
Masopustní průvod jdoucí Stružnicí.

Krásných padesát let společné-
ho soužití 1. ledna ve vší tichosti 
oslavily – Stružnice a Jezvé. Ano, 
je to právě půlstoletí, kdy se niko-
li z vůle zúčastněných, ale rozhod-
nutím Okresního národního výbo-
ru v České Lípě z těchto dvou sa-
mostatných obcí stala jedna spo-
lečná, „a novomanželé se dohod-
li, že budou nadále užívat společ-
né jméno Stružnice“. Oni se po-
pravdě tak moc nedohodli, nad-
řízený orgán rozhodl, a tehdy se 
moc nenosilo, aby „děcka od-
mlouvala“. Slyšel jsem opakova-

ně hlasy starších obyvatel Jezvé-
ho, že jim byl tenkrát slíben spo-
lečný název Stružnice-Jezvé, jako 
u nedalekých Jestřebí a Provodí-
na, ale dopadlo to naopak, jako u 
Žandova a Horní Police. Tedy je-
den název, toho většího. Na rozdíl 
od obou uváděných příkladů ze 
sousedství, přes vytrvalé remcání 
těch i oněch, jsou S + J stále 
spolu. A bude jim to muset ještě 
nějakou chvíli vydržet, protože 
podle současného zákona o ob-
cích se může stávající obec roz-
dělit (nebo část oddělit) pouze 

v případě, že každá nově vzniklá 
samostatná obec bude mít mini-
málně 1000 obyvatel. A tento po-
čet máme teď společně.

Na začátku 60. let 20. století 
měly S i J vlastní školu, školku, 
kostel, hřiště, hřbitov, hospodu, 
sál, obchod, řeznictví, knihovnu, 
hasiče, národní výbor; během po-
válečných zde fungovali také 
divadelní ochotníci, sportovci, 
modeláři, dohlížecí výbory Jedno-
ty. Ve Stružnici bylo nádraží, ředi-
telství státního statku, v Jezvém 
pošta, mandl. Skoro dvě desítky let 

od osídlení obou obcí českým živ-
lem vesměs z východního okolí 
Prahy a Kolínska, ale i jiných částí 
republiky i zahraničí (např. paní 
Hladíková byla Polka, „bábuška 
ze školy“ Ruska, mlynář Tuček byl 
volyňský Čech, rody Chourů, Bělů 
i Bláhů se po válce do staré vlasti 
vrátily z Jugoslávie) se lidé z S i J 
navzájem znali, ale za prací i lé-
kařem se z Jezvého většinou jez-
dilo do Žandova, ze Stružnice do 
Lípy. V rámci vytváření středisko-
vých obcí byla tendence připojit 
vylidňující se malé obce k větším 
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Dne 26. ledna 2014 odešel na 
věčnost ve věku 92 let Mons. Jo-
sef Stejskal, arciděkan a čestný ob-
čan Horní Police. Význam jeho osob-
nosti překračoval nejen katastr 
farností, které spravoval, ale také 
celý region. S úmrtím pana arci-
děkana navždy odešel člověk, kte-
rý svým pokorným a oddaným ži-
votem tolik povzbuzoval a dával 
naději všem, jenž k němu přichá-
zeli. Spojují se mi nyní v hlavě ně-
které vzpomínky, o jednu z nich 
se s vámi podělím. Pamatuji si, že 
pan farář vždy pohotově odpoví-
dal v otázce na svůj věk na den 
přesně. Snad i v tomto je jistá sym-
bolika data jeho úmrtí a násled-
ného pohřbu, který se konal v so-
botu 1. února 2014, tedy v den, kdy 
jsme si připomněli jeho 60. výročí 
působení v naší farnosti (nastou-
pil 1. 2. 1954). Pohřební mše byla 
navíc sloužena o první únorové 
sobotě, tzn. v den, který sám kdy-
si před desítkami let zavedl jako 

poutní (zejm. jeho zásluhou jsou 
pravidelně slouženy mše svaté na 
první sobotu v měsíci od 10:00). 
Sám ovšem říkával, že byl sice v 
Horní Polici oficiálně instalován 1. 
února, ve skutečnosti však zde 
byl již o necelý týden dříve. Může-
me proto s jistotou, údivem a ne-
skutečnou pokorou říci, že v naší 
farnosti dovršil 60 let své služby a 
to na den přesně. Jeho odchodem 
vznikla velká díra, která se bude 
jen těžko zacelovat. Stopa, kterou 
svým působením v tomto regionu 
zanechal, je velmi hluboká. Přej-
me si, abychom všichni žili tako-
vým životem, po kterém i my za-
necháme navždy ve svém okolí 
hlubokou stopu, která bude pro 
ostatní motivací k zodpovědnému 
a láskyplnému životu. Obsáhlý člá-
nek o životě a osobnosti pana 
arciděkana chystáme do příštího 
vydání Regionálního zpravodaje. 

Jiří Blekta

nak mlýn, statky, usedlosti, dom-
ky a chalupy, kolem jedné hlavní 
a několika menších cest. Žádný 
průmysl, žádný tovární komín. 
V centru Jezvého městská řadová 
zástavba, domy s mansardovými 
střechami a domovními znamení-
mi, výstavná hospoda, pivovar 
s protějším hotelem, řada řeme-
sel, průmyslové firmy atd. A na 
dnešní poměry úzká hlavní ulice.

Dnes, padesát let po spojení 
obcí, máme jednu školku ve Struž-
nici a jednu školu v Jezvém, obec-

ní úřad ve Stružnici a hřiště v Jez-
vém (pro Dynamo Stružnice), poš-
ta je stále v Jezvém, jediný kostel 
zůstal v Jezvém, nádraží ve Struž-
nici, obec Stružnice zřizuje Jed-
notku SDH Jezvé. Kompetentní or-
gány zamítly při zpracování územ-
ního plánu spojení obou částí 
zástavbou, „aby nedošlo k nežá-
doucímu spojení dvou historicky 
samostatných sídel“. Možná tito 
lidé z CHKO České středohoří 
měli pravdu, když nám ty staveb-
ní parcely mezi Jirsovými a Ha-

bartovými nepovolili, byť jsou to 
všechno pozemky na katastru 
Jezvého (katastrální území Struž-
nice končí potokem za zahradou 
mateřské školy). 

Ty hranice jsou totiž předev-
ším v některých, kteří stále akce dě-
lí na „u nás“ a „tam“. Naštěstí se 
tak nechová většina z nás. Děkuji.

Přeji obci Stružnice, aby mezi 
jejími občany bylo stále méně 
bariér. Jsem optimista. 

Jan Mečíř, starosta   
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sousedům a reálně hrozilo, že 
Stružnice bude začleněna pod Čes-
kou Lípu a Jezvé jako Valteřice a 
Heřmanice posílí Žandov. Místo 
toho byly spojeny naše dvě obce 
srovnatelného významu, ale do 
té doby samostatně se vyvíjející – 
vždy zemědělská a kovozemě-
dělská ves Stružnice bez přiro-
zeného centra a naopak bývalé 
městečko a posléze městys Jezvé, 
semknuté kolem náměstí. Jedinou 
významnou vilou ve Stružnici byla 
ta lékařská (dnešní mateřina), ji-

Žraloci v údolí Ploučnice
Ještě v březnu se budete moci 

projet v těchto nových, motoro-
vých vozech RegioShark i na trati 
mezi Českou Lípou a Děčínem. 
Pak by měly jít do Plzně a sem se 
vrátí  žluté hlučné regíny. Tak si 

užijte cestování vlakem – dokud je 
to parádička.

Radek Hortenský, výpravčí 
z České Lípy a občas 

i ze Stružnice 

možné vytřídit, dále větve, nebez-
pečný odpad, odpad z podnika-
telské sféry, apod. Velkokapacit-
ních kontejnerů také často využí-
vali dlužníci poplatků za svoz od-
padu. 

Jsme velmi rádi, že jsou kon-
tejnery naplno využívány, jistě to 
vede k celkovému úklidu domác-
ností i obce a tím ke zlepšení ži-
votních podmínek nás všech. 

