, Daniely Li-
bichové a Ivy Šulcové, které jsou 
bukovinským známy především 
z koncertů v kostele na Malé Bu-
kovině. Všichni přihlížející si moh-
li také zakoupit na vánočním 
minijarmarku nějaké ty ozdoby, 
svícny a jinou výzdobu. Svůj stá-
nek také měla bukovinská Ma-
teřská školka, kde bylo možno za 
malý peníz zakoupit jejich vlast-
noruční výrobky, které šly skuteč-

Započal advent a v předve-
čer první adventní neděle, tedy 
v sobotu 26. listopadu 2016, jsme 
rozsvítili i ve Velké Bukovině náš 
obecní vánoční strom. Tato slá-
va byla také letos samozřejmě 
doprovázena krásnými písněmi 
v podání dětiček z naší Mateřské 
školky pod vedením paní ředitel-
ky Petry Hlaváčkové. Svým rozto-
milým programem děti potěšily 
všechny přihlížející, za což sklidily 
veliký potlesk. Dokonce zapojili 
i své rodinné příslušníky a všichni 

Velká Bukovina rozsvítila svůj vánoční strom
ně rychle na odbyt. Něco na za-
hřátí bylo připraveno nejen pro 
děti, ale na své si přišli i dospělí. 
Počasí se vydařilo a celý večer se 
nesl již v půvabné předvánoční 
atmosféře. Děkujeme všem, co se 
podíleli na přípravách a průběhu 
večera. Všichni občané jsou tímto 
také zváni na setkání u betléma 
ve Velké Bukovině, která se bu-
dou opět konat každou adventní 
neděli od 17:00 hod. na křižovat-
ce. Při ochutnávkách svých vá-
nočních dobrot a nějakého toho 

hřejivého moku si může kaž-
dý například zazpívat koledy, 
probrat recepty na cukroví, ale 
hlavně na chvíli si odpočinout od 
příprav na Štědrý večer a třeba 
jen tak poklábosit. Tímto jsme 
v naší obci odstartovali adventní 
období a nezbývá než v klidu, 
pohodě, zdraví a spokojenosti 
dospět až k tomu kouzelnému 
okamžiku Vánoc, doufejme, že 
letos konečně po dlouhé době 
i bílých. Krásné svátky.

Jiřina Kavková
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SK Kanoistika česká Lípa uzavírá sezónu 2016

poháru. Velikou radost nám le-
tos udělala naše děvčata, která 
na Mistrovství ČR žáků v Brně 
vybojovala dvě medaile. Tu 
nejcennější, stříbrnou, vyjela 
skvělou jízdou mladší žákyně 
Markéta Bednářová na kajaku 
jednotlivkyň. Druhou medaili 
vybojovala děvčata v týmovém 

Chtěli bychom touto cestou 
poděkovat Obci Stružnice za 
přízeň a finanční prostředky 
na činnost a všem obyvatelům 
Stružnice a Jezvého popřát 
krásné adventní období. Těšíme 
se na shledání v našem areálu 
na Ploučnici.

Iva Šedivá

Blíží se konec roku, všichni 
bilancují, a tak bychom také 
nechtěli zůstat pozadu. Jsme 
sice českolipský oddíl, ale naše 
základna je v bývalé stodole 
u mlýna ve Stružnici. V součas-
nosti má klub okolo 40 členů, 
nejen z České lípy, ale i ze Struž-
nice, Jezvého, kozlů, dokonce 
i z Benešova nad ploučnicí.

Klub se prvotně zabývá zá-
vodní činností, také ale pořá-
dáme v lednu Vodácký taneček, 
po celý rok vyjíždíme na různé 
turistické výlety na vodě, pomá-
hali jsme čistit Ploučnici, uspo-
řádali jsme zamykání Ploučnice. 
V závodní činnosti patří klub 
dlouhodobě mezi prvních 20 
oddílů v ČR, zaměřuje se hlavně 
na výchovu mládeže, ale také 
u nás trénuje reprezentant ČR 
v kategorii dospělých Michal 
Šrámek. Mezi jeho největší 
úspěchy v letošním roce patří 
dvě prvenství v seriálu Českého 
poháru, dále 3. a 4. místo v Ev-
ropském poháru a v neposlední 
řadě 4. a 5. místo na Světovém 

závodě 3 x K1 žákyně starší. Ve 
velké konkurenci silnějších klu-
bů skončila Markéta Bednářo-
vá, Kateřina Houšková a Anna 
Bednářová na krásném třetím 
místě.

Do konce roku připravujeme 
ještě Štědrodenní jízdu na Štěd-
rý den okolo poledního.
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Žandovská desítka, letos po dvaadvacáté
V neděli 13. listopadu se opět 

