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Konferenciérem nazvaní „Alexandrovci ze ZŠ Žandov“ při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu

Vážení občané Horní Police, čte-
náři zpravodaje, když jsem si za-
čala připravovat tento závěreč-
ný proslov starosty, vůbec jsem 
nevěděla, kde začít. 

Vrátím se ne o 4 roky zpět, ale 
o trochu dále, abych nastínila 
svou působnost v komunální po-
litice v obci Horní Police. První 
snahu pracovat v zastupitelstvu 
obce jsem projevila již v roce 
2002, tehdy neúspěšně. V roce 
2006 jsem si to zopakovala jako 
kandidátka a lídr Nezávislých 
kandidátů Občané pro obec, 
byla jsem zvolena členem za-
stupitelstva obce a se mou se 
do zastupitelstva dostal i Luboš 
Paďour. V těchto volbách byl 
úspěšným kandidátem i Jiří Blek-
ta, který byl na protikandidátce 
s bývalou starostkou Janou Ja-

nouškovou. Zastupiteli jsem byla 
zvolena předsedkyní komise pro 
výstavbu a pozemky. Pomohla 
jsem tehdejšímu vedení při získá-
vání historického majetku obce, 
byla členkou při mnoha výběro-
vých řízení aj. 
Odrazovým můstkem pro práci 
v čele obce se mi staly komunální 
volby v roce 2010, kdy jsem opět 
jako lídr Nezávislých kandidátů 
Občané pro obec byla zvolena 
za člena obecního zastupitel-
stva a zároveň navržena na post 
neuvolněné místostarostky. Se 
mnou kandidující Jiří Blekta, 
který získal největší počet hlasů, 
stejně jako v předchozím voleb-
ním období post starosty odmítl. 
Plná elánu a energie jsem vykro-
čila pomáhat panu starostovi 
Šulcovi s vedením obce. Nebylo 
vůbec jednoduché nastoupit do 

rozjetého vlaku a pokračovat 
tak v akcích a projektech po bý-
valém vedení obce. V nepřítom-
nosti starosty, případně admini-
strativní pracovnice, jsem byla 
v úředních hodinách na obecním 
úřadě a plně zajišťovala chod 
úřadu. Pomáhala jsem s vybírá-
ním poplatků, zajišťovala spiso-
vou poštu, spisovnu obecního 
úřadu, ověřovala podpisy, vydá-
vala různá rozhodnutí.
Bohužel tohoto jsem se za uply-
nulých 6 let ve funkci starostky 
od pana místostarosty nedočkala 
ani jednou. 
Práci zastupitelstva obce, úspěš-
né či neúspěšné dotace jsem 
hodnotila v každoroční zprávě 
o hospodaření obce za přede-
šlý rok. Po volbách v roce 2014 
jsme pokračovali i s novými za-
stupiteli v rozjetých kulturních 

akcích, v získávání finančních 
prostředků a v získávání nových 
zkušeností s vedením obce. Po-
chytit vůbec každoroční změny 
ve financování, změny rozpoč-
tových pravidel a změny dalších 
povinností, které padaly na bed-
ra obcí, byl nekonečný kolotoč 
administrace na úřadě. 
Úplným martyriem je pak pod-
stupovat administrativní mašiné-
rii při podávání žádosti o dotaci, 
protože žádostí to teprve všech-
no začíná. Práci znesnadňují kaž- 
doroční změny aplikací k žádo-
stem o dotace. Vůbec pohlídat 
termíny vyúčtování, závěrečné-
ho hodnocení včetně zpracová-
vání průběžných zpráv v době 
udržitelnosti projektu je prostě 
oříšek. V zastupitelstvu máme 
člena, který má ze své profese 
zkušenosti s dotacemi z MMR, 

Volební období v Horní Polici
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IROP aj. Tohoto jsme také využili. 
Nikdy by mě však nenapadlo, že 
se to na konci tohoto volebního 
období otočí v neprospěch ve-
dení obce, byť sám jednu funkci 
vykonává. 
Kamenem úrazu pro malé obce 
u těchto dotací je, že nejdříve 
musí zajistit projekty, to zna-
mená hradit jejich přípravu, při-
chystat finanční prostředky na 
spoluúčast, ale hlavně zajistit 
předfinancování těchto dotací, 
které bývají převážně financová-
ny Ex post, tzn. celé je zaplatit. 
Pak příslušné orgány realizaci 
hodnotí, posléze, když vše zkon-
trolují a vše v závěru vyhovuje 
podmínkám, může být dotace 
proplacena. Již několik měsíců 
toto řeším z CRR na akci ,,Bez-
pečný přístup žáků k ZŠ Horní 
Police“, byť je koordinátorem 
a vedoucím projektu pan mís-
tostarosta a prezentoval to na 
svých předvolebních letácích 
jako svůj projekt. Za uplynulých 
6 let není dotace, kterou by sám 
kompletně zajistil od samého 
podání žádosti do úplného závě-
rečného vyhodnocení akce. 
Zpracování projektů a vůbec fi-
nancování jakýchkoliv velkých 
akcí nebylo před rokem 2014 vů-
bec možné. Pokud si vzpomínáte, 
bylo období, kdy jsme přemýšleli, 
zda poslat finance našim příspěv-
kovým organizacím nebo zapla-
tit mzdy a faktury. Na běžném 
účtu obce zůstávalo pouhých 300 
tisíc korun. A s tímto, bohužel, 
žádné zázraky neuděláte. 
Již od roku 2013 díky rozpočtové-
mu určení daní má naše obec ka-

síc, z Ministerstva práce a sociál-
ních věcí na Pečovatelské služby 
a veřejně prospěšné práce ve výši 
2.335 tisíc korun, a z ostatních 
úřadů ve výši 50 tisíc korun.
 Ze svého rozpočtu jsme dále 
zajistili výměnu oken ve všech 
obecních bytech, v ZŠ, Na Ko-
várně a v budově bývalé školy. 
Zároveň proběhla kompletní re-
konstrukce 4 bytů, vyměnila se 
střecha na bytovém domě č.p. 
103, byla opravena střešní kryti-
na na budově ZŠ, v etapách se 
buduje obslužná komunikace 
v lokalitě Na Pískách, opravily 
se a rekonstruovaly chodníky 
v obci, v MŠ, sociální zařízení 
na koupališti, proběhla rekon-
strukce elektroinstalace a stropů 
v MŠ, byl zakoupen osobní auto-
mobil pro účely úřadu a mnoho, 
mnoho jiného. Jak jsem již zmi-
ňovala, vše je popsáno v hodno-
tících zprávách. Jsou samozřejmě 
věci, které se nepovedou. Situ-
ace, které byste po určité době 
řešili jinak, ale možná také ne. 
Z mého pohledu jsem také již 
delší dobu byla nespokojená se 
spoluprací některých zastupitelů 
a bylo to v tomto ohledu obou-
stranné. Nechtěla jsem zveřej-
ňovat nic, co občané ani netuší, 
nezmiňovala jsem chybu, které 
se na svém projektu člen zastu-
pitelstva dopustil, kterou jsem 
osobně a v tichosti ve správním 
řízení napravovala, aby nadříze-
ný orgán nezastavil kolaudační 
souhlas. Každý přece můžeme 
udělat chybu, jsme jenom lidi. 
Určitě by se jistý spoluobčan ni-
kdy nepřiznal k vypálení čerpa-

ždý rok cca o jeden milion korun 
navíc do svého rozpočtu. Předá-
vám obec se zůstatkem přibliž-
ně 4,7 milionu korun na účtech. 
A v nejbližší době bude připsána 
vyúčtovaná dotace za ,,Bezpečný 
přechod žáků k základní škole 
Horní Police“ ve výši 2 miliony 
korun. S tím se už dá něco dělat. 
V žádném případě však nikdy 
nedošlo z mé strany k předimen-
zování nebo k nadhodnocení 
příjmů obce, tak jak bylo prezen-
továno v Regionálním zpravoda-
ji. Hospodaření v letech 2014 až 
2017 bylo uzavřeno s kladným 
hospodářským výsledkem. Vždy 
jsme s paní účetní rozpočet při-
pravovaly dle zákona o rozpoč-
tových pravidlech a na podkla-
dech předložených nadřízenými 
orgány.
Dovolte, abych za sebe vyzdvih-
la velké projekty a práci za 6 let 
mého působení ve funkci starost-
ky. Zde nezmiňuji dotace, které 
byly prezentovány na volebním 
letáku kandidátek Za lepší Polici 
a Za vstřícnou Polici. 
Dokázali jsme zrealizovat insta-
laci varovného protipovodňo-
vého systému, zateplení budovy 
MŠ, zakoupení nové MTC. Do-
tace těchto tří akcí byly ve výši 5 
mil. 470 tisíc a za obec o ně požá-
daly firmy, které jsme si zaplatili. 
I takto se dají získat dotace a je 
to řešení k jejich získávání. Mimo 
jiné takto to řeší spousta obcí, 
protože starosta a ani zastupite-
lé nemohou umět všechno. Dal-
ší dotace, o které jsem za obec 
žádala, byly v letech 2014-2018 
z Libereckého kraje ve výši 770 ti-

dla ve vrtu, nikdy by neřekl, že 
v noci lezl do vrtu a přenastavo-
val hodnoty na dávkovači.
Samozřejmě jde všechno dělat 
ještě lépe, ale s lidmi, na které se 
můžete spolehnout. Ze začátku 
tomu tak i bylo. Jsou věci, které 
se nepovedou a ty jsou bohužel 
vždy na povrchu, slyšíme o nich 
a řeší se, to dobré, co se povede 
padá v zapomnění. 
A takovéto věci mě, milí spolu-
občané, za ty roky ponaučily. 
V době před volbami se toho 
skutečně velmi mnoho ode-
hrálo. Byly šířeny pomluvy jen 
proto, aby byli získáni jednotli-
ví kandidáti a byl naplněn stav 
pro případnou opozici. Volby 
dopadly, jak dopadly. Jsme 
malá obec a do zastupitelstva 
obce kandidují ti, kteří to s obcí 
myslí jen dobře, do budouc-
na lépe a ve prospěch všech. 
A hlavně ve svém volném čase 
budou pracovat pro obec a její 
občany.
Na závěr chci poděkovat všem, 
kteří jakýmkoliv způsobem po-
máhali. Hlavně mé rodině dě-
kuji za podporu. Děkuji všem, 
kteří v minulosti prošli zastupi-
telstvem a vědí, co vše musí být 
obětováno ve prospěch veřej-
nosti a co posléze v některých 
případech není ani kladně ohod-
noceno. Konec konců být čle-
nem zastupitelstva není v dnešní 
době vůbec lehké, natož být ješ-
tě starostou a jít s kůží na trh. Do 
dalších volebních let nám všem 
přeji pevné nervy.

Marie Matysová

Volební období v Horní Polici (dokončení z titulní strany)

Jak je u nás ve Velké Bukovině již zvykem, scházíme se vždy během podzimu na lampionový prů-
vod a to ne ledajaký! Obecní úřad spolu s místními nadšenci připravili pro děti 3. listopadu 2018 
opět Halloweenský průvod.
Děti si prošly strašidelnou cestu v úplné tmě, pouze za svitu svých lampionů a to ještě za hrůzostraš-
ných zvuků linoucích se ze všech stran z místního rozhlasu. Ale za to, že zvládly projít celou trasu 
obklíčenou odpornými strašidly, je čekala opět parádní odměna. Na místním fotbalovém hřišti si pro 
ně strašidla připravila grilované buřtíky a diskotéku. Děti si mohly vysoutěžit odměny za plnění růz-
ných úkolů a nakonec opět potvrdily svoji účast podpisem na pamětní papírové strašidlo. Vzhledem 
k tomu, že se parádně vydařilo počasí, byla účast nevídaně vysoká. To jistě potěšilo všechny, kteří se 
podíleli na přípravách a průběhu celé akce. Všem patří velké poděkování a rodičům díky za to, že 
podporují takovéto akce v obci svojí účastí se svými dětmi. Určitě to byl pro všechny nezapomenu-
telný zážitek a budeme se těšit na další společné akce v obci.  Jiřina Kavková

Strašidelný podzim
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V pondělí 29. 10. 2018 se dlouho 
očekávané stalo skutkem. Po ofi-
ciálním předání dodavatelskou 
firmou Techsport s.r.o. na Obec-
ním úřadě a provedení zkušební 
jízdy, zaparkoval v naší zbrojnici 
historicky první nový hasičský 
automobil. Jedná se o dodávko-
vý automobil Ford Transit Kombi 
pro silniční provoz v základním 
vybavení určený pro dopravu 
max. devíti osob. Oficiální ozna-
čení dle vyhlášky GŘ HZS ČR zní 
DA – L1Z Ford Transit.
Pořízení automobilu v ceně 
851.840,- Kč bylo možné díky zís-
kání dvou dotací. Na jeho poří-
zení přispělo Ministerstvo vnitra 
GŘ HZS ČR částkou 425.920,- Kč 
a Ústecký kraj dotoval nákup 
částkou 300.000,- Kč. Obec Velká 
Bukovina doplatila zbývajících 
125.920,- Kč z ceny automobilu, 
plus 27.225,- Kč za administraci 
státní dotace.

ný, Josef Švejda, Melzer, Zeman 
nebo Möser a ostatní, jejichž 
dlouholeté přání nebylo za živo-
ta naplněno.
Nyní již starý dopravní automo-
bil Fiat Ducato, který s obtížemi 
procházel technickou kontrolou 
a cena za jeho opravu by převý-

Jak je psáno výše, automobil je 
v základní výbavě a po dobu 
udržitelnosti dotace musí zůstat 
v původním stavu. Do náklado-
vého prostoru se tedy nemůže 
provést žádná vestavba na umís-
tění technických prostředků. 
Přepravu zásahových prostřed-
ků budeme muset vyřešit jiným 
způsobem. Například pořízením 
přívěsu pro hašení, jehož zakou-
pení odsouhlasilo zastupitelstvo 
obce již při schválení rozpočtu 
na požární ochranu na rok 2017, 
ale nákup dosud nebyl realizo-
ván.
Když tak hledím na nový auto-
mobil zaparkovaný ve zbrojnici, 
nemohu se ubránit vzpomínce 
na zesnulé bratry, hasiče tělem 
i duší, ale především srdcem, 
s kterými jsem před 32 lety u ha-
sičů začínal. Co by na úplně nové 
vozidlo ve výbavě naší jednotky 
řekli bratři Vondruška, Pokor-

šila skutečnou hodnotu vozu, byl 
obratem prodán za 20.000,- Kč. 
Bude i nadále sloužit jednotce 
dobrovolných hasičů, tentokrát 
ve Štítarech u Domažlic, kterým 
opravu provede sponzor.