Obec bude i nadále tuto činnost 
podporovat, avšak díky zvyšují-
cím se nákladům na svoz odpadu 
toto už není možné provozovat 
za cenu, že bude tato vstřícnost 
obce nesprávně využívána. Za svoz 
velkoobjemových kontejnerů obec 
platí nemalé peníze (v loňském 
roce to bylo přes 80 tis. Kč). Proto 
bude letos nutné dohlížet nad 
tím, co se do kontejnerů vyhazuje 

a zda-li tento typ služby využívají 
lidé se zaplaceným poplatkem za 
svoz odpadu (či jeho poměrné 
splátky). Sledujte proto, prosíme, 
vývěsní místa, kde bude včas dá-
no na vědomí, jakým způsobem a 
kdy bude svoz velkoobjemového 
odpadu probíhat.

OÚ Horní Police

Stejně jako v každém roce, i le-
tos proběhne v Horní Polici svoz 
velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu. Termín svozu je plá-
nován na měsíc duben. Vzhledem 
ke zkušenostem z loňských let jsme 
však nuceni zavést určitá opatře-
ní, která výslednou podobu svozu 
do značné míry změní. V minulých 
letech se stávalo, že se v kontej-
nerech objevovaly věci, které bylo 

Svoz velkoobjemového odpadu

rodní vodou, daří se držet kvalitu 
vody na dostatečné úrovni. Kor-
pus koupaliště je však vlivem stá-
ří dosti poničený. Beton věkem 
popraskal a dochází k vsakování 
vody do okolního podloží. Již 
mnohokrát jsme na obecním úřa-
dě vedli debatu, jak se k areálu 
koupaliště postavit s výhledem na 
desetiletí dopředu. Zda se pokusit 
investovat do opravy bazénu ne-
malé finanční prostředky (s mož-
ností žádání v dotačních titulech) 
či zda nechat areál svému osudu 
a spokojit se s tím, že budeme mít 
uprostřed obce velkou betonovou 
díru, která možná již za několik let 
nepůjde napustit. Rádi bychom 
na tuto problematiku znali i ná-
zor občanů. Vaše připomínky uví-
táme na e-mailové adrese pripo-
minky.police@volny.cz. 

Za OÚ Jiří Blekta

Obec Horní Police podala v 
uplynulých týdnech žádost na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj o do-
taci na rekonstrukci dětské části 
koupaliště. Naší snahou je oprava 
betonového dna a nová hydroizo-
lace brouzdaliště. Součástí rekonst-
rukce by mělo být zřízení "děts-
kého vodního hřiště" jako do-
plňku ke stávajícímu dětskému 
hřišti. Toto je podmínkou dotační-
ho titulu. Dětská část by proto 
měla být doplněna o klouzačku a 
plovoucí prvky. Vše je ovšem pod-
míněno získáním dotace. 

Koupaliště v Horní Polici je vel-
mi zajímavý a v okolí skoro nena-
lezitelný prvek. Jeho výměra je pro 
potřeby Horní Police dosti předi-
menzovaná. Snad proto je oblí-
bené nejen u místních občanů, 
ale také u obyvatel okolních obcí 
a také občanů České Lípy. I přes 
to, že se jedná o koupaliště s pří-

Dotace na koupaliště

V posledních týdnech jste si 
mohli všimnout, vážení spoluob-
čané, že v Horní Polici svítí cel-
kem 3 nová světla. Dvě jsou umís-
těna na návsi u obecního úřadu a 
jedno při nájezdu na most v místě 
křížení hlavní silnice a silnice od 
Dolní Police. Jedná se o světla s 
LED čipem, která jsou velmi úspor-
ná a vzhledem k nejčastěji po-
užívaným sodíkovým výbojkám ma-
jí i mnohem delší životnost (cca 
50.000 hodin, což při průměrné 
denní době svícení cca 10 hodin 
představuje výdrž přibližně 14 
let). Tato světla byla obci pouze 

zapůjčena k vyzkoušení jejich 
technických parametrů. Vzhledem 
k tomu, že se osvědčila, plánuje-
me nákup těchto či podobných 
světel a jejich postupnou výměnu 
za staré sodíkové výbojky. Rádi 
bychom započali s výměnou na 
komunikaci Česká Lípa - Děčín. Zde 
je v současné době největší spot-
řeba proudu. Jen pro představu 
bychom měli na jednom světle 
získat po jeho výměně úsporu cca 
60% až 80% elektrické energie. 
Avšak ruku v ruce s těmito vý-
hodami musíme zmínit i jistou 
nevýhodu tohoto typu svítidel - 

jejich cenu. Dle předběžných 
výpočtů by měla být návratnost 
investice cca 4 roky. Vzhledem k 
omezenému obecnímu rozpočtu 
však musíme při rekonstrukci 
postupovat velmi pomalu. Pokud 
bude finanční situace příznivá, 
započali bychom s výměnou 
několika svítidel už v letošním 
roce. V první fázi plánujeme 
odlehčit větev na Českou Lípu, 
která je v současné době velmi 
přetížená, což vede k častým 
výpadkům napájení. Prosíme 
proto občany žijící v této části 
obce o trpělivost a shovívavost. 

Každý výpadek se snažíme co 
nejrychleji řešit. Myslíme si, že 
peníze, které bychom investovali 
do posílení jištění této větve, 
bude mnohem účelnější vynaložit 
právě na nákup nových svítidel, 
které takové jištění nepotřebují a 
navíc přinesou provozní úspory. 
Zároveň bychom také velmi 
poděkovali všem, kteří se na 
opravách veřejného osvětlení 
podílejí.

Za OÚ Jiří Blekta

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení

Úmrtí významného občana

Lokalita Na Pískách
V loňském roce byla díky přis-

pění dotace z Libereckého kraje 
zhotovena převážná část nové 
komunikace v Horní Polici, lokali-
tě Na Pískách, která zajistí přístup 
ke zbylým pozemkům. Komuni-
kace bude ještě letos o několik 
metrů prodloužena a odvodněna. 
Celkově bylo, či ještě bude, proin-
vestováno cca 819.000 Kč, při-
čemž 340.000 Kč z této částky či-
ní dotace. V současné době je mož-
né pozemky odkupovat. Detailní 
popis jednotlivých parcel včetně 
přípojek, které obsahují, je umís-
těn na internetových stránkách 

obce www.hornipolice.cz. Jedná 
se o pozemky s výměrou od cca 

2 21.000 m do 2.500 m. V dalším 
kroku bude velkou snahou obce 
získat dotační prostředky na 
dobudování této komunikace až k 
silnici II/262 a vytvoření nového a 
bezpečného sjezdu dle projektu. 
Poté, co dojde k zástavbě území, 
bude zbudován asfaltový povrch. 
Případní zájemci o pozemky se 
mohou obracet na obecní úřad v 
Horní Polici či na místostarostu 
obce (tel. 734 158 360). 

Za OÚ Jiří Blekta

Stružnice chystá pro rok 2014

1. března
16. března
23. března
26. března
27. března
13. a 14. dubna
20. dubna
26. dubna
1. června
14. června
21. června
9. srpna
23. srpna
31. srpna
6. září
28. září
4. října
28. listopadu
5. prosince

So
Ne
Ne
St
Čt
So + Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Pá
Pá

Masopust
Promítání starých fotografií
Dětský karneval
Stružnický verš
Vítání občánků
Stružnická peřej
Kytarový koncert
Plavba lodí po Vltavě
Dětský den
Den s varhanami
Stružnické slavnosti
Vavřinecká pouť
Stružnická neckyáda
Pohádkový les
Fichtl Cup
Koncert Lípa Musica
Drakiáda
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš, živý betlém

Přehled akcí v obci, jejichž termíny jsou k datu uzávěrky toho čísla
Regionálního zpravodaje Obecnímu úřadu Stružnice známy:

Termíny dalších akcí (Turnaj Jánského a Pýchy, vánoční koncert atd.) 
budou upřesněny později. Bližší a aktuální informace na vývěskách 
obce a stránkách www.obecstruznice.cz.
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lidé z CHKO České středohoří 
měli pravdu, když nám ty staveb-
ní parcely mezi Jirsovými a Ha-

bartovými nepovolili, byť jsou to 
všechno pozemky na katastru 
Jezvého (katastrální území Struž-
nice končí potokem za zahradou 
mateřské školy). 

