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VodoVod HeřManice 
V  této  místní  části  je  výstavba 
hlavního  vodovodního  řadu 
včetně tlakové stanice dokonče-
na.  Stavba  byla  zkolaudována. 
Nyní  jsou  připravovány  provoz-
ní  nájemní  smlouvy  se  SVS  a.s. 
Teplice a Severočeské vodovody 
a kanalizace  Česká  Lípa.  Tyto 
smlouvy  jsou  procesně  časově 
náročné,  proto  předpokládá-
me, že první přípojky na hlavní 
řad by mohly být realizovány na 
jaře  2018.  Město  pro  zájemce 
o připojení  zajistilo  a uhradilo 
projektové dokumentace a vyří-
dilo celou administrativu v rámci 
povolovacího procesu na našem 
stavebním  úřadě.  Dále  zastupi-
telé města Žandova schválili pro 

budoucí  připojivší  příspěvek  na 
navrtávací pas ve výši 6.000 Kč. 
Ostatní  náklady  na  provedení 
přípojek  budou  vlastníci  přípo-
jek  hradit  ze  svých  finančních 
prostředků  (na nové vodovodní 
přípojky  bohužel  nelze  získat 
dotační  podporu).  Budoucí  sta-
vebníky přípojek budeme o dal-
ších  postupech  a termínech  in-
formovat.  Stavba  vodovodního 
řadu a tlakové stanice byla díky 
úspěšně  podaným  žádostem 
vedením města dotačně podpo-
řena  ze  dvou  dotačních  titulů. 
Z  Ministerstva  Zemědělství  ve 
výši 2 995 000 Kč a z Programu 
vodohospodářských  akcí  Libe-
reckého kraje  ve výši  1  756 000 
Kč. 

MateřSká škola ŽandoV 
Rekonstrukce a modernizace MŠ  
Žandov  –  jak  jsme  Vás  infor-
movali,  podalo  v  loňském  roce 
město  Žandov  žádost  o dotaci 
do  Integrovaného  regionálního 
operačního programu (IROP) na 
kompletní  rekonstrukci  a mo-
dernizaci  mateřské  školky.  Do-
tace byla schválena ve výši 75 % 
způsobilých  investičních  ná-
kladů.  Maximální  možná  výše 
dotace může  činit  40,3 mil.  Kč. 
Stavební  práce  na  rekonstrukci 
a modernizaci MŠ Žandov reali-
zuje firma PSD s.r.o. Děčín, která 
podala  do  soutěže  nejlevnější 
nabídkovou  cenu  díla  ve  výši 
34 869 226 Kč bez DPH. Stavební 
práce byly zahájeny koncem mě-

síce  srpna  a jsou  rozděleny  do 
tří  etap  po  jednotlivých  pavilo-
nech. Celá rekonstrukce probíhá 
za provozu MŠ s dílčími omeze-
ními.  Tímto  Vás  velmi  žádáme 
o shovívavost.  Organizování  re-
konstrukce  tohoto  rozsahu  „za 
provozu“  není  snadným  úko-
lem,  za  pravdu  nám  určitě  dají 
mnozí z Vás, kteří si doma něja-
kou tu dílčí „drobnou“ stavební 
úpravu  zažili.  Velmi  stručně  se 
vám  pokusíme  nastínit  postup 
stavebních prací, jak je napláno-
ván dle harmonogramu. V první 
etapě od září byl zcela vyklizen 
a uvolněn  pavilon  „C“  (křídlo 
ke  kostelu),  kde  nyní  probíha-
jí  stavební  práce.  V  této  části 
je  prakticky  ponecháno  pouze 
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obvodové  zdivo  a střešní  kon-
strukce původního objektu. Vše 
ostatní  je  v  tomto  pavilonu  již 
vybouráno  a přestavováno  tak, 
aby vznikla tři nová oddělení MŠ 
se sociálním zázemím. Dle zatím 
platného harmonogramu je nut-
né  vnitřní  úpravy  pavilonu  „C“ 
dokončit nejdéle v březnu 2018, 
aby  se  mohly  děti  navštěvující 
MŠ v pavilonu „B“ (křídlo k silni-
ci Lužické) přestěhovat do pavi-
lonu  „C“. Nejklíčovější,  technic-
ky  a organizačně  náročné  bylo 
stěhování  jídelny  včetně  kuchy-
ně  se  zázemím,  které  proběh-
lo  koncem  listopadu.  Všechno 
původní  vybavení  včetně  gast-
ronomické technologie se záze-
mím  bylo  přemístěno  do  nově 
opravených  přízemních  prostor 
v objektu Černé růže. Tyto pro-
story v současné době slouží pro 
stravování žáků ZŠ a MŠ a k pří-
pravě jídel pro cizí strávníky. Vel-
ký dík za zdárné přemístění patří 
všem provozním zaměstnancům 
MŠ a zaměstnancům z technické 
čety Města  Žandova.  Stěhování 
započalo  ve  čtvrtek  odpoledne 
těsně před posledním listopado-
vým  víkendem,  takže  prakticky 
druhý  následující  provozní  den 
v pondělí byla kuchyň provozu-
schopná. Tím je i nadále při tak-
to  rozsáhlé  rekonstrukci  školky 
zajištěno stravování našich žáků 
a dětí MŠ našimi silami a nikoliv 
nákupem a dovozem jídel z cizí 
kuchyně.  Po  dokončení  rekon-
strukce  MŠ  bude  veškeré  gast-
ronomické  vybavení  z  původní 
kuchyně  mateřské  školy  pone-
cháno v objektu Černé růže pro 
budoucí funkční využití a provoz 
restaurace Černá Růže.  Předpo-
kládáme, že tyto prostory budou 
školou využívány do října 2018. 
Tímto dočasným přestěhováním 
provozního zázemí školky – ku-
chyně  jsme  uvolnili  stavařům 
další pavilon „A“, ve kterém již 
od  prosince  započaly  bourací 
práce.  V pavilonu  „A“  obdob-
ně  jako  v  pavilonu  „C“  budou 
zachovány pouze obvodové zdi 
a střešní konstrukce. Vše ostatní 
bude  vybouráno  a provedou  se 
dispoziční úpravy příček a drob-
né přístavby. Po dokončení všech 

se větší měrou finančně podílela 
Severočeská  vodárenská  spo-
lečnost a.s. Teplice, která v této 
části  prováděla  v  předchozích 
měsících  rekonstrukci  splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu. 
Současně  v  této  části,  před  do-
mem č.p.58,  zadalo město Žan-
dov  zhotovitelské  firmě  Daniel 
LM s.r.o. opravu povrchů v místě 
stání vozidel. S ohledem na his-
torický  objekt  bylo  dle  našeho 
požadavku vybráno materiálové 
provedení - dlažba z čedičových 
kostek. Současně s opravou po-
vrchů  bylo  doplněno  také  ve-
řejné  osvětlení  historizujícími 
lampami před  č.p.  58 a v uličce 
u dětského hřiště.

• Ulice osvobození 
Zhotovitel díla firma SaM Děčín 
dokončila  práce  na  opravě  ko-
munikace.  Součástí  díla  je nový 
asfaltový  povrch  v  celé  šíři  od 
křižovatky na Děčínské až k toč-
ně včetně obrubníků. Město dále 
zadalo zhotovitelské firmě opra-
vu  zpevněných  ploch  pod  kon-
tejnery  na  tříděný  a komunální 
odpad a úpravu odstavných míst 
pro parkování vozidel. Tyto dlaž-
dičské  práce  budou  dokončeny 
do konce roku. Průběžně s opra-
vou  povrchů  je modernizováno 
také  veřejné  osvětlení.  Původní 
zastaralé  osvětlení  jsme  nahra-
dili moderními LED svítidly. Do-
tace  z  Ministerstva  pro  místní 
rozvoj činí cca 1 mil Kč, celkové 
náklady na opravu komunikace 
jsou téměř 2 mil. Kč. Za doprav-
ní omezení, která jsme způsobili 
stavbou, se omlouváme. 

• Ulice potoční 
V dubnu 2017 jsme podali žádost 
o dotaci na II.etapu na nový as-
faltový  povrch,  nové  zábradlí 
a opravu  povrchu  mostku  přes 
Vrbový  potok.  O úspěchu  naší 
žádosti jsme se dověděli v měsíci 
září. Dotace poskytnutá Liberec-
kým krajem  je  přislíbena  v ma-
ximální možné výši 300 000 Kč. 
Přes zimní měsíce proběhne ve-
řejná soutěž na zhotovitele díla. 
Pokud vše půjde podle předpo-
kladů, započnou stavební práce 
na jaře nebo v létě 2018 tak, aby 

stavebních prací v pavilonu „A“ 
bude dodáno do kuchyně i nové 
moderní  gastronomické  vyba-
vení. Pavilon „A „ je provozním 
srdcem školky. Zde budou v su-
terénu umístěna  i nová  tepelná 
čerpadla, jeden ze zásobníků na 
dešťovou vodu, který bude vyu-
žívat upravenou vodu pro potře-
by MŠ. Na  střeše  jsou navrženy 
fotovoltaické  panely  zajišťující 
energii  pro  potřeby  MŠ  a pro 
ohřev užitkové vody. 
Práce na pavilonu „B“ (křídlo do 
ulice  Lužické)  budou  zahájeny 
až po úplném dokončení pavilo-
nu „C“. Pavilon „B“ je z důvodu 
stavu a charakteru stavební kon-
strukce určen celý k demolici. Na 
jeho místě bude v roce 2018 na 
části  přistavěno  čtvrté  oddělení 
MŠ a na uvolněné části je do bu-
doucna počítáno s dostavbou tě-
locvičny vyhovujících parametrů 
pro školní vzdělávání, pro spor-
tovní aktivity TJ Spartak a obča-
nů města. 
Předmětem  rekonstrukce  je 
i vnitřní  vybavení  školky  nábyt-
kem a úpravy zahrad s osazením 
herních prvků. Na toto vybavení 
a gastronomickou  technologii 
nyní připravujeme zadávací do-
kumentaci pro veřejné výběrové 
řízení. Celý projekt rekonstrukce 
a modernizace MŠ bez  tělocvič-
ny by měl být dokončen do září 
2018. Největší starost nám zatím 
dělá  právě  tělocvična.  Ačkoliv 
je  provozně  spjata  se  školkou 
a školou,  není  doposud  v  žád-
ných  dotačních  titulech  podpo-
rována.  Proto  sledujeme  nově 
vyhlašované  dotační  tituly,  kde 
se budeme  snažit  zajistit  její fi-
nancování  a zkoordinovat  vše 
s ostatními navazujícími činnost-
mi. 

opRaVa MíStnícH koMUnika-
cí Ve VlaStnictVí MěSta:
• kostelní ulice 
úpravy  povrchů  –  v  měsíci  srp-
nu  2017  byla  dokončena  re-
konstrukce  povrchů  po  stavbě 
kanalizace  v  úseku  od  hřbitova 
do  Volfartické  ulice.  V  celé  šíři 
vozovky byl položen nový asfalt 
včetně osazení nových obrubní-
ků.  Na  obnově  těchto  povrchů 

mohly  být  do  konce  roku  2018 
dokončeny.

• oprava povrchů náměstí 
Velmi nás mrzí  současný neutě-
šený  stav  povrchů  a zároveň  se 
vám  všem  za  něj  omlouváme. 
Obnova povrchů jedné poloviny 
náměstí  v  dláždění  je  poměrně 
finančně  náročnou  akcí  a také 
zde  jsme  chtěli  získat  dotační 
podporu.  V  tomto  roce  však 
nebyl  vyhlášen  vhodný  dotační 
titul na projekt tohoto charakte-
ru. Pokusíme se podat žádost do 
nově  avizované  dotační  výzvy 
a poté  plánujeme  zahájit  kroky 
pro  vyhlášení  soutěže  na  zho-
tovitele díla, aby stavební práce 
mohly být zahájeny v roce 2018. 

oplocení fotbaloVéHo 
Hřiště
Ačkoliv na fotbalový areál máme 
zpracovanou  studii  již  z  roku 
2010, moc se nám v tomto smě-
ru posun nepovedl. Není to tím, 
že bychom nechtěli. Celý areál je 
pro  Žandov  při  právě  rozpraco-
vaných  akcích  velkým  soustem. 
Proto již předchozí zastupitelstvo 
rozhodlo  postupovat  po  dílčích 
krocích. Na dílčí část tohoto kom-
plexu,  a to  na  tréninkové  hřiště 
včetně  oplocení  areálu,  jsme  se 
snažili  získat  finanční  prostřed-
ky  podáním  žádosti  o dotaci  na 
Ministerstvo  školství  mládeže 
a tělovýchovy (MŠMT). Důvodem 
podání žádosti o dotaci byla ne-
jen finanční  náročnost,  ale  také 
nutnost  provedení  oplocení 
okolo hřiště pro zamezení vniku 
černé  zvěře,  která  opakovaně 
ničila travnaté plochy fotbalové-
ho hřiště. Tato námi podaná žá-
dost pro nás nedopadla úspěšně. 
V  březnu  2017  nám  bylo MŠMT 
sděleno, že naše žádost byla po 
formální  stránce v  souladu  s  vy-
hlášením  dotačního  programu, 
ale  nebyla  vybrána  k  realizaci 
z důvodu nedostatečného počtu 
bodů.  Nebyli  jsme  však  jediní, 
kteří měli z tohoto dotačního ti-
tulu ne úplně dobrý pocit a me-
diálně  známou  kauzu  se  způso-
bem hodnocení a „klíče“ výběru 
úspěšných projektů na MŠMT za 
pana Pelty mnozí z vás jistě zare-
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gistrovali. Přesto, že jsme v tom-
to  titulu nebyli úspěšní, musíme 
říct, že alespoň dílčí část se letos 
podařila díky aktivitě  fotbalistů. 
Navrhli  sami materiálové  prove-
dení oplocení, dojednali slevu při 
nákupu hutního materiálu u spo-

Město  se  podílelo  na  úhradách 
za  hutní  a stavební materiál,  za 
svářečské  práce,  na  přepravě 
materiálu  a zinkování.  Samotné 
osazení  oplocení  okolo  hřiště 
provedli fotbalisti svépomocí, což 
za město velmi kvitujeme a chvá-

lečnosti SAUER a.s. Žandov, která 
současně zainvestovala nařezání 
profilů.  Vrtací  zařízení  na  hlou-
bení  jam  pro  sloupky  oplocení 
uhradila  společnost  HOERBIGER 
ŽANDOV s.r.o. Tímto velmi děku-
jeme vedením obou společností. 

líme. Tímto způsobem provedení 
došlo  k  úspoře  nejméně  300  tis 
Kč za osazení, investice města za 
materiál činí po sečtení všech ná-
kladů 302 tisíc korun. 

Michal Beň a Zbyněk Polák

Podzimní  nevlídné  počasí 
s sebou  přináší  leckdy  i hrůzo-
strašné chvilky. A právě proto se 
28. října 2017 ve Velké Bukovině 
opět  shromáždila  roztodivná 
místní strašidla. 
Pro děti byl  ve večerních ho-

dinách  uspořádán  Halloween-
ský  průvod  od  místní  hasičské 
zbrojnice.  Za  svitu  lampionů  se 
malí  i velcí  vydali  obcí  směrem 
k  fotbalovému  hřišti.  Cestou  si 
na  ně  počíhaly  tajemné  posta-
vy, které se dětem snažily  svým 
odporným  zjevem  i příšernými 
zvuky nahnat hrůzu. Ale i přesto 
dorazili  všichni  účastníci  v  po-
řádku až na hřiště, kde na ně za 
statečnost  čekaly  opečené  buř-
tíky  a diskotéka.  Všichni  hrdi-
nové se měli možnost podepsat 
na  velikánskou papírovou dýni, 
která  bude  uschována,  aby  se 
i po  několika  letech  mohli  po-
chlubit svou odvážnou cestou za 
strašidly. Doufejme, že se dětem 
i rodičům  toto  zpestření  pod-
zimních dní líbilo, užili si sychra-
vý večer bez televize. I příští rok 
se všichni opět vydáme za  těmi 

Vážení občané Stružnice, je-
zvého, bořetína a Stráže u Čes-
ké lípy, poplatky na rok 2018 
můžete od 1. 1. 2018 zaplatit 
bezhotovostně na účet obce 
Stružnice č. 160519821/0300, 
jako variabilní symbol uveďte 
číslo popisné Vašeho domu, 
nebo v hotovosti v úředních 
hodinách na obecním úřadu 
Stružnice.
 
Pondělí   8:00–11:00 / 13:00–17:00
Úterý  8:00–11:00 / – – –
Středa  8:00–11:00 / 13:00–17:00
Čtvrtek  8:00–11:00 / – – –
Pátek  8:00–11:00 / – – –

a zmaloval účinkující strašidla.
Jiřina Kavková

Foto Miroslav Půlpán

tek.  Za  prvního  a  druhého  psa 
u RD ve výši 50 Kč a za každého 
dalšího  pak  75  Kč.  Za  každého 
psa v bytovém domě platí občan 
Stružnice poplatek ve výši 150 Kč 
za psa.  Poplatek  je  splatný nej-
později do 30. 4. 2018.