Roman Vojta

Nový hasičský automobil ve Velké Bukovině.

Pan Jaroslav Košťák se narodil 
20. prosince 1918 v Sukoradech 
jako třetí ze čtyř synů rodičům 
Karlovi a Anně Košťákovým. 
Základní školu absolvoval v Ča-
kovicích u Štětí. Po roce 1945 
vystudoval Průmyslovou školu 
v Ústí nad Labem.

V roce 1947 se přestěhoval do 
Žandova, kde pracoval ve fir-
mě ATMOS Žandov, pozdější 
ČKD, nejprve jako dělník, poz-
ději jako referent zásobování. 
V roce 1951 se oženil se sleč-
nou Anežkou Hrdličkovou. Měl 
krátkou kariéru aktivního fot-
balisty, kterou ukončilo vážné 
zranění. V této době již doma 
vychovával dva syny – dvojčata 
Jaroslava a Aloise.
Jako otec a sportovec měl před-
stavu o sportovní kariéře svých 
potomků. Jeho láskou nebyl 
pouze sport, ale také rodina 
a zahrádka, kde trávil mnoho 
volných chvil. Jeho představa 
o sportovním vyžití mladých, 
ale i starších a starých v Žando-

dojížděl do České Lípy na výbor 
ČSTV. Zde pracoval v různých 
orgánech a komisích Okresního 
fotbalového svazu.
Přibližně v polovině šedesátých 
let parta nadšenců vybudovala 
nové kabiny a nové hřiště ko-
pané s povrchem, který nebyl 

vě byla jasná, vytvořit pro sport 
co nejlepší podmínky.
Pracoval ve výboru oddílu kopa-
né a zároveň i v hlavním výboru 
TJ. U oddílu kopané trénoval 
žáky, postupně pracoval jako 
vedoucí u mužstev různých ka-
tegorií a zároveň každý týden 

zcela ideální, ale postupem 
času se hrací plocha zlepšovala. 
Kopaná v Žandově měla dobrý 
zvuk a v této době lze zazna-
menat nárůst fotbalistů všech 
věkových kategorií. Pravidel-
nou soutěž hrála mužstva žáků, 
dorostu, dospělých a to A i B 
mužstvo. 
K synům Jaroslavovi a Aloisovi 
přibyl třetí syn Jiří. Všichni tři 
hráli fotbal v Žandově, což ho 
velmi těšilo. V dalších letech 
fotbalové A mužstvo mužů usi-
lovalo o postup do vyšší sou-
těže. Bohužel se jim to v době 
jeho působení v oddílu nikdy 
nepodařilo. Postup slavila až 
další generace žandovských fot-
balistů. 
V této době již nebyl pan Jaro-
slav Košťák mezi námi, zemřel 
14. března 1987 ve věku nedoži-
tých 69 let.
 

Vzpomínají synové
 Jaroslav, Alois a Jiří 

s rodinami 

 Vzpomínka na pana Jaroslava Košťáka, 
který se narodil před sto lety 
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Tradiční pouť na Malé Bukovině 
se tentokrát konala již 22.září 
2018, možná i proto bylo velmi 
přívětivé počasí. Oslavy svatého 
Václava začaly pátečním koncer-
tem v kostele, kde vystoupil Čes-
kolipský Evergreen.

Na sobotu byl připraven parád-
ní program pro malé i velké ná-
vštěvníky. Samozřejmostí byly 
kolotoče a stánky s různým ob-
čerstvením a zbožím. Své výtvo-
ry předváděli přímo před zraky 
přihlížejících dřevořezbáři, ně-
kteří obdivovatelé si tato krásná 
díla rovnou i zakoupili domů. 
Svou dílničku měla také velko-
bukovinská mateřinka, kde si 
děti opět mohly vyrobit nebo vy-
zdobit vlastnoruční dílka. Letos 
se místo koňského rodea před-
vedl hospodářský koutek Malibu 
se zvířátky. Své floristické umění 
opět předvedli mistři ČR Karolí-
na Žáčková a Vlastík Kucharovič, 
kdy kromě výzdoby místního 
kostela tentokrát připravovali 

stoupení kapely Kabát Revival 
z Varnsdorfu, kteří to rozpará-
dili stejně jako originální Kabáti. 
Závěrem si všichni, co vydrželi až 
do setmění, užili skvělý dlouho-
trvající ohňostroj.
Na neděli si ještě připravil správ-
ce místní farnosti p. Marcel Hru-
bý posezení na faře a v kostele 
poutní mši svatou ke cti sv.Vác-
lava, patrona obce.
Akce to byla, doufejme, pro 
všechny opravdu vydařená, snad 
si každý našel něco, co mu udě-
lalo radost a budeme se těšit na 
příští rok, co si pro nás pořada-
telé opět připraví zajímavého. 
Vzhledem k přijatým opatřením 
se tentokrát nestal ani žádný zá-
važnější úraz, což je jistě potěšu-
jící pro pořádající i návštěvníky 
pouti. Všem, kteří se podíleli na 
přípravách a průběhu celých sva-
továclavských oslav, patří veliké 
a zasloužené poděkování, stejně 
tak i těm, kteří finančně podpo-
řili naši pouť.

Jiřina Kavková

svoji květinovou show na téma 
Selská svatba. Bohužel se našli 
nějací ubozí hlupáci, kteří ve ve-
černích hodinách tuto jejich ná-
ročnou práci v zahradě u kostela 
poničili. Pouťové podium také 
nezahálelo a tak jsme se všich-
ni mohli potěšit koncertním vy-
stoupením rockové kapely Arge-
ma, která k nám vážila cestu až 
z dalekého Uherského Hradiště. 
Následovalo divadelní vystoupe-
ní dětiček z MŠ Velká Bukovina 
a vystoupení nejen malých, ale 
i oldies mažoretek z Benešova n.
Ploučnicí. Zatančila také taneční 
skupina EFEKT ze ZUŠ v Žando-
vě a dětem zahrálo pohádku 
oblíbené divadélko Koloběžka. 
Očekáváné vystoupení skupiny 
Michal Tučný Revival z Plzně 
nás potěšilo nejen zpěvem, ale 
také úžasnou podobou zpěváka 
se skutečným Michalem. Zahráli 
nám během dne i harmoniká-
ři Hapiband a folková kapela 
Vltavín. No a před podiem se 
to nejvíce začalo „vařit“ při vy-

Svatováclavská pouť se vyvedla Tradiční 
výstup na 
Strážný 

vrch
Vážení přátelé, v sobotu, 29. 
prosince se uskuteční tradiční 
předsilvestrovský výstup na 
Strážný vrch. 

Sraz bude v 10 hodin před sa-
moobsluhou. Trasa je dlouhá 
přibližně 10 km. Na vrcholu 
tradičně opečeme buřty, při-
pijeme si a popřejeme do no-
vého roku. 

S sebou je nutné vzít něco 
pro zahřátí, každý dle svých 
potřeb. Nahoře často fouká 
a je chladněji. Těšíme se na 
vás!

OÚ Horní Police
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Také občané Horní Police se při-
pojili k celorepublikovým osla-
vám 100 letého výročí samostat-
ného Československého státu 
a v neděli, 28. 10., zasadili náš ná-
rodní strom – lípu srdčitou. Bylo 
pro ni vybráno klidné a slunné 
místo s dostatkem vláhy, a to 
v prostoru hornopolického kou-
paliště. I přes nepřízeň počasí 
tuto akci navštívilo bezmála 50 
našich spoluobčanů. Kromě sa-
motného zasazení stromu bylo 

Jak všichni dobře víme, horno-
polický kostel prochází v těchto 
měsících komplexní rekonstruk-
cí. Rozsah prací je tak rozsáhlý, 
že znemožňuje jakýkoliv přístup 
nejen do objektu samotného, 
ale ani do přilehlého ambitu. 
Z tohoto důvodu je v tomto roce 
vyloučeno pořádání klasické půl-

Po Vánocích přichází na řadu 
postní doba, které předchází 
oblíbený masopustní průvod. 
V příštím roce budou Veliko-
noce dosti pozdě, neděle při-
padá až na 21. dubna. A proto 
bude pozdější i začátek postní 
doby, konkrétně se tak stane 

V našem malém městě je tolik 
historicky zajímavých míst, jako 
je snad prstů na jedné ruce. Sa-
mozřejmě, že záleží na samot-
ném člověku a jeho úhlu pohle-
du. 

Jedné památce se ale prvenství 
nedá odepřít. Jedná se o pa-
mátku, která již sice ztratila 
svou prvotní krásu vlivem času 
a činností i nečinností člověka, 
ale pořád svou stavbou a význa-
mem převyšuje všechny budo-
vy v okolí. Památka, která byla 
v minulosti významným místem 
pro setkávání obyvatel nejen 
našeho města, ale i okolních 

černího putování do hornopo-
lického kostela, máme pro vás 
jedno zajímavé řešení. V prosto-
rách fary bude postaven betlém. 
Tentýž, na který jsme zvyklí z na-
šeho kostela. Fara bude otevře-
na na Štědrý večer od 20.30 do 
22.30 a betlém bude k vidění 
pro malé i velké návštěvníky. Od 

více vrátit k tradičnímu pojetí 
těchto oslav. Sraz všech účastní-
ků (s maskami i bez) proběhne 
ve 14 hodin před obecním úřa-
dem. Přesnější program teprve 
ladíme a dozvíte se ho včas ze 
všech vývěsních ploch obecního 
úřadu. Informace budeme též 

svátkem Všech svatých a tento 
svátek se nazývá Halloween. 
Možná, že i tímto tato památ-
ka získala prvenství a to jako 
jediného kostela, kde se konal 
Helloween. Podle zveřejněných 
fotografií pořízených toho ve-
čera na internetových stránkách 
https://danazandov.rajce.idnes.
cz/ je i možnost ocenit veliké 
snažení všech účinkujících. 
 
Závěrem snad jen dodám, že 
žijeme ve městě Žandov a toto 
město má svou historii. Nemu-
síme souhlasit s jednotlivými 
etapami našich dějin, ale v těch 
dobách žili lidé jako my. Ti lidé 

bojovali za své přesvědčení 
a právě díky nim vznikaly ta-
kové nádherné stavby. Neber-
me proto těmto stavbám jejich 
význam. Neberme tedy kostelu 
jeho význam, kterým vždy bylo 
slavnostnější setkávání lidí. 

František Kaletus

pro přítomné připraveno drob-
né občerstvení v přilehlé hos-
půdce, která byla u příležitosti 
této akce výjimečně otevřena. 
Moc děkujeme všem za účast 
i pomoc při přípravě této výji-
mečné akce. Budeme se těšit na 
viděnou při dalších kulturních 
akcích, kterých nás v následují-
cím roce čeká více než dost. 

Luboš Paďour 
a Jiří Blekta

noční mše, která se zde dlouhé 
roky konala ve 21.00. Půlnoční 
mše bude sloužena v jezveckém 
kostele sv. Vavřince, který slouží 
po dobu rekonstrukce našeho 
kostela jako zázemí i pro Horní 
Polici. 
Kdo byste však přeci jen nechtěl 
upustit od klasického štědrove-

Popeleční středou připadající 
na 6. března 2019. Masopust-
ní průvod proto v Horní Polici 
uskutečníme o předcházejícím 
víkendu, tj. v sobotu 2. března. 
Průběh masopustního průvodu 
dozná oproti předešlým letům 
určitých změn. Budeme se chtít 

vesnic. Nejen, že se zde kona-
ly bohoslužby, ale také křtiny, 
svatby a pohřby. Nemůžeme 
tedy pochybovat o významu 
a jejím smyslu pro člověka, ale 
hlavně i o jejím historickém vý-
znamu.

Čtenáři již pravděpodobně do-
šlo, že tou památkou myslím 
náš kostel. Ten je již několik let 
v majetku našeho úřadu a svůj 
pravý význam ztratil i samot-
ným odsvěcením. A tak úřad 
našel nové uplatnění našeho 
kostela. Jedná se o konání ang-
losaského lidového svátku, kte-
rý se slaví den před křesťanským 

21.00 poté společně na nádvoří 
před farou rozsvítíme vánoční 
stromek a zazpíváme koledy. 
Přijďte, těšíme se na vás! 