běhalo v Žandově. Lesní běh 
„Žandovská desítka“ se stal již 
oblíbeným a vyhledávaným zá-
vodem v kalendáři běhů mimo 
dráhu. Pravda, že Velké Kunra-
tické, která se běhá také v tomto 
termínu, nemůžeme konkuro-
vat. Hlavní závod se běhá klasic-
ky kolem Karlovských rybníků, 
dětské závody kolem turistické 
chaty TJ. I letos část trati demo-
lovali divočáci, ale díky pracov-
níkům města se dalo vše do po-
řádku, tak aby nedošlo k úrazu 
právě těch nejmladších. Letošní 
účast oproti loňské rekordní 
byla poněkud slabší, na startu 
se sešlo na 176 běžců všech ka-
tegorií. Ranní mráz -8°C odradil 
hlavně závodníky dětských kate-
gorií. Běh byl opět závěrečným 
a finálovým závodem běžecké-
ho seriálu Okresní běžecké ligy 
a ti běžci, kteří usilují o přední 
příčky na startu byli. A vracejí se 
i ti nejvěrnější jako např. Adam 
Přibyl z Konkordie Děčín, který 
zde běhá od žáčků a vrací se i po 
těžkém úrazu, kdy bojoval přes 
rok o život, nebo letos nejstar-
ší běžec pan Vítězslav Jantsch 
(81 let) z Jablonce, který vyhrál 
kategorii nad 70 let. Letošním 
celkovým vítězem se stal Petr 
Cmunt (Benny Invest) vloni nej-
lepší junior v čase 33:43,0 min. 
I letos bylo na startu několik 
domácích borců a je vidět, že 
na sobě během roku pracovali, 
dosažené časy byly oproti loň-
sku podstatně rychlejší. Např. 
celkově třetí nejlepší žena Laura 
Matulová z Radče vylepšila „do-
mácí“ traťový rekord na 40:41,2 
min. Umístění a časy dalších 
běžců viz. výtah z výsledkové lis-
tiny. Po doběhu se závodníkům 
dostalo vydatného občerstvení, 
nejlepším slušné ceny a věřím, že 
odjížděli domů s dobrými spor-
tovními pocity. Chtěl bych podě-
kovat za pořadatele TJ Spartak 
Žandov hlavně sponzorům za fi-
nanční pomoc tj. městu Žandov 
a fi Sauer Žandov, a.s. a stálému 
sboru rozhodčích a pořadatelů         
i když jsme za těch 22 let mírně 
zestárli. 

O. Slaměný

Magdalena Bažantová ze Žandova běhající za KB. K. Šenov starto-
vala se starším soupeřkami dorostenkami a vyneslo ji to 3. místo

Nejrychlejší domácí závodnice i mezi muži byla Laura Matulová  z Radče. Mezi 
mladšími ženami získala 2. místo. Ceny předává starosta Žandova p. Zbyněk Polák

Vítěz Ž10



4/2016-28- usneseníSport / Inzerce

Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká Bu-
kovina a Obecního úřadu Stružnice • Ročník 13, číslo 4 , vychází 1× za tři měsíce pod evid. č. MK 
ČR E 12076 • Toto číslo vyšlo v prosinci 2016 • Uzávěrka příštího čísla je 20. února 2017 • Vydavatel: 
Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654, 
Mgr. Miloslav Vítů, tel.: 775 158 433, e-mail: regionalni.zpravodaj@quick.cz • Cena celostránkové  
plošné inzerce: 1.600 Kč • Tisk: Dominik Štefko TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel.: 774 491 717, 
stefkodominik@seznam.cz)

Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydava-
tel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

Žandovská desítka
VÝSLeDKy

10 kM / MužI A Do 39 lEt: 
1. Cmunt Petr (Benny Invest) 33:43,0 min.
12. Hájek Tomáš (Žandov) 40:51,3 min. 
19. Bačkovský Rostislav (Žandov)     44:50,8 min.

10 kM / MužI B Do 49 lEt:
1. Koravský Roman (Eleven) 35:07,9 min.
12. Chotěnovský Pavel (Volfartice) 42:03,2 min.

10 kM / MužI C Do 59 lEt:
1. Chramosta Jaroslav (Jaboja Team) 34:35,0 min.

10 kM / MužI D Do 69 lEt:
1. Jirmus Pavel (Sokol Ovčáry) 42:48,0 min.

10 kM / MužI E NAD 70 lEt: 
1. Jantsch Vítězslav (Eleven Jablonec) 52:34,4 min.

10 kM / žENy A Do 34 lEt:
1. Bisová Štěpánka (AC Česká Lípa) 40:05,5 min.
2. Matulová Laura (Radeč) 40:41,2 min.
5. Ehrlichová Hana (Stružnice) 52:13,0 min.
6. Málková Eva (Malá Bukovina) 53:54,0 min.
7. Hájková Lenka (Žandov) 56:39,4 min.

10 kM / žENy B Do 44 lEt:
1. Macháčková Tereza (Doksy) 40:18,5 min.
9. Tomsová Petra (Žandov) 1:13:40,5 hod.

10 kM / žENy C Do NAD 45 lEt: 
1. Zemanová Jana (ASK Lovosice) 44:09,1 min.

10 kM / JuNIořI:
1. Zátka Josef (BK K. Šenov) 38:00,7 min.

MílAřI / 4 kM:
1. Bureš Martin (Sokol Kbely) 14:33,8 min.
8. Ševic Petr (Jezvé) 22:10,0 min.

MílAřky / 4 kM:
1. Slaměná Ivana (Volfartice) 19:01,2 min.

JuNIorky / 4 kM:
1. Gittlerová Jitka (BK K. Šenov) 20:41,0 min.

DĚtI: VýSlEDky pouZE DoMáCíCH A Z okolí:
Dívky do 5 let (100 m): 3. Tomaštíková Rozálka 46,7 s., chlapci do 5 
let (100 m): 1. Matula Pavel 43,7 s., 3. Chotěnovský Ondřej (Volfarti-
ce) 1:48,9 min., žákyně do 9 let (500 m): 7. Bažantová Magdaléna (KB 
K. Šenov) 2:18,6 min., žáci do 9 let (500 m): 4. Tomsa Marek (Žandov) 
2:10,7 min., mladší žáci (1000 m): Bažant Filip (KB K. Šenov) 4:04,0 min., 
dorostenky (2000 m): 3. Bažantová Kateřina (BK K. Šenov) 10:21,8 min.