V  případě  dotazů  volejte  na 
tel. č. 487 856 558, 487 861 290 
či  pište  na  e-mail  oustruznice@
raz-dva.cz.

    Ing. Petra Kalinová
referentka OÚ Stružnice

našimi bukovinskými strašidly.
Poděkování  patří  všem,  co 

se  přičinili  na  uskutečnění  této 

poplatek za SVoz 
koMUnálníHo odpadU
Každý  trvale  bydlící  občan 

obce  Stružnice,  každý  vlastník 
bytu či domu bez trvale hlášené-
ho občana a každý vlastník stav-
by určené k individuální rekreaci 
ve Stružnici (všech jejích místních 
částí)  je povinen zaplatit popla-
tek za svoz komunálního odpa-
du ve výši 500 Kč. Od poplatku 
jsou osvobozeni občané nad 70 
let a děti do 3 let. Poplatek musí 
zaplatit i občané s trvalým poby-
tem na ohlašovně Obecního úřa-
du Stružnice. Poplatek je splatný 
nejpozději  do  30.  4.  2018.  Do-

pěkné  akce,  obecnímu  úřadu 
Velká  Bukovina  a také  Vlastíku 
Kucharovičovi,  který  vymódil 

kladem  o  zaplacení  poplatku 
pro svozovou firmu je vylepená 
známka pro rok 2018 na sběrné 
nádobě.  Neoznačené  pronajaté 
nádoby budou po splatnosti po-
platku nájemcům odebrány pra-
covníkem OÚ Stružnice. Prosíme 
občany Stružnice, aby odstranili 
ze sběrných nádob staré vylepe-
né známky před vylepením nové 
známky z důvodu  snazšího hle-
dání nově vylepené známky pra-
covníky svozové firmy.

poplatek za pSa
Za každého psa staršího 3 mě-

síců platí občan Stružnice popla-

Jak nám zase ve Velké Bukovině strašilo

Informace pro občany Stružnice



4/2017-4- ze života města a obcí

„V neděli 29. října se Českem 
prohnala extrémně silná větrná 
bouře Herwart. na odstraňová-
ní následků bylo do extrémní-
ho počasí vysláno přes 10.000 
profesionálních i dobrovolných 
hasičů. počet výjezdů k technic-
kým událostem v tento den byl 
o 4589% vyšší, než je dlouho-
dobý průměr.“

Hasičské noviny 11. 11. 2017

Ani  katastru  obce Velká  Bu-
kovina  se  řádění  vichřice nevy-

hnulo.  Jednotka  dobrovolných 
hasičů  obce  vyjížděla  v osud-
nou  neděli  dvakrát  k likvidaci 
padlých  stromů na celkem pěti 
místech. Nejhorším úsekem byl 
přirozeně  les  v Karlovce.  Bě-
hem odklízení stromů musel při 
náhlých  poryvech  větru  jeden 
člen  jednotky  neustále  hlídat 
vrcholky  smrků  a při  zvýšeném 
nebezpečí odvolat ostatní zpět 
do  bezpečí.  Všichni  přítomní 
pracovali  s plným  nasazením, 
takže  z této  mimořádné  udá-

losti  rozsáhlejší  fotodokumen-
taci nemáme. Na internetových 
stránkách SDH v odrážce zásahy 
na  adrese  sdh-velkabukovina.
webnode.cz však přesto můžete 
shlédnout  pár  fotografií  a dvě 
krátká  videa  i s autentickým 
zvukovým  záznamem  ze  zása-
hu.  Škoda,  že  se  Vlastovi  ne-
podařilo  zachytit moment,  kdy 
nám přes  skoro uvolněnou ko-
munikaci  padaly  v jednu  chvíli 
tři další stromy a my utíkali do-
slova o život.

Likvidace stromů vyvrácených 
či rozlomených vichřicí Herwart 
však  nebyla  jediným  výjezdem 
k padlým stromům v posledním 
období. Dne 5. 10. 2017 po osmé 
hodině večerní byl jednotce vy-
hlášen  poplach  s výjezdem  ke 
stromu  na  elektrickém  vedení 
u silnice  směr  Velká  Bukovina 
– Karlovka. Odlomená kosterní 
větev  staré  třešně  částečně  vi-
sela na kabelu elektrického ve-
dení, který ještě nepřetrhla, ale 
značně napnula. Větev byla po 
částech  ořezána  z důvodu  po-
stupného odlehčení a následné-
ho úplného uvolnění kabelu.

Předpokládaný termín a mís-
to konání Výroční valné hroma-
dy SDH Velká Bukovina je sobo-
ta 3. února na Obecním úřadu. 
Všichni členové dostanou osob-
ně pozvánky. Těšíme se na hoj-
nou  účast  členů  a doufáme, 
že  si  nízkou  účastí  neuděláme 
ostudu před starostou Okresní-
ho  sdružení  hasičů  ČMS Děčín, 
který bude předávat ocenění za 
činnost.

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina

Blíží se konec roku, je čas po-
ohlédnout  se  po  vykonané  prá-
ci. Výbor pro sport a kulturu při 
ZO  Stružnice pracuje  ve  složení: 
Anita  Bělová,  Alena  Skrčená, 
Lenka  Kolstrunková,  Michaela 
Šimonková  (která  ukončila  svoji 
činnost v květnu 2017 a zastoupi-
la ji Lenka Jirovská) a jako jediný 
muž Robert Kotek. Výbor pracuje 
velice dobře, spolehlivě a efektiv-
ně. Má spousty nápadů a plánů. 
Některé jsme splnili, některé ne, 
ale naše práce nekončí,  tak plá-
nujeme  v  plném  nasazení  dále. 
Chtěla  bych  připomenout  usku-
tečněné akce, např.: Dětský den, 
Zahrada  Čech,  Karneval,  Vavři-
necká  pouť,  Pohádkový  les,  Mi-
kulášská nadílka… Děkuji též za 
spolupráci Sylvě Valentové, Milo-
slavě  Holubové  (členky  sociální-
ho  výboru),  ředitelkám  ZŠ  a MŠ 
včetně  jejich  kolektivu,  SDH  Je-

ních úspěchů v novém roce 2018. 
Současně se těšíme na další spo-
lupráci. 

Anita Bělová, předsedkyně 
výboru pro sport a kulturu

zvé a spoluobčanům, bez kterých 
bychom  se  neobešli  a to  hlavně 
manželům  Surovcovým.  Jestli 
jsme pracovali dobře, nechávám 
na  posouzení  každému  z  Vás. 

Závěrem  bych  chtěla  jménem 
celého  našeho  výboru  popřát 
našim  spoluobčanům  příjemné 
prožití  vánočních  svátků,  hodně 
zdraví, štěstí a osobních i pracov-

Poděkování
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na pondělní odpoledne 23. 
října připravil stružnický obecní 
úřad další seminář k problema-
tice výchovy a vzdělávání. po 
loňské akci Mgr. karla bárty na 
téma inkluze, určené především 
učitelům a vedoucím pracovní-
kům škol, byl říjnový seminář 
cílen hlavně na rodiče předško-
láků a dětí z prvního stupně zá-
kladní školy.
Dlouho  se  předpokládalo, 

že  věk  nástupu  dítěte  do  školy 
je  optimálním  časem pro  rozví-
jení  jeho  rozumového  nadání. 
Nejnovější  poznatky  z  oblasti 
neurofyziologie,  která  zkou-
má  stavbu,  strukturu  a principy 
fungování lidského mozku, však 
vedou  k  výraznému  posunu; 
v  předškolním  věku  se  vazby 
mezi neurony vytvářejí mnohem 
rychleji a snáze než později. Sys-
tém učení dětského mozku NTC 
Learning  vychází  ze  skutečnos-
ti,  že  75 %  neuronových  spojů 
vzniká  do  věku  7  let  (dokonce 

Mensa International jako mezinárodní organizace sdružuje lidi 
s IQ mezi horními dvěma procenty populace. Mensa ČR byla za-
ložena v roce 1989, je jednou z 59 národních Mens a má v sou-
časnosti cca 5000 členů. Kromě testování IQ, u dětí již od 5 let, 
se zaměřuje na podporu vzdělání a uplatnění nejen svých členů. 
Jednou z aktivit je i šíření metody NTC pro rozvoj populace.

Více na www.mensa.cz nebo www.mensantc.eu.

cca 50 % do 5 let); na dobu, ur-
čenou  pro  formální  vzdělávání 
(základní, střední, vysoká škola), 
tak zbývá  jen čtvrtina možností 
využívání mozkového potenciá-
lu.  Podstatné  tak  je,  motivovat 
dítě nenásilnou formou k dušev-
ní činnosti v raném věku, nabízet 
podněty,  střídat  činnosti,  využí-
vat paměti - zajistit mu tak pro-
středí pro ono vytváření neuro-
nových synapsí (propojů). Tímto 
způsobem „nastartovat mozek“ 
pro jeho celoživotní efektivní vy-
užívání a další rozvoj. 
Lektorka  Mensy  ČR  paní  Lu-

cie  Měchurová  24  účastníkům 
semináře  (pozváni  byli  rodiče 
dětí z naší MŠ a ZŠ) v zasedačce 
OÚ  velmi  přístupnou  formou 
popsala  princip  metody  NTC 
a hlavně  na  praktických  příkla-
dech a ukázkách předváděla její 
využívání.  Kdo  chtěl,  určitě  si 
pro rozvoj dítěte něco odnesl – 
jak učitelky MŠ a ZŠ, tak rodiče. 
Mimo jiné to, že základ budou-

Vážení  čtenáři  RZ,  protože  jsem  bohužel  tak 
trochu propásl minulé číslo RZ, přináším vám krát-
ké čtení o velmi povedené akci z hornopolického 
koupaliště až nyní. Tak tedy, v sobotu 9. září jsme 
se již po šesté rozloučili s letní sezónou a jak jinak 
než ve společnosti dobré nálady a zábavy. Tradič-
ně jsme připravili pár soutěží pro děti, kde jako od-
měna nechybělo něco dobrého na zub. Novinkou 
letošního rozloučení byl první ročník soutěže pro 
dospělé zvané „Železný muž, ocelová žena“, kte-
rou  uspořádali  dobrovolníci  a přátelé  koupaliště. 
Soutěž spočívala ve splnění souboru disciplín na čas 

a přihlásit se do ní mohl opravdu kdokoliv – malí, 
velcí, jednotlivci i dvojice. Vedle pití piva na čas se 
soutěžilo ve šplhání, ručkování na laně, bagrování, 
koulení traktorové pneumatiky, jízdě na kole přes 
lávku a další. A protože jsme byli v areálu koupa-
liště, nechybělo také ručkování po hladině bazénu 
na duši.  Jen málo  kdo  vyvázl  z  této disciplíny  se 
suchou nohou, což přidalo na napínavosti soutěže. 
Myslím, že atmosféra prvního ročníku byla neza-
pomenutelná. Všichni jsme si soutěž opravdu užili 
a věřím, že se stane tradicí pro další roky. 

Milan Kubiš

cího  uplatnění  a spokojeného 
života potomka je v jeho raném 
dětství  a motivujících  aktivitách 
rodiny. Některé  z  účastnic, ma-

minek, s paní  lektorkou dlouho 
diskutovaly  i po  skončení dvou-
apůlhodinové  oficiální  části  se-
mináře.  Jan Mečíř 

Seminář Mensy ČR ve Stružnici

„Železný muž, ocelová žena“ tRadiČní VýStUp 
na StRáŽný

Srdečně zveme na další 
z řady zimních výstupů na 
rozhlednu Strážný vrch. Ten 
letošní se uskuteční v sobotu 
30. 12. 2017. Sraz bude v 10:00 
u samoobsluhy. S sebou je 
nutné vzít všechny, co mají 
chuť k pohybu a smysl pro 
dobrou náladu, proto přijďte 
v hojném počtu. Předpoklá-
daný návrat do Horní Police 
je kolem 15:00. 

půlnoČní 
boHoSlUŽba

I přes probíhající opravy kos-
tela v Horní Polici zůstane 
i v letošním roce zachován 
tradiční rozpis půlnočních mší, 
tzn. od 21:00 v Horní Polici 
a v 24:00 v Jezvém. Všichni jste 
srdečně zváni! Zejm. v Horní 
Polici půjde o poslední mož-
nost navštívit interiér kostela 
ve své původní podobě. 



Dne 4. 12. 2017 zemřel náhle 
ve věku nedožitých 82 let 

Jaroslav Pokorný, 
dlouholetý kronikář 

obce Velká Bukovina.
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Z  kroniky obce Velká Bukovina
kronika obce Velká bukovina 

začíná v roce 1993 zánikem Čes-
koslovenska a vznikem samo-
statné České Republiky. 

Počasí toho roku začalo velmi 
studeně,  mrazy  až  -17°C.  Na  Tři 
Krále  se  oteplilo  a půlka  ledna 
propršela. Koncem měsíce přišla 
sněhová  bouře,  konečně  napa-
dl  sníh a vrátily  se mrazy. Mrzlo 
i celý  únor,  vlastně  až  do  půlky 
března, prostě zima  jak má být. 
V půli  března  přilétli  do  tuhé 
zimy první  špačci a na  Josefa už 
bylo  +14°C.  Koncem  dubna  pak 
už letních 25°C. I květen byl teplý, 
ale deštivý s bouřkami. Přes léto 
nic mimořádného, v říjnu krásné 
babí  léto, 20.  listopadu už  -10°C 
s 30  cm  sněhu  a potom  klasické 
vánoční oteplení.
Na  lednové  členské  schůzi 

Zemědělského  družstva,  došlo 
k volbě nového předsedy – zvo-
len byl Ing. Rudolf Drnec (tehdej-
ší starosta) a k němu nové před-
stavenstvo.  Hlavním  cílem  bylo 
udržet  chod  družstva.  Chyběly 
finanční  prostředky  na  opravy 
strojů  a zařízení  stejně  jako  na 
krmiva  a osiva.  Klesaly  osevní 
plochy,  snižovala  se  produkce 
i výnosy.  Brambory,  dříve  pěs-
tované na zhruba 50 ha, známé 

energie v Malé Bukovině výstav-
bou  trafostanice  poblíž  Základ-
ní  školy,  jejíž  budovu  zakoupila 
společnost Tvinko. Tam také vedl 
první kabel z nové elektrické sítě. 
Společnost  se  věnovala  šití  pra-
covních  oděvů  a zaměstnala  10 
místních žen, převážně ze Země-
dělského družstva. Škola se zruši-
la pro nedostatek žáků, poslední 
paní  učitelkou  byla  paní  Fried-
richová,  která  dlouhá  desetiletí 
dojížděla z Dolních Habartic. Děti 
ze zrušené školy pak dojížděly do 
škol Benešov nad Ploučnicí a Žan-
dov.  Povodí  Ohře  zregulovalo 
zdevastovaný  místní  potok,  za-
hájilo opravu mostku v horní čás-
ti  obce  a zatrubnilo  potok  před 
budovou Obecního úřadu. 
Prodejnu  Jednota  na  návsi 

si  pronajal  Vlastimil  Šrédl  a po 
rekonstrukci  ji  nazval  „Buko-
vanka“.  Další  obchod  DEMVY 
provozovala  Jitka  Havlíková  ve 
Velké  Bukovině  a Jana  Kopča-
nová v Malé Bukovině. V budově 
obecního  úřadu  pak  prodávala 
Hana Klimentová. Čtyři obchody, 
dvě  hospody,  byl  to  čas  rozvoje 
podnikatelských  aktivit.  Milena 
Mračková  otevřela  Ranč  Filip, 
při zahájení se sešlo 150 přízniv-
ců koní. Hospoda U Karbouse se 
dočkala  nové  zateplené  fasády. 

svou  chutí  a kvalitou  v  širokém 
okolí, nyní družstvo přestalo pěs-
tovat. Jediným pěstitelem bram-
bor se tak stal soukromý zemědě-
lec Miroslav Kotouč, od kterého 
si na uskladnění kupovala většina 
občanů.  Skončilo  vaření  obědů 
v  pronajaté  kuchyni  družstva. 
I v živočišné výrobě nastal pokles 
počtu  chovaného  skotu  a ceny 
masa  stoupaly. Miroslav  Kotouč 
získal v restituci „starý“ kravín ve 
středu obce. Mechanizační dílny 
se  stěhovaly  zpět  do  starých  dí-
len  ve  středu  obce  pod  kravíny 
a nové  dílny  u sušičky  píce  byly 
nabídnuty k pronájmu. 
Zatímco  Zemědělskému  druž-

stvu  se  ekonomicky  nedaří, 
Obecní  úřad  naopak  investuje 
více než jindy. V budově radnice, 
kde je i pošta, obchod, kadeřnic-
tví a ordinace  lékaře, se proved-
lo  nové  topení.  Byla  zahájena 
rekonstrukce  Hasičské  zbrojni-
ce,  ze které zbyly  jen obvodové 
zdi  a střecha.  Zhotovily  se  nové 
stropy,  příčky  a nový  výjezd.  Na 
Karlovce  došlo  k  opravě  komu-
nikace  do  středu  chalupářské 
kolonie,  na  Malé  Bukovině  se 
opravila  cesta  kolem  Pavlásků. 
Ve všech třech obcích dobře fun-
govaly  telefonní  budky.  Začala 
rekonstrukce  rozvodů  elektrické 

V listopadu pak došlo k demon-
táži betonárky, která byla posta-
vena v roce 1989 a nikdy nebyla 
v  provozu.  Měla  sloužit  při  vý-
stavbě  obchvatu  obce  na  trase 
Děčín  –  Liberec.  Po  demontáži 
byla naložena na nádraží Žandov 
–  Police  a vlakem dopravena na 
Plzeňsko, kde měla sloužit při vý-
stavbě dálnice Praha – Rozvadov.
Fotbalisté se sice umístili v dol-

ní  polovině  tabulky,  nicméně 
hlavně mimo hřiště byli velmi ak-
tivní. Kolem hlavních funkcioná-
řů Josefa Rajchla a Zdeňka Kadle-
ce je zdravé jádro mladých, které 
zvládá spoustu akcí. Josefovskou 
zábavu  se  snad  největší  tombo-
lou  v  historii  obce,  Velikonoční 
zábavu  následovala  hned  další 
zábava  s  jinou  kapelou.  Místní 
fotbalový  turnaj  byl  následován 
účastí  na  turnaji  v  Horní  Polici, 
poté  sportovní  odpoledne,  při 
kterém  českolipský  ženský  tým 
porazil Starou gardu 3:2 a pak A 
tým  účastníka  dorosteneckého 
krajského přeboru – Březiny 10:6. 
Podzimní část  sezóny se pak vý-
sledkově vydařila trošku lépe.