Jiří Blekta a Peter Mareš 
(správce fary)

rozesílat formou sms (pro regis-
trované) a také prostřednictvím 
obecního rozhlasu. 

Těšíme se na hojnou účast.

OÚ Horní Police

Lípa republiky v Horní Polici

Vánoční mše v Horní Polici

Masopustní průvod v Horní Polici

Historie v přítomnosti města Žandova
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Internet přináší spoustu zábavy, 
informací, ale také nebezpečí. 
Především mladší ročníky vy-
užívají sociální sítě, které jsou 
určeny ke komunikování s přá-
teli v prostředí internetu, ve 
kterém si uživatel musí vytvořit 
profilový účet. Bohužel si účty 
tyto vytváří i různí podvodní-
ci, kteří následně děti žádají  
o přidání do přátel či ke sledo-
vání profilu. Většina dětí si do 
profilu vkládá fotografie, někte-
ré nevhodné, odvážné až intim-
ní. Ty si poté onen podvodník 
- virtuální kamarád může stáh-
nout, uložit a následně zneužít. 
Podvodníci jsou v komunikaci 
s dětmi velmi zběhlí a navá-
žou s dětmi takový vztah, díky 
němuž děti navádí k vytváření  
a zasílání dalších fotografií. 
Toto jednání může vyústit až 
k vydírání, a to i takovému, že 
pokud nebude uhrazena určitá 
finanční částka, fotografie zve-
řejní na internetu nebo třeba 
ve škole. Někdy se ale bohužel 
může jednat o opravdového 
kamaráda, spolužáka, který zís-
kané fotografie použije tak, že 
je rozešle skupině dalších spo-
lužáku či celé škole. Časté jsou  
i případy, kdy virtuální kamarád 
po čase požádá o schůzku, a děti 
toto pozvání přijmou. Ať již ze 

I když pošle „svoji“ fotografii, 
neznamená to, že je to opravdu 
ten, za koho se vydává. 

Jak poznáte, že se vaše dítě cho-
vá podezřele:
• často vysedává u počítače 
 a dlouze si s někým píše
• zakrývá si obrazovku nebo 
 zavírá prohlížeč, kdykoliv 
 přijdete
• vyhýbá se odpovědi, když se
 zeptáte, co na počítači dělá

Proto je dobré:
• umístit počítač do místnosti, 
 kde máte dítě pod dohledem
• stanovit si pravidla užívání 
 počítače
• kontrolovat, co dítě na 
 internetu dělá a s kým si píše 
• zvážit používání programu, 
 který zabrání dítěti vstup 
 na nežádoucí stránky
 
Tomuto tématu se věnuje Ev-
ropský policejní úřad Europol, 
který spustil v roce 2017 kampaň  
s názvem #SayNo! („ŘEKNI NE!“), 
varující před znepokojivým rych-
lým nárůstem počtu případů se-
xuálního nátlaku a vydírání dětí 
v online prostředí a upozorňuje 
zejména na nebezpečnost on-
line komunikace. K této kampani 
bylo natočeno krátké video, kte-

zvědavosti nebo se cítí sami bez 
kamarádů. Bohužel většina ro-
dičů často ani neví o tom, že se 
chce jejich dítě setkat s virtuál-
ním kamarádem. Samozřejmě 
nemusí se stát nic hrozného, ale 
bohužel jsou známy i případy, 
kdy věc poté musela řešit policie. 
Rodiče by měli dětem vysvětlit, 
že taková setkání mohou být 
i nebezpečná. Nejvíce ohroženou 
skupinou jsou děti, především 
pak dívky ve věku od 12 do 15 let. 
Není dobré dětem zakazovat 
používání internetu, protože za-
kázané ovoce chutná nejlépe. Je 
však nutné stanovit si s dětmi pra-
vidla chování a používání inter-
netu. Seznámit je s nebezpečími 
a do určité míry také kontrolovat 
jejich chování. Buďte všímaví ke 
svým dětem, zajímejte se o to, co 
na internetu dělají, kolik času na 
něm tráví, na jaké chodí stránky  
a především jaké informace zve-
řejňují. V případě, že jsou ve 
skupině, kde komunikují s cizími 
lidmi, neměli by sdělovat žádné 
osobní informace, jako například 
kde bydlí, že jsou doma sami, 
jakou školu navštěvují nebo jim 
posílat svoje fotky. Poučte své 
děti, že nikdy nesmí přistoupit na 
setkání s cizí osobou, se kterou 
se seznámily na internetu. Ni-
kdy neví, kdo je na druhé straně. 

ré je možné shlédnout na inter-
netu po zadání hesla „Say no!“ 
případně „Řekni ne!“. 

Jsi oběť? Řekni si o pomoc. 
Nahlaš to!

   
Výzva Europolu těm, kteří se 
stali nebo se můžou stát cílem 
páchání této trestné činnosti 
je následující: „Neplať a nestyď 
se to ohlásit na Policii“. Pokud 
ti někdo bude vyhrožovat, že 
bude sdílet tvé fotky nebo video 
se sexuálním podtextem, když 
nepošleš peníze, postupuj násle-
dovně:
1.  Už nic dalšího nesdílej, nic 
 neplať. 
2.  Vyhledej pomoc. Nejsi sám. 
3.  Uchovej si důkazy. 
 Nic nevymaž.
4.  Přestaň komunikovat. 
 Odstav dotyčnou osobu.
5.  Oznam to na policii!              

por. Mgr. Lenka Dvořáková 
KŘPL, koordinátor 

prevence kriminality

Nebezpečí na internetu

Dámy a pánové, vážení občané, 
kamarádi a kamarádky, spo-
lupracovníci, kolegové z měst, 
obcí, kraje i ministerstev, Svaz-
ku obcí Peklo i LAGu Podralsko, 
Svazu měst a obcí, Sdružení 
místních samospráv, úředníci 
z Libereckého kraje, Městské-
ho úřadu v České Lípě, majitelé 
a pracovníci firem, státních or-
gánů, organizací, institucí, na-
dací, spolků, občanských sdru-
žení, představitelé církví, hasiči, 
policisté, vodohospodáři, lesáci, 
energetici a vůbec všichni, s ni-
miž jsem za 16 let ve funkci sta-
rosty Stružnice spolupracoval: 
děkuji. 

A přeji krásné Vánoce.
Jan Mečíř

PoděkoVáNí
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Celý název probíhající stavby 
je vlastně „Zvýšení bezpečnosti 
v obci – úprava křižovatky silnice 
č. II/263 a silnice č. III/2637, Velká 
Bukovina“ a jako zvýšení bezpeč-
nosti je třeba akci chápat. Výstav-
ba chodníků, míst pro přecháze-
ní i usměrnění provozu. Všichni 
známe pořekadlo „zvyk je želez-
ná košile“ a spousta řidičů stále 
zmenšené křižovatce nemůže 
přijít na chuť. Přitom její rozmě-
ry i úhly odpovídají všem před-
pisům a normám, dokonce byla 
provedena i praktická zkouška 
průjezdnosti traktorem s dlou-
hým přívěsem na balíky. Dosud 
se po onom rozlehlém prostran-
ství jezdilo stylem „jedu kde se 
vejdu“, řidiči neměli tušení, kam 
se zařadit při průjezdu křižovat-
kou a nezřídka byla k vidění i od-
bočující vozidla míjející se zcela 
nesmyslně a proti dopravním 
předpisům. 
 Prvotním impulsem k úpra-
vě křižovatky bylo vybudování 
chodníku k mateřské škole. To 
je dobrý počin a přínos bezpeč-
nosti neoddiskutovatelný. Avšak 
podmínkou přiznání dotace 
od SFDI bylo komplexní řešení 
křižovatky. Příprava projektu 
a následného podání žádosti, ke 
kterému došlo v lednu letošní-
ho roku, trvala již od jara 2015. 
Celková částka za tuto stavbu 
dle položkového rozpočtu sta-

vé čekárny s nerozbitným sklem 
a lavičkami. Prosím nezkoušejte 
odolnost skla. Je zde kvůli vaše-
mu pohodlí a nové zasklení by 
přistiženého vandala mohlo vyjít 
i na několik desítek tisíc korun. 
Jen si zkuste představit, že by 
kvůli vandalům byly na zastávce 
instalovány pouze přístřešky bez 
boční ochrany proti povětrnost-
ním vlivům, jako mají nově např. 
v Dolních Habarticích. Pokud ješ-
tě nebyly čekárny dodány, stane 
se tak v nejbližších dnech.
 Protože od uzávěrky po vydání 
každé tiskoviny uplyne zákonitě 
vždy několik dnů, mohu se dnes 
pouze dohadovat, v jaké fázi se 
právě nachází třetí z úseků stav-
by u bývalé čekárny. V den, kdy 
píši tento příspěvek, oné části 
také k dokončení příliš nechybí. 
Zaslechl jsem již několik negativ-
ních názorů na odstranění staré 
autobusové čekárny. I v tomto 
případě se odráží, že zvyk je že-
lezná košile. Boudička zde byla, 
tak proč tu nemá být dál a tím 
je konec s argumenty. Nápady, 
že se v budově bez připojení 
elektřiny a vody mohla prodávat 
zmrzlina, nebo být otevřena tra-
fika beru jako dobrý vtip. Nikdo 
z těch, kdo s podobným nápa-
dem přišel, otevřít takový provoz 
neměl v úmyslu. Zastupitelé obce 
žádné využití pro zbytečnou 
stavbu nenašli a rozhodli o její 

novená projektantem měla činit 
2,225.983,- Kč, výběrovým říze-
ním dodavatele stavby, kterého 
se zúčastnilo šest uchazečů se 
však snížila na 1,826.637,- Kč. Do-
tace od SFDI činí 85% z uznatel-
ných nákladů této částky, zbylých 
15% a neuznatelné náklady platí 
ze svého rozpočtu obec. Dotace 
SFDI nám byla tedy poskytnuta 
ve výši 1,579.000,- Kč a 15% podíl 
obce je 247.637,- Kč plus neuzna-
telné náklady. Výběrové řízení 
proběhlo v dubnu, koncem čer-
vence jsme obdrželi Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace a teprve na 
jeho základě jsme mohli předat 
staveniště, což se stalo 15. srpna.
V tu dobu dodavatel zažádal na 
Magistrátu města Děčín o Roz-
hodnutí o zvláštním užívání sil-
nic, které mu Odbor správních 
činností vydal 1. října. Až od té 
chvíle mohla firma VF SITE s.r.o. 
začít se stavbou.
 V době uzávěrky Regionálního 
zpravodaje je již takřka dokon-
čená strana od křižovatky k MŠ, 
kde chybí osadit dopravní znače-
ní a zábradlí podél části chodníku 
v zatáčce křižovatky. I protilehlá 
strana s autobusovým zálivem je 
skoro hotová. Přeložení zastávky 
je plánované na 28. 11. takže ve 
chvíli, kdy čtete tento článek, je 
jistě autobusová zastávka v pro-
vozu. Předpokládám, že na svém 
místě stojí i obě nové autobuso-

demolici. Odstraněním čekárny 
se otevřel rozhled do křižovatky 
a po dokončení parkových úprav 
bude místo daleko krásnější.
 V tuto pokročilou roční dobu 
je termín dokončení křižovatky 
otázkou spíše počasí, než čeho-
koli jiného. Asfaltovat a betono-
vat v mrazu se příliš nedá, takže 
rozhodnutí zda se otevře čtvrtá 
etapa stavby u hostince je pod-
míněno příchodem zimy. Zatím 
se předpokládá přerušení prací 
s napadnutím sněhu nebo s ná-
stupem trvalých mrazů a dokon-
čení akce na jaře.

Roman Vojta
místostarosta obce 

Velká Bukovina

Úprava křižovatky Velká Bukovina

VzPoMíNka
Dne 18. listopadu tohoto roku 
by se dožila 90 let a 29. téhož 
měsíce uplynulo 15 let od úmrtí 
paní Emilie Mečířové. Původem 
z Úval u Prahy, přestěhovala se 
po válce se svými rodiči v 17 le-
tech do Stružnice, tak jako řada 
rodin z Českobrodska. Dlouhá 
léta pracovala v českolipské Va-
gónce, od roku 1969 až do od-
chodu do důchodu byla tajem-
nicí MNV Stružnice. Kdo jste ji 
znali, prosím, vzpomeňte.

Syn Jan s rodinou



4/2018-8- Ze života města a obcí

Hlavním cílem projektu 
je zabezpečení bezpeč-
nosti dopravy a bezba-
riérovosti pro všechny 
účastníky provozu v obci 
Horní Police, zejm. děti, 
chodce a cyklisty. Dalším 
důležitým kladným fak-
torem je dopad na zklid-
nění provozu v obci. 

Touto cestou bych ráda 
poděkovala paní Petře 
Kalinové, která mi po-
mohla zpracovat žádost 
o platbu o dotaci a zpra-
covat zprávu o realizaci 
projektu ,,Bezpečný pří-
stup žáků k základní ško-
le Horní Police“.