Ty hranice jsou totiž předev-
ším v některých, kteří stále akce dě-
lí na „u nás“ a „tam“. Naštěstí se 
tak nechová většina z nás. Děkuji.

Přeji obci Stružnice, aby mezi 
jejími občany bylo stále méně 
bariér. Jsem optimista. 

Jan Mečíř, starosta   
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sousedům a reálně hrozilo, že 
Stružnice bude začleněna pod Čes-
kou Lípu a Jezvé jako Valteřice a 
Heřmanice posílí Žandov. Místo 
toho byly spojeny naše dvě obce 
srovnatelného významu, ale do 
té doby samostatně se vyvíjející – 
vždy zemědělská a kovozemě-
dělská ves Stružnice bez přiro-
zeného centra a naopak bývalé 
městečko a posléze městys Jezvé, 
semknuté kolem náměstí. Jedinou 
významnou vilou ve Stružnici byla 
ta lékařská (dnešní mateřina), ji-

Žraloci v údolí Ploučnice
Ještě v březnu se budete moci 

projet v těchto nových, motoro-
vých vozech RegioShark i na trati 
mezi Českou Lípou a Děčínem. 
Pak by měly jít do Plzně a sem se 
vrátí  žluté hlučné regíny. Tak si 

užijte cestování vlakem – dokud je 
to parádička.

Radek Hortenský, výpravčí 
z České Lípy a občas 

i ze Stružnice 

možné vytřídit, dále větve, nebez-
pečný odpad, odpad z podnika-
telské sféry, apod. Velkokapacit-
ních kontejnerů také často využí-
vali dlužníci poplatků za svoz od-
padu. 

Jsme velmi rádi, že jsou kon-
tejnery naplno využívány, jistě to 
vede k celkovému úklidu domác-
ností i obce a tím ke zlepšení ži-
votních podmínek nás všech. 

Obec bude i nadále tuto činnost 
podporovat, avšak díky zvyšují-
cím se nákladům na svoz odpadu 
toto už není možné provozovat 
za cenu, že bude tato vstřícnost 
obce nesprávně využívána. Za svoz 
velkoobjemových kontejnerů obec 
platí nemalé peníze (v loňském 
roce to bylo přes 80 tis. Kč). Proto 
bude letos nutné dohlížet nad 
tím, co se do kontejnerů vyhazuje 

a zda-li tento typ služby využívají 
lidé se zaplaceným poplatkem za 
svoz odpadu (či jeho poměrné 
splátky). Sledujte proto, prosíme, 
vývěsní místa, kde bude včas dá-
no na vědomí, jakým způsobem a 
kdy bude svoz velkoobjemového 
odpadu probíhat.

OÚ Horní Police

Stejně jako v každém roce, i le-
tos proběhne v Horní Polici svoz 
velkoobjemového a nebezpečné-
ho odpadu. Termín svozu je plá-
nován na měsíc duben. Vzhledem 
ke zkušenostem z loňských let jsme 
však nuceni zavést určitá opatře-
ní, která výslednou podobu svozu 
do značné míry změní. V minulých 
letech se stávalo, že se v kontej-
nerech objevovaly věci, které bylo 

Svoz velkoobjemového odpadu

rodní vodou, daří se držet kvalitu 
vody na dostatečné úrovni. Kor-
pus koupaliště je však vlivem stá-
ří dosti poničený. Beton věkem 
popraskal a dochází k vsakování 
vody do okolního podloží. Již 
mnohokrát jsme na obecním úřa-
dě vedli debatu, jak se k areálu 
koupaliště postavit s výhledem na 
desetiletí dopředu. Zda se pokusit 
investovat do opravy bazénu ne-
malé finanční prostředky (s mož-
ností žádání v dotačních titulech) 
či zda nechat areál svému osudu 
a spokojit se s tím, že budeme mít 
uprostřed obce velkou betonovou 
díru, která možná již za několik let 
nepůjde napustit. Rádi bychom 
na tuto problematiku znali i ná-
zor občanů. Vaše připomínky uví-
táme na e-mailové adrese pripo-
minky.police@volny.cz. 

Za OÚ Jiří Blekta

Obec Horní Police podala v 
uplynulých týdnech žádost na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj o do-
taci na rekonstrukci dětské části 
koupaliště. Naší snahou je oprava 
betonového dna a nová hydroizo-
lace brouzdaliště. Součástí rekonst-
rukce by mělo být zřízení "děts-
kého vodního hřiště" jako do-
plňku ke stávajícímu dětskému 
hřišti. Toto je podmínkou dotační-
ho titulu. Dětská část by proto 
měla být doplněna o klouzačku a 
plovoucí prvky. Vše je ovšem pod-
míněno získáním dotace. 

Koupaliště v Horní Polici je vel-
mi zajímavý a v okolí skoro nena-
lezitelný prvek. Jeho výměra je pro 
potřeby Horní Police dosti předi-
menzovaná. Snad proto je oblí-
bené nejen u místních občanů, 
ale také u obyvatel okolních obcí 
a také občanů České Lípy. I přes 
to, že se jedná o koupaliště s pří-

Dotace na koupaliště

V posledních týdnech jste si 
mohli všimnout, vážení spoluob-
čané, že v Horní Polici svítí cel-
kem 3 nová světla. Dvě jsou umís-
těna na návsi u obecního úřadu a 
jedno při nájezdu na most v místě 
křížení hlavní silnice a silnice od 
Dolní Police. Jedná se o světla s 
LED čipem, která jsou velmi úspor-
ná a vzhledem k nejčastěji po-
užívaným sodíkovým výbojkám ma-
jí i mnohem delší životnost (cca 
50.000 hodin, což při průměrné 
denní době svícení cca 10 hodin 
představuje výdrž přibližně 14 
let). Tato světla byla obci pouze 

zapůjčena k vyzkoušení jejich 
technických parametrů. Vzhledem 
k tomu, že se osvědčila, plánuje-
me nákup těchto či podobných 
světel a jejich postupnou výměnu 
za staré sodíkové výbojky. Rádi 
bychom započali s výměnou na 
komunikaci Česká Lípa - Děčín. Zde 
je v současné době největší spot-
řeba proudu. Jen pro představu 
bychom měli na jednom světle 
získat po jeho výměně úsporu cca 
60% až 80% elektrické energie. 
Avšak ruku v ruce s těmito vý-
hodami musíme zmínit i jistou 
nevýhodu tohoto typu svítidel - 

jejich cenu. Dle předběžných 
výpočtů by měla být návratnost 
investice cca 4 roky. Vzhledem k 
omezenému obecnímu rozpočtu 
však musíme při rekonstrukci 
postupovat velmi pomalu. Pokud 
bude finanční situace příznivá, 
započali bychom s výměnou 
několika svítidel už v letošním 
roce. V první fázi plánujeme 
odlehčit větev na Českou Lípu, 
která je v současné době velmi 
přetížená, což vede k častým 
výpadkům napájení. Prosíme 
proto občany žijící v této části 
obce o trpělivost a shovívavost. 

Každý výpadek se snažíme co 
nejrychleji řešit. Myslíme si, že 
peníze, které bychom investovali 
do posílení jištění této větve, 
bude mnohem účelnější vynaložit 
právě na nákup nových svítidel, 
které takové jištění nepotřebují a 
navíc přinesou provozní úspory. 
Zároveň bychom také velmi 
poděkovali všem, kteří se na 
opravách veřejného osvětlení 
podílejí.

Za OÚ Jiří Blekta

Postupná rekonstrukce veřejného osvětlení

Úmrtí významného občana

Lokalita Na Pískách
V loňském roce byla díky přis-

pění dotace z Libereckého kraje 
zhotovena převážná část nové 
komunikace v Horní Polici, lokali-
tě Na Pískách, která zajistí přístup 
ke zbylým pozemkům. Komuni-
kace bude ještě letos o několik 
metrů prodloužena a odvodněna. 
Celkově bylo, či ještě bude, proin-
vestováno cca 819.000 Kč, při-
čemž 340.000 Kč z této částky či-
ní dotace. V současné době je mož-
né pozemky odkupovat. Detailní 
popis jednotlivých parcel včetně 
přípojek, které obsahují, je umís-
těn na internetových stránkách 

obce www.hornipolice.cz. Jedná 
se o pozemky s výměrou od cca 

2 21.000 m do 2.500 m. V dalším 
kroku bude velkou snahou obce 
získat dotační prostředky na 
dobudování této komunikace až k 
silnici II/262 a vytvoření nového a 
bezpečného sjezdu dle projektu. 
Poté, co dojde k zástavbě území, 
bude zbudován asfaltový povrch. 
Případní zájemci o pozemky se 
mohou obracet na obecní úřad v 
Horní Polici či na místostarostu 
obce (tel. 734 158 360). 