 Jaroslav Pokorný, 
kronikář obce 

Velká Bukovina

Jaroslav Pokorný se narodil v hornické rodině v obci Srby na Kladensku jako nejmladší ze 
čtyř sourozenců. Jeho prokazatelný rodokmen sahá až před rok 1650. Na Kladensku a Pří-
bramsku bývali jeho předkové sedláci, později horníci. V roce 1945 se přestěhoval s rodiči do 
hospodářství v Malé Bukovině. Vyučil se elektrikářem a jako elektrikář pak pracoval celý život. 
V roce 1959   se přiženil do Velké Bukoviny a v manželství prožil dlouhých téměř 59 let. Aktivně 
pracoval dlouhá léta jako dobrovolný hasič a 35 let byl kronikářem obce Velká Bukovina.
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Poděkování
V listopadu letošního roku 

uplynulo již 5 let od chvíle, kdy 
na koncertě duchovní hudby 
v kostele v jezvém poprvé za-
zněla skladba věnovaná pat-
ronu tohoto kostela, svatému 
Vavřinci. co tomu předcházelo?

Pomalu, přesto stále rychleji, 
se blížil leden 2012 a s ním i de-
vadesátiny  pana  faráře  Josefa 
Stejskala,  dlouholetého  hor-
nopolického  arciděkana  a také 
správce  farnosti  v  Jezvém.  Jak 
vyjádřit  poděkování  člověku, 
osobnosti,  uznávané  nejen  lid-
mi  z  jeho  farností,  církevními 
hodnostáři,  věřícími  i ateisty; 
všemi,  kdo měli  tu  čest během 
dlouhých  let moudrost  a laska-
vost  pana  arciděkana  Stejskala 

skladatele  Zdeňka  Pololáníka, 
výsledkem  jeho  několikaměsíč-
ní práce byla Kantáta ke cti sv. 
Vavřince.  Čas  však  plynul,  stih-
nout  lednové  kulaté  narozeni-
ny pana arciděkana se ukázalo 
jako nereálné,  tak  alespoň  ten 
rok! A navíc obava největší, i při 
dobrém  kořínku  pana  faráře 
neustále se vnucující… 
V  pátek  9.  listopadu  2012, 

pod záštitou  litoměřického bis-
kupa Mons. Jana Baxanta a tak-
tovkou Josefa Zadiny, v podání 
Severočeského  filharmonické-
ho  sboru  Česká  Lípa  –  Liberec, 
Katedrálního  sboru  Cantores 
Gradecenses  Hradec  Králové 
a Západočeského symfonického 
orchestru  Mariánské  Lázně,  se 
sólisty Janou Herajnovou (hous-
le) a Jiřím Kusým (bas, modero-
vání večera), tak zazněly sklad-
by českých autorů F. X. Brixiho, 
A.  Dvořáka  a především  –  ve 
světové premiéře – „Kantáta ke 
cti  sv. Vavřince“ přítomného Z. 
Pololáníka. 
Bylo nádherné vidět či v šeru 

spíš tušit desítky lidí i z míst de-
sítky  kilometrů  vzdálených,  na 
něž  už  v  lavicích  nezbylo  mís-
to  a tak  celý  koncert  odestáli. 

poznat. Kdo poradí vhodný dá-
rek, důstojný a přitom originál-
ní?
Při  jednom  z  rozhovorů 

při přípravě některé akce v kos-
tele  v  Jezvém  přišla  řeč  na  to, 
že se pan arciděkan kdysi před 
lety  Mařence  (farní  hospodyni 
Marii  Večeřové)  zmínil  o svém 
snu,  o svém  tichém  přání.  Pro 
svatého  Vavřince  v Jezvém  by 
rád  vlastní  skladbu…  Nápad 
tedy  byl,  pak  už  jen  drobnos-
ti:  kdo  a jakou  skladbu napíše, 
kdo a s kým připraví, nastuduje 
a zorganizuje,  na  jaký  termín. 
Také samozřejmě to „nejméně“ 
podstatné – peníze. Naštěstí  se 
podařilo  najít  zkušeného  mu-
zikanta  a organizátora  pana 
Mgr. Josefa Zadinu. Ten oslovil 

„Chtěl bych někdy při bohosluž-
bě zažít tak plný kostel,“ svěřil 
se mi  při  pohledu na množství 
účinkujících  a návštěvníků  pan 
biskup Baxant.
V listopadu  před  5  lety  tedy 

do  pozemské  atmosféry  a ob-
razně  i do  vesmíru  vstoupily 
tóny  nástrojů  a hlasů  skladby 
věnované sv. Vavřinci. Tomu na 
nebi,  jehož příběh  je nám kaž-
doročně přibližován o naší pou-
ti, i tomu z kamene, cihel a dře-
va, kterého místní před více jak 
dvěma  sty  lety  zachránili  před 
ničivým požárem městečka Ne-
ustadtl. Tomu samému, kterého 
po poslední válce před zchátrá-
ním  i lidskou  hloupostí  vlastní-
mi  silami  a významně  i vlastní-
mi  prostředky  zachránil  právě 
pan Stejskal  s pomocí paní Ve-
čeřové. Ten už se dnes na naše 
počínání dívá také shůry. 
Jsem moc rád, že jsme mohli 

alespoň takto a ještě na  tomto 
světě  panu  arciděkanovi  Stej-
skalovi poděkovat. 

Ing. Jan Mečíř 
starosta Stružnice

(fotografie poskytli Ing. Tomáš 
Rachač a Mgr. František Kuchař)
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Souhrn kulturních akcí, které pro vás 
Město Žandov připravilo během roku

Začali jsme v lednu OLDIES PÁRTY o kterou začíná být velký zájem.
V březnu jsme měli VIDEOPROJEKCI s Petrem Kubátem CO JE TO CA-
NYNONING.

Divadelní spolek Žandov hrál v našem multifunkčním sále komedii 
V.K. Klicpery “POTOPA SVĚTA“.

ZUŠ Žandov připravila JARNÍ KONCERT ŽÁKŮ, TOUR ZUŠ, ZUŠ OPEN, 
ZÁVĚREČNÝ KONCERT a VÁNOČNÍ KONCERT.

Přivítali jsme JARO, vynesli MORANU a oslavili KARNEVALEM s DJ 
Bóďou.

Vyráběli jsme na VELIKOKONOČNÍCH a VÁNOČNÍCH dílničkách de-
koraci, ozdoby, pletli pomlázky a pekli mazance a vánočky.

Prošli jsme se POHÁDKOVOU CESTOU S MRAZÍKEM.

Pozvali jsme SENIORY na jejich tradiční posezení s hudbou, kde jim 
zahrála skupina TERCIE ze Žandova, SEPTIMA a DUO GALAXIE.
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Letošní sezónu jsme zakončili se ZPĚVY v kostele sv. Bartolomě-
je v Žandově Českou mší vánoční “HEJ MISTŘE“ Jana Jakuba Ryby 
a dětmi ze ZŠ a MŠ Žandov.

Štěstí a zdraví do NOVÉHO ROKU 2018 
vám přeje město Žandov a Dana Janďourková

(Více fotografií najdete na www.zandov.cz)

...SVATOANTONÍNSKOU POUŤ...

Zkusili jsme DISKO PRO NÁCTILETÉ a BLEŠÍ TRHY. Odskočili jsme si do 
IRSKA – ochutnali jsme tradiční irské jídlo a pití, povídali si o Irsku, 
poslouchali irskou muziku a vyzkoušeli irský tanec.

Tradičně rozsvítili VÁNOČNÍ STROM.

...HALLOWEEN – na sále jsme se roztančili a po setmění vyrazili do 
STRAŠIDELNÉ KOSTELNÍ ULICE, kde na nás čekaly příšery ze záhrobí. 

Netradičně jsme v říjnu otevřeli plesovou sezónu PLESEM MĚSTA  
a k tanci nám hrála kapela NATRUC až do rána.

Otevřeli PEKLO S ČERTY.

Oslavili jsme DEN DĚTÍ...
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Nová střední 
zdravotnická škola 

v České Lípě 
ve školním roce 

2018/2019
Chtěli  bychom Vás  tímto  in-

formovat  o záměru  Liberecké-
ho kraje zřídit odloučené praco-
viště Střední zdravotnické školy 
a Vyšší  odborné  školy  zdravot-
nické Liberec, p. o. v České Lípě. 
Toto odloučené bude sídlit v bu-
dově Obchodní akademie nám. 
Osvobození 422, Česká Lípa. Od 
školního  roku  2018/2019  bude 
poskytovat  vzdělávání  pro  zá-
jemce  o zdravotnická  povolání 
ve  vzdělávacích  programech 
oboru  Praktická  sestra  a oboru 
Ošetřovatel.  Nezastupitelným 
faktem  bude  přímé  napojení 
na  možného  budoucího  za-
městnavatele.  Žákům  střed-
ní  zdravotnické  školy  v  České 
Lípě  bude  poskytnut  veškerý 
servis ze strany Nemocnice s po-
liklinikou  Česká  Lípa,  a.s, 
  a to  jak v průběhu  studia,  tak 
také po jeho ukončení z pozice 
stabilního zaměstnavatele v re-
gionu.  Mezi  základní  benefity 
vzájemné  spolupráce mezi  čes-
kolipskou  nemocnicí  a střední 
zdravotnickou  školou bude  ze-
jména  poskytnutí  výhodného 

stipendijního  programu,  kdy 
jsou  žáci  v průběhu  studia  fi-
nančně podporováni právě ne-
mocnicí, vlastní stipendijní pro-
gram pak bude poskytovat také 
město  Česká  Lípa.  V  průběhu 
studia  zajistí  nemocnice  praxi 
zcela  zdarma  na  svých  odděle-
ních, dále odborné vedení kva-
lifikovanými pracovníky, stravo-
vání,  žáci  budou  mít  možnost 
seznámit se s běžným provozem 
nemocnice, s přístrojovým vyba-
vením,  nemocnice  jim  je  dále 
připravena nabídnout pravidel-
né  přivýdělky  formou  brigád 
a další benefity. 

Data:
Nová střední zdravotnická 
škola v České Lípě • školní rok 
2018/2019 • odloučené pracovi-
ště Střední zdravotnické školy 
v České Lípě a Vyšší odborné 
školy zdravotnické Liberec, p. 
o. – budova Obchodní akade-
mie, nám. Osvobození 422, Čes-
ká Lípa • vzdělávací programy 
oboru Praktická sestra a oboru 
Ošetřovatel

Přání Vánoční
blíží se Vánoce. Čas klidu, 

pohody, cukroví, dárků, dob-
rého jídla a pití. Čas návštěv 
a pohádkových večerů. období 
rozjímání a přátelského objetí. 
Rodinné pohody, třpytu ozdob 
a hvězd. V plameni svíce se 
lesknou naše oči a děti tleskají 
nedočkavostí i štěstím.

Většina  z  nás  v  průběhu 
těchto  svátků  poněkud  zjihne 
a s pochopením i úsměvem bere 
život  tak,  jak  se  patří.  V  míru 
a pokoji.  Nakupujeme  dárky, 
zdobíme  stromečky  a chystá-
me  vše  na  den,  který  je  osla-
vou  narození  Krista.  Možná  si 
to už  ani  neuvědomujeme,  ale 

a nová práce by byla pro ně tím 
nejkrásnějším  dárkem.  Krásné 
vánoční  svátky  však  neprožijí 
ani ti, kterým je vyplácena mini-
mální mzda. Když  jde o rodiny 
s dětmi, pak je to opravdu více 
než smutné. Pomysleme také na 
ty,  kterým  vše  vzal  osud,  živel 
nebo  exekutor.  Šťastné  a vese-
lé Vánoce jsou pro tyto skupiny 
lidí jen zbožným přáním.
Většina  z  nás  dobře  ví,  jak 

chutná  čokoláda,  jaké  to  je 
někomu  věnovat  dárek,  úsměv 
nebo  polibek.  Dopřejme  to 
všem. Přejme hodně zdraví těm 
lidem,  kteří  nemohou  oslavo-
vat,  tančit  a smát  se  z  důvodů 
zdravotních. Přejme si nápravu. 

podstata je v křesťanské tradici. 
Bylo by vhodné v těchto dnech 
připomenout  životy  těch,  kteří 
nemohou  zasednout  ke  štěd-
rovečerní  tabuli.  Nemohou  být 
v  kruhu  rodinném  a obdaro-
váni  také  nebudou.  Mysleme 
zároveň na ty, kteří na Vánoce 
musí  zapomenout  především 
z existenčních důvodů a špatné 
finanční situace.
Takových  lidí  je  v  naší  zemi 

mnoho. Jsou to kupříkladu lidé 
bez domova – lidské bárky, kte-
ré už ani nehledají přístav k za-
kotvení.  Dále  lidé,  jimž  penze 
nestačí  na  pokrytí  základních 
potřeb.  Také  nezaměstnaní, 
kteří  marně  hledají  uplatnění 

Přejme  si  vzájemně  dostatek 
péče,  pomoci,  ale  i vody,  jídla, 
tepla, zdraví a všeho, co radost 
přináší.  Přejme  dětem  nejen 
hodně  dárků,  ale  i pochopení, 
něhy a alespoň trošku lepší bu-
doucnost, než jakou jim do vín-
ku vkládá současný společenský 
systém. 
Tak jako padá sníh a jiskří na 

chodnících  v  mrazivých  dnech, 
stejně  ať  září  lidská  důstojnost 
a pokora před uplynulými věky. 
Chraňme  své  životy,  svou  hr-
dost,  dobrou  podstatu  člověku 
vlastní. Mysleme na lidi, i na své 
blízké  a dejme  jim  to  nejlepší, 
co je v každém z nás. Lásku.

Miroslav Dražkovič

PoděkoVáNí
Rádi bychom touto cestou poděkovali místním včelařům za milý 
dárek, který jsme od nich dostali. A to za pořádnou porci medu pro 
přípravu jídel v naší školní kuchyni. Děkujeme.

ZŠ a MŠ Žandov
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Společenská 
kronika

V závěru roku slaví své život-
ní jubileum tito spoluobčané. 
Do dalších let jim přejeme 
hodně zdraví, štěstí a lásky.