Marie Matysová

Školství

Podzimní dílnička ovoce místo bonbonů

Drakiáda 

Vytvořit si pomocí maminky podzimní dekoraci měly možnost děti 
z Mateřské školy ve Velké Bukovině. Zájem o tvořivé dílničky u rodi-
čů i dětí stále stoupá, proto naše školka připravila pro své děti s rodiči 
tvořivé odpoledne. Děti stříhaly, lepily, maminky pomáhaly s tavnou 
pistolí. Domů si pak odnesly podzimní svíčku, věnec z papírového listí 
nebo pavoučka plného bonbonků. Určitě zopakujeme další tvoření – 
s jarní a velikonoční tématikou.

Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ Velká Bukovina

Milí rodiče, v letošním roce jsme Vás oslovili s prosbou o podporu 
zdravého životního stylu u dětí v naší mateřské škole a snížili tak spo-
třebu rafinované cukru prostřednictvím bonbonů a dalších cukrovi-
nek. Cílem naší společné snahy je zvýšení obliby produktů z ovoce 
a zeleniny a přispět tak k trvalému zvýšení vitamínů, vytvořit stra-
vovací návyk ve výživě dětí,  zlepšit zdravotní stav mladé populace 
a bojovat proti epidemii dětské obezity. Chtěli bychom Vám touto 
cestou poděkovat za spolupráci a podporu této naší společné cesty, 
neboť už nyní nese vaše snaha výsledky a většina dětí si raději po-
chutná na ovoci než na cukrovinkách.

Za celý kolektiv mateřské školy děkuje 
Bc. Lída Barvínková

Předposlední víkend v říjnu jsme společně s rodiči vyrazili na kopec 
v Malé Bukovině pouštět draky. Sešlo se nás opravdu hodně a vítr 
nám přál. Soutěžili jsme o nejkrásnějšího, nejvyššího draka v obla-
cích, a bohužel i nejvíc zamotaného draka. Pro rodiče i děti byl na-
chystán teplý čaj a něco malého k zakousnutí.Děti si odnesly nejen 
odměny, ale určitě i krásný zážitek.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina
 

…
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Podzimní soutěž v MŠ Halloweenské tvoření 
v MŠ StružniceV říjnu proběhla v naší MŠ Žandov soutěž: „O nejhezčí podzimní deko-

raci“. Velice nás potěšila hojná účast soutěžících. Ukázalo se, že rodiče 
dokáží se svými dětmi vytvořit nádherné výrobky plné fantazie a z růz-
ného materiálu. Jeden krásnější než druhý. Na pomoc při hodnocení 
jsme si pozvali i děti a personál ze ZŠ Žandov, aby byly výsledky hlasová-
ní co nejspravedlivější. Nakonec byly tři nejkrásnější výrobky odměněny 
věcnými cenami, ale drobné odměny dostali všichni, kdo se zúčastnili. 
Chtěli bychom poděkovat všem rodičům za skvělou účast a těšíme se na 
další spolupráci :-) Za kolektiv MŠ Žandov Eva Svobodová 

Jedno říjnové odpoledne jsme se společně  s rodiči a dětmi sešli na pod-
zimním výtvarném tvoření. Snahou bylo vyrobit z bílých kulatých papí-
rových lustrů z IKEI halloweenskou dekoraci. Zájem rodičů byl veliký, ve 
třídě to pomalu začalo houstnout a nám pomalu začaly docházet žid-
ličky, štětečky. Ale na každého se dostalo a během chvilky nás pohltila 
příjemně tvořivá atmosféra, při které se malovalo, sušilo, stříhalo, lepilo 
a povídalo. Heslo našeho odpoledne znělo: „Oranžová je dobrá!“ Takže 
v zápalu pro věc se oranžová barva objevovala nejen na výrobcích, ale 
i na dveřích, dětem na tričku, mamince na kabelce, tatínkovi na riflích, 
paní učitelce na mobilu. Ale brali jsme to s humorem! Po půlhodince 
usilovné práce se nám pod rukama začaly zjevovat krásné nápaditě zdo-
bené dýňové lampiony. Nakonec si děti do dýně připevnily elektrickou 
svíčku a s velkou neskrývanou radostí si je odnášely domů. Děkujeme 
maminkám i tatínkům, že si udělali čas a přišli k nám do naší školky strá-
vit příjemné podzimní odpoledne. Kolektiv MŠ Stružnice

Halloween v mateřské škole
Halloween je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, a je to 
většinou v anglicky mluvících zemích. U nás nemá dlouhou tradici, ale 
stále větší oblibu. Proto se paní učitelky naší mateřské školy rozhodly 
uspořádat pro děti ,,halloweenské dopoledne“. 

Přípravy na Halloween probíhaly ve všech třídách. Pod dětskými ručič-
kami vznikaly výrobky, jimiž jsme vyzdobili třídy, nikde nesměly chybět 
tematické výrobky jako např. pavouci, duchové, dýně a netopýři. Děti 
ze třídy koťátek pro své kamarády upekly občerstvení v podobě čaro-
dějných prstů, keksů a perníčků. 
A co se tedy dělo v daný den ve školce? Již od rána paní učitelky ví-
taly děti v maskách, ač některé masky byly opravdu strašidelné, pro 
děti bylo milé zjištění, když právě pod onou maskou se skrývá jeho 
kamarád.
Zahájení proběhlo na sále v Koruně, kde bylo pro děti připraveno něko-
lik herních disciplín jako např. čarodějný slalom, netopýří hnízdo, trefte 
duchy, barevní netopýři a jiné. Po průvodu masek za hudby Jede, jede 
mašinka se děti občerstvily a znovu se ponořily do rytmu hudby. 
Tímto chceme poděkovat maminkám, které se zapojily do hallowen-
ského pečení a přispěly nám různými dobrotami. Rovněž patří velké 
díky městu Žandov, za propůjčení prostor v městském úřadě Koruna 
a panu Bohuši Maturovi za hudební doprovod, který nás doprovázel 
celou akcí. Doufáme, že to nebyl poslední Halloween ve školce a že se 
ty následující vydaří tak, jako ten letošní. 

MŠ Žandov
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Halloweenská pyžamková noc v MŠ Stružnice
Sešli jsme se ve školce v dost ne-
obvyklém čase a to navečer. Jak 
jsou děti zvyklé, i teď se rozlou-
čily s maminkami, které ovšem 
uvidí až druhý den! A to je vel-
ká zkouška nejen pro děti, ale 
i pro jejich rodiče, zda odloučení 
zvládnou. 

Dobrou náladu nám hned na 
úvod naší halloweenské oslavy 
navodila veselá divadelní pohád-
ka s názvem „Horor o Červené 
karkulce – zombici“. Už dlouho 
jsme se tak nezasmáli!  Potom se 
ve školce objevilo strašidlo zaha-
lené do fialového prostěradla se 
svítícíma očima, které nás pozva-
lo na školní zahradu. Ta však už 
byla pokryta černo černou tmou. 
Děti musely projevit notný kus 
odvahy při plnění nachystaných 
úkolů. Takže jste mohli slyšet 
strašidelné písničky nebo hrůzo-

v trávě. Náročným úkolem bylo 
najít si svou vlastnoručně vyrobe-
nou lucerničku ukrytou v trávě. 
Na konci odvážné cesty na nás 
čekala truhlice plná pokladů. Ale 
co je v ní ukryté, se dozvíme až 
po halloweenské večeři. Podáva-
ly se krvavé špagety! Nebojte se, 
kečup se tak na špagetách pouze 
tvářil. Tím ale strašidelný večer 
neskončil. V komunitním kruhu 
se rozdělovaly drobné dárečky 
z nalezené truhličky. Na konec 
děti čekala poslední nejodvážněj-
ší zkouška. A to strčit ruku do čer-
né rakve plné slizu a vytáhnout si 
pavoučí drahokam. Vypadalo to 
na poměrně jednoduchý úkol, 
ale některé děti to zvládly až na 
třetí pokus. A protože se nám 
ještě spinkat nechtělo, zkoušeli 

strašné kvílení, houkání, zvuky 
upírů, hejkalů a dalších strašidel. 
Také jsme počítali zavěšené pa-
vouky ve větvích keřů nebo hle-
dali blikající náramky poztrácené 

jsme si každý vytvořit pavučinu 
pro pavouky z truhly. Na co jsme 
se ale nejvíce těšili? No přece na 
pyžamkovou diskotéku! Za bliko-
tu baterek děti řádily a dováděly 
ještě dlouho do noci. Pak jsme se 
zachumlali do spacáčků a sladce 
usnuli. Kdo si myslí, že nocí vše 
končí, je na omylu! Ráno nás če-
kala snídaně v podobě strašidel-
ného perníku s duchy, netopýry 
a dýněmi. Pak jsme si ještě celé 
dopoledne vyprávěly o tom, jak 
jsme si letošní halloweenskou 
noc báječně užili! 

Děkujeme našim paním kuchař-
kám a maminkám za výbornou 
snídani.

Kolektiv MŠ Stružnice

Podzimní tvoření ve 
škole Žandov

Podzimní období se vyznačuje nejen krásnými barvami, ale i spous-
tou přírodnin. Listy, různé plody,ovoce,dýně, mechy,houby- to vše 
se o přírodě dozvídáme v hodinách Prvouky a Přírodovědy.  Učíme 
se o lese, rostlinách a živočiších a jejich vzájemných vztazích. V rám-
ci mezipředmětových vztahů  tyto znalosti přenášíme i do Výtvarné 
výchovy a Pracovních činností.Tvořili jsme výtvarné práce z listů, vy-
tvářeli mandaly z přírodnin, lesní skřítky z klacíků, různé stavby pro 
lesní obyvatele. Kreslili jsme  a malovali podzimní práce v zahradě 
a na poli,pouštění draků, ovoce a zeleninu, tvary a barvy listů. Poma-
lu se podzim vystřídá se zimou a nás čeká náročné, ale i nejkrásnější 
období roku- vánoční svátky. A s nimi vánoční tvoření a krásné akce 
pro děti i rodiče.

Hlaváčková Hana,učitelka ZŠ

Volba povolání
Vycházející žáky ZŠ Horní Police čeká první důležité rozhodnutí – 
výběr školy, ve které budou pokračovat ve svém vzdělání. Někte-
ří jsou na začátku školního roku už rozhodnutí, mnozí ale nemají 
vyhraněný zájem a také se často liší jejich představy od představ 
rodičů. Snažíme se jim proto pomáhat získávat informace a orien-
tovat se v nabídce oborů a škol. Jednou z forem je návštěva burzy 
škol v České Lípě. 

V tomto školním roce jsme mohli díky dotaci od Libereckého kra-
je na dopravu navštívit i veletrh z oblasti vzdělávání a pracovních 
příležitostí EDUCA MYJOB v Liberci. Zde žáci poznali i školy a obo-
ry, které  v nejbližším okolí nejsou. Děti byly také na Úřadu práce 
Česká Lípa. Zdejší pracovnice mají připravený kvalitní informační 
program pro vycházející žáky. Na všechny tyto akce jsme vzali i žáky 
z osmé třídy, abychom jim usnadnili rozhodování v příštím roce.

Mgr. H. Havlíková
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Letošní podzim byl velice teplý 
a slunečný. A přestože se nám 
v předešlých letech osvědčilo pře-
souvat výlety na pozdější měsíce, 
až se nové děti zadaptují, letos 
jsme pěknému počasí neodola-
li a vypravili  se s úplně všemi 
(i dvouletými) dětmi. Kam? Na 
Kozí farmu Nový Dvůr.

Na cestu jsme se pečlivě připravo-
vali a do svých batůžků přibalili 
i různé dobroty pro zvířátka. „Už 
je tady autobus, hurááá vyráží-
me!“  Na farmě nás přivítaly nejen 
všudypřítomné kozy, ale také koč-
ky, psi, ovce, slepice, králíci, husy, 
kachny. Po krátkém občerstvení 
a spravedlivém rozdělení dobrot 
mezi všechna zvířata jsme se za 
doprovodu sluníčka vydali na vý-
pravu okolo kozích ohrad do míst 
zvané Karba. Sledovali jsme volně 
se pasoucí kozy, které mečely na 
pozdrav a svými zvonky nám cin-
kaly na cestu. Dál nás naše nožky 
vedly po vyšlapaných stezkách 
podél potoka, přes krásně zbarve-
ný les, kolem vysokých skal až do 

zámeckého parku v Zahrádkách. 
Cestou jsme pozorovali krásnou 
přírodu, sbírali kaštany, barevné 
listy, poznávali přírodniny, zdo-
lávali přírodní terén, hráli si a vy-
právěli. A když už to vypadalo, že 
neujdeme ani krůček, dětem opět 

stupně  projekt zaměřený na 
tuto etapu v historii našich dě-
jin. 
Žáky jsme rozdělili do čtyř věko-
vě smíšených skupin. Skupiny se 
postupně vystřídaly na čtyřech 

nalil sílu do žil pobyt na dětském 
hřišti. Zde děti zdokonalovaly své 
lezecké dovednosti, houpaly se 
na různých houpačkách nebo se 
klouzaly na klouzačce. Za zpěvu 
oblíbených písní nás autobus do-
vezl zpět do školky na oběd. Po 

stanovištích, kde pro ně byly 
připraveny tematicky různorodé 
činnosti. Během projektu tak žáci 
řešili úkoly zaměřené na změny 
na mapě Evropy po 1. světové vál-
ce, na osobnost M. R. Štefánika 

takovém výletě, se dětem odpole-
dne krásně spinkalo. Snad si o vy-
dařeném výletě nechaly něco pěk-
ného zdát! Děkujeme firmě Sauer 
za finanční dar, kterým jsme uhra-
dili dopravu na tento výlet.