Za OÚ Jiří Blekta

Stružnice chystá pro rok 2014

1. března
16. března
23. března
26. března
27. března
13. a 14. dubna
20. dubna
26. dubna
1. června
14. června
21. června
9. srpna
23. srpna
31. srpna
6. září
28. září
4. října
28. listopadu
5. prosince

So
Ne
Ne
St
Čt
So + Ne
Ne
So
Ne
So
So
So
So
Ne
So
Ne
So
Pá
Pá

Masopust
Promítání starých fotografií
Dětský karneval
Stružnický verš
Vítání občánků
Stružnická peřej
Kytarový koncert
Plavba lodí po Vltavě
Dětský den
Den s varhanami
Stružnické slavnosti
Vavřinecká pouť
Stružnická neckyáda
Pohádkový les
Fichtl Cup
Koncert Lípa Musica
Drakiáda
Rozsvícení vánočního stromu
Mikuláš, živý betlém

Přehled akcí v obci, jejichž termíny jsou k datu uzávěrky toho čísla
Regionálního zpravodaje Obecnímu úřadu Stružnice známy:

Termíny dalších akcí (Turnaj Jánského a Pýchy, vánoční koncert atd.) 
budou upřesněny později. Bližší a aktuální informace na vývěskách 
obce a stránkách www.obecstruznice.cz.
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tace vyměnit okna, zateplit obvo-
dové zdivo a stropní konstruk-
ce. Celková cena se odhaduje na 
cca 2.500.000 Kč, z čehož cca 
2.112.660 Kč jsou dotační pro-
středky. Návratnost investice je 
odhadnuta na 7 let. V současné 
době jsme však na samém 
počátku této akce. V nejbližší 
době bude uskutečněno výběrové 
řízení na dodavatele stavby, které 
by mělo celkovou cenu rekonst-
rukce (a tím i naši nutnou spolu-
účast) snížit. Vzhledem k tomu, že 
varovný protipovodňový systém i 
zateplení mateřské školy jsou 

akce, které je nutné ze 100% před-
financovat, hledáme v současné 
době řešení, jak tyto úhrady pro-
vést. Obě akce jsou nesmírně fi-
nančně náročné, i když z velké čás-
ti pro obecní rozpočet jen dočas-
ně (než dojde k vyplacení dotace). 
I přesto se může z tohoto důvodu 
posunout realizace zateplení ma-
teřské školy do příštího roku. O 
výsledcích našich jednání a před-
pokládaném termínu realizace bu-
deme informovat v některém z dal-
ších čísel RZ.

OÚ Horní Police

Varovný protipovodňový 
systém

V letošním roce čeká obec Hor-
ní Polici realizace velmi náklad-
ného a přitom tolik potřebného va-
rovného protipovodňového systé-
mu. O tomto projektu jsme se již 
několikrát v RZ zmiňovali. Jedná 
se o vypracování digitálního po-
vodňového plánu, instalaci hladi-
nových čidel na nejkritičtější mís-
ta vodních toků a realizaci bez-
drátového rozhlasu. Všechny tyto 
položky budou navzájem propo-
jeny a v součinnosti budou moci 
včas varovat obecní úřad i obyva-

tele samotné o hrozícím nebez-
pečí. Celková investice na úze-
mí obce Horní Police bude cca 
1.120.000 Kč z čehož 90% je 
dotace.

Zateplení mateřské školy
Naše obec se stala úspěšným 

žadatelem o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Toto 
je jistě velmi dobrá zpráva, jejíž 
čtení asi nikdy neomrzí. Dotace 
bude určena na realizaci opatření 
vedoucí k energetické úspornosti 
objektu mateřské školy. Konkrét-
ně bychom měli v rámci této do-

Dva velké letošní projekty v Horní Polici

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat fotbalistům FK 
Žandov za finanční dar pro naši dceru Miroslavu Štickou. Velmi si 
ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří tímto způsobem 
podporují handicapované spoluobčany. Poskytnutý finanční dar bude 
využit na hru Boccia (Boccia (boča) je tradiční rekreační sport pro 
atlety, kteří jsou vzhledem ke svému tělesnému postižení odkázáni 
na invalidní vozík), jejíž celostátní soutěže se tak bude moci Mirka 
zúčastnit. Ještě jednou moc děkujeme.

Rodina Štických, Žandov

Poděkování

-předškolní výchovy a 
základního školství, 

- odpadového hospodářství, 
-sociálních služeb

a dále ve volitelných oblastech, 
jejichž řešení obce v území pre-
ferují. Na povinném tématu se 
shodnou na společných jednáních 
starostové Mikroregionu Podrals-
ko, Svazku obcí Máchův kraj a Svaz-
ku obcí Peklo.

Největší úsilí bude kladeno na 
rozvoj spolupráce mezi jednotlivý-
mi obcemi a na zapojení starostů 
obcí do získávání dat a informací 
důležitých pro prvotní analýzy. Cí-

V měsíci lednu začal Svazek 
obcí Peklo realizovat, v rámci územ-
ní působnosti ORP Česká Lípa, 
projekt „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v 
ČR v rámci území správních ob-
vodů obcí s rozšířenou pů-
sobností“. 

Nositelem projektu je Svaz 
měst a obcí ČR a jeho cílem je vy-
tvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v 
ČR. Prostřednictvím týmů odbor-
ných pracovníků bude zmapová-
na situace v území a budou hle-
dána společná řešení v povinných 
oblastech:

Svazek obcí Peklo převzal záštitu nad celorepublikovým
projektem Svazu měst a obcí

lem projektu je z těchto dat zís-
kat ucelené informace o stavu vý-
še uvedených témat na území 
správního obvodu Česká Lípa a 
následně z nich vytvořit analýzu a 
návrhy pro zkvalitnění spolupráce 
obcí při řešení těchto témat. 

Z výsledků projektu budou moci 
v následujících letech profitovat 
všechny zapojené obce a jistě 
tyto výsledky přispějí k jejich 
dalšímu rozvoji.

Za realizační tým
Bc. Markéta Humpoláková, DiS.

mu, že přesné datum založení ne-
ní známo, byl dnem oslav zvolen 
24. květen. Doufejme, že k důstoj-
né oslavě pomůže i svatý Florian, 
patron hasičů, který v tomto mě-
síci slaví svůj svátek. Tímto jste 
všichni srdečně zváni. Bližší infor-

Vezmu-li si k ruce první číslo 
Regionálního zpravodaje z loňs-
kého roku, mohu klidně svůj 
příspěvek takřka celý opsat a 
přesto se na aktuálnosti nic ne-
změní. Například tři akce SDH za 
uplynulé období. Mikulášská 
nadílka, Výroční valná hromada a 
Hasičský ples.

Mikulášské dovádění s nadílkou 
proběhlo dle zavedeného scéná-
ře, pouze čertů bylo o pár víc, Mi-
kuláš měl nový plášť a Anděl byl 
o poznání zářivější. I letos celou 
nadílku sponzorovala obec Velká 
Bukovina. Děkujeme za všechny 
děti.

Následující víkend, v neděli 15. 
12., se konala Výroční valná hro-
mada SDH. Hromádka s honos-
ným názvem a s každoročně se 
opakujícím výsledkem. Stejně 
jako před rokem byla doručena 
pozvánka všem členům a stejně 

tak, jako v předchozích letech, 
nebyla při účasti 13 členů valná 
hromada usnášeníschopná. Po 
přečtení zpráv a krátké nucené a 
neplodné diskusi byla ukončena.