60 let
Šilhavá  Jaroslava,  Baloun  Jo-
sef,  Bittman  Vlastimil,  Svo-
boda  Petr,  Hájek  Jiří,  Věchet 
Miroslav,  Málová  Jaroslava, 
Januška Antonín, Kneifl Jan,
Samcová  Vlasta,  Jakubec  Jo-
sef,  Pernicová  Emilie,  Chval-
kovská  Václava,  Kovalčinová 
Naděžda,  Landová  Jarmila, 
Mrňák Čestmír

65 let
Jindra  Ladislav,  Szwedová 
Zdeňka,  Mareček  Milan,  Ko-
toučová  Jana,  Vaníček  Vladi-
mír, Strejček Pavel, Schneider 
Karel, Koutná Miloslava, Rat-
houská  Jaroslava,  Hlaváček 
Vlastimil, Šmatláková Milosla-
va,  Karlík  Jaroslav,  Tichá  Ro-
zalia,  Salátová  Eva,  Bartáček 
Karel, Ryšavá Jarmila

70 let
Holbíková  Marie,  Moravec 
Jiří, Šilhán Jiří, Kulovaná Jaro-
slava,  Kotouč Miroslav,  Padr-
tová  Miloslava,  Hrdá  Olga, 
Kavka  Josef,  Bašík  Oldřich, 
Exner  Leo,  Hudec  Pavel,  Va-
vroušková  Danuše,  Bavorová 
Krista,  Chadima  František, 
Míča Felix, Vlasová Jana

75 let
Pekárek  Rudolf,  Krupičková 
Marie,  Tomaštíková  Zdenka, 
Melíšek  Josef, Markovský  Jo-
sef,  Krejčíková  Emilie,  Lipov-
ský Alexander, Lojda Zdeněk, 
Kišová  Ludmila,  Vavroušek 
Robert

80 let
Drahorád  Václav,  Sedláček 
Ivan,  Martínek  Richard,  Flet-
cherová Marie

85 let
Havlíček  Ladislav,  Hofmann-
ová Ludmila, Bendová Libuše

90 let
Sůrová Vlasta

Kolektiv Mateřské školy Stružnice
přeje všem dětem, rodičům,
sponzorům, příznivcům
příjemné prožití vánočních svátků
a šťastný nový rok 2018
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projekt: ModeRnizace a Rozšíření Mš V ŽandoVě
poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj

program: 11703 – integrovaný regionální operační program
iČ eiS: cz.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000563

Účast státního rozpočtu a dotace EU: 40 307 061,39 Kč
Vlastní zdroje: 4 478 562,38 Kč

Celkové způsobilé výdaje: 44 785 623,77 Kč

termín ukončení realizace: 20.09.2018

Projekt řeší zvýšení kapacity stávající MŠ. Realizací projektu vzniknou 4 samostatná oddělení MŠ s celkovou kapa-
citou 100 dětí. Ze stavebního hlediska dojde ke kompletní rekonstrukci objektu. Součástí projektu je provedení 
bezbariérových úprav, které umožní osobám se  sníženou  schopností pohybu a orientace využívat  všech  služeb 
a zázemí, které  školka poskytuje. V  rámci projektu bude pořízeno kompletní vybavení pro nově vybudovanou 
třídu MŠ (postýlky, matrace, židličky, apod.), vybavení šaten, prádelny, dovybavení zařízení stávajících tříd, apod. 
V rámci projektu rovněž dojde k úpravě venkovního prostranství – malé a velké zahrady. Tyto úpravy spočívají 
zejména ve vybudování dětského dopravního hřiště, které bude mít především preventivní a vzdělávací význam, 
dále v dodávce herních prvků, které svým rázem významně podpoří celkový vzhled a dojem venkovního areálu 
školky. Budou vybudována pítka a dětské sprchy, které v teplých dnech zajistí dětem řádný pitný režim a v případě 
sprch toužebně očekáváné osvěžení. Projektem budou nakoupeny i kompenzační pomůcky.

HlaVní cíle pRojektU:
1) navýšení kapacity Mš – dojde ke zřízení nové třídy, jež zajistí navýšení kapacity školky ze současných 84 míst 
na 100 míst. 
2) zajištění bezbariérovosti Mš – v MŠ budou provedeny bezbariérové úpravy, které umožní osobám se sníženou 
schopností pohybu a orientace využívat všech služeb a zázemí, které školka poskytuje. 
3) pořízení vybavení 
4) Úprava venkovního prostranství Mš – úprava zahrady školky například o nové herní prvky, Vítkův chodník, 
dopravní hřiště a další. 

Horní Police – noví 
občánci a manželství
V roce 2017 jsme v Horní Polici 

přivítali  čtyři  občánky  –  Honzí-
ka  Kneifla,  Leontýnku  Růžičko-
vou, Sebastianka Rafaela Čaňka 
a Madlenku  Kyselovou.  Všem 
dětem přeji šťastný vstup do živo-
ta,  který  je  teprve  čeká  a nebude 
jednoduchý.  Rodičům  přeji  hodně 
zdraví,  rodinné  pohody,  radosti  z dětí, 
ale hlavně hodně trpělivosti při jejich výchově. 
Na soukromé zahradě na Podlesí  jsem měla  tu čest  jako starostka uzavřít v  roce 2017 

jedno manželství. V červenci si své velké ano opět zopakovali po čtyřiceti letech manželé 
Jaroslava  a Miroslav  Pabiškovi.  Tomuto manželství  ze  srdce  přeji,  aby  radostná  a klidná 
pohoda vyplnila ve zdraví všechna příští léta.

Dne 17. prosince uplyne 20 let od 
smutné chvíle, kdy nás navždy tragicky 
opustil drahý syn, bratr, strýc a švagr 

VlaStiMil šRédl. 
S úctou a láskou vzpomínají rodiče 

a sestra s rodinou. Všem, kdo 
vzpomenou s námi, velké díky.
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Bukovinská drakiáda Školní futsalová liga
V říjnovou neděli, kdy sluníčko ještě svítilo a vítr příznivě foukal, 

přilákalo počasí - děti, rodiče a draky na fotbalové hřiště ve Velké 
Bukovině. K oblakům vzlétli téměř všichni draci a těm, kterým se to 
nepodařilo,  nemuseli  zoufat.  Jedna  z  cen,  která  se  udělovala,  byl 
drak „vozembouch“. Diplom také dostal drak fešák a samozřejmě 
ten, který nejvíce létal. Celé odpoledne zakončil p. Soukup z kynolo-
gického klubu z České Kamenice s ukázkou výcviku svého psa.

Martina Záhorová
učitelka MŠ Velká Bukovina

Žákům 6. a 7. ročníku se podařilo postoupit z prvního místa úvod-
ní skupiny letošní školní futsalové ligy. Jejich soupeři byli žáci z Be-
nešova nad Ploučnicí  a Mimoně.  Byť  se  naši  soupeři  velmi  snažili, 
nedokázali jasný postup našich chlapců zastavit. Po výhrách 6:3 a 8:2 
se můžeme těšit na další kolo futsalové ligy, kde naše kvality prově-
ří  žáci ZŠ Varnsdorf a ZŠ Kamenická, Děčín. Zároveň děkujeme za 
báječnou spolupráci s OÚ Horní Police, MěÚ Žandov a ZUŠ Žandov, 
kteří naší škole pomohli uspořádat povedený turnaj.

Mgr. Jan Kacafírek, ZŠ Horní Police

V  letošním školním roce na naší  škole vzniká 
tým hráčů ve florbale. Pod vedením pana Torá-
ně se žáci ZŠ Horní Police (v rámci činnosti Školní 
družiny při MŠ Horní Police) seznamují s pravidly 
hry a férovým chováním při zápasech. Stejně tak 
nacvičujeme tento druh sportu v hodinách tělo-
cviku a ochotnému trenérovi moc děkujeme za 
spolupráci.  

Žáci 1. stupně 
ZŠ Horní Police

S radostí a chutí 
sportujeme

Sbor dobrovolných hasičů Jezvé
V roce 2017 se dobrovolní ha-

siči z Jezvého zúčastnili tří sou-
těží  a  několika  obecních  akcí. 
V  únorovém  branném  závodě 
v  Novém  Oldřichově  se  naše 
družstvo  mužů  umístilo  na  1. 
místě.  Další  soutěž  v  požárním 
útoku proběhla v červenci 2017 
ve Verneřicích, kde se družstvo 
mužů  umístilo  na  7.  místě.  Již 
tradičně  v  září  SDH  pořádalo 
soutěž v požárním útoku o po-
hár  starosty  obce  a  memoriál 
Aloise  Juráška  na  hřišti  v  Je-
zvém, kde se naši muži umístili 

měna  oken  a  vstupních  dveří. 
Práce proběhly svépomocí členy 
SDH a úprava byla financována 
z dotace SZIF a Obcí  Stružnice. 
Modernizace  budovy  bude  po-
kračovat  i  v  roce 2018 úpravou 
vstupní terasy. 
V  roce  2017  (do  21.  11.  2017) 

zasahovala jednotka SDH Jezvé 
u 22 událostí, z toho u 12 požá-
rů, 9 x  technická pomoc  (např. 
odstranění  popadaných  větví 
a  stromů),  1  x  ostatní  pomoc. 
Jednotka  SDH  úspěšně  čerpa-
la dotace Libereckého kraje na 

na 7. místě a ženy na 5. místě. 
V  květnu  2017  oslavili  hasiči 
z  Jezvého  145.  výročí  založení 
sboru a u této příležitosti pořá-
dali oslavy s celodenním progra-
mem pro děti i dospělé na hřišti 
v Jezvém. Na této akci nám po-
máhal SDH Verneřice, za což jim 
patří velké díky. Sbor dobrovol-
ných  hasičů  Jezvé  byl  úspěšný 
při  získání  dotace  od  Nadace 
Agrofert  na  pořízení  přenos-
ného  čerpadla  TOHATSU.  Dále 
byla  realizována  úprava  budo-
vy  hasičské  zbrojnice,  a  to  vý-

pořízení  věcných  prostředků 
na dovybavení  jednotky při vý-
jezdech,  např.  hliníkový  člun 
s  podvozkem  a  příslušenstvím, 
suché  obleky,  svítilny  a  radio-
stanice.
Děkuji  všem  členům  výjez-

dové  jednotky  a  členům  sboru 
dobrovolných hasičů za vynika-
jící a obětavou práci. Díky pat-
ří  i  Obci  Stružnice  za  podporu 
v činnosti jak SDH tak jednotky 
SDH.

Roman Skrčený
velitel jednotky SDH Jezvé

Usneseníškolství
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národní geopark Ralsko leží 
na území bývalého vojenského 
prostoru Ralsko. V brožurách 
se píše, že je to „zapomenutá 
země uprostřed Čech, kde se 
v nekonečných borových lesích 
skrývají zákoutí, tak opuštěná, 
že zde slyšíte vlastní myšlen-
ky…“ 
Nebyl  to  podzimní  den  po-

dle našich představ. Počasí bylo 
chladné,  velmi  uplakané  a nás 
čekal výlet autobusem na eko-
logický  program  „S vodníčkem 
k Hradčanskému  rybníku“.  Ov-
šem opět  se nám potvrdilo,  že 
špatné  počasí  neexistuje.  Díky 
lektorkám,  které  měly  pro-
gram  velice  dobře  připravený, 

jsme  prožili  příjemné  dopole-
dne  v krásné  přírodě.  Celým 
programem  nás  provázel malý 
vodníček,  se  kterým  jsme  po-
znávali okolí rybníka. Také jsme 
si  zaběhali,  zahráli  pohybové 
hry, poznávali přírodniny a pak 
jsme  z  nich  vytvářeli  barevné 
podzimní  mandaly.  Nejvíce  se 

dětem líbilo pozorovat rybičky, 
které  jsme  na  konci  programu 
společně pustili  zpátky do  ryb-
níka. 
Další  ekologické  programy 

proběhly  už  ve  školce.  Pořad 
“Za  tajemstvím  lesa  s vílou“ 
nás zavedl do lesa mezi stromy. 
Děti  si  zopakovaly,  co  všechno 
se na podzim ve školce naučily. 
Poznávaly  stromy a přemýšlely, 
co  jim  který  strom  připomíná. 
Pracovaly  jednotlivě  i po  sku-
pinkách  na  několika  stanovi-
štích,  kde  plnily  různé  úkoly. 
S  veverkou  počítaly  žaludy, 
hledaly schovaná zvířátka, lišky 
řadily podle velikosti, zahrály si 
na houbaře, na ježky, stopovaly 

jelena a vyplnily si pracovní  lis-
ty.  Na závěr si z kaštanů a mo-
delíny vyrobily krásné ježečky.
Na  třetí  ekologické  akci 

“Dobrodružství  s  mraky“  jsme 
se  seznámili  s  lesním  skřítkem 
a divokým  jezdcem,  se  kte-
rým  jsme  si  povídali  o kolobě-
hu  vody.  O tom,  kde  se  berou 
mraky, jak to v přírodě vypadá, 
když prší, a co se děje za bouř-
ky.  Tyto  projekty  realizovala 
obecně  prospěšná  společnost 
Geopark  Ralsko,  jsou  spolufi-
nancovány  Státním  fondem  ži-
votního  prostředí  a podpořeny 
Libereckým krajem. Naše děti je 
měly zdarma. 

Kolektiv MŠ Stružnice

Dvě hezké akce pro děti z naší MŠ připravili v rámci spolupráce 
MŠ Horní Habartice a realizátoři projektu MAP rozvoje vzdělávání 
pro SO ORP Děčín. V měsíci listopadu jsme měli možnost navštívit 
MOBILNÍ PLANETÁRIUM a dále HOPSÁRIUM v Děčíně. Díky zábav-
ně-vzdělávacím  programům Mobilního  planetária  se  mladší  děti 
dozvěděly, proč se na Zemi střídá den a noc, proč Měsíc na nebi 
mění svůj tvar. Starší děti poznaly Život stromů. Návštěva Hopsá-
ria pak byla spojená s dopravní výchovou. Oba tyto projekty byly 
financovány z ESF   prostřednictvím OP VVV. Tímto děkujeme or-
ganizátorům projektu za zpestření naší výuky a těšíme se na další 
spolupráci.

Petra Hlaváčková, MŠ Velká Bukovina

Podzimní období nám přineslo spoustu poznání, 
tvoření a zábavy. Děti se naučily rozlišovat stromy 
jehličnaté  a listnaté,  jejich  plody  zkoušely  pozná-
vat všemi smysly. Do lesa jsme chodili sbírat kašta-
ny, které společně s myslivci odneseme v zimě do 
krmelce.  Svou  fantazii děti projevily při  vytváření 
obrázků z vylisovaných listů a zvířátek z přírodnin. 
Zručnost musely uplatnit při manipulaci s nářadím. 
A tak  se  řezalo,  pilovalo,  zatloukalo  a pracovalo 
s opravdovou pilkou, pilníkem, dlátem, kladívkem. 
Ze  dřeva  vznikala  malá  umělecká  dílka,  autíčka, 
letadélka  či  vozítka,  která  si  děti  s radostí  odná-
šely  domů.  Velmi  oblíbenou  podzimní  činností 
bylo shrabování  listí na školní zahradě. V jednom 
koutku zahrady jsme vybudovali velký krásný „do-
meček pro ježky“.  Spoustu zábavy jsme si užili při 
hraní her, kdy jsme si, jako zvířátka, dělali zásoby 
na zimu a také při pohybové hře „Na dráčky“.  Ov-
šem největší nadšení děti prožívaly při vyřezávání 
obrovských dýní.   Kolektiv MŠ Stružnice

další spolupráce MŠ Velká Bukovina

Radostný podzim v MŠ Stružnice

MŠ Stružnice navštívila Geopark Ralsko
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V úterý  14.  11.  2017  se  žáci  9.A a 8.A zúčastnili  projektového 
dne  s fyzikou a technikou na SPŠ Česká Lípa. Opět  se  jim věno-
vali učitelé z průmyslové školy, kteří jim připravili celodenní pro-
gram,  v  němž  se mohli  naši  žáci  seznámit  s  prostory  této  školy 
a vyzkoušet si práci jejích studentů. Mnozí žáci si tak mohli projít 
a osahat prostředí svého budoucího působiště coby středoškoláci. 
Učitelé z průmyslové školy velmi ocenili kázeň, bystrost a manuál-
ní schopnosti našich žáků, které prokazovali při plnění připrave-
ných úloh z pneumatických zapojení a fyzikálního počítačového 
modelování.

Navštívili jsme 
průmyslovku

Ve dnech 24. a 25. října navštívil pan František Kaletus naši ško-
lu v Žandově. Pan Kaletus působí na místním oddělení Policie ČR 
v Žandově a zabývá se preventivními programy pro děti. Pro jed-
notlivé  třídy  si připravil  zajímavou přednášku o trestné  činnosti  - 
krádež a loupež. Vysvětlil dětem, jak se případy vyšetřují, a jaké to 
má následky pro pachatele. Děti viděly odlitek stopy a otisky prstů. 
Vyzkoušely  si  i odhalení pachatele na základě popisu, vlastní po-
zornost a paměť. Na závěr  jim pan Kaletus trpělivě odpovídal na 
zvídavé  otázky. Dětem  se  přednáška moc  líbila.  Panu Kaletusovi 
moc děkujeme a budeme se těšit na další zajímavá témata, která si 
pro nás jistě připraví.

Mgr. Jiřina Šostková, učitelka ZŠ Žandov

Policie v ZŠ Žandov
Po roce jsme se opět stali součástí celorepublikového projektu 

Měsíc filmu – Příběhy bezpráví. Organizátorem je nadace Člověk 
v tísni. Cílem Příběhů bezpráví  je seznámit žáky prostřednictvím 
filmů a besed s různými událostmi našich a evropských dějin. Le-
tos,  v  roce  zakončeném  sedmičkou,  jsme  si  připomněli  události 
staré čtyřicet let, vznik Charty 77. Vzhledem k obsahu dokumentu 
platícímu i dnes, zaměřenému na lidská práva a svobody, a vzhle-
dem  k  osobnostem,  jež  tento  dokument  podepsaly  a mnohé 
z nich měly vztah k Českolipsku,  jsme  se  s  žáky  tomuto  tématu 
poměrně  podrobně  věnovali.  Nejprve  jsme  si  pustili  film Osmy, 
líčící osud běžného úředníčka, který nevědomky podepsal Chartu, 
a potom žáci 9. ročníku besedovali s Ladislavem Smejkalem, his-
torikem Oblastního vlastivědného muzea v České Lípě. Hlavním 
smyslem tohoto projektu je oživit u dětí zájem o naši historii a při-
mět je, aby se samy aktivně snažily nad naší minulostí přemýšlet. 
A to se, myslím, podařilo.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

Měsíc filmu na školách

pRojekty V šeSté třídě Ve fotogRafii
Seminář ze zeměpisu – projekt: Recyklace (nahoře)
Dějepis – projekt: Pravěká galerie (dole)

Mgr. Hana Havlíková, ZŠ Horní Police
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Myslíme na svatého Martina

kuchtíme z dýní

šeli  pečení  loupáků,  housek, 
rohlíků  a dalších  druhů  pečiva. 
Zdařilé  pekařské  výrobky  žáci 
rovnou  s vlastnoručně  vyro-
benými  pomazánkami  snědli, 
či  odnesli  ochutnat  domů  ro-
dičům.  Za  příležitost  pro  naše 

Zde si dovolíme citovat  i žáč-
ky jedné z tříd: „Všichni jsme si 
pečení  housek  a loupáčků  moc 
užili. Hodně štěstí při další práci, 
Míšo!“ 

Bc. Zuzana Pštrossová 
a žáci II. třídy ZŠ Horní Police

V listopadu se na naší škole 
uskutečnilo projektové vyučo-
vání vztahující se k lidovým 
a křesťanským tradicím. celý 
den jsme si užili na téma: „Svá-
tek svatého Martina“. projekto-
vý den a spousta činností nám 
připomnělo známý příběh, tra-
dice a pranostiky.  teď už bude-
me jen čekat, zda zima opravdu 
přinese sněhovou nadílku a po-
hádkové počasí. 