Kolektiv MŠ Stružnice

a československé legie v Rusku. 
Každá skupina musela také na-
psat slova naší hymny. Další část 
byla výtvarná. Děti měly za úkol 
výtvarně zpracovat téma Kde do-
mov můj. Ve třetí části se žáci se-
známili se životem před sto lety. 
Čtvrtá část se nesla v duchu hes-
la Ve zdravém těle zdravý duch 
a připomněla sokolské tradice. 
Děti plnily různé sportovní dis-
ciplíny. Velice nás potěšilo, že si 
děti pomáhaly, fandily si a hlav-
ně se ve všech skupinách zapojili 
úplně všichni. Celý projekt byl zá-
roveň i soutěží. Nejlepší skupině 
pomohlo k vítězství to, že  její 
členové správně napsali slova 
hymny.
Vzhledem k tomu, že se projekt 
věkově smíšených skupin podařil, 
určitě připravíme další, protože 
kromě vědomostí tak děti získá-
vají důležité sociální dovednosti.

Mgr. H. Havlíková
ZŠ Horní Police

Barevný podzim jsme oslavili výletem!

100. výročí vzniku Československa

Naše země si letos připomíná 
sté výročí vzniku samostatného 
Československa. Chtěli jsme si 
se žáky tento významný počin 
také připomenout, proto jsme 
připravili pro žáky druhého 
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Jako každý rok jsme zahájili 
celoroční sběr starého papíru, 
baterií a malých elektrospotře-
bičů, které předáváme školnímu 
recyklačnímu programu „Re-
cyklohraní aneb ukliďme svět“ 
pro recyklaci a opětovné využití 
materiálů při výrobě spotřebičů 
nových.

Také měli žáci do konce října 
možnost donést do školy nasbí-
rané kaštany, které jsme předa-
li místním myslivcům, s který- 
mi pravidelně spolupracuje-
me při vzdělávacích akcích. Ti 
jimi v zimě přilepší divoké zvěři 
v okolních lesích. 

Dne 15. 10. 2018 také proběhlo 
na naší škole projektové dopo-
ledne na téma Třídíš, třídím, 
třídíme. Shlédli jsme více jak 
půlhodinový dokumentární 
film od společnosti EKO-KOM, 
zabývající se tříděním, recyklací 
a zpracováním odpadů a obalů. 
Následovala interaktivní hra od 
Recyklohraní, ve které jsme se 
snažili roztřídit virtuální nelegál-

loroční program, který probíhá 
v rámci školní družiny, hlavně 
s žáky 1., 2., a 3. ročníku. Žáci ka-
ždý měsíc pracují na „Naší encyk- 
lopedii živočichů“ 

Jak to vlastně probíhá? Kaž-
dý měsíc je vybráno zvíře žijící 
ve volné přírodě, o kterém se 
toho snažíme zjistit co nejvíce. 
Fotky a nejrůznější informace, 
které vyhledáváme na interne-

ní skládku v lese, takže žáci už 
vědí nejen, jak třídit běžné věci 
jako PET lahve nebo noviny, ale 
i kam odvést elektrické spotře-
biče, co s žárovkou, starým ko-
bercem, oblečením či knihami. 
Dopoledne jsme zakončili třídí-
cím pexesem, několika pracovní-
mi listy a kvízem, kde si žáci své 
nové vědomosti mohli ověřit.
Největší novinkou v oblasti envi-
ronmentální výchovy se stal ce-

tových stránkách, si vyvěsíme 
na nástěnku ve školní družině 
a shlédneme krátké dokumenty 
o jejich životě či místě kde žijí. 
Na konci měsíce žáci vyberou 
nejdůležitější informace a něko-
lik obrázků zvířete a vše nalepí 
do připravených listů, ze kterých 
se postupně stává NAŠE ENCYK-
LOPEDIE ŽIVOČICHŮ.

Žáci si nevyrobí pouze knihu, 
ale sepíší tím i seznam zvířat, 
kvůli kterým bychom se měli 
zamyslet nad naším chováním 
vůči naší planetě a vším, co na 
ní je. Seznam zvířat, kvůli kte-
rým bychom měli třídit odpady 
a následně je recyklovat, nebalit 
potraviny do zbytečných plastů, 
omezit kácení deštných pralesů 
a přílišné znečišťování oceánů 
a celkově se snažit o co nej-
menší ekologickou stopu. Naše 
encyklopedie živočichů bude 
k nahlédnutí kdykoli ve školní 
družině a příležitostně při akcích 
školy. 

Kateřina Rosáková, 
asistentka

Co se událo nového na naší škole 
v oblasti environmentální výchovy?

Sport v ZŠ Horní Police 
Jako v předchozích letech, tak 
i v letošním školním roce se již 
tradičně naše škola zúčastnila 
Školní futsalové ligy v obou vě-
kových kategoriích. 

Starší chlapci z 8. a 9. ročníku 
odehráli úvodní kolo na za-
půjčeném multifunkčním hři-
šti v Žandově dne 23. 10. 2018, 
z něhož sice nepostoupili, ale 
prezentovali se i tak velmi kva-
litním sportovním výkonem 
a donutili soupeře, aby si po-
stup do dalšího kola zasloužil. 

Mladší reprezentanti z 6. a 7. 
ročníku v Děčíně dokázali svou 
snahu přetavit i do povedených 
výsledků, když své síly poměřili 
s žáky z děčínských základních 
škol Dr. M. Tyrše, Máchovy, Ka-
menické a ze ZŠ Benešov nad 
Ploučnicí, a s přehledem postou- 

z Dolní Poustevny, ze ZŠ Varns-
dorf (náměstí E. Beneše) a od-
vetu s děčínskou ZŠ Kamenická, 

pit do dalšího kola z krásné-
ho druhého místa. Napříště se 
mohou těšit na utkání s týmy 

které se odehrají v polovině 
prosince ve Varnsdorfu.

Mgr. Jan Kacafírek

Porada před rozehrou…. A pozor, snažíme se být genderově vyvážení…
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Tonda obal Drakiáda v MŠ 
Horní PoliceDne 19. listopadu naši školu ZŠ Žandov navštívil lektor se školním 

programem Tonda Obal na cestách.
Přednáška o třídění a recyklaci odpadu byla dalším přínosem pro naše 
žáky. Děkujeme lektorovi za podrobný výklad, ukázky a pomůcky, 
které děti velice motivovaly zapojit se do programu. Cílem naší školy 
a rodičů je naučit novou generaci od útlého věku získat návyk třídit 
odpad a pochopit třídění a recyklaci odpadu, šetřit přírodu a chovat 
se k ní tak ,abychom přežili. Jsme přesvědčeni, že jsou naši žáci dobře 
informováni a vedeni k odpovědnému chování v dalším životě.

Jiřina Žiaková, asistentka

Ačkoliv nám při dopolední drakiádě v MŠ počasí nepřálo, mlha se po-
valovala údolím, po louce a vítr moc nefoukal, ani přes tato úskalí ne-
chybělo dětem nadšení a snažily se dostat dráčky,  co nejvýše to šlo. 
A každý poletující drak jim udělal velikou radost. Budeme doufat, že 
příští rok nám bude počasí více nakloněno.

Petra Potenská, učitelka MŠ Horní Police

V naší škole jsou dvě oddělení 
školní družiny s celkovým po-
čtem padesáti žáků. Jednotlivé 
činnosti jsou zaměřeny na roz-
voj každého jedince s ohledem 
na individuální schopnosti. Učí 
se hlavně vzájemné toleranci, 
zapojování do společných her 
a soutěží. V případě prvňáčků 
se pak jedná o lepší adaptaci 
v novém prostředí školy.
Celoročním tématem je puto-
vání po Evropě. Děti se samy 
zapojují sháněním zajímavostí, 
kvízů, obrázků, a tak se dětem 
získané informace ukládají při-
rozeně do podvědomí. Jde pře-
devším o rozšiřování vlastního 
obzoru, orientaci v běžném 
životě a vytváření zájmů. Jed-
notlivé výchovy se vzájemně 
prolínají a v rámci možností 
a hezkého počasí jsme do po-
sledních slunečních dní aktivně 
využívali čas hrou na školní za-
hradě, dětském hřišti.

Návštěvou zdejší ZUŠ byly dě-
tem ukázány možnosti pro roz-
víjení jejich talentu a správného 
využití volného času. Neméně 
důležitá byla domluvená pro-

hlídka zdejšího městského úřa-
du a jeho důležitost všeobecně. 
Podzimní atmosféru umocnila 
prohlídka zahradnictví, prová-
zená zajímavým výkladem. Tvo-

říme, soutěžíme a zkrášlujeme 
si prostředí, ve kterém trávíme 
společně čas. 

Ivana Libichová
vychovatelka

První čtvrtletí ve školní družině

Více fotografií lze shlédnout na www.zszandov.cz
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Projektový den s přespáním v MŠ H. Police,
Halloweenská zábava pro žáky ŠD

Dne 2. 11. 2018 se žáci školní dru-
žiny zúčastnili projektového dne 
HALLOWEENSKÁ ZÁBAVA. Celý 
týden před vyvrcholením tohoto 
projektového dne se žáci ve škol-
ní družině připravovali na páteč-
ní odpoledne a večer. Vyráběli 
si masky a kostýmy, malovali 
a kreslili obrázky spojené s Hal- 
loweenem. Žáci se sešli v mateř-
ské škole, ale ještě než došlo na 
Halloweenskou zábavu, před-
cházela této akci Drakiáda. Poté 
jsme se vraceli do mateřské ško-
ly, kde se žáci převlékli do kos-
týmu a namalovali si strašidelné 
obličeje. Byly vyhlášeny soutěže 
o nejhezčí obrázek strašidla, 
zombíka či mumie, nebo ducha. 

V listopadu jsme si do naší školní družiny již po druhé pozvali dob-
rovolné hasiče z obce Kravaře. Na toto setkání se žáci velice těšili 
a hasiči jim přivezli ukázat zásahové vozidlo CAS 24 MAN. Na škol-
ní zahradě nám hasiči ukázali veškeré vybavení a techniku, kterou 
používají. Žáci naslouchali s velikým zaujetím zajímavému výkladu 
a dostali spoustu užitečných rad, jak se chovat v nebezpečných situ-
acích. Hasiči nechali žáky vyzkoušet, jak se dává vakuová dlaha, jak 
je těžký dýchací přístroj a také si mohli zkusit práci s vyprošťovacím 
zařízením. Po krásné besedě na nás čekalo překvapení. Kdo měl zá-
jem, mohl se svézt v hasičském autě a zkusit si, jaké to je, jet k zá-
sahu. Všem se toto odpoledne moc líbilo a budeme se těšit na další 
spolupráci. A zároveň patří velké poděkování za krásné odpoledne 
a obětavou práci hasičům.

Michaela Šimonková, vychovatelka MŠ Horní Police
 

si žáci vyráběli strašidelné lucer-
ničky. Soutěže byly v družstvech. 
Soutěžilo se v hodu dýní na stra-

Protože všichni malovali krásně 
a nedalo se vybrat, nakonec zví-
tězilo osm obrázků. Na památku 

šáky z toaletních papírů nebo 
omotávání toaletním papírem 
jako mumii. Kolem 20. hodiny 
vypukla strašidelná diskotéka, 
díky které se protančili do 21. 
hodiny. Kdo ještě stále nebyl 
unavený, mohl koukat na fil-
movou pohádku Nekonečný pří-
běh. Poté následovala hygiena 
a šupky do hajan. Domů si žáci 
odnášeli nejen strašidelnou lu-
cerničku a společnou fotografii, 
ale i spoustu krásných zážitků.  
Fotogalerie: (více fotografií 
naleznete na stránkách www.
mshornipolice.cz)

Bc. Pavla Hlůžková, učitelka/vy-
chovatelka MŠ Horní Police

Již čtvrtým rokem jezdíme na celorepublikové klání ve 
florbalu. V loňském roce nám firma Sauer ze Žandova 
darovala sponzorským darem dresy. Na brankařský dres 
přispěl pan Běla z Jezvé.  Žáci měli velkou radost, že 
mohou tyto dresy vyzkoušet. 
Velmi rádi se zapojujeme do sportovních akcí. Každý 
rok z naší školy jede družstvo chlapců a družstvo dívek. 
V letošním roce se v okresním kole účastnilo více škol 
než jiné roky. S chlapci jsme jeli ve čtvrtek 8. 11. 2018. 
Máme družstvo začínajících, a proto je pro nás 5. místo 
úspěchem. Dívky jedou ve středu 21. 11. 2018. Budeme 
jim přát mnoho sportovních úspěchů. 
Odměnou všem školám je příjemný sportovní zážitek. 
Každá škola získává vybavení na florbal. V letošním 
školním roce to budou brankařské přilby. 

Lenka Kolstrunková, ředitelka

Odpoledne s hasiči ve ŠD Horní Police

Sportujeme pro radost
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Rok 2018 se chýlí ke svému konci 
a přišel čas k malému ohlédnutí. 
Jaký byl tento rok v naší ZUŠce? 
Byl plný dobré nálady, pečlivé 
práce učitelů a žáků, zkrátka byl 
úspěšný. Naši žáci vzorně repre-
zentovali školu v soutěžích, v hu-
debním oboru si „vyhráli“ před-
ní místa v okresních a krajských 
kolech Národní soutěže ZUŠ ČR. 
Tanečníci se blýskli v regionál-
ních soutěžích a výtvarníci spo-

lo málo během týdne, pro zpes-
tření výuky jsme pro naše žáky 
organizovali víkendové výtvarné 
a hudební dílny. 