Hasičský ples 8. 2. 2014 se 
vydařil a pouze díky sponzorsky 
sehnaným cenám do tomboly (dí-
ky Jirko) se i vynaložené náklady, 
letos zvýšené o zábavnou vložku, 
vrátily. Překvapení plesu, světelná 
show, bylo přijato hosty s klad-
nými ohlasy. I my, co by organizá-
toři, jsme se nestačili divit, co lze 
pomocí světelných loučí vykouzlit 
za efekty. Za závěrečné zadýmení 
se hostům dodatečně omlouvá-
me. O této části vystoupení jsme 
sami neměli tušení.

V roce 2014 oslaví SDH Velká 
Bukovina 140 let od svého zalo-
žení. Stále trvá výzva k poskytnutí 
historických podkladů, i když moc 
času již nezbývá. Vzhledem k to-

mace budou včas zveřejněny na 
našich internetových stránkách 
sdh-velkabukovina.webnode.cz
i na plakátovacích plochách v obci.

Roman Vojta, 
SDH Velká Bukovina

Hasiči Velká Bukovina

Závazné přihlášky odevzdejte do 31. května 2014
paní Daně Janďourkové na MěÚ Žandov,

tel.: 487 723 799, 737 622 469

LETNÍ TÝDEN s MC ŠTĚSTÍ
7. – 11. července 2014, pro děti 5-12 let

Jedná se o týden, ve kterém můžete své děti přih-
lásit na Letní týden s MC Štěstí, kde se o děti posta-
ráme každý den od 7:00 do 16:00 hodin. Pro děti je 
připravený bohatý sportovní  program, výlety do 
přírody a vyrábění. Týden probíhá v MC Štěstí (bu-
dova MŠ Žandov vstup od kostela). Stravu pro děti 
nám zajistí kuchyně v MŠ.

Cena: 1.290,-Kč

a

a

Nabídka táborů CDM
Centrum dětí a mládeže v České Kamenici opět rozšiřuje nabídku letních táborů pro děti a mládež z celého okolí, 

třeba i ze Žandova.

Můžete si vybrat z chatičkového poznávacího tábora v Českém ráji, ze speciálně zaměřených táborů například pro 

rybáře nebo hasiče, pro milovníky adrenalinu připravujeme také airsoftový tábor. Táborovou klasiku v podsadových 

stanech v přírodě nabízí turnusy v Kyjovské základně na hranicích Národního parku České Švýcarsko zaměřené jak 

pro nejmenší děti, tak pro mládež do 18ti let. Po kladné loňské zkušenosti s prostředím i se servisem se opět vra-

címe na ostrov Pag v Chorvatsku, za stejnou cenu se s námi nově můžete svést také na Costa Bravu do Španělska. 

V neposlední řadě připravujeme i příměstské tábory v České Kamenici a Benešově nad Ploučnicí.

Podrobné informace včetně termínů a cen naleznete na plakátech, webu www.cdmck.cz, facebooku cdmck, 

nebo na telefonních číslech 723 804 535 a 412 582 815. Počet míst na jednotlivých pobytech je samozřejmě 

omezený, tak je lepší ozvat se včas. Za kolektiv pracovníků CDM Kateřina Trylčová

a
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Pokročilí již pracují samostat-
ně, jen si nechají poradit v pří-
padě, že techniku, která je na 
podvinku  (nákres, podle nějž se 
pracuje) zapomněl, nebo ji ještě 
nezkoušel. Ten, kdo začíná, si 
musí osvojit mnoho nových  poj-
mů a někdy si určitě myslí, že na 
něj mluvím španělsky. Padají slo-
va, jako je herdule - poduška, na 
které se pracuje, navěsit páry, pra-
covat na očka, nebo za dva páry, 
plátno, polohod  apod. Ale vše se 
časem do hlavy dostane. Při práci 
panuje klid a pohoda, na všechny 
starosti zapomeneme, je slyšet 
jen klapot paliček a moje slovo 

Při Mateřském centru Štěstí 
v Žandově se vytvořila skupinka 
zájemců o paličkování. Setkává-
me se každé úterý. Původně jsme 
byli společně  začínající s pokroči-
lými, ale rozdělili jsme se podle 
zkušeností, aby byl na každého 
dostatek času. Začátečníci si vy-
zkoušeli hlavně základní úkony, 
jako je namotávání paliček, za-
čínání, odhad délky a druh mate-
riálu na práci. Samotná práce s pa-
ličkami už chce stále zkoušet a 
zkoušet, kontrolovat výsledek a 
mnoho trpělivosti a času. Kdo se 
pro tuto činnost rozhodne, nesmí 
mu  ani jedno chybět.

Tvoříme kraječky
pro radu. Kdo tuto činnost viděl 
jen letmo, si myslí, že by to nedo-
kázal, ale chce to jen zkusit. Je to 
technika, jako každá jiná, má svůj 

řád, a když ho dodržíme, výsledek 
se dostaví. Chce to  jen vydržet.

Miroslava Pravdová,
lektorka kurzu
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tace vyměnit okna, zateplit obvo-
dové zdivo a stropní konstruk-
ce. Celková cena se odhaduje na 
cca 2.500.000 Kč, z čehož cca 
2.112.660 Kč jsou dotační pro-
středky. Návratnost investice je 
odhadnuta na 7 let. V současné 
době jsme však na samém 
počátku této akce. V nejbližší 
době bude uskutečněno výběrové 
řízení na dodavatele stavby, které 
by mělo celkovou cenu rekonst-
rukce (a tím i naši nutnou spolu-
účast) snížit. Vzhledem k tomu, že 
varovný protipovodňový systém i 
zateplení mateřské školy jsou 

akce, které je nutné ze 100% před-
financovat, hledáme v současné 
době řešení, jak tyto úhrady pro-
vést. Obě akce jsou nesmírně fi-
nančně náročné, i když z velké čás-
ti pro obecní rozpočet jen dočas-
ně (než dojde k vyplacení dotace). 
I přesto se může z tohoto důvodu 
posunout realizace zateplení ma-
teřské školy do příštího roku. O 
výsledcích našich jednání a před-
pokládaném termínu realizace bu-
deme informovat v některém z dal-
ších čísel RZ.

OÚ Horní Police

Varovný protipovodňový 
systém

V letošním roce čeká obec Hor-
ní Polici realizace velmi náklad-
ného a přitom tolik potřebného va-
rovného protipovodňového systé-
mu. O tomto projektu jsme se již 
několikrát v RZ zmiňovali. Jedná 
se o vypracování digitálního po-
vodňového plánu, instalaci hladi-
nových čidel na nejkritičtější mís-
ta vodních toků a realizaci bez-
drátového rozhlasu. Všechny tyto 
položky budou navzájem propo-
jeny a v součinnosti budou moci 
včas varovat obecní úřad i obyva-

tele samotné o hrozícím nebez-
pečí. Celková investice na úze-
mí obce Horní Police bude cca 
1.120.000 Kč z čehož 90% je 
dotace.

Zateplení mateřské školy
Naše obec se stala úspěšným 

žadatelem o dotaci z Operačního 
programu Životní prostředí. Toto 
je jistě velmi dobrá zpráva, jejíž 
čtení asi nikdy neomrzí. Dotace 
bude určena na realizaci opatření 
vedoucí k energetické úspornosti 
objektu mateřské školy. Konkrét-
ně bychom měli v rámci této do-

Dva velké letošní projekty v Horní Polici

Chtěli bychom touto cestou srdečně poděkovat fotbalistům FK 
Žandov za finanční dar pro naši dceru Miroslavu Štickou. Velmi si 
ceníme lidí se srdcem na pravém místě, kteří tímto způsobem 
podporují handicapované spoluobčany. Poskytnutý finanční dar bude 
využit na hru Boccia (Boccia (boča) je tradiční rekreační sport pro 
atlety, kteří jsou vzhledem ke svému tělesnému postižení odkázáni 
na invalidní vozík), jejíž celostátní soutěže se tak bude moci Mirka 
zúčastnit. Ještě jednou moc děkujeme.

Rodina Štických, Žandov

Poděkování

-předškolní výchovy a 
základního školství, 

- odpadového hospodářství, 
-sociálních služeb

a dále ve volitelných oblastech, 
jejichž řešení obce v území pre-
ferují. Na povinném tématu se 
shodnou na společných jednáních 
starostové Mikroregionu Podrals-
ko, Svazku obcí Máchův kraj a Svaz-
ku obcí Peklo.