Součástí  projektové  výuky 
byl i projekt realizovaný ve spo-
lupráci  s Michalem  Řeřichou, 
bývalým  žákem  školy,  nazvaný 
Svatomartinské  pečení.  Projek-
tu  se  účastnili  ve  dvou  dnech 
žáci  prvního  i druhého  stupně, 
zkusili během něj, jaké je to stát 
se  na  den  pekařem.  Pod  vede-
ním  trpělivého  lektora  vyzkou-

žáky  nahlédnout  pod  pokličku 
pekařského řemesla a trpělivost, 
s kterou žáky prováděl kynutím, 
pletením, pečením a dalšími taji 
pekařství,  děkujeme  Michalu 
Řeřichovi a přejeme mu mnoho 
pekařských úspěchů.

V měsíci říjnu jsme si zpestřili 
výuku v hodině Pč vařením. Vy-
zkoušeli jsme, že být kuchařem 
není  věc  vůbec  jednoduchá. 
A uvařit  něco  podle  přesného 
receptu,  aby  se  to dalo  jíst,  je 
velké umění. V hodině Čj  jsme 
si totiž povídali ve slohu o pra-
covním  postupu.  Na  pracovní 
postup  výroby  nějakého  slo-
žitějšího  předmětu  jsme  si  za-
tím netroufli, tak jsem pro děti 
připravila  recept  na  výrobu 
„Dýňové pomazánky“, která se 
k podzimnímu období báječně 
hodí. Po zapsání patřičných in-
grediencí  a postupu  při  vaře-

ní  této  lahůdky  jsme  se mohli 
pustit do díla.  Nejprve se dlou-
ho  strouhalo,  pak  restovalo 
na másle  a dusilo  do  úplného 
změknutí  dýně.  Následovalo 
nezbytné  vychladnutí,  přidání 
koření  a dalších  surovin.  Děti 
byly moc  šikovné  a myslím,  že 
i mile  překvapené,  že  i z dýně 
se  dá  vyrobit  taková  „mňam-
ka“.  Důkazem,  že  všem  chut-
nalo, byl  fakt,  že po hromadě 
pečiva, které děti nanosily, ne-
bylo po hodině ani památky. 
A protože  třeťáci  nejsou 

děti  lakomé,  dali  ochutnat 
i ostatním  členům  pedagogic-

kého sboru, od kterého  sklidi-
li  velkou  pochvalu.  Všem moc 
chutnalo!  Všem  rodičům  moc 

děkuji  za  pomoc  a nákup  po-
třebných surovin. 

Mgr. Renata Vítů, ZŠ Žandov

Třeťáčci opět nezapomněli na sv. Martina a oslavili jeho příjezd 
na  „bílém  koni“  pečením  svatomartinských  rohlíčků.  V hodině 
čtení jsme se společně seznámili s legendou o sv. Martinovi a pak 
jsme se pustili do díla. Rohlíčky jsme tentokráte plnili tvarohovou 
nádivkou a nezapomněli jsme je na plechu vždy krásně zahnout 
do tvaru podkovy, jak říká tradice. Sníh sice 11. 11. nenapadl, ale 
určitě se ho brzy dočkáme! 
A protože  se neúprosně  rychle blíží  čas Vánoc, přeji  společně 

se  svou  třídou všem klidné prožití Adventu a požehnané  svátky 
vánoční.

Mgr. Renata Vítů, ZŠ Žandov

Svatomartinské pečení
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Advent se Základní uměleckou školou Žandov

Strašidelná dílnička

drakiáda

vrcholí  provedením  České  mše 
vánoční Jana Jakuba Ryby se só-
listy, pěveckými  sbory  z mnoha 
míst  našeho  kraje  a symfonic-
kým  orchestrem.  Rybovka,  jak 
se  lidově  této  mši  říká,  je  nej-
hranější  dílo  vánočního  období 
s radostnou a svěží atmosférou, 
která  jistě  všechny  posluchače 
svátečně naladí. Těsně před vá-

výstavu  prací  žáků  výtvarného 
oboru.  Konec  roku  je  vždy  pří-
ležitostí  k  zamyšlení,  hodnoce-
ní  a poděkování.  Celý  rok  2017 
jsme  v  naší  „Lidušce“  s  našimi 
žáky,  vašimi  dětmi,  v  radostné 
atmosféře  pracovali,  abychom 
vás mohli potěšit a přinášet vám 
radost. Děkujeme,  že nám  fan-
díte, podporujete naše umělec-
ké  snažení  a těšíme  se  na  vaše 
návštěvy  u nás  ve  škole,  nebo 
na  koncertech.  Přejeme  všem 
klidné  prožití  vánočních  svátků 
a spokojený rok 2018.

Kolektiv zaměstnanců
ZUŠ Žandov

Čas nejkrásnějšího obdo-
bí v roce, doba adventu, je tu. 
V naší škole se pilně nacvičuje, 
abychom rodičům, prarodičům 
a veřejnosti ze Žandova a okolí 
předvánoční dny co nejvíce zpří-
jemnili.
Již  v  neděli  3.  prosince  vy-

stoupí  žáci  hudebního  oboru 
na  tradiční  akci,  kterou pořádá 
město  Žandov,  Rozsvícení  vá-
nočního  stromečku.  Můžete  se 
těšit na vánoční zpěvy a hudeb-
ní překvapení z dílny třídy bicích 
nástrojů. Nebude chybět ani vy-
stoupení pěveckého  sboru  JEN-
TAK(t), který si pro vás připravil 
ty nejkrásnější vánoční písně.
Společně s dětmi ze Základní 

školy v Žandově budou naši žáci 
a učitelé účinkovat v rámci kon-
certu  Vánoční  zpěvy  v  kostele 
Svatého  Bartoloměje  v  sobotu 
16.  prosince.  Tento  koncert  vy-

nočními prázdninami, ve čtvrtek 
21. prosince se koledami, vánoč-
ními  písněmi  a hudbou  rozezní 
sál Koruny v Žandově, kde  spo-
lečně    vystoupí  hudebníci  a ta-
nečníci  naší  školy  na  tradičním 
Vánočním  koncertě  žáků.  Ná-
vštěvníci koncertu  si kromě hu-
debních  a tanečních  vystoupení 
jistě  rádi  prohlédnou  vánoční 

Základní  škola  Stružnice  v  polovině  měsíce  října  připravila  pro 
žáky podzimně-strašidelnou tvořivou dílničku. Proč podzimně-straši-
delná? Měsíc říjen asi nejlépe vystihuje pranostika, která tvrdí, že na 
jednom konci říjen ještě hřeje, ale na druhém již mrazí. Zároveň se na 
konci října slaví anglosaský svátek Halloween. A my jsme si zkrátka 
podzim spojili se strašidly a tak pod rukama našich dětí vznikali děsiví 
duchové z kelímků a netkané textilie. Ještě před samotným tvořením 
jsme si připomněli podzimní pranostiky a popovídali o podzimní pří-
rodě. Rodiče nám tentokrát nepomáhali, ale i přesto se nám výrobky 
velmi zdařily a všechny jsou k vidění u nás ve škole. 

Mgr. Lucie Plačková, vychovatelka

Dne 20. 10. 2017 proběhla velmi krásná akce Drakiáda. Tuto akci 
zajistil OÚ Horní Police s MŠ Horní Police. Děti s rodiči se sešli na kopci 
za kostelem ve velmi hojném počtu. Loučení s podzimem již začíná 
být pro místní obyvatele tradice. „Hudry, hudry je to tak, k nebi vzlétl 
krásný drak a nebyl sám, bylo jich několik desítek“. Počasí nám krás-
ně přálo, pěkně nám to foukalo. Pro zahřátí jsme měli čaj a dospěláci 
kávu a ohýnek nás nejen ohřál, ale rodiče dětem opékali i buřtíky.  
Bohaté pohoštění nám přišlo k chuti. Takže za rok, Podzime, pěkně 
tě prosíme, nezapomeň s draky zase přijít. 

Stanislava Holovská 
za kolektiv MŠ Horní Police
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Výuka jinak

keramika v Libertinu

Setkání se seniory

Med od včelařů pro 
děti z Horní Police

Florbal

dne 13. 11. 2017 připravila základní škola Stružnice pro své žáky projektový den zaměřující se na 
způsoby, jak předejít vzniku odpadu, a pokud již vznikne, jak správně třídit, aby se dal recyklovat 
a znovu využít. 
Začali jsme velmi zajímavou a netradiční pohádkou O třech bratřích aneb jak předejít vzniku 

odpadu. Děti zde samostatně rozhodovaly, který ze tří princů nejlépe vyřešil problém s přibýva-
jícím odpadem, a tedy, který z princů převezme po svém otci trůn a stane se králem. Na takové-
ho krále jsme si následně zahráli hudebně-pohybovou hru „Král sedí na trůnu“. Žáci si následně 
pročítali naučné brožury, obsahující velmi zajímavá fakta o třídění a recyklaci, například, že Česká 
republika patří k nejlepším „třídilům“ v Evropě! Neuniklo nám ani téma dalších možností využití 
věcí, které již nepotřebujeme. Žáci zde vymýšleli velmi zajímavé možnosti, jak třeba znovu využít 
staré oblečení, elektrospotřebiče, nábytek nebo co udělat z malých bot, bruslí či lyží. Téma třídění 
a recyklování jsme zakončili shlédnutím čtyř dvouminutových skečů od společnosti EKO-KOM, kde 
žáci viděli celý průběh cesty plastu, skla, papíru, kovu a textilií – od kontejneru přes zpracování 
až po nový zrecyklovaný předmět. Při příležitosti projektového dne si žáci mohli do školy donést 
své domácí mazlíčky, pozorovali jejich chování, vzájemně si o nich povídali a zjišťovali o nich nové 
informace. Na školních lavicích se nám objevilo hned několik zvířátek. Želva Agáta, morče, křeček, 
ale i slepice, která nám tam celý den spokojeně kvokala. Zajímavosti jsme se dozvěděli i o králíkovi 
Hopíkovi či fenečce Jorkšírského teriéra Roxince. Projektový den se všem žákům velmi líbil a obo-
hatil je o zajímavé informace.  Kateřina Rosáková, asistentka pedagoga

Třída Včeliček z MŠ Horní Police jezdí každý měsíc do keramické-
ho ateliéru v Libertinu v České Lípě. Tam se seznamují s tvořením 
z keramické hlíny a zkouší, co dokáží  jejich prstíky vytvořit. Zjistí, 
jak se dá  jen z obyčejné hliněné kuličky vyčarovat umělecké dílo 
a objeví kouzla, která překvapí nejen děti, ale určitě i rodiče. Těšte 
se rodiče na Vánoce a dárečky z keramické hlíny.

Kolektiv MŠ Horní Police

Dne 7. 10. 2017 jsme s dětmi z MŠ Horní Police navštívili restauraci 
U Huberta v Horní Polici. Příjemně jsme  překvapili seniory pásmem 
písní, básní, tanečků a dárečkem jsme potěšili. Za to si děti odnesly 
odměnu v podobě pamlsků.

Kolektiv MŠ Horní Police

Touto cestou bychom my, děti z MŠ Horní Police, chtěly poděko-
vat včelařům ze SVAZU VČELAŘŮ, z.s., základní organizace Žandov 
za výborný med, který jsme dostaly sponzorským darem. V tomto 
podzimním počasí  je med pro nás děti nejen skvělým pamlskem, 
ale působí i jako antibakteriální a antiseptický činitel. MOC DĚKU-
JEME!

Za děti děkuje Stanislava Holovská a kolektiv MŠ Horní Police. 

Rok se s rokem sešel a opět nastal čas florbalových klání. Jelikož 
sport naše žáky velmi baví, i letos paní ředitelka chlapce a dívky při-
hlásila na celorepublikové klání. Žáci utvořili jedno družstvo dívek 
a jedno družstvo chlapců. Dívky pojedou v lednu rovnou na krajské 
kolo do  Liberce. A chlapci naši  školu  reprezentovali  na okresním 
kole  v  České  Lípě  ve  čtvrtek  16.  listopadu.  Jelo  celkem  10  kluků 
a hráli s plným nasazením. Našimi soupeři byli žáci z českolipských 
škol a blízkého okolí. Nakonec se kluci umístili na krásném 3. místě. 
Všem hráčům patří velké poděkování za jejich výkony a reprezen-
taci naší školy.

Mgr. Lenka Kolstrunková



Preventivní program
V letošním roce připravila základní škola Stružnice pro své žáky v rámci preventiv-

ního programu již dva projektové dny. tyto dny mají za cíl nejen předat žákům teore-
tické informace, ale umožnit jim praktické vyzkoušení pomůcek a věcných prostředků.
Začátkem října jsme si užili trochu jiné vyučování. Učitelé si pro žáky připravili pre-

zentace, hry, úkoly týkající se šikany, zdravé výživy a první pomoci. První část programu 
byla věnována problematice šikanování mezi žáky. Pustili jsme si krátké video, o kte-
rém jsme si potom povídali. Pro rozveselení jsme si zahráli hry, které vedou ke zlep-
šení vztahů ve třídě. Nakonec jsme se věnovali zdravé výživě a první pomoci. V rámci 
zdravé výživy žáci sestavovali potravinovou pyramidu a odpovídali na malou anketu. 
Také jsme shlédli videa týkající se první pomoci, když se stane autonehoda, jak pomoci 
při zásahu elektrickým proudem a jak zastavit krvácení. Nakonec si žáci své vědomosti 
upevnili ve skládání obrázků a hledání správných odpovědí. Další projektový den si pro 
žáky připravili dva pracovníci z hasičské stanice v České Lípě. Celé dopoledne bylo plné 
důležitých informací, samozřejmě nechyběla ani zábava. Nejprve si žáci s hasiči zopa-
kovali důležitá telefonní čísla, popovídali si o práci hasičů a nakonec si vyzkoušeli, jak 
se správně zachovat, když budou uvnitř budovy, která hoří. Oba projektové dny se nám 
velmi líbily a už se těšíme na další! Nikola Petříková, učitelka

Noc plná duchů 
Na přelomu října a listopadu jsme v naší školce měli projektový 

týden  nazvaný Halloween  po  česku.  Vyvrcholením  tohoto  týdne 
bylo páteční přespání starších dětí v MŠ. Rodiče přivedli v odpoled-
ních hodinách děti do školky, kde jsme si vyprávěli nejen o tradici 
Halloween – ve kterých zemích se slaví, proč a jak, ale také o naší 
tradici DUŠIČEK. Přečetli jsme si několik příběhů z knih, děti společ-
ně přichystaly  strašidelnou večeři a po ulehnutí do postýlek  jsme 
zhlédli pohádku s duchy. Ráno pak děti ještě stihly v podzimní díl-
ničce vyrobit podzimní výzdobu pro rodiče. Domů všechny děti od-
cházely s diplomem za statečnost, spokojené a plné zážitků (jen na 
paní ředitelce byly vidět známky únavy…).

Petra Hlaváčková, MŠ Velká Bukovina
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Podzimníček v MŠ
Na setkání  se  skřítkem Pod-

zimníčkem se děti  z obou  tříd 
MŠ Horní Police pečlivě připra-
vovaly celý měsíc říjen. Povídá-
ním  o podzimu,  pozorováním 
přírody  na  vycházkách,  sbírá-
ním  různých  přírodnin  v  par-
ku  a také  novými  básničkami 
i písničkami.  Při  odpoledním 
setkání dětí a rodičů dne 31. 10. 
2017  jsme  společně  přičarovali 
skutečného  skřítka  Podzimníč-
ka, který byl velmi zvědavý, co 
se děti o podzimu naučily. Aby 
se  skřítek  nevracel  do  přírody 
smutný,  děti  pro  něj  vytvořily 
obrázky frotáží barevných  líst-
ků, které si nechal na vzpomín-
ku  na  toto  odpoledne.  Za  to 
jim skřítek na oplátku rozdával 
šťavnatá  jablíčka.  Na  dalších 

dílničkách si mohly děti s rodiči 
vytvořit svého vlastního skřítka 
nebo podzimní věneček, které 
si odnášely domů.