I když nový rok jen polehouč-
ku klepe na dveře, my už se na 
něj pilně připravujeme. Pro nás 
bude rok 2019 významným ro-
kem, budeme slavit 30 let od za-
ložení Základní umělecké školy 
v Žandově. Protože je to ještě 

mladice, oslavíme její narozeni-
ny tancem, zpěvy a vás všechny  
již nyní srdečně zveme k osla-
vám. 

V závěru končícího roku děkuje-
me za vaši přízeň a přejeme klid-
ný adventní čas, krásné prožití 
vánočních svátků a šťastný rok 
2019.

Vaše ZUŠ Žandov

luvytvářeli se základními umě-
leckými školami českolipského 
okresu Putovní galerii, která 
bude v Žandově k zhlédnutí 
v červnu 2019. Připravili jsme 
celou řadu kulturních a koncert-
ních vystoupení, kromě našich 
tradičních koncertů to byla pre-
miéra Koncertu učitelů, vánoční 
představení České mše vánoční 
J. J. Ryby a společně s vámi jsme 
vynesli Moranu. Aby toho neby-

Malé ohlédnutí ze ZUŠky
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 Zdravý životní styl v naší škole
me vynechat. Během projektového dopoledne žáci shlédli prezentaci 
na téma potraviny a pitný režim. Poté sestavovali tzv. potravinovou 
pyramidu a vyplnili krátký test týkající se zdravé výživy. Projektový 
den jsme zakončili prezentací na téma zdravý pohyb, protože nejen 
zdravá strava, ale i zdravý pohyb je součástí zdravého životního stylu.

Lenka Bendová, asistentka

Spolupráce s myslivci
Velmi dobrou spolupráci má 
naše škola s místním spolkem 
myslivců ve Stružnici. Pravidelně 
se setkáváme a pořádáme spo-
lečné akce. Chodíme ke krmelci, 
sbíráme kaštany a pokaždé se 
dozvíme spoustu věcí o zvířát-
kách. 

V letošním roce jsme nasbírali 
770 kg kaštanů a žaludů. Vše si 
myslivci postupně odvezli pro 
zvířata. Na konci října, při vyhlá-
šení výsledků, byl každý účastník 
odměněn malou odměnou. V pá-
tek, na konci října, jsme pořádali 
společnou první akci s myslivci.  
Nejdříve jsme šli společně ke kr-
melci, kde jsme přidali krmení pro 
zvířátka a pak nás čekalo opéká-
ní buřtů a beseda, při které jsme 
se dozvěděli spoustu zajímavostí 
o jelenech a srnkách. Prohlédli 
jsme si jelení a dančí parohy.  Po 

vahy a pohádku na dobrou noc. 
Tento krásný den jsme zakončili 
spaním ve škole. 

návratu jsme se převlékli do ma-
sek, zatančili si na malé diskotéce 
a užili si strašidelnou stezku od-

V sobotu ráno si pro nás přijeli 
rodiče. 

Lenka Kolstrunková, ředitelka

Svatý Martin přijede na bílém koni, jak praví pranostika. Ta se ov-
šem letos nesplnila. Přesto jsme si ve školce v Horní Polici sv. Marti-
na oslavili. A to pečením svatomartinských rohlíčků, které udělalo 
radost všem dětem. Snad se brzy ukáže i ten sníh.

Bc. Pavlína Hlavničková, učitelka MŠ Horní Police

Svatý Martin na bílém koni

V letošním roce se v naší škole více věnujeme zdravému životnímu 
stylu. Rámci tohoto kroužku si žáci jedno odpoledne připravili zdra-
vou svačinku. Z pečlivě vybraných ingrediencí si sami udělali tvaro-
hovou pomazánku, kterou namazali na celozrnné bagety a ty si pak 
ještě nazdobili zeleninou podle své chuti a fantazie. Pak si upekli su-
šenky z ovesných vloček, kokosu a medu. Ani teoretickou část nesmí-
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Pod pěti kruhy Setkání se seniory 
v dd v České LípěNaše škola se zapojila do olympiády vyhlášené LAG Podralském. 

Otázky z okruhů matematiky a člověk a jeho svět vyplňovali žáci 
formou testu. Samostatně vypracovali vyprávění a zhotovili obrázek 
na různá témata. Za našI školu nás reprezentovali tito žáci: Jaroslav 
Šafařík, Jana Moravcová a Natálie Štruplová, Tereza Bendová, Matěj 
Hýsek a Irenka Šafaříková. Všichni dosáhli vynikajících výsledků a zís-
kali diplom a malou odměnu. 

Lenka Kolstrunková, ředitelka

Mateřská škola se zapojila do projektu „MEZI GENERACEMI“. V tom-
to projektu se bude i nadále pokračovat v pravidelném setkání seni-
orů a dětí. Protože vidět šťastné děti a šťastné seniory je kouzelné. 
5. 11. 2018 dopoledne se nám krásně podařilo propojit obojí, potěšit 
seniory naším vystoupením a poté s nimi vyrábět muchomůrky a šát-
ky s obtisky listů. Dětem i seniorům se tato aktivita velmi líbila a my 
víme, že se zase za nimi vrátíme s vánočním vystoupením. 

Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police

Klidné prožití vánoční pohody 
a šťastný nový rok 2019
přejí zaměstnanci a žáci

Základní školy Stružnice.
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Spolupráce s malotřídkou v Novém Oldřichově
V září jsme se rozhodli, že se 
více seznámíme s žáky z jiné 
malotřídní školy. V průběhu 
školního roku budeme spolu 
pořádat různé naučné a odpo-
činkové akce.  První akcí bylo 
„Hallowenské spaní v Novém 
Oldřichově“. Protože byly  pro-
blémy s dopravou,  mohl jet 
z naší školy omezený počet 
žáků. Hasiči z Nového Oldři-
chova pro nás přijeli svým mi-
krobusem. Nejdříve jsme šli na 
společný lampionový průvod 
po Novém Oldřichově. Na sále 
ve CVAK Centru nás čekala pro-
menáda v maskách a malá dis-
kotéka. Součástí programu byla 

verzity v Ústí nad Labem. Ještě 
nás čeká společné vědomostní 
klání v matematické, finanční 
a čtenářské gramotnosti a envi-

bublinková show a kouzelník. 
Po večeři nás čekala strašidelná 
pohádka na dobrou noc. Ráno 
po snídani nás odvezli hasiči 
zpět do školy. V průběhu akce 
byli žáci odměněni za masky, 
za tanec a za nejlepší lampion. 
Další akcí bude společná  ná-
vštěva planetária v Praze, kte-
rou připravujeme na jaro. Spo-
lupráce spočívá i ve společném 
vzdělávání a využívání výpočet-
ní techniky. Paní učitelka Petří-
ková byla v Novém Oldřichově 
na semináři k robotice ve vyučo-
vání. Budeme se snažit zapojit 
se co nejdříve. Tato akce je pod 
záštitou Vysokoškolské Uni-

ronmentální oblasti. Zajímavou 
a zábavnou formou se dozvíme 
spoustu nových poznatků.

Lenka Kolstrunková, ředitelka

Školství

Usnesení

ŽANDOV
Usnesení z ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva města Žandova dne  
29. 10. 2018. 

Zastupitelstvo města Žandova na 
svém zasedání přijalo následující 
usnesení:
Schválilo:
Program ustavujícího zasedání 
s formální úpravou v bodu 7-9. Taj-
ný způsob volby starosty, místosta-
rosty a dalších členů rady města.

ŽANDOV
Usnesení z 1. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo 
dne 12.11. 2018 od 18. hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu 
v Žandově.

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

zápisu a doplněný návrh progra-
mu jednání.

b)  Rozpočtové opatření č.6/2018.

HORNí POLiCe
Na svém 40. zasedání ZO Horní 
Police konaného dne 26. září 2018 
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 

HORNí POLiCe
Na svém ustavujícím zasedání ZO 
Horní Police konaného dne 1. lis-
topadu 2018 od 18 hod. na obec-
ním úřadě v Horní Polici v souladu 

Určilo:
Ověřovatele zápisu, zapisovatele 
a členy volební komise. Počet členů 
rady města 5. 2 dlouhodobě uvolně-
né členy zastupitelstva města, kte-
rými jsou starosta a místostarosta.

Zvolilo:
Starostou města pana Zbyňka Polá-
ka. Místostarostou města pana Bc. 
Michala Beně. 3. členem rady města 
paní Marcelu Bížovou. 4. členem 
rady města pana Ing. Radka Špin-

c)  Výbor pro prodeje a pronájmy 
pozemků, Výbor pro kulturu 
a sport, Výbor pro občanské zá-
ležitosti a jejich obsazení.

d)  Obsazení Školské rady ZŠ a MŠ.
e)  Prodej SVS a.s. Teplice stavby 

„Žandov, ul. Mlýnská a Náměstí 
– dostavba kanalizace“ společně 
s předloženou smluvní doku-
mentací, která obsahuje Kupní 
smlouvu, Smlouvu o peněžitém 
příplatku mimo základní kapitál 
a to včetně dohody o započtení 

v předloženém znění (usnesení č. 
40/88/2018).

• ZO schválilo program pro 40. za-
sedání ZO s doplněním program o 
bod č. 3) Vybudování obslužné ko-
munikace na pozemku p.č. 138/1 
(usnesení č. 40/89/2018).

• ZO schválilo dar ve výši 2 000 Kč 
pro MS LIŠÁCI na financování 

s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo 
následující usnesení:

• 9 členů zastupitelstva obce Horní 

dlera. 5. členem rady města pana 
Ing. Davida Tröschela.

Zřizuje: 
Finanční výbor a kontrolní výbor, 
oba výbory budou tříčlenné. 

Zvolilo:
Předsedou finančního výboru pana 
Ing. Radka Špindlera. Předsedou 
kontrolního výboru paní Hanu 
Smetanovou. Členy finančního vý-
boru paní Marcelu Bížovou a pana 

pohledávek a pověřuje starostu 
podpisem těchto smluv a doho-
dy.

f)  Měsíční odměny neuvolněným 
členům zastupitelstva v souladu 
s § 72 odst. 2 zákona o obcích a Pří-
lohou nařízení vlády č. 318/2017 
Sb., o výši odměn členů zastupi-
telstev územních samosprávných 
celků. Odměna bude poskytována 
v maximální výši dle sloupců 7, 
8, 9, 10 a souhrnu sloupců 7 a 8, 
s účinností od 1.12.2018.

sportovní akce ,,Velká cena MS 
LIŠÁCI Horní Police“ (usnesení č.  
40/90/2018).

• ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 6/2018 ve výši 0 Kč na straně pří-
jmů, 110 000 Kč na straně výdajů 
se zapojením finančních prostřed-
ků z let minulých ve výši 110 000 
Kč (usnesení č. 40/91/2018).

Police složilo slib,
• Určilo ověřovatele zápisu paní 

Šárku Švehlovou a paní Janu Kur-
jakovou, a zapisovatele paní Danu 
Peškovou (usnesení č. 93/2018),

Ing. Davida Tröschela. Členy kont-
rolního výboru pana Jana Kaňku 
a pana Tomáše Tomaštíka.

Určilo:
že příští zasedání zastupitelstva 
města se bude konat dne 12.11.2018 
od 18.00 hodin v zasedací místnosti 
Městského úřadu v Žandově.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

2. Neschvaluje:
a)  Rozšíření FV a KV na 5 členů.

3. Bere na vědomí:
a)  Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

• ZO schválilo program pro dnešní 
zasedání (usnesení č. 94/2018),

• ZO určilo v souladu s § 84 odst. 2 
písm. k) zákona o obcích, že pro 
výkon funkce starosty obce bude 

• ZO schválilo na doporučení hod-
notící komise nejvýhodnější na-
bídku od firmy D-STAV. Zohled-
něna byla výše ceny a dosavadní 
zkušenosti s danou firmou (usne-
sení č. 40/92/2018).