Největší úsilí bude kladeno na 
rozvoj spolupráce mezi jednotlivý-
mi obcemi a na zapojení starostů 
obcí do získávání dat a informací 
důležitých pro prvotní analýzy. Cí-

V měsíci lednu začal Svazek 
obcí Peklo realizovat, v rámci územ-
ní působnosti ORP Česká Lípa, 
projekt „Systémová podpora 
rozvoje meziobecní spolupráce v 
ČR v rámci území správních ob-
vodů obcí s rozšířenou pů-
sobností“. 

Nositelem projektu je Svaz 
měst a obcí ČR a jeho cílem je vy-
tvořit podmínky pro dlouhodobý 
rozvoj meziobecní spolupráce v 
ČR. Prostřednictvím týmů odbor-
ných pracovníků bude zmapová-
na situace v území a budou hle-
dána společná řešení v povinných 
oblastech:

Svazek obcí Peklo převzal záštitu nad celorepublikovým
projektem Svazu měst a obcí

lem projektu je z těchto dat zís-
kat ucelené informace o stavu vý-
še uvedených témat na území 
správního obvodu Česká Lípa a 
následně z nich vytvořit analýzu a 
návrhy pro zkvalitnění spolupráce 
obcí při řešení těchto témat. 

Z výsledků projektu budou moci 
v následujících letech profitovat 
všechny zapojené obce a jistě 
tyto výsledky přispějí k jejich 
dalšímu rozvoji.

Za realizační tým
Bc. Markéta Humpoláková, DiS.

mu, že přesné datum založení ne-
ní známo, byl dnem oslav zvolen 
24. květen. Doufejme, že k důstoj-
né oslavě pomůže i svatý Florian, 
patron hasičů, který v tomto mě-
síci slaví svůj svátek. Tímto jste 
všichni srdečně zváni. Bližší infor-

Vezmu-li si k ruce první číslo 
Regionálního zpravodaje z loňs-
kého roku, mohu klidně svůj 
příspěvek takřka celý opsat a 
přesto se na aktuálnosti nic ne-
změní. Například tři akce SDH za 
uplynulé období. Mikulášská 
nadílka, Výroční valná hromada a 
Hasičský ples.

Mikulášské dovádění s nadílkou 
proběhlo dle zavedeného scéná-
ře, pouze čertů bylo o pár víc, Mi-
kuláš měl nový plášť a Anděl byl 
o poznání zářivější. I letos celou 
nadílku sponzorovala obec Velká 
Bukovina. Děkujeme za všechny 
děti.

Následující víkend, v neděli 15. 
12., se konala Výroční valná hro-
mada SDH. Hromádka s honos-
ným názvem a s každoročně se 
opakujícím výsledkem. Stejně 
jako před rokem byla doručena 
pozvánka všem členům a stejně 

tak, jako v předchozích letech, 
nebyla při účasti 13 členů valná 
hromada usnášeníschopná. Po 
přečtení zpráv a krátké nucené a 
neplodné diskusi byla ukončena.

Hasičský ples 8. 2. 2014 se 
vydařil a pouze díky sponzorsky 
sehnaným cenám do tomboly (dí-
ky Jirko) se i vynaložené náklady, 
letos zvýšené o zábavnou vložku, 
vrátily. Překvapení plesu, světelná 
show, bylo přijato hosty s klad-
nými ohlasy. I my, co by organizá-
toři, jsme se nestačili divit, co lze 
pomocí světelných loučí vykouzlit 
za efekty. Za závěrečné zadýmení 
se hostům dodatečně omlouvá-
me. O této části vystoupení jsme 
sami neměli tušení.

V roce 2014 oslaví SDH Velká 
Bukovina 140 let od svého zalo-
žení. Stále trvá výzva k poskytnutí 
historických podkladů, i když moc 
času již nezbývá. Vzhledem k to-

mace budou včas zveřejněny na 
našich internetových stránkách 
sdh-velkabukovina.webnode.cz
i na plakátovacích plochách v obci.

Roman Vojta, 
SDH Velká Bukovina

Hasiči Velká Bukovina

Závazné přihlášky odevzdejte do 31. května 2014
paní Daně Janďourkové na MěÚ Žandov,

tel.: 487 723 799, 737 622 469

LETNÍ TÝDEN s MC ŠTĚSTÍ
7. – 11. července 2014, pro děti 5-12 let

Jedná se o týden, ve kterém můžete své děti přih-
lásit na Letní týden s MC Štěstí, kde se o děti posta-
ráme každý den od 7:00 do 16:00 hodin. Pro děti je 
připravený bohatý sportovní  program, výlety do 
přírody a vyrábění. Týden probíhá v MC Štěstí (bu-
dova MŠ Žandov vstup od kostela). Stravu pro děti 
nám zajistí kuchyně v MŠ.

Cena: 1.290,-Kč

a

a

Nabídka táborů CDM
Centrum dětí a mládeže v České Kamenici opět rozšiřuje nabídku letních táborů pro děti a mládež z celého okolí, 

třeba i ze Žandova.

Můžete si vybrat z chatičkového poznávacího tábora v Českém ráji, ze speciálně zaměřených táborů například pro 

rybáře nebo hasiče, pro milovníky adrenalinu připravujeme také airsoftový tábor. Táborovou klasiku v podsadových 

stanech v přírodě nabízí turnusy v Kyjovské základně na hranicích Národního parku České Švýcarsko zaměřené jak 

pro nejmenší děti, tak pro mládež do 18ti let. Po kladné loňské zkušenosti s prostředím i se servisem se opět vra-

címe na ostrov Pag v Chorvatsku, za stejnou cenu se s námi nově můžete svést také na Costa Bravu do Španělska. 

V neposlední řadě připravujeme i příměstské tábory v České Kamenici a Benešově nad Ploučnicí.

Podrobné informace včetně termínů a cen naleznete na plakátech, webu www.cdmck.cz, facebooku cdmck, 

nebo na telefonních číslech 723 804 535 a 412 582 815. Počet míst na jednotlivých pobytech je samozřejmě 

omezený, tak je lepší ozvat se včas. Za kolektiv pracovníků CDM Kateřina Trylčová

a

a

Pokročilí již pracují samostat-
ně, jen si nechají poradit v pří-
padě, že techniku, která je na 
podvinku  (nákres, podle nějž se 
pracuje) zapomněl, nebo ji ještě 
nezkoušel. Ten, kdo začíná, si 
musí osvojit mnoho nových  poj-
mů a někdy si určitě myslí, že na 
něj mluvím španělsky. Padají slo-
va, jako je herdule - poduška, na 
které se pracuje, navěsit páry, pra-
covat na očka, nebo za dva páry, 
plátno, polohod  apod. Ale vše se 
časem do hlavy dostane. Při práci 
panuje klid a pohoda, na všechny 
starosti zapomeneme, je slyšet 
jen klapot paliček a moje slovo 

Při Mateřském centru Štěstí 
v Žandově se vytvořila skupinka 
zájemců o paličkování. Setkává-
me se každé úterý. Původně jsme 
byli společně  začínající s pokroči-
lými, ale rozdělili jsme se podle 
zkušeností, aby byl na každého 
dostatek času. Začátečníci si vy-
zkoušeli hlavně základní úkony, 
jako je namotávání paliček, za-
čínání, odhad délky a druh mate-
riálu na práci. Samotná práce s pa-
ličkami už chce stále zkoušet a 
zkoušet, kontrolovat výsledek a 
mnoho trpělivosti a času. Kdo se 
pro tuto činnost rozhodne, nesmí 
mu  ani jedno chybět.

Tvoříme kraječky
pro radu. Kdo tuto činnost viděl 
jen letmo, si myslí, že by to nedo-
kázal, ale chce to jen zkusit. Je to 
technika, jako každá jiná, má svůj 

řád, a když ho dodržíme, výsledek 
se dostaví. Chce to  jen vydržet.

Miroslava Pravdová,
lektorka kurzu
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dlouhá, troufám si říct, že do de-
seti kilometrů mnoho nechybí a 
obejít jí trvá i šest hodin. Na ces-
tě je připraveno ochotnými spolu-
občany několik zastávek, kde se 
do nohou přilije další dávka olova 
a kilometry zdánlivě přibývají. 