A nezůstalo  pouze  u tvoře-
ní  pro  šikovné  ručičky.  Každý 
mohl potěšit  i své  jazýčky, pro 
které bylo nachystané malé ob-
čerstvení. 

Odpoledne strávené se skřít-
kem Podzimníčkem uteklo jako 
voda, a to proto,  že  se všichni 
dobře  bavili,  šířili  dobrou  ná-
ladu s úsměvy ve tvářích, které 
v  tyto pochmurné dny  skuteč-
ně potěší.  

Stanislava Holovská 
za Kolektiv MŠ Horní Police

 

Žáci  a zaměstnanci  Základní  školy 
Stružnice  přeji  Všem  občanům  velmi 
klidné,  spokojené  a příjemné  prožití 
vánočních svátků. Do nového roku 2018 
přejeme  mnoho zdraví a lásky.
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Podzimní výzdoba

Začínáme číst

Rozsvícení 
vánočního stromu

dráhy slaví 150 let

Solná jeskyně

Děti z 1.třídy se rozhodly, že vyzdobí školu podzimními motivy. 
Ze samotvrdnoucí hmoty vyválely placku, do které formičkami vy-
krajovaly různé tvary listů. Po uschnutí listy z obou stran nabarvily 
a nakonec všechny lístečky navěsily na provázek. Společně všech-
ny provázky přivázaly na lištu, kterou jim paní učitelka dozdobi-
la barevnými dráčky. Byla to práce velmi titěrná a zdlouhavá, ale 
prvňáčci se s ní perfektně poprali a chodbu zdobí krásný podzimní 
závěs. 

Mgr. Zdeňka Horáčková, ZŠ Horní Police

Naši prvňáčci už zvládají 9 písmenek z abecedy. Nyní si je v čes-
kém jazyce procvičují a upevňují. Pomáhá jim k tomu i modelína, 
kdy se sami pokouší písmena tvarovat a skládat první slova.

Mgr. Zdeňka Horáčková, ZŠ Horní Police

V pátek 24. 11. 2017 probíhalo ve Stružnici slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu. Na akci vystoupily děti z mateřské školy a žáci 
ze Základní  školy Stružnice.   Letošní  rok nechyběly ani prodejní 
stánky, který byly plné krásných výrobků od dětí a žáků. Pro za-
hřátí byl k prodeji  i svařák a čaj. V další části pozdního odpoled-
ne následovalo rozsvícení vánočního stromu, která po odpočítání 
rozsvítila  paní  Anita  Bělová,  místostarostka  Stružnice.  Program 
byl  završen  kulturním  vystoupením,  kde  zazněly  vánoční  písně 
a hra  na  flétnu  od  žáků  ZŠ  a MŠ  Stružnice.  Děkujeme  za  velmi 
pěkné zpříjemnění vánočních svátků.

Nikola Petříková, učitelka

Naše děti z MŠ a ŠD Horní Police celý měsíc malovaly vlaky, ma-
šiny,  vagóny, nádraží a perony. Ptáte  se proč? Protože ČD měly 
významné výročí. A protože to je krásné výročí, tak jsme obrázky 
vyzdobily celé nádraží v České Lípě. Jen se koukněte, jak se nám 
to povedlo. Hala pro cestující pěkně ožila.

Kolektiv MŠ Horní Police

Od října každý týden jezdí děti z MŠ Horní Police do Solné Jes-
kyně „U Marušky“ v České Lípě. Zde si děti hrají, relaxují, zároveň 
vstřebávají minerální látky a tím si čistí dýchací cesty – ionizova-
ným vzduchem, který posiluje jejich imunitu i odolnost proti dý-
chacím problémům. Proto se těšíme na zimu a nebojíme se chřip-
kového období.

Kolektiv MŠ Horní Police
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Strašidelné spaní
z dýní strašidla, která jsme ve-
čer  využili při  strašidelné  stez-
ce  odvahy  na  školní  zahradě. 
Krásné  dýně  na  tvoření  jsme 
dostali od paní Holbíkové. Před 
večeří jsme si stihli zasportovat 
v  tělocvičně  a po  setmění  nás 
čekala  stezka  odvahy.  Starší 
děti  zvládly  jít  samy,  mladší 
mohly jít ve dvojici. Na všechny 
odvážné  kluky  i dívky  čekala 
sladká odměna a klidný spánek 
ve spacáku.

Mgr. Lenka Kolstrunková

Spolupráce s mysliveckým 
spolkem ve Stružnici se pro 
naši základní školu Stružnice 
stala již tradicí a děti se na spo-
lečné akce každoročně velmi 
těší. V letošním školním roce 
jsme při prvním společném 
setkání v lese získali nové vě-
domosti, vyzkoušeli si střelbu 
ze vzduchovky a na závěr si 
opekli buřty. 

Po návratu do  školy nás  če-
kaly  další  aktivity.  Vydlabat 

Touto  cestou  my,  žáci  ZŠ 
Horní  Police,  velmi  děkujeme 
šikovným  hasičům  z  Hasičské-
ho záchranného sboru, stanice 
v České Lípě, kteří nám věnova-
li čas a připomněli první pomoc 
a  záchranu  při  nebezpečných 
situacích v životě. Velmi vstříc-
ný přístup, zajímavá přednáška 
a dramatizace konkrétních pří-
padů v nás zanechaly nepopsa-
telné zážitky a už teď se všichni 
těšíme na návštěvu v jejich ha-
sičské stanici v České Lípě.  

 Žáci II. a VI. třídy 
ZŠ Horní Police

„Mazlíka“ dle vlastní fantazie si vyrobily děti 
ze ZŠ Horní Police, a jelikož se jim práce velmi 
povedla, podělíme se o foto krásných výrobků. 

Žáci a učitelky ZŠ Horní Police

Cvičili jsme s hasiči panenka, kátěnka, 
Skřítek Či cHobotnice?

ŽandoV
Usnesení  z  18.  jednání  Zastupitel-
stva města Žandova, které se konalo 
dne 5.6. 2017 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žando-
vě.

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

zápisu a návrh programu jednání. 
b)  Smlouvu o bezúplatném převodu 

vlastnického  práva  k  nemovité 
věci  č.  UCL/865/15/BÚP-390/ÚE/17/
Van a převod pozemku p.č. 334/1 
v k.ú. Valteřice u Žandova.

c)  Odprodej  části  pozemku  p.č.  61 
o vým.  13  m2  v  k.ú.  Heřmanice 
u Žandova  pí.  P.Zátkové  za  cenu 
50,- Kč/m2.

d)  Odprodej části pozemku p.č. 732/1 
v  k.ú.  Žandov  u České  Lípy man-
želům J. a I.Dobrovolným za cenu 
35,- Kč/m2 s oddělením pozemku 
na své náklady. 

e)  Inventarizační  zprávu  o provede-
né  inventarizaci  majetku  města 

Žandova k 31.12.2016.
f)  Závěrečný  účet  města  Žandova 

k 31.12.2016.
g)  Účetní závěrku města Žandova za 

rok 2016.
h)  Rozpočtové opatření č. 2/2017.
i)   Čerpání  rozpočtu  města  za  1.-3./ 

2017.
j)   Smlouvu o dílu na „Oprava komu-

nikace  ul.  Osvobození,  Žandov“ 
s  firmou  SaM  Děčín  a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

k)  Příkazní  smlouvu  s  BKN  Vysoké 
Mýto na VZ TDI – stavba MŠ Žan-
dov.

l)   Kupní smlouvu na betonové zem-
ní zařízení – septik na náměstí od 
manželů Srbkových za cenu 1,- Kč.

m) Smlouvu o budoucí kupní smlou-
vě  na  stavbu  vodního  díla  „Žan-
dov-Radeč,  prodloužení  vodovo-
du  v  poz.p.č.  30  a 31,  k.ú.  Radeč 
u Horní Police“ a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.

n)  Smlouvu  o zřízení  věcného  bře-
mene  –  služebnosti  inženýrské 
stavby „Kanalizace Žandov – Vol-

fartická“ na p.p.č. 76/1 v k.ú. Žan-
dov  u České  Lípy  a pověřuje  sta-
rostu jejím podpisem.

o)  Smlouvu  o zřízení  věcného  bře-
mene  –  služebnosti  inženýrské 
stavby  „Kanalizace  Žandov  –  Po-
toční“ na p.p.č. 56,75/1,87/1, 565/1, 
584/1, 589/1, 626/1, 629 a 633 v k.ú. 
Žandov  u České  Lípy  a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

p)  Smlouvu  o dílo  na  „Úpravy  ul. 
Kostelní,  Žandov  u čp.  58“  s  fir-
mou Daniel LM a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.

q)  Smlouvu na rekonstrukci rozvodů 
elektro s firmou ETS a.s., Nový Bor

r)  Výměnu oken a dveří na části ob-
jektu Černá  růže  s firmou Samat 
s.r.o a pověřuje  starostu  podpi-
sem. 

s)  Smlouvu  na  slaboproudé  rozvo-
dy v objektu Černá růže s firmou 
Alarm  elektro  servis  -  Jaroslav 
Seifrt  a pověřuje  starostu  podpi-
sem.

t)  Dodavatele nových rozvodů v pří-
zemí  objektu  ZTI,  kanalizace,  ÚT 

UsneseníUsnesení

v objektu Černá růže – firma  M.
Plaček.

u)  Zhotovitele  zednických  prací  p. 
Petr Konta – Starý Šachov.

v)  Finanční  příspěvek  ve  výši 
190.000,- Kč pro SK Spartak Žan-
dov.

w) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Hospic 
sv. Zdislavy.

x)  Dar ve výši 15.000,- Kč pro MO ČRS 
Žandov.

y)  Dar ve výši 10.000,- Kč pro Česko-
lipský dětský sbor.

z)  Dar ve výši 8.000,- Kč pro Centrum 
pro zdravotně postižené Liberec-
kého kraje.

aa)  Dar  ve  výši  10.000,-  Kč  pro  Ing. 
Radka Špindlera na účast americ-
kého houslisty.

bb) Dar ve výši 10.000,- Kč pro taneč-
ní skupinu Tutti frutti.

cc) Dar ve výši 3.000,- Kč na provoz 
Linky bezpečí.

dd) Delegování zástupce města Žan-
dova  starosty  pana  Zbyňka  Polá-
ka  a místostarosty  pana  Michala 
Beně  a jejich  pověření  hlaso  vá-
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HoRní police
Na  svém  28.  zasedání  ZO  Horní 
Police  konaného  dne  21.  září  2017 
od  18:00  hodin  na  Obecním  úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

•  ZO  schválilo  ověřovatele  zápisu, 
návrhovou  komisi  a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
28/145/2017).

•  ZO schválilo program pro 28. za-
sedání  ZO  v předloženém  znění 
(usnesení č. 28/146/2017).

•  ZO  schválilo  pronájem  pozem-
ků  v  katastrálním  území  Žandov 
u České Lípy p.č. 725/2, p.č. 729/3, 
p.č.  729/4,  v  katastrálním  území 
Horní  Police  p.č.  395,  p.č.  399/3 
určených  k  hornické  činnosti  za 

HoRní police
Na svém 29. zasedání ZO Horní Po-
lice  konaného  dne  26.  října  2017 
od  18:00  hodin  na  Obecním  úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

•  ZO  schválilo  ověřovatele  zápisu, 
návrhovou  komisi  a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
29/153/2017).

•  ZO schválilo program pro 29. za-
sedání  ZO  v předloženém  znění 
(usnesení č. 29/154/2017).

•  ZO  schválilo pronájem nebytové-
ho  prostoru  v  areálu  zámku  p.č. 

cenu  10  Kč/m2  dle  předložené-
ho schématu na dobu určitou do 
31.12.2022  pro  Polabské  štěrko-
písky  s.r.o.,  ZO  schválilo  nájemní 
smlouvu  s  firmou  Polabské  štěr-
kopísky  s.r.o.  na  výše  uvedené 
pozemky  v  předloženém  znění 
(usnesení č. 28/147/2017).

•  ZO schválilo dar ve výši 3 000 Kč 
pro  manžele  Soňu  a Ivana  Ham-
merovi  na  pořádání  dobrovolné 
akce  ,,Čištění  řeky  Ploučnice“ 
(usnesení č. 28/148/2017).

•  ZO  schválilo  dar  ve  výši  1  000 
Kč  pro  MS  Lišáci  na  pořádání 
střeleckých  závodů  (usnesení  č. 
28/149/2017).

•  ZO  schválilo  záměr  pronájmu 
nebytových  prostorů  v  areálu 
zámku  p.č.  124/1  v  jižním  traktu 

124/1 v jižním traktu za 1 Kč/měsíč-
ně na dobu určitou do 31.12.2020 
pro  paní  Soňu  Hammerovou  dle 
podmínek uvedených v předlože-
né žádosti s předložením dokladů 
o realizaci  oprav  nejpozději  do 
12  měsíců  od  uzavření  smlouvy 
(usnesení č. 29/155/2017).

•  ZO  neschválilo  vypracování  pro-
jektové dokumentace na revitali-
zaci veřejné zeleně v parku v Hor-
ní Polici.

•  ZO  schválilo  záměr  pronájmu 
restaurace  na  koupališti  včetně 
příslušenství  sociálního  zařízení 
na sezónu 2018 ve výši 30 000 Kč/

za  1  Kč/měsíčně  na  dobu určitou 
do  31.12.2020  (usnesení  č.  28/150/ 
2017).

•  ZO  schválilo  záměr  společného 
prodeje  pozemků  p.č.  397  (včet-
ně rodinného domu č.p. 46), p.č. 
399/3 dle předloženého znalecké-
ho posudku za  cenu 800 000 Kč 
(usnesení č. 28/151/2017).

•  ZO  schválilo  rozpočtové opatření 
č. 6/2017 ve výši 470 570,40 Kč na 
straně  příjmů,  470  570,40  Kč  na 
straně výdajů v předloženém zně-
ní (usnesení č. 28/152/2017).

INFORMACE:
•  Záměr  koupě  nového  automobi-

lu,
•  Příprava rozpočtu na rok 2018,
•  Žádost stavební úpravy odpadů – 

sezóna/rok  s tím,  že  nový  žada-
tel  o pronájem  předloží  koncept 
k provozování restaurace (usnese-
ní č. 29/156/2017).

•  ZO  vzalo  na  vědomí  informace 
o stavu budování obslužné komu-
nikace a nesouhlasí s více náklady 
za  stavbu  obslužné  komunikace 
Na Pískách –  větev 4, firma musí 
postupovat dle platen PD.

•  ZO  schválilo  dodatek  č.  1  ke 
smlouvě o dílo na akci ,,Hydroizo-
lace  obvodových  zdí  zámku  –  III. 
etapa“,  vnitřní  úpravy  místnos-
ti  č.  1.06  –  více  náklady  ve  výši 
36 050,14 Kč v předloženém znění 

čp 6, výměna oken – krejčovství čp 
6,

•  Dotace – podání žádosti LK, MMR, 
PZAD, IROP, příjem dotací,

•  MŠ  –  oprava  chodníku,  oprava 
stropu,

•  ZŠ – ředitelské volno dne 29.9.2017 
– oprava elektroinstalace,

•  Příkaz k inventarizaci za rok 2017,
•  Na  Pískách  –  oprava  meliorační-

ho drénu na pozemku p.č. 779/2, 
779/29,  položení  kabelu  pro  VO, 
trubka  vodovodní  přípojky  pro 
pozemky p.č. 779/29,

•  Rozpočet ZŠ střecha,

Marie Matysová
starostka

(usnesení č. 29/157/2017).
•  ZO  schválilo  smlouvu  o dílo  na 

akci  ,,MŠ – Horní Police – oprava 
zpevněných  ploch  –  II.  etapa“, 
ve  výši  119  632,96  Kč  v  předlo-
ženém  znění  s doplněním  citací 
zmíněných  odstavců  (usnesení  č. 
29/158/2017).

•  ZO  schválilo  převod  finančních 
prostředků ve výši 30 000 Kč z re-
zervního  fondu  do  investičního 
fondu na nákup počítače k zajiš-
tění provozu a služeb v mateřské 
škole (usnesení č. 29/159/2017).

•  ZO schválilo jako přísedící okresní-
ho soudu v České Lípě paní Ivanu 

ŽandoV
Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
23.10.  2017  od  18.  hodin  v  zasedací 
místnosti  Městského  úřadu  v  Žan-
dově.

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

zápisu a návrh programu jednání.
b) Finanční dotaci 218.000,- Kč včetně 

DPH za účelem vyhotovení PD na 
zabezpečení objektu bývalé školy 
pro Radečský okrašlovací spolek.

c)  Čerpání  rozpočtu  města  za  1.-
6./2017.

d)  Čerpání  rozpočtu  města  za  1.-
9./2017. 

e)  Rozpočtové opatření č.4/2017.
f)  OZV města Žandov č. 1/2017 o sta-

novení  systému  shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování  komunálních  od-
padů.

g)  Odprodej  pozemku  p.č.  473/1 
o vým.  1303 m2 v k.ú. Heřmanice 
u Žandova  p.  M.Sehnoutkovi  za 
cenu 35,- Kč/m2.

h)  Odprodej pozemku p.č. 153 o vým. 