Marie Matysová, 
starostka
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HORNí POLiCe
Na svém 2. zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 22. listopadu 
2018 od 18 hod. na obecním úřadě 
v Horní Polici v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění přijalo následující 
usnesení:

• ZO schválilo ověřovatele zápisu, 
návrhovou komisi a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení č. 
2 / 105 / 2018), 

• ZO schválilo program pro 2. zase-
dání ZO s doplněním programu 
- rozšíření bodů 1) Delegování na 
valnou hromadu  společností EKO 
Volfartice, a.s. a Česká spořitelna, 
a.s., rozšíření bodu 6) Žádost o fi-
nanční příspěvek na osvětově vý-

chovnou akci „Anetka potřebuje 
pomoc…“ a doplněním o bod 11) 
Rozpočtové opatření č. 7 (usnese-
ní č. 2 / 106 / 2018),

• ZO delegovalo starostu Obce 
Horní Police Luboše Paďoura na 
všechny valné hromady společnos-
tí, v nichž má Obec Horní Police 
majetkovou účast na celé volební 
období (usnesení č.  2 / 107 / 2018), 

• ZO delegovalo starostu Obce Hor-
ní Police Luboše Paďoura k jedná-
ní s úřadem územního plánování 
při pořizování Územním plánu 
obce (usnesení č. 2 / 108 / 2018),

• ZO neschválilo převzetí úseku sil-
nice v délce cca 1,885 km, bývalé 
III/26217 obcí Horní Police, 

• ZO schválilo dar ve výši 10 000 Kč 
pro TJ Dynamo Stružnice dle před-

ložené žádosti, který bude vypla-
cen v roce 2019 (usnesení č. 2 / 109 
/ 2018),

• ZO schválilo dar pro Český svaz 
včelařů Žandov ve výši 3 000 Kč. 
Příspěvek bude vyplacen v roce 
2019 (usnesení č. 2 / 110 / 2018),

• ZO schválilo dar pro Farní charitu 
Česká Lípa ve výši 2 000,- (usnese-
ní č. 2 / 111 / 2018), 

• ZO schválilo finanční příspě-
vek pro celobarevnou publikaci 
„Anetka potřebuje pomoc…“ ve 
výši 7 505,- Kč (usnesení č. 2 / 112 / 
2018),

• ZO neschválilo Námitku k vylouče-
ní ze soutěže o veřejnou zakázku 
podanou fa SaM Česká Lípa vzhle-
dem k její nerelevantnosti (usne-
sení č. 2 / 113 / 2018),

• ZO schválilo výbory při ZO v před-
loženém znění (usnesení č. 2 / 114 / 
2018),

• ZO vzalo na vědomí složení Po-
vodňové komise v předloženém 
znění,

• ZO vzalo na vědomí předložený 
plán inventur s termíny a slože-
ním jednotlivých komisí,

• ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 7/2018 ve výši 847 774,00 Kč na 
straně příjmů, 564 531,12 Kč na 
straně výdajů s přebytkem ve výši 
283 242,88 Kč (usnesení č. 2 / 115 / 
2018).

Luboš Paďour, starosta
Jiří Blekta, místostarosta

člen zastupitelstva dlouhodobě 
uvolněn (usnesení č. 95/2018),

• ZO schválilo veřejný způsob volby 
starosty a místostarosty (usnesení 
č. 96/2018),

• ZO volí starostou obce pro volební 
období 2018 – 2022 pana Luboše 
Paďoura (usnesení č. 97/2018),

• ZO volí místostarostou pro voleb-
ní období 2018 – 2022 pana Jiřího 

Blektu (usnesení č. 98/2018),
• ZO zřizuje finanční a kontrolní 

výbor, oba výbory budou mít tři 
členy (usnesení č. 99/2018),

• ZO volí předsedou finančního vý-
boru paní Petru Kalinovou (usne-
sení č. 100/2018),

• ZO volí předsedou kontrolního vý-
boru pana Jana Kneifla (usnesení 
č. 101/2018),

• ZO volí členy finančního výboru 
paní Šárku Švehlovou a paní Jiřinu 
Kneiflovou (usnesení č. 102/2018),

• ZO volí členy kontrolního výboru 
pana Václava Ehrlicha a pana Rad-
ka Kurjaka (usnesení č. 103/2018),

• ZO stanovuje odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena za-
stupitelstva obce: místostarosta 
18 000,- Kč, předseda výboru: 

2 000 Kč, člen výboru: 1 700 Kč, 
neuvolněný člen 1 000 Kč ode 
dne tohoto usnesení (usnesení č. 
104/2018),

Luboš Paďour, starosta
Jiří Blekta, místostarosta

OBeC STRUŽNiCe
Usnesení ustavujícího zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 2. lis-
topadu 2018. Přítomní zastupitelé: 
Bělová Anita (do 17:08), Blažek Zde-
nek, Habartová Monika, Kopp Jiří, 
Kučerová Kateřina, Levová Anna, 
Mečíř Jan (do 17:08), Soukup Vítěz-
slav, Širlo Libor. Nepřítomní zastupi-
telé: Bělová Anita (od 17:08), Mečíř 
Jan (od 17:08) – zánik mandátu z dů-
vodu nesložení slibu.

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém ustavujícím zasedání konaném 
dne 2. listopadu 2018 od 17:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1.  Schvaluje program ustavujícího 
zasedání. (číslo usnesení 2018-01-1)

OBeC STRUŽNiCe
Usnesení 2. zastupitelstva obce Struž-
nice konaného dne 20. listopadu 
2018. Přítomní zastupitelé: Blažek 
Zdenek, Jirovská Lenka, Ing. Habar-
tová Monika, Kotek Robert, Kopp 
Jiří, Kučerová Kateřina, Mgr. Levová 
Anna, Soukup Vítězslav, Širlo Libor. 

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 2. zasedání konaném dne 
20. listopadu 2018 od 17:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,

1.  Schvaluje upravený program 2. za-
stupitelstva zasedání. (číslo usne-
sení 2018-02-1)

2.  Schvaluje zvolení jednoho mís-
tostarosty. (číslo usnesení 2018-01-
2)

3.  V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce bude dlouhodobě 
uvolněn starosta. (číslo usnesení 
2018-01-3)

4.  Volí starostkou Ing. Moniku Habar-
tovou. (číslo usnesení 2018-01-4)

5.  V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že funkce 
místostarosty bude vykonávána 
jako neuvolněná. (číslo usnesení 
2018-01-5)

6.  Volí místostarostou pana Jiřího 
Koppa. (číslo usnesení 2018-01-6)

7.  Zřizuje finanční a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou pětičlenné. 
(číslo usnesení 2018-01-7)

8.  Volí předsedou finančního výboru 
paní Mgr. Annu Levovou. (číslo 

2.  Bere na vědomí informaci mís-
tostarosty o plnění usnesení 31., 
32. a 1. zastupitelstva obce. (číslo 
usnesení 2018-02-2)

3.  Bere na vědomí informace před-
sedů kontrolního a finančního 
výboru a konání činnosti těchto 
výborů. (číslo usnesení 2018-01-3)

4.  Schvaluje výbory zastupitelstva 
jako pětičlenné. Jednání výbo-
rů se konají v budově obecního 
úřadu, jsou přístupná veřejnosti, 
výsledkem jednání výboru je zápis 
s usnesením. Se zápisem seznamu-
je předseda výboru zastupitele na 
nejbližším jednání zastupitelstva 
obce. O svolání výboru informuje 
předseda výboru všechny členy vý-
boru a zastupitele e-mailem. (číslo 

usnesení 2018-01-8)
9.  Volí předsedou kontrolního výbo-

ru pana Vítězslava Soukupa. (číslo 
usnesení 2018-01-9)

10. Volí členy finančního výboru pana 
Josefa Hermu, pana Pavla Hendry-
cha, pana Libora Širla a paní Bc. 
Radku Soukupovou. (číslo usnese-
ní 2018-01-10)

11. Volí členy kontrolního výboru 
pana Ing. Vladimíra Macha, paní 
Renatu Ryšavou, pana Zdenka 
Blažka a paní Kateřinu Kučero-
vou. (číslo usnesení 2018-01-11)

12. Schvaluje v souladu s § 72 a § 84 
zákona o obcích a nařízení vlády 
č. 318/2017 Sb., svým neuvolněným 
členům za výkon funkce odměny 
v následujících částkách: místosta-
rosta 20 219 Kč, předseda výboru  
2 757 Kč, člen výboru 2 298 Kč, člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 1 

usnesení 2018-02-4)
5.  Schvaluje vytvoření výborů zastu-

pitelstva: výbor pro sport, kulturu 
a sociální věci a výbor pro rozvoj, 
výstavbu, pozemky a životní pro-
středí. (číslo usnesení 2018-02-5)

6.  Volí předsedou výboru pro sport, 
kulturu a sociální věci pana Libora 
Širla. (číslo usnesení 2018-02-6)

7.  Volí předsedou výboru pro rozvoj, 
výstavbu, pozemky a životní pro-
středí pana Zdenka Blažka. (číslo 
usnesení 2018-02-7)

8.  Volí členy výboru pro sport, kul-
turu a sociální věci Bc. Radku 
Soukupovou, pana Roberta Kotka 
a paní Darju Brejchovou. (2018-02-
08)

9.  Volí členy výboru pro rozvoj, vý-

379 Kč a v souladu s § 74 odst.
3 zákona o obcích stanovuje, že při 

souběhu výkonu několika funkcí 
se odměna poskytne pouze za vý-
kon funkce, za niž náleží nejvyšší 
odměna. Odměna bude posky-
tována od 2. 11. 2018, v případě 
nového člena zastupitelstva obce 
ode dne složení slibu. (číslo usne-
sení 2018-01-12)

13. Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zasedání zastupi-
telstva obce v úterý 20. 11. 2018 od 
17:00 hodin. (číslo usnesení 2018-
01-13)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

stavbu, pozemky a životní pro-
středí pana Josefa Kucharovice, 
pana Vlastimila Pernicu, pana Ro-
berta Kotka a pana Jindřicha Kan-
dlera. (číslo usnesení 2018-02-09)

10. Schvaluje rozpočtové opatření 
č.10/2018: příjmy 1 496 538,14 Kč 
a výdaje ve výši 394 710 Kč a finan-
cování ve výši 1 101 828,14 Kč. (číslo 
usnesení 2018-02-10)

11.  Schvaluje finanční dotaci ve výši 
35 000 Kč panu Petru Fletcherovi. 
(číslo usnesení 2018-02-11)

12. Schvaluje finanční dar ve výši 3 
000 Kč pro zajištění akce „Čištění 
řeky“. (číslo usnesení 2018-02-12)

13. Schvaluje odložit rozhodnutí 
o poskytnutí finanční dotace ve 
výši 20 000 Kč na pořádání Struž-
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VeLKá BUKOViNA
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 10/18
konaného dne 1. 10. 2018 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle zákona 

VeLKá BUKOViNA
Výpis usnesení ustavujícího jednání 
Zastupitelstva obce Velká Bukovina 
ze zasedání č. 11/18 konaného dne 
29. 10. 2018 od 18.00 hod. v zasedací 
místnosti Obecního úřadu (zápis byl 
upraven dle zákona č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů).

• Usnesení č. 1-11/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený pro-
gram jednání.

• Usnesení č. 2-11/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje volbu starosty 
a místostarosty veřejným hlaso-
váním.

• Usnesení č. 3-11/18: ZO Velká Bu-
kovina volí starostou obce p. Ja-
roslava Kucharoviče.

VeLKá BUKOViNA
Výpis usnesení Zastupitelstva obce 
Velká Bukovina ze zasedání č. 12/18
konaného dne 12. 11. 2018 od 18.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu (zápis byl upraven dle záko-
na č. 101/2000 Sb., o ochraně osob-
ních údajů).

• Usnesení č. 1-12/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený pro-
gram jednání. 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů).

• Usnesení č. 1-10/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje navržený pro-
gram jednání. 

• Usnesení č. 4-11/18: ZO Velká Bu-
kovina volí místostarostou obce 
p. Romana Vojtu.

• Usnesení č. 5-11/18: ZO Velká 
Bukovina určuje, že pro výkon 
funkce místostarosty obce bude 
člen zastupitelstva uvolněn do 
31. 12. 2018.

• Usnesení č. 6-11/18: ZO Velká 
Bukovina určuje, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen 
zastupitelstva uvolněn od 1. 1. 
2019.

• Usnesení č. 7-11/18: ZO Velká 
Bukovina zřizuje finanční výbor 
a kontrolní výbor. Oba výbory 
budou tříčlenné.

• Usnesení č. 8-11/18: ZO Velká Bu-
kovina volí předsedou finanční-

• Usnesení č. 2-12/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje přijetí rozpoč-
tové změny č.10/2018.

• Usnesení č. 3-12/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje přijetí nabídky 
na instalaci kotle na tuhá pali-
va s automatickým podavačem 
Varimatik VM45 v částce celkem 
135.207,45 Kč a rozhoduje o in-
stalaci kotle a mříží na hřiště ješ-
tě v roce 2018.

• Usnesení č. 4-12/18: ZO Velká Bu-

• Usnesení č. 2-10/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje přijetí rozpočto-
vé změny č. 9/2018.

• Usnesení č. 3-10/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje poskytnutí fi-
nančního daru 17.000,- Kč ČSCHPH 

ho výboru pí. Eriku Krškovou.
• Usnesení č. 9-11/18: ZO Velká Bu-

kovina volí předsedou kontrolní-
ho výboru p. Pavla Šťastného.

• Usnesení č. 10-11/18: ZO Velká 
Bukovina volí členy finančního 
výboru pí. Martu Hejlovou a pí. 
Jiřinu Kavkovou.

• Usnesení č. 11-11/18: ZO Velká Bu-
kovina volí členy kontrolního vý-
boru pí. Petru Hlaváčkovou a p. 
Jaroslava Pokorného.

• Usnesení č. 12-11/18: ZO Velká Bu-
kovina stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena za-
stupitelstva obce následovně:

- předseda výboru ZO: 1.700,- Kč
- člen výboru ZO: 1.500,- Kč
- člen zastupitelstva bez dalších 

kovina schvaluje přijetí věcného 
daru MŠ Velká Bukovina od fir-
my Sauer Žandov, a.s. - zhotove-
ní bočního vchodu do zahrady ze 
zámkové dlažby v ceně 14.437,70 
Kč.

• Usnesení č. 5-12/18: ZO Velká 
Bukovina schvaluje prodej ha-
sičského vozidla DA Fiat Ducato, 
RZ 5U8 9785, r.v. 1996 za cenu 
20.000,- Kč.

• Usnesení č. 6-12/18: ZO Velká Bu-

ZO Velká Bukovina jako neúčelo-
vý finanční dar.