Masek i nemaskovaných obča-
nů se přišlo pobavit opět velké 
množství v čele se starým zná-
mým medvědem a jeho hodným 
medvědářem. Stejnou měrou, ja-
ko loni tučňáci, bodovali letos 
mezi maskami Spejbl, Hurvínek, 
Mánička a Bábinka i s živým Že-
rykem.

Za obec Velká Bukovina bych 
chtěl poděkovat všem, kteří přišli 
podpořit dobrou náladu a zejmé-
na těm, kdo neváhali přijít v mas-
ce. Za všechny maškary, které si 
užili Vaší pohostinnosti, děkuji 
dobrovolníkům, kteří nezištně a 
ochotně připravili na zastávkách 
pohoštění a přispěli tak k vše-
obecnému veselí.

Roman Vojta, OÚ Velká Bukovina

Zdá se, že tradice masopustní-
ho veselí, mající kořeny spíše ve 
vnitrozemí, se po letech uchytila i 
v našem dosídlovaném příhraničí. 
Stačí, když se rozhlédnete pouze 
po okolních obcích, přispívajících 
do Regionálního zpravodaje. Jed-
nodušší bude odpovědět si na 
otázku, kde se průvod maškar na 
svou pouť ještě nevydává. Pravda, 
masky již většinou nejsou tak tra-
diční, ale veselí je pravé a nefal-
šované.

I z Velké Bukoviny takový prů-
vod každoročně první březnovou 
sobotu vyráží. Na shromaždišti, a 
následně i cestou, jsou pro masky 
zdarma nachystány zabijačkové 
pochoutky, gulášek, koláče, pivo, 
limo, svařák i čaj. Stylově nazdo-
bený traktor s přívěsem veze před 
průvodem občerstvení, jak ve sku-
penství pevném, tak i kapalném a 
unavení poutníci mohou na čas 
spočinout na lavici za stolem. Ta-
kovéto vozidlo není žádný luxus, 
ale velice užitečná věc. Trasa ob-
chůzky třech částí obce je dost 

O Masopustu ve Velké Bukovině

smlouvu na filtr.“  
Jste-li napojeni na veřejný vo-

dovodní řad, Váš dodavatel pitné 
vody, společnost Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., (SčVK), 
dodává pitnou vodu dle požadav-
ků platné legislativy - vyhlášky 
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
pitnou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody. Zodpovídá za 
to, že ve Vašich domácnostech, 
z Vašich vodovodních kohoutků 
teče kvalitní, zdraví nezávadná 
pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody 
je prováděna pravidelně dle pro-
gramu kontroly příslušného roku, 
který schvaluje Krajská hygienic-

ká stanice. Společnost Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a.s. 
ručí svým zákazníkům za kvalitu 
dodávané pitné vody. Chceme 
Vás ubezpečit, že dodávaná pitná 
voda odpovídá ve všech stanove-
ných ukazatelích platné legisla-
tivě. V případě změny kvality pit-
né vody Vás o této skutečnosti 
včas informujeme.

„Vzhledem k nárůstu telefoná-
tů podvedených zákazníků apelu-
jeme tímto na všechny obyvatele 
Ústeckého a Libereckého kraje, 
aby byli obezřetní a informace o 
kvalitě pitné vody si zjistili přímo 
u nás – dodavatele pitné vody na 
telefonním čísle 840111111,“ 
dodala Kardianová.

Na mnoha místech v rámci pro-
vozovaného území společnosti 
SčVK se ve schránkách zákazníků 
objevují letáky nabízející rozbory 
pitné vody. Domácnosti zákazní-
ků severočeského regionu navš-
těvují dealeři nabízející filtry na 
úpravu vody. Dovolujeme si Vás 
tímto upozornit, že nabízené služ-
by nejsou nutné pro dosažení kva-
litní pitné vody. Není tedy třeba si 
tuto službu objednat a platit za 
ni. Informace, které podávají dea-
leři filtrů o vodě z kohoutku, jsou 
vymyšlené a zavádějící. Buďte obez-
řetní při návštěvě dealera filtrů 
v domácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí spo-
lečnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. Iveta Kardianová 
na telefonní centrum společnosti 
se obrací čím dál více zákazníků 
Ústeckého i Libereckého kraje, 
které navštívili dealeři filtrů a 
dávali jim informace o nekvalitní 
pitné vodě z kohoutku. „Vynalé-
zavost dealerů nezná meze,“ 
uvedla dále Kardianová, „volala 
k nám do společnosti paní z Ústí 
nad Labem, kterou navštívili 
obchodníci s filtry, ale představili 
se jako pracovníci vodáren ode-
bírající vzorky vody. Po odběru 
vody z kohoutku trvali na tom, že 
paní musí podepsat dokument o 
odběru vody, aby se mohl udělat 
rozbor. Po odchodu pracovníků 
paní zjistila, že podepsala kupní 

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme

la, Milušky Padrtové, Simonky Mál-
kové, Verunky Möserové, Míry Ko-
touče a Terezky Svobodové.

Milé dopoledne bylo uzavřeno 
květinou pro všechny maminky a 
dárečky od dětí z MŠ. Už nyní se 
těšíme na příští rok a doufáme, že 
nám opět do obce přibyde spous-
ta malých občánků. Tedy drazí 
rodičové, snažte se!

za obec Velká Bukovina
Bc. Eva Málková

S miminky se nám vloni roztrhl 
pytel, a tak jsme se rozhodli i u 
nás ve Velké Bukovině zavést 
tradici Vítání občánků. 11. ledna 
2014 si zasedací místnost na 
obecním úřadě i pan starosta 
Kucharovič odbyli svou premiéru 
a do obce bylo ve dvou skupin-
kách uvítáno osm nových občán-
ků, z toho pět ani ne ročních mi-
minek a tři chlapi ročník 2012. 

Předškoláčci z mateřské školky 
pod vedením obou paní učitelek 
a paní Petra Hlaváčková s dcer-
kou Lucinkou se postarali o do-
jemný program v podobě téma-
tických písniček a básniček. Poté 
se do Knihy zápisů o uvítání do 
života slavnostně podepsali ro-
diče Matěje Vondráčka, Matyáše 
Františka Šafránka, Ondráška Sys-

První slavnostní vítání občánků ve Velké Bukovině

Jelikož nebylo možné vybrat 
masku nejkrásnější, byly všechny 
oceněny balíčkem dobrot. V sou-
těžích vyhrával úplně každý a vždy 
byl odměněn nějakou maličkostí. 
Tento maškarní karneval lze hod-
notit jako nejzdařilejší v posled-
ních letech a to i zásluhou kvalit-
ního moderování.

Roman Vojta,
OÚ Velká Bukovina

V sobotu 15. února se opět 
sešlo na sále pohostinství U Kar-
bouse mnoho pohádkových pos-
tav. Konal se tu totiž dětský maš-
karní karneval. Ten letošní byl ce-
lý v režii v okolí známého DJ Bau-
mana. A to, že je DJ Bauman ba-
vič na správném místě, předvedl i 
při práci s dětmi. Desítky dětí v 
maskách, které nelze všechny ani 
vyjmenovat, tančily, soutěžily a 
bavily se až do setmění.

Dětský karneval ve Velké Bukovině

Stružnice, místním hasičům, muzi-
kantům, povozníkům, pohostin-
ným obyvatelům obce a všem 
maskám i ostatním v průvodu a 
těšíme se na příští rok.

Vaše masopustní maškary

V sobotu 1. března 2014 se už 
potřetí přemisťoval na trase mezi 
Hasičárnou v Jezvém a Jednotou 
ve Stružnici masopustní průvod. 
Počasí přálo, a přestože trasa byla 
zatím nejkratší, téměř dvě desítky 
osvěžovacích zastávek nám trvalo 
dvě hodiny. Muzikanti hráli, koně 
poslouchali, nálada byla výborná, 
občerstvení taktéž.

Při prvním ročníku začínala po-
vodeň, loni chumelilo, letos bylo vše 
v pohodě.