248 m2 v k.ú. Valteřice u Žandova 
p.  M.Laštůvkovi  za  cenu  35,-  Kč/
m2.

i)   Pokračování  v opravách  objektu 
„Černá růže“.

j)   Finanční dar ve výši 15.000,- Kč na 
Žandovskou desítku.

k)  Finanční dar ve výši 1.000,- Kč pro 
Centrum LIRA.

l)   Finanční dar ve výši 5.000,- Kč pro 
Farní charitu.

m)  Příspěvek  ve  výši  200.000,-  Kč 
z  Nadačního  fondu  CEMEX  do 
rozpočtu  města  na  tělovýchovu 
a mládež.

n)  Změnu adresy zřizovatele v Rejst-
říku škol.

o)  Příkazní smlouvu s firmou RTS na 
výběrové  řízení  –  vybavení  MŠ 
(gastro  zařízení,  nábytek,  herní 
prvky, žehlírna, prádelna).

2. bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.
b)  Informaci o poskytnutí dotace na 

opravu další části povrchů komu-
nikace ul. Potoční – II.etapa.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

ŽandoV
Usnesení z 19. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
24.7.  2017  od  18.  hodin  v  zasedací 
místnosti  Městského  úřadu  v  Žan-
dově. 

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

zápisu a návrh programu jednání. 
b)  Rozpočtové opatření č.3/2017.

ním  v  zájmu  Města  Žandova  na 
valných hromadách SVS a.s., kona-
ných do konce volebního období 
2018. 

c)  Vítězného dodavatele  stavebních 
prací na akci „Modernizace a roz-
šíření  MŠ  v Žandově“  firmu  PSD 
s.r.o.,  Děčín  a pověřuje  starostu 
k podpisu smlouvy o dílo.

d)  Smlouvu  o dílo  na  akci  „Moder-
nizace  a rozšíření  MŠ  v  Žandově 
–  Výkon  technického  dozoru“ 
s  firmou  VARIA  s.r.o.,  Ústí  nad 
Labem  a pověřuje  starostu  jejím 
podpisem.

e)  Smlouvu  o dílo  na  akci  “Moder-

2.  bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.

3.  neschvaluje
a)  Změnu obecní  hranice  k.ú. Dolní 

nizace  a rozšíření  MŠ  v  Žandově 
– BOZP“ s Ing. Karlem, Česká Lípa 
a pověřuje starostu podpisem. 

f)  Příkazní smlouvu na akci „Moder-
nizace  a rozšíření  MŠ  v  Žandově 
–  Autorský  dozor“  s  BKN  s.r.o., 
Vysoké Mýto  a pověřuje  starostu 
jejím podpisem.

g)  Zadání dalšího stupně projektové 
dokumentace objektu Černá růže 
projektant ing. arch. Leoš Bogar. 

h)  Dar  ve  výši  20.000,-  Kč  pro  MO 

Police  na  základě  řízení  o kom-
plexních  pozemkových  úpravách 
v k.ú. Merboltice, okres Děčín.

b)  Odprodej  části  p.p.č.  61  v  k.ú. 
Heřmanice u Žandova (břeh beze-

ČSV Žandov na zakoupení vařáku 
na včelí vosk.

i)   Podání  žádosti  o dotaci  na  vý-
stavbu tělocvičny u MŠ Žandov na 
MMR, MŠMT. 

2.  bere na vědomí
a)  Informaci o stavu rozpracovanosti 

v objektu Černá růže.
b)  Informaci o stavu opravy ul. Osvo-

bození. 
Michal Beň, místostarosta

Zbyněk Polák, starosta

jmenné  vodoteče)  p.  L.Vlkavcovi 
a pí. P.Zátkové.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta



4/2017-23- Usnesení

StRUŽnice
Usnesení 24. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 5. říj-
na  2017.  Přítomní  zastupitelé:  Ani-
ta Bělová,  Jiří Kopp, Robert Kotek, 
Mgr.  Anna  Levová,  Ing.  Jan Mečíř, 
Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastu-
pitelé: Zdenek Blažek, Pavel Ryšavý, 
Alena Skrčená. 

Zastupitelstvo  obce  Stružnice  na 
svém 24.  zasedání konaném dne 5. 
října 2017 od 18:00 hodin v souladu 
s  ustanoveními  zákona  č.  128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění,

1. Schvaluje program 24. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2017-24-
1)

2. Bere  na  vědomí  informaci  mís-
tostarostky  o plnění  usnesení  23.
zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2017-24-2)

3. Bere  na  vědomí  informaci  před-
sedkyně výboru pro sport a kultu-
ru o činnosti tohoto výboru. (číslo
usnesení 2017-24-3)

4. Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ků p. č. 74 a 75/1 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2017-24-4) 

5. Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ků p. č. 75 a 76 v k. ú. Jezvé. (číslo
usnesení 2017-24-5)

6. Schvaluje  záměr  prodeje  pozem-
ků p. č. 358/7, 358/12 a 358/13 v k. 
ú. Jezvé. (číslo usnesení 2017-24-6)

7. Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č. 
19/2 v k. ú. Stráž u České Lípy o vý-
měře 245 m² paní Monice Svobo-
dové, bytem Bořetín 012, za cenu
4.900 Kč. (číslo usnesení 2017-24-7)

8. Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č.
663/10 v k. ú.  Stružnice o výměře
120 m² panu Martinu Jakešovi, by-
tem Stružnice 216, za cenu 6.000
Kč. (číslo usnesení 2017-24-8)

9. Schvaluje  záměr  pronájmu  po-
zemků p. č. 20, 21 a 32 v k. ú. Jezvé.
(číslo usnesení 2017-24-9)

10. Schvaluje záměr pachtu pozemků 
p. č. 407/6, 485/2, 487/1 v k. ú. Je-
zvé. (číslo usnesení 2017-24-10)

StRUŽnice
Usnesení 25. zasedání zastupitelstva 
obce  Stružnice  konaného  dne  14. 
listopadu 2017. Přítomní zastupitelé: 
Anita Bělová,  Jiří Kopp, Mgr. Anna 
Levová,  Ing.  Jan  Mečíř,  Alena  Skr-
čená, Vítězslav Soukup. Nepřítomní 
zastupitelé:  Zdenek  Blažek,  Robert 
Kotek, Pavel Ryšavý (omluveni)

11.  Schvaluje záměr pachtu pozemků
p. č.  130/8, 444/18, 444/21, 444/23,
509/3,  509/4,  509/5,  509/6,  519/4, 
526/2, 608/2 v k. ú. Jezvé a pozem-
ků  p.  č.  189,  190/3,  550/3,  562/6, 
598/7, 643/16 v k. ú. Stružnice. (čís-
lo usnesení 2017-24-11)

12.  Schvaluje  Smlouvu  o zřízení  věc-
ného  břemene  -  služebnosti  č.
IP-12-4006580/VB/001  mezi  Obcí 
Stružnice  a ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
Děčín, v zastoupení OMEXOM GA 
Energo s.r.o., Plzeň. (číslo usnesení 
2017-24-12)

13.  Schvaluje  Smlouvu  o zřízení  věc-
ného  břemene  -  služebnosti  č.
IP-12-4006718/VB/03  mezi  Obcí 
Stružnice  a ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
Děčín, v zastoupení OMEXOM GA 
Energo s.r.o., Plzeň. (číslo usnesení 
2017-24-13)

14.  Schvaluje  Smlouvu o zřízení  věc-
ného břemene - služebnosti č. IE-
12-4003250/VB/04 mezi Obcí Struž-
nice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, 
v  zastoupení  EnServis  s.r.o.,  Par-
dubice. (číslo usnesení 2017-24-14)

15.  Schvaluje  Smlouvu o zřízení  věc-
ného  břemene  -  služebnosti  č. 
IP-12-4007038/VB/002  mezi  Obcí 
Stružnice  a ČEZ  Distribuce,  a.  s., 
Děčín, v zastoupení MARTIA a.s., 
Ústí  nad  Labem.  (číslo  usnesení 
2017-24-15)

16.  Schvaluje  Smlouvu o zřízení  věc-
ného  břemene  č.  9900090598_1/
VB mezi Obcí Stružnice a GasNet,
s.r.o.,  Ústí  nad  Labem,  v  zastou-
pení GridServies, s.r.o., Brno. (číslo
usnesení 2017-24-16)

17.  Schvaluje  Smlouvu  o budoucí 
smlouvě  o zřízení  služebnosti  in-
ženýrské sítě č.  11/2017 mezi Obcí 
Stružnice  a panem  Richardem 
Štěrbou, bytem Bohatice 15. (číslo 
usnesení 2017-24-17)

18.  Schvaluje  Smlouvu  o budoucí 
smlouvě  o zřízení  služebnosti  in-
ženýrské sítě č. 10/2017 mezi Obcí 
Stružnice, paní Monikou Maixne-
rovou,  bytem  Česká  Lípa  a paní 
Miluší  Potenskou, bytem Stružni-
ce 211. (číslo usnesení 2017-24-18)

Zastupitelstvo  obce  Stružnice  na 
svém 25. zasedání konaném dne 14. 
listopadu 2017 od
18:00 hodin v souladu s ustanovení-
mi zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1. Schvaluje  program  25.  zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2017-25-1)

19.  Schvaluje příkazní  smlouvu mezi 
Obcí  Stružnice  a Ing.  Antonínem 
Mičánem.  (číslo usnesení 2017-24-
19) 

20.  Bere  na  vědomí  informace  Ing. 
Mičána o provedené práci v obec-
ních lesích a dalším doporučeném 
postupu.  (číslo  usnesení  2017-24-
20) 

21. Bere na vědomí informace o pro-
bíhající  Změně  č.  1  ÚP  Stružnice.
(číslo usnesení 2017-24-21) 

22. Bere na vědomí organizaci vzdě-
lávání  ve  školním  roce  2017/2018
v ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 2017-
24-22)

23.  Schvaluje  vyřazení majetku  v  ZŠ
Stružnice  dle  přiloženého  sezna-
mu. (číslo usnesení 2017-24-23)

24.  Schvaluje  uhrazení  faktury  za
stavební práce v částce 18.684 Kč 
z rezervního fondu MŠ Stružnice. 
(číslo usnesení 2017-24-24)

25. Schvaluje zveřejnění návrhu roz-
počtu Obce Stružnice za rok 2018. 
(číslo usnesení 2017-24-25)

26. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2017, příjmy ve výši 191.132,60 Kč 
a výdaje ve výši 191.132,60 Kč. (číslo 
usnesení 2017-24-26) 

27. Schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2017, příjmy ve výši 1.081.393,40
Kč a výdaje ve výši 1.081.393,40 Kč. 
(číslo usnesení 2017-24-27) 

28.  Schvaluje  rozpočtové  opatření
č. 7/2017, příjmy ve výši 61.709 Kč 
a výdaje  ve  výši  61.709  Kč.  (číslo 
usnesení 2017-24-28) 

29.  Schvaluje  podání  žádosti  o pod-
poru  na  výstavbu  přechodů  pro 
pěší  ve  Stružnici  a v  Jezvém  do 
IROPu  prostřednictvím  LAG  Pod-
ralsko. (číslo usnesení 2017-24-29) 

30.  Schvaluje  oslovení  dodavatelů
v  rámci  zadání  veřejné  zakázky 
malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Stružnice – přechod u ZŠ, 
přechod u autobusové zastávky“. 
(číslo usnesení 2017-24-30)

31.  Schvaluje  Smlouvu  o poskytnutí 
účelové  dotace  z rozpočtu  Libe-
reckého kraje č. OLP/2595/2017 na 
„Projekt a stavby části zelené cyk-

2. Bere  na  vědomí  informaci  mís-
tostarostky  o plnění  usnesení  24. 
zastupitelstva obce.  (číslo usnese-
ní 2017-25-2)

3. Bere  na  vědomí  informaci  před-
sedů  výborů  pro  sport  a kulturu
a pro rozvoj, výstavbu  a pozemky
o činnosti těchto výborů a připra-
vovaných  akcích.  (číslo  usnesení 

lomagistrály Ploučnice v intravilá-
nu obce Stružnice“. (číslo usnesení 
2017-24-31)

32. Pověřuje firmu KH Mosty zpraco-
váním  projektu  a inženýringem
akce „Projekt a stavby části zelené 
cyklomagistrály  Ploučnice  v  in-
travilánu  obce  Stružnice“.  (číslo 
usnesení 2017-24-32) 

33. Bere na vědomí informaci o opra-
vě  krajských  komunikací  III/26214 
a III/2625  na  území  obce.  (číslo 
usnesení 2017-24-33)

34. Schvaluje provedení opravy části 
povrchu  místní  komunikace  na 
Bořetíně firmou Silnice Žáček s. r. 
o. za nabídkovou cenu 129 987,54
Kč  včetně  DPH.  (číslo  usnesení 
2017-24-34) 

35. Bere na vědomí informaci o akci
„Obnova lávky po povodni v červ-
nu 2013 ev.č. L-02 přes řeku Plouč-
nici a zátopové území, Stružnice“. 
(číslo usnesení 2017-24-35) 

36.  Schvaluje  pokračování  jednání 
k  projektu  nakládání  se  srážko-
vými  vodami  na  severním  úbočí 
Kozelského hřebene – Jezvé. (číslo 
usnesení 2017-24-36) 

37. Pověřuje výbor pro rozvoj, výstav-
bu a pozemky projednáním návr-
hu p. Bláhy na odvod srážkových 
vod přes  komunikaci  II/262.  (číslo 
usnesení 2017-24-37) 

38.  Pověřuje  výbor  pro  rozvoj,  vý-
stavbu  a pozemky  zpracováním 
finálního  návrhu  podkladů  pro 
posouzení  splnění kritérií pro vy-
placení  příspěvku  obce  a SVS  na 
vybudování domovních ČOV. (čís-
lo usnesení 2017-24-38)

39. Bere na vědomí informace o jed-
náních  na  dodávku  elektrické
energie  a plynu.  (číslo  usnesení
2017-24-39) 

40.  Bere  na  vědomí  plánované  ter-
míny akcí v obci v roce 2018. (číslo 
usnesení 2017-24-40)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

2017- 25-3)
4. Schvaluje  prodej  pozemku  p.  č. 

358/7 v k. ú.  Jezvé o výměře 2363 
m² panu Davidu Tikovskému, by-
tem  Česká  Lípa  za  cenu  590.750 
Kč. (číslo usnesení 2017-25-4)

5.  Schvaluje  uzavření  pachtovní 
smlouvy na pozemky p.  č.  407/6, 
485/2, 487/1 v k. ú.  Jezvé o celko-

Krejčíkovou,  bytem  Horní  Police, 
K.  H.  Máchy  177,  paní  Marcelu 
Šamšovou,  bytem  Horní  Police, 
Na  Vyhlídce  204,  paní  Zděnku 
Hrudkovou,  bytem  Horní  Police, 
9.  května  88  na  funkční  období 
2018-2021 (usnesení č. 29/160/2017).

•  ZO  schválilo  rozpočtové opatření 
č. 7/2017 ve výši 62 000 Kč na stra-
ně příjmů, 62 000 Kč na straně vý-

dajů v předloženém znění  (usne-
sení č. 29/161/2017).

•  ZO schválilo instalaci nového ply-
nového kotle a rozvodů v bytě č.
4 domu č.p. 131 dle předložené na-
bídky (usnesení č. 29/162/2017).

INFORMACE:
•  Wlček – zahájení exekuce o zapla-

cení dlužné částky 469 495 Kč,

•  Dotace – křížky – nezískání dota-
ce, LK – dofinancování Peč. služby 
–  celkem 170 000 Kč,  LHP – Min. 
zem.  40 000 Kč na poradenskou 
činnost,

•  Oprava  střechy  ZŠ  –  poptávkové
řízení,  přetlučení  střešní  krytiny
novými šrouby, MMR – dotace na
výměnu oken v tělocvičně, opravy
soc.  zařízení  a šaten, poptávkové

řízení  na  montáž  oken,  rozpoč-
tový  výhled,  rozpočet  a směrnice 
pro  PO  dle  zákona  250/2000  Sb. 
o rozpočtových pravidlech,

Marie Matysová
starostka



Velká bUkoVina 
Výpis  usnesení  Zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 11/17 
konaného dne 25. 9.  2017 od  18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

•  Usnesení  č.  1-11/17:  ZO  schvaluje 
navržený program jednání.

•  Usnesení  č.  2-11/17:  ZO  schvaluje 
podání přihlášky do Svazu měst a 
obcí ČR.

•  Usnesení  č.  3-11/17:  ZO  schvaluje 
znění  zadávací  dokumentace  ve-
řejné  zakázky  malého  rozsahu 
k  akci  „Dodání  dopravního  au-
tomobilu  pro  JSDHO  Velká  Bu-

Velká bUkoVina 
Výpis  usnesení  Zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 12/17 
konaného  dne  6.  11.  2017  od  18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů)

kovina”  a  pověřuje  Novoborské 
dotační  centrum  z.s.  na  základě 
uzavřené  příkazní  smlouvy  výko-
nem zadavatelských povinností ve 
smyslu § 43 zákona č.134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, vy-
jma rozhodovacích pravomocí.  