Jaroslav Kucharovič
starosta

funkcí: 1.230,- Kč
- neuvolněný starosta obce: 

24.593,- Kč, tj. 0,6 násobek výše 
odměny, která by náležela uvol-
něnému členovi zastupitelstva 
obce, který vykonává funkci sta-
rosty, dle právních předpisů plat-
ných v den přijetí tohoto usnese-
ní.

• Usnesení č. 13-11/18: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje uzavření Doho-
dy o provedení práce kronikáře 
s p. Jaroslavem Pokorným s od-
měnou ve výši 605,- Kč/měs.

Jaroslav Kucharovič
starosta

kovina schvaluje návrh odstranit 
zděnou autobusovou čekárnu 
ve Velké Bukovině na rozcestí 
a prostor osázet zelení.

Jaroslav Kucharovič
starosta

nické Noty. (číslo usnesení 2018-
02-13)

14. Schvaluje finanční dotaci ve výši 15 
000 Kč pro Podporu činnosti SDH 
Jezvé“. (číslo usnesení 2018-02-14)

15. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
10 000 Kč na opravu kostela Sv. 
Vavřince v Jezvém. (číslo usnesení 
2018-02-15)

16. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
70 000 Kč pro zachování kopané 
ve Stružnici a pokračování v její 
tradici. (číslo usnesení 2018-02-16)

17. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
30 000 Kč pro provoz oddílu ka-
noistiky. (číslo usnesení 2018-02-
17)

18. Schvaluje finanční dar ve výši 15 
000 Kč na materiální zabezpeče-
ní práce s mládeží pro myslivecký 
spolek Radečský vrch. (číslo usne-
sení 2018-02-18)

19. Schvaluje finanční dar ve výši 12 
000 Kč pro ČS včelařů Žandov. 
(číslo usnesení 2018-02-19)

20. Schvaluje finanční dotaci ve výši 
30 000 Kč pro paní Veroniku Miš-
kejovou. (číslo usnesení 2018-02-
20)

21. Schvaluje finanční dar ve výši 5 
000 Kč pro Hospic Sv. Zdislavy v Li-
berci. (číslo usnesení 2018-02-21)

22. Schvaluje uzavřít smlouvu pro do-

dávku elektrické energie a i plynu 
s ČEZ. (číslo usnesení 2018-02-22)

23. Schvaluje hlasování o přiděle-
ní obecního bytu ve 2. NP v obci 
Stružnici č. p. 80 formou losování. 
(číslo usnesení 2018-02-23)

24. Schvaluje pronájem obecního 
bytu ve 2. NP v obci Stružnici č. p. 
80 panu Patriku Bittmanovi. (číslo 
usnesení 2018-02-24)

25. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2018 na poskytnutí 
individuální dotace ve výši 50 000 
Kč s Bořetínská voda, z. s. dle žá-
dosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2018-02-25)

26. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 15/2018 o poskytnutí 
dotace z dotačního programu 
Obce Stružnice č. II „Podpora ře-
šení likvidace splaškových vod 
v obytných domech nepodnika-
telských subjektů v obci Struž-
nice“ ve výši 25 955 Kč s panem 
Miloušem Šámalem, bytem Jezvé 
133, Stružnice. (číslo usnesení 2018-
02-26)

27. Schvaluje plán inventur na rok 
2018. (číslo usnesení 2018-02-27)

28. ZO Stružnice stanovuje v souladu 
s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších před-

pisů kompetenci starostky obce 
k provádění jednotlivých rozpoč-
tových opatření v následujícím 
rozsahu: do výše 200 000 Kč u jed-
notlivých závazných ukazatelů, 
jsou-li vyvolaná organizačními 
změnami, pokud tyto změny ne-
vyvolávají další nároky na finanční 
prostředky obce (nezvyšuje se cel-
kový rozpočet výdajů). Rozpočto-
vá opatření v částkách vyšších 
může starostka obce samostatně 
provádět jen v případech:

a) rozpočtového zapojení účelově 
přidělených finančních prostřed-
ků z jiných rozpočtů

b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nut-
ný výdaj na zajištění chodu obce, 
v případě havárií nebo stavu nou-
ze, výdaj k odvrácení možných 
škod, dále když včasné provedení 
úhrady je vázáno penalizací a do-
pady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neo-
právněné úhrady

c) úhrady pokut, penále z rozhodnu-
tí nadřízených orgánů a dohledů 
a další nutné výdaje, kdy schválení 
rozpočtového opatření je nezbyt-
né a má jen formální charakter, 
protože výdaj musí být realizován, 
tj. i v případech vyšších výdajů ne-
závislých na vůli obce. 

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo 
na informaci o každém rozpočto-
vém opatření provedeném v kom-
petenci starostky na nejbližším 
zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opat-
ření starostkou a jejího stručného 
odůvodnění (odůvodnění lze na 
zasedání podat ústně). (číslo usne-
sení 2018-02-28)

29. Schvaluje čerpání financí z rezerv-
ního fondu MŠ Stružnice ve výši 5 
000 Kč. (číslo usnesení 2018-02-29)

30. Schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ 
Stružnice na rok 2018 o 150 000 Kč 
na dofinancování mezd zaměst-
nancům. (číslo usnesení 2018-02-
30)

31. Volí do školské rady zástupce za 
zřizovatele Mgr. Annu Levovou 
a Lenku Jirovskou na tříleté obdo-
bí. (číslo usnesení 2018-02-31)

32. Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích do konce 
roku 2018. (číslo usnesení 2018-
02-32)

33. Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zastupitelstva – 
čtvrtek 20. prosince 2018 od 17:00 
hodin. (číslo usnesení 2018-02-33)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta
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První ADVENTNÍ VÍKEND proběhly VÁNOČNÍ WORKSHOPY, kde jste 
si mohli vyrobit adventní věnce, vánoční ozdobu, vše co se dá po-
lepit ubrouskovou technikou a jiné vánoční výrobky. V neděli jsme 
ROZSVĚCELI VÁNOČNÍ STROMEČK, doprovodný program jsme mu-
seli z důvodu špatného počasí přesunout na sál do Koruny. Svým 
programem nás bavily děti z MŠ a ZŠ Žandov, dále ho obohatili žáci 
ZUŠ Žandov a pěvecký sbor JENTAK(T). 

Druhý ADVENTNÍ VÍKEND nás opět navštívili ČERTI s MIKULÁŠEM 
a s ANDĚLI. Proběhly VÁNOČNÍ TRHY. A aby těch čertů nebylo 
málo, tak Divadelní spolek HRAjeto k nám přijel s pohádkou „JAK 
VAŠEK S ČERTY ZAMETL“ .

Třetí ADVENTNÍ VÍKEND proběhly v kostele SVATÉHO BARTOLO-
MĚJE v Žandově VÁNOČNÍ ZPĚVY. Vystoupily děti ze ZŠ Žandov, 
dětský pěvecký sbor ZUŠ Žandov, ZŠ Kravaře, pěvecký sbor JEN-
TAK(T), Českolipský Evergreen, sólisté R. Hubálková Bártová sop-

rán, Michaela Vyhnánková alt, Lukáš Sidorják tenor, Jan Ericsson 
bas a příležitostný symfonický orchestr s dirigentem Václavem Fili-
pem. Společně pak zazpívali ČESKOU VÁNOČNÍ MŠI KOLEDOVOU 
Antonína Hradila.

Krásné Vánoce, hodně štěstí a zdraví v novém roce.
Dana Janďourková

Město Žandov

Předvánoční program města Žandov

Projektové aktivity žáků 1. stupně v H. Polici

Foto P. Šmídová
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Žandovská desítka 2018
tak vše proběhlo hladce. Přes 
200 závodníků slušná účast, bo-
hužel domácích běžců jenom 
pár, tentokrát to zachraňovali 
borci z okolních obcí Velké Bu-
koviny a Starého Šachova. Těší 
mě, že se rádi vracejí stálí a věr-
ní běžci jako např. Adam Přibyl 
z Konkordie Děčín, i když po 
těžkém úrazu po autoneho-
dě vlastně trasu obejde pěš-
ky, nebo pan Vítězslav Jansch, 
který ve svých 83 letech zvládl 

Lesní běh „Žandovská desít-
ka“ tradičně uzavírá „Okresní 
běžeckou ligu“ což je seriál 
běhů mimo dráhu na českolip-
ském okrese. Letos se běželo 
v Žandově už po dvacáté čtvr-
té. V neděli 11. listopadu se na 
startu sešlo na dvě stovky běžců 
všech kategorií od nejmenších 
dětí až po veterány nad 70 let. 
Naštěstí svatý Martin na bílém 
koni se nedostavil, ani žádná 
vichřice jako v loňském roce, 

10 km za 55:34,0 min. Bohužel 
další pravidelný účastník pan 
Štefan Karhut, aktivní organi-
zátor atletiky v Doksech se už 
dostavit nemohl, neb zemřel 
po těžké nemoci tři týdny před 
závodem. Běžci před startem 
hlavního závodu uctili jeho 
památku minutou ticha. Trasy 
jednotlivých kategorií jsou už 
zaběhlé, děti a mládež kolem 
turistické chaty SK Spartak 
Žandov, trasa hlavního závodů 
do lesů kolem Karlovských ryb-
níků a zpět. V hlavním závodě 
na 10 km celkově zvítězil Petr 
Zuda (Ústí n. L.) v čase 32:30,0 
min., druhý Jan Švadlenka 
(Mladá Boleslav) 32:49,2 min. 
a třetí Petr Cmunt (AC Česká 
Lípa) 33:12,6 min. Mezi ženami 
byla nejrychlejší Zuzana Rusí-
nová kat. nad 35 let (Compus 
Ústí n.L.) v čase 37:10,2 min. těs-
ně atakovala traťový rekord, 
druhá Jana Václavíková kat. do 
34 let (KV Klíč) 38:44,5 min. Ve-
teránské kategorie: muži nad 
40 let 1. Miroslav Daňko (Cho-
tyně) 34:09,6 min., muži nad 
50 let 1. Jaroslav Chramosta 
(Jaboja Team) 35:33,1 min., nad 
60 let 1. Jaromír Šimůnek (Jab-
lonec) 37:47,4 min., nad 70 let 
1. Jan Kadavý (Jablonec) 45:54,1 
min., ženy nad 45 let Stanisla-

va Šťástková (Nový Bor) 45:32,0 
min. Na mílařské trati 4 km 
byli nejrychlejší Tomáš Kolařík 
(Cvikov) 14:17,3 min. a Andrea 
Tylová (Nový Bor) 20:31,6 min. 
Žáci běhali na kratších tratích 
za zmínku stojí nejhodnotnější 
výkony mladších žáků na 1000 
m: dívky 1. Kateřina Hadravo-
vá (Triclub Č. Lípa) 3:15,6 min. 
a Tomáš Knejzlík (Mimoň) 
3:13,6 min. Z místních borců je 
účast tradičné slabší, ale odváž-
livci se našli mezi těmi nejmen-
šími. Mezi dětmi do 5 let na 100 
m 4. místo Rozárka Tomaštíko-
vá (Žandov) 38,8 s., 7. Štěpánka 
Matulová (Radeč) 1:17,7 min., 2. 
Pavel Matula (Radeč) 24,6 s.,5. 
Oliver Jirouš (Žandov) 53,9 s. 
Žáci do 7 let 200m 3. Lukáš Če-
rych (Starý Šachov) 45,6 s., 13. 
Jakub Šlechta (Žandov) 1:02,8 
min., 14. Jaroslav Šťastný (Žan-
dov) 1:03,5 min. Na mílařskou 
trať 4000 m si troufly tři běžky-
ně, mezi ženami 3. místo Lenka 
Čerychová (Starý Šachov) čas: 
22:37,0 min., mezi juniorkami 
4. místo Veronika Krajnerová 
časem 21:59,4 min. a 5. Veroni-
ka Šťasná (obě Velká Bukovina) 
24:26,0 min. V hlavním závodě 
na 10 km byli mezi muži Jakub 
Marvan (Žandov) na 13. místě 
v čase 42:49,0 min. a Daniel 

Na startu hlavního závodu na 10 km

Vítězové závodu si předávají dojmy; zleva: Švadlenka, Cmunt a vítěz Zuda
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Na stupních žáci do 7 let zleva: Volný (Úštěk), Choděra (Nový Bor), Čerych (Starý Šachov)

Stálý konferenciér běhu pan Pekárek zpovídá závodnice

Čerych (Velká Bukovina) na 19. 
místě časem 59:56,0 min. Jako 
hlavní organizátor běhu Žan-
dovská desítka za SK Spartak 
Žandov bych chtěl poděkovat 
městu Žandov za finanční po-
moc, fi Sauer Žandov a. s. za za-
půjčení zařízení pro vybudová-
ní zázemí pro občerstvení pro 
závodníky a také jako v loň-
ském roce panu Tomáši To-
maštíkovi za zapůjčení zateple-
ného stanu, což běžci kvitovali 
s povděkem, panu Pavlovi Jan-
ďourkovi za ozvučení celé spor-
tovní akce. Stálému sboru spo-
lupořadatelů a rozhodčím za 
letitou nezištnou pomoc na 
Žandovské desítce. Doufám, 
že to se mnou vydrží ještě do 
25. ročníku a pak se uvidí co 
dál, už mě samotného to také 
zmáhá.

Oldřich Slaměný