Děkujeme organizátorům, obci 

Stružnický Masopust

VÍTÁNÍ JARA + KARNEVAL
v Žandově v Koruně na sále 22. března 2014

- prodejní výstava výrobků dětí ze ZŠ Žandov

- vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Žandov

- DIVADELNÍ SPOLEK ŽANDOV - hraje hudebně taneční pořad

založený na básních Jana Nerudy "Balada Česká"

- "RYTÍŘ PALEČEK A BOHYNĚ VESNA"

- Po divadelním představení SPOLEČNÉ VYNÁŠENÍ MORANY 

(Paní Zimy) DO ŘEKY PLOUČNICE

- KARNEVALOVÝ REJ s DJ BAUMANEM

- 

- 

Těšíme se na vás! Město Žandov

DOBRODRUŽNÁ CESTA S INDIÁNY

Zveme všechny indiány a bledé tváře 12.4.2014

na dobrodružnou cestu s indiány. Start z náměstí 

v Žandově. Na dobrodružné cestě nás čekají 

indiánské úkoly, setkání s náčelníkem a pose-

zení u indiánského ohně. Připravte si indiánské 

přezdívky, oblečení, ostré zbraně a chytrou hlavu.

Těším se na vás! OHNIVÁ ŘEKA

a
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dlouhá, troufám si říct, že do de-
seti kilometrů mnoho nechybí a 
obejít jí trvá i šest hodin. Na ces-
tě je připraveno ochotnými spolu-
občany několik zastávek, kde se 
do nohou přilije další dávka olova 
a kilometry zdánlivě přibývají. 

Masek i nemaskovaných obča-
nů se přišlo pobavit opět velké 
množství v čele se starým zná-
mým medvědem a jeho hodným 
medvědářem. Stejnou měrou, ja-
ko loni tučňáci, bodovali letos 
mezi maskami Spejbl, Hurvínek, 
Mánička a Bábinka i s živým Že-
rykem.

Za obec Velká Bukovina bych 
chtěl poděkovat všem, kteří přišli 
podpořit dobrou náladu a zejmé-
na těm, kdo neváhali přijít v mas-
ce. Za všechny maškary, které si 
užili Vaší pohostinnosti, děkuji 
dobrovolníkům, kteří nezištně a 
ochotně připravili na zastávkách 
pohoštění a přispěli tak k vše-
obecnému veselí.

Roman Vojta, OÚ Velká Bukovina

Zdá se, že tradice masopustní-
ho veselí, mající kořeny spíše ve 
vnitrozemí, se po letech uchytila i 
v našem dosídlovaném příhraničí. 
Stačí, když se rozhlédnete pouze 
po okolních obcích, přispívajících 
do Regionálního zpravodaje. Jed-
nodušší bude odpovědět si na 
otázku, kde se průvod maškar na 
svou pouť ještě nevydává. Pravda, 
masky již většinou nejsou tak tra-
diční, ale veselí je pravé a nefal-
šované.

I z Velké Bukoviny takový prů-
vod každoročně první březnovou 
sobotu vyráží. Na shromaždišti, a 
následně i cestou, jsou pro masky 
zdarma nachystány zabijačkové 
pochoutky, gulášek, koláče, pivo, 
limo, svařák i čaj. Stylově nazdo-
bený traktor s přívěsem veze před 
průvodem občerstvení, jak ve sku-
penství pevném, tak i kapalném a 
unavení poutníci mohou na čas 
spočinout na lavici za stolem. Ta-
kovéto vozidlo není žádný luxus, 
ale velice užitečná věc. Trasa ob-
chůzky třech částí obce je dost 

O Masopustu ve Velké Bukovině

smlouvu na filtr.“  
Jste-li napojeni na veřejný vo-

dovodní řad, Váš dodavatel pitné 
vody, společnost Severočeské vo-
dovody a kanalizace, a.s., (SčVK), 
dodává pitnou vodu dle požadav-
ků platné legislativy - vyhlášky 
MZd. č. 252/2004 Sb., kterou se 
stanoví hygienické požadavky na 
pitnou vodu a četnost a rozsah 
kontroly pitné vody. Zodpovídá za 
to, že ve Vašich domácnostech, 
z Vašich vodovodních kohoutků 
teče kvalitní, zdraví nezávadná 
pitná voda.

Kontrola dodávané pitné vody 
je prováděna pravidelně dle pro-
gramu kontroly příslušného roku, 
který schvaluje Krajská hygienic-

ká stanice. Společnost Severočes-
ké vodovody a kanalizace, a.s. 
ručí svým zákazníkům za kvalitu 
dodávané pitné vody. Chceme 
Vás ubezpečit, že dodávaná pitná 
voda odpovídá ve všech stanove-
ných ukazatelích platné legisla-
tivě. V případě změny kvality pit-
né vody Vás o této skutečnosti 
včas informujeme.

„Vzhledem k nárůstu telefoná-
tů podvedených zákazníků apelu-
jeme tímto na všechny obyvatele 
Ústeckého a Libereckého kraje, 
aby byli obezřetní a informace o 
kvalitě pitné vody si zjistili přímo 
u nás – dodavatele pitné vody na 
telefonním čísle 840111111,“ 
dodala Kardianová.

Na mnoha místech v rámci pro-
vozovaného území společnosti 
SčVK se ve schránkách zákazníků 
objevují letáky nabízející rozbory 
pitné vody. Domácnosti zákazní-
ků severočeského regionu navš-
těvují dealeři nabízející filtry na 
úpravu vody. Dovolujeme si Vás 
tímto upozornit, že nabízené služ-
by nejsou nutné pro dosažení kva-
litní pitné vody. Není tedy třeba si 
tuto službu objednat a platit za 
ni. Informace, které podávají dea-
leři filtrů o vodě z kohoutku, jsou 
vymyšlené a zavádějící. Buďte obez-
řetní při návštěvě dealera filtrů 
v domácnosti.

Jak uvedla tisková mluvčí spo-
lečnosti Severočeské vodovody a 

kanalizace, a.s. Iveta Kardianová 
na telefonní centrum společnosti 
se obrací čím dál více zákazníků 
Ústeckého i Libereckého kraje, 
které navštívili dealeři filtrů a 
dávali jim informace o nekvalitní 
pitné vodě z kohoutku. „Vynalé-
zavost dealerů nezná meze,“ 
uvedla dále Kardianová, „volala 
k nám do společnosti paní z Ústí 
nad Labem, kterou navštívili 
obchodníci s filtry, ale představili 
se jako pracovníci vodáren ode-
bírající vzorky vody. Po odběru 
vody z kohoutku trvali na tom, že 
paní musí podepsat dokument o 
odběru vody, aby se mohl udělat 
rozbor. Po odchodu pracovníků 
paní zjistila, že podepsala kupní 

Za kvalitu vody z veřejného vodovodu ručíme

la, Milušky Padrtové, Simonky Mál-
kové, Verunky Möserové, Míry Ko-
touče a Terezky Svobodové.

Milé dopoledne bylo uzavřeno 
květinou pro všechny maminky a 
dárečky od dětí z MŠ. Už nyní se 
těšíme na příští rok a doufáme, že 
nám opět do obce přibyde spous-
ta malých občánků. Tedy drazí 
rodičové, snažte se!

za obec Velká Bukovina
Bc. Eva Málková

S miminky se nám vloni roztrhl 
pytel, a tak jsme se rozhodli i u 
nás ve Velké Bukovině zavést 
tradici Vítání občánků. 11. ledna 
2014 si zasedací místnost na 
obecním úřadě i pan starosta 
Kucharovič odbyli svou premiéru 
a do obce bylo ve dvou skupin-
kách uvítáno osm nových občán-
ků, z toho pět ani ne ročních mi-
minek a tři chlapi ročník 2012. 

Předškoláčci z mateřské školky 
pod vedením obou paní učitelek 
a paní Petra Hlaváčková s dcer-
kou Lucinkou se postarali o do-
jemný program v podobě téma-
tických písniček a básniček. Poté 
se do Knihy zápisů o uvítání do 
života slavnostně podepsali ro-
diče Matěje Vondráčka, Matyáše 
Františka Šafránka, Ondráška Sys-

První slavnostní vítání občánků ve Velké Bukovině

Jelikož nebylo možné vybrat 
masku nejkrásnější, byly všechny 
oceněny balíčkem dobrot. V sou-
těžích vyhrával úplně každý a vždy 
byl odměněn nějakou maličkostí. 
Tento maškarní karneval lze hod-
notit jako nejzdařilejší v posled-
ních letech a to i zásluhou kvalit-
ního moderování