•  Usnesení  č.  4-11/17:  ZO  schvaluje 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 
o  dílo mezi  obcí  Velká  Bukovina 
a  firmou  GEDOS-NB  s.r.o.  k  akci 
„Hřbitovní  zeď  Malá  Bukovina“, 
kterým  se  prodlužuje  termín  do-
končení díla z původního termínu 
30. 11. 2017 na nový termín 30. 6. 
2018  a  pověřuje  starostu  obce 
podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě 
o dílo na akci „Hřbitovní zeď Malá 
Bukovina“  mezi  obcí  Velká  Bu-

•  Usnesení  č.  1-12/17:  ZO  schvaluje 
navržený program jednání.

•  Usnesení  č.  2-12/17:  ZO  schvaluje 
Návrh rozpočtu obce Velká Buko-
vina na rok 2018.

•  Usnesení  č.  3-12/17:  ZO  schvaluje 
Návrh rozpočtu MŠ Velká Bukovi-
na na rok 2018 ve výši 204.000 Kč.

kovina a společností GEDOS – NB 
s.r.o. 

•  Usnesení  č.  5-11/17:  ZO  schvaluje 
pronájem nebytových prostor v 1.
NP budovy OÚ o rozloze 32,80 m2 
za  účelem  provozování  pobočky 
Pošta partner zájemci dle přilože-
né  žádosti  za  podmínek  schvále-
ných ZO us. č. 5-10/17.

•  Usnesení  č.  6-11/17:  ZO  povoluje 
výjimku  z  počtu  dětí  v mateřské 
škole  v  rozsahu  11  dětí mateřské 
školy pro školní rok 2017 / 2018 a 
zavazuje  se  k  povinnosti  uhradit 
zvýšené výdaje, a to nad výši sta-
novenou  krajským  normativem, 
na  vzdělávací  činnost  mateřské 
školy.

•  Usnesení  č.  7-11/17:  ZO  schvaluje 

•  Usnesení  č.  4-12/17:  ZO  schvaluje 
přijetí rozpočtové změny č. 7/2017.

•  Usnesení  č.  5-12/17:  ZO  schvaluje 
prodej p.p.č. st.352, zastavěná plo-
cha a nádvoří, k.ú. Velká Bukovi-
na, na které se nalézá stavba jiné-
ho vlastníka zájemci dle přiložené 
žádosti.

pronájem  b.  j.  v  budově  č.  p.  2, 
Malá Bukovina za 1.000,- Kč / měs. 
+  energie  s  podmínkou  finanční 
spoluúčasti nájemce při opravách 
nemovitosti, které bude provádět 
částečně svépomocí.

•  Usnesení  č.  8-11/17:  ZO  schvaluje 
navýšení  ceny  pronájmu  haly  na 
hřišti  Velká  Bukovina  o  cenu  za 
spotřebu medií s platností od 1. 1. 
2018.

•  Usnesení  č.  9-11/17:  ZO  schvalu-
je  ceník  pronájmu  sálu  a  výčepu 
v  budově  č.p.  13  Velká  Bukovina 
s platností ode dne schválení.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta

•  Usnesení  č.  6-12/17:  ZO  schvaluje 
nákup sporáku a ložního povleče-
ní do MŠ.

•  Usnesení  č.  7-12/17:  ZO  schvaluje 
přijetí věcného daru pro MŠ Velká 
Bukovina od firmy Sauer Žandov, 
a.s.  –  zhotovení  oplocení  severní 
strany pozemku u MŠ.

Jaroslav Kucharovič, starosta 

vé výměře 8119 m² za cenu 1.218 Kč 
za rok firmě Farma Valteřice, a.s., 
Horní  Police  na  dobu určitou  do 
31.  12.  2020.  (číslo  usnesení  2017-
25-5)

6.  Schvaluje  uzavření  pachtovní 
smlouvy na pozemky p.  č.  509/6, 
608/2  v k.  ú.    Jezvé  a 189,  190/3, 
550/3,  562/6,  598/7,  643/16  v k.  ú. 
Stružnice o celkové výměře 75468 
m² za cenu 11.320 Kč za rok firmě 
Farma Ploučnice, a.s., Horní Police 
na dobu určitou od 1. 1. 2018 do 31. 
12. 2020. (číslo usnesení 2017-25-6)

7.  Ruší  z části  usnesení  č.  2017-24-11 
ze dne 5. října 2017 v rozsahu po-
zemků p.  č.  130/8, 444/18, 444/21, 
444/23, 509/3, 509/4, 509/5, 519/4, 
526/2 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 
2017-25-7)

8.  Schvaluje záměr pachtu pozemků 
p. č.  130/8, 444/18, 444/21, 444/23, 
509/3,  509/4,  509/5,  519/4,  526/2 
v k.  ú.  Jezvé,  s termínem  dodání 
cenových nabídek do  13.  12.  2017 

do  11:00  hodin.  Minimální  cena 
1500  Kč/ha.  (číslo  usnesení  2017-
25-8)

9.  Schvaluje  Smlouvu  o právu  pro-
vedení  stavby  „Obnova  lávky  ev. 
č.  L-02 po povodni  v červnu  2013 
přes  řeku  Ploučnici  a zátopo-
vé  území,  Stružnice“  mezi  Obcí 
Stružnice  a panem  Miloslavem 
Tichým,  Stružnice.  (číslo  usnesení 
2017-25-9)

10. Odkládá rozhodnutí o osvoboze-
ní od daně z pozemků, které ne-
lze využívat k zemědělské činnos-
ti. (číslo usnesení 2017-25-10) 

11. Bere na vědomí informace o pro-
bíhající  Změně  č.1  ÚP  Stružnice.  
(číslo usnesení 2017-25-11) 

12.  Odkládá  schválení  rozpočtu  na 
rok  2018  na  příští  zasedání  za-
stupitelstva  obce.  (číslo  usnesení 
2017-25-12)

13. Schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu obce na roky 2018 až 2022.  
(číslo usnesení 2017-25-13) 

14. Schvaluje  rozpočtové opatření  č. 
8/2017.  Příjmy  ve  výši  760.361  Kč 
a výdaje  ve  výši  760.361 Kč.  (číslo 
usnesení 2017-25-14) 

15. Schvaluje výjimku z počtu žáku ve 
školním roce 2017/2018 v ZŠ Struž-
nice a zavazuje se uhradit zvýšené 
výdaje na vzdělávací činnost školy.  
(číslo usnesení 2017-25-15) 

16. Bere na vědomí informaci o prů-
běhu hodnocení  žádosti  o dotaci 
na výstavbu přechodů. (číslo usne-
sení 2017-25-16)

17.  Vyhlašuje  program  pro  posky-
tování  dotací  z rozpočtu  obce 
Stružnice  „Podpora  řešení  likvi-
dace  splaškových  vod  v obytných 
domech  nepodnikatelských  sub-
jektů  v obci  Stružnice“  dle  před-
loženého  návrhu  (číslo  usnesení 
2017-25-17)

18.  Bere  na  vědomí  informaci  o po-
stupu svazku obcí Peklo při rozdě-
lení kompostérů žadatelům. (číslo 
usnesení 2017-25-18)

19.  Schvaluje  jako  dodavatele  elek-
třiny  a plynu  pro  odběrná  místa 
obce od 1. 1. 2018 firmu ČEZ Pro-
dej,  a.s.,  Praha.  (číslo  usnesení 
2017-25-19)

20.  Bere  na  vědomí  plánované  ter-
míny akcí v obci v roce 2018. (číslo 
usnesení 2017-25-20)

21.  Schvaluje přijetí nového  rozhod-
nutí  o poskytnutí  dotace  na  akci 
„Obnova lávky po povodni v červ-
na 2013 ev.č. L-02 přes řeku Plouč-
nici a zátopové území, Stružnice“. 
(číslo usnesení 2017-25-21)

22.  Schvaluje  Plán  inventur  na  rok 
2017. (číslo usnesení 2017-25-22)

23. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 4/2017 o poskytnutí in-
dividuální  dotace  ve  výši  68.848 
Kč TJ Dynamo Stružnice na rekon-
strukci sportovišť a nákup nových  
herních  prvků.  (číslo  usnesení 
2017-25-23) 

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

4/2017-24- Usnesení

VšeM našiM ČtenářůM přejeMe Spokojené pRoŽití VánoČnícH SVátků, 
MnoHo láSky, poRozUMění a V noVéM Roce MnoHo RadoStnýcH dní.

 VeSelé Vánoce a šťaStný noVý Rok!

PF   2018
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V Žandově se běželo po třiadvacáté
a tak  se  mohlo  běžet  na  kla-
sické  trati  kolem  Karlovských 
rybníků a nemuselo se přistou-
pit k náhradní trase. V hlavním 
závodě na 10 km celkově zvítě-
zil Jiří Miler věkově nad 40 let 
(LAWI Sport) v čase 33:02,2 min. 
Další výsledky: muži do 39 let 1. 
Michal  Suchý  (Mladá Boleslav) 
33:31,1  min.,  2.  Tomáš  Kolařík 
(Cyklorenova  Cvikov)  33:55,1 
min.,  3.  Jan  Švadlenka  (LAWI 
Sport)  34:11,1 min.  Ženy  do  35 
let 1. Jana Václavíková (KV Klíč) 
39:26,9 min.,  2.  Simona  Neko-
lová (MK Kladno) 39:40,1 min., 
3.  domácí  běžkyně  Laura  Ma-

ti mladší 1. Jan Zátka (KB Kam. 
Šenov) 14:58,8 min. věkem do-
rostenec  a Adéla  Veselá  (AC 
Česká  Lípa)  16:38,3  min.  juni-
orka.  Žactvo  běhalo  na  krat-
ších  tratích  za  zmínku  stojí 
nejhodnotnější výkony starších 
žáků:  dívky  1.  Vendula  Ryšavá 
(Nový Bor) 3:23,0 na     1000 m 
a z chlapců 1. Jan Kopřiva (Nový 
Bor)  6:53,0  na  2000  m.  Jsem 
rád  ,  že  do  Žandova  se  vrací 
staří  známí  jako mladík Adam 
Přibyl z Konkordie Děčín, který 
po  těžké  dopravní  nehodě  se 
vrací  do  života  a závod  absol-
voval  rychlou  chůzí, nebo pan 

Lesní běh „Žandovská desít-
ka“  uzavřel  seriál  běžeckých 
závodů mimo dráhu na česko-
lipském  okrese  tkzv.  „Okres-
ní  běžeckou  ligu“.  V  neděli 
12.listopadu  se  na  startu  sešlo 
téměř  230  běžců  všech  kate-
gorií  od  nejmenších  dětí  až 
po  veterány  nad  70  let.  Byla 
to  jedna  z  největších  účastí, 
i když ne  rekordní. Pořadatelé 
ze  SK  Spartak měli  tak  trochu 
obavy z následků vichřice Her-
wart,  když  na  lesních  úsecích 
spadlo několik desítek stromů, 
ale společnost Lesy ČR včas od-
stranila alespoň polomy z cest 

tulová (Radeč) 40:07,3 min. Ve-
teránské  kategorie:  muži  nad 
40  let 1. Jiří Miler  (již zmíněný 
celkový vítěz), muži nad 50 let 
1.  Jaroslav  Chramosta  (Jaboja 
Team) 35:02,3 min., nad 60 let 
1.  Jaromír  Šimůnek  (Kornspic 
Jablonec)  38:11,6 min.,  nad  70 
let  1. Rudolf Vorlíček  (BK Tep-
lice)  46:11,6 min.,  ženy  nad  35 
let  1.  Tereza  Macháčková  (TJ 
Doksy)  39:58,2 min.,  ženy  nad 
45  let  1.  Stanislava  Šťástková 
(Nový  Bor)  46:20,7  min.,  Juni-
oři  1.  Jan  Holinec  (Nový  Bor) 
43:33,2  min.  Na  mílařské  trati 
4  km  byli  nejrychlejší  naopak 

Celkový vítěz Jiří Miler z LAWI Sport

Na stupních chlapci do 5 let. 1. místo Lukáš Čerych
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500 m, dívky do 9 let v nejlépe 
obsazené dětské kategorii byla 
Magdaléna  Bažantová  (KB  K. 
Šenov) na 7 místě za 2:14,7 min 
a Amálka  Kodešová  (Žandov) 
na 12. místě čas 2:32,1 min. Žáci 
do 11 let 1000 m 4. Matěj Kodeš 
(Žandov)  3:48,9 min., ml.  žáci: 
6.  Bažant  Filip  (KB  K.  Šenov) 
1000  m  za  3:44,7  min.,  starší 
žáci  na  2000 m  9. Matěj  Kur-
jak  (Horní  Police)  10:21,7  min. 
Daniel  Vosátka  (Žandov)  coby 
starší žák se rozhodl běžet mí-
laře mezi muži a obsadil pěkné 
4. místo za 16:27,0 min. Odváž-

deště. Za pořadatele bych chtěl 
poděkovat hlavním sponzorům 
za  finanční  pomoc  tj.  Městu 
Žandov  a firmě  Sauer  Žandov 
a.s.  Dále  poděkování  platí  ze-
jména  panu  Tomáši  Tomaští-
kovi  za  zapůjčení  vyhřívaného 
stanu  a zařízení  pro  přípravu 
občerstvení; toto bylo za chlad-
ného počasí opravdu vynikající, 
panu  Pavlovi  Janďourkovi  za 
ozvučení  celé  sportovní  akce 
a spolupořadatelům  a rozhod-
čím  za  letitou  pomoc  na  Žan-
dovské desítce.

Oldřich Slaměný

Vitězslav  Jantsch    z  Jablonce, 
který  ve  svých  82  letech  jako 
nejstarší  účastník  zvládl  10km 
za 53:40,5 min. Z místních bor-
ců  je  účast  tradičné  slabší,  ale 
odvážlivci  se našli. Mezi dětmi 
do 5 let na 100 m 5. místo Ro-
zárka  Tomaštíková  (Žandov) 
36,0 s., 6. Adriana Kurfurstová  
(Žandov)  55,0  s.,  7.  Štěpánka 
Matulová (Radeč) 59,7 s. Chlap-
ci do 5 let na 100 m 1. Lukáš Če-
rych  (Starý Šachov) časem 22,9 
s.  dokonce  vyrovnal  letitý  re-
kord na  této distanci, 4. Pavel 
Matula (Radeč) 29,2 s. Na trati 

livců na nejdelší  trať  10 km  se 
našlo hned pět, takže všichni si 
odvezli  ceny  za kategorii  Žan-
dov  a okolí.  1.  Václav  Ehrlich 
(SKI Paudera H. Police) 40:45,8 
min., 2. Rostislav Bačkovský (H. 
Police)  45:38,5  min.,  3.  Jakub 
Kurjak  (H.  Police)  52:41,4 min. 
Ženy:  1.  Laura  Matulová  (Ra-
deč) už ostřílená běžkyně opět 
vylepšila  svůj  osobní  čas  na 
této trati na 40:07,3 min. a dru-
há Eva Málková (Malá Bukovi-
na)  59:27,2  min.  Na  proměnli-
vé  podzimní  podmínky  přálo 
i počasí,  sice  chladno,  ale  bez 
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Sk kanoistika Česká Lípa , z. s. v roce 2017
již rozběhl každoroční kolotoč 
veřejných  i nominačních  závo-
dů.  Naši  závodníci  absolvovali 
během sezony 2017 neuvěřitel-
ných  25  víkendů  na  závodech 
ve  slalomu a sjezdu. Nejúspěš-
nější  z nich byl  sjezdař Michal 
Šrámek, který se v září zúčastnil 
MS  ve  francouzském Pau,  kde 
obsadil v individuálním závodě 

dále jsme pomáhali čistit Plou-
čnici  a uspořádali  Zamykání 
Ploučnice.
Naše  činnost  probíhá  za 

podpory  Města  Česká  Lípa, 
Obce  Stružnice,  Libereckého 
kraje,  Českého  svazu  kanoistů 
a MŠMT. 

Ing. Iva Šedivá

Oddíl  kanoistiky  sídlí  v  ob-
jektu  u strážnického  mlýna. 
V letošním pokračoval v závod-
ní i nezávodní činnosti. 
Na  jaře  jsme  uspořádali  již 

38.  ročník  závodu  ve  vodním 
slalomu  Stružnická  peřej.  Zá-
vod byl bohatě obsazen mláde-
ží  z  celých Čech a těší  se mezi 
oddíly  velké  oblibě.  Poté  se 

ve  sprintu v kategorii C2 muži 
8.  místo  (nejlepší  z  našich) 
a současně získal stříbrnou me-
daili  v  kategorii  týmů.  Našim 
mládežníkům se letos tolik ne-
dařilo,  přesto  absolvovali  jak 
MČR žáků, tak i dorostu. 
Kromě  závodů  jsme  v  roce 

2017  turisticky  sjeli  řeky  nejen 
v  Čechách,  ale  i v  zahraničí, 
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kRáSnéHo a pRoStoRnéHo

doMU 
V ÚcHVatné kRajině 

ČeSkéHo StředoHoří, 
V obci Velká jaVoRSká

MaRtina kozoVá • tel: 777 263 316
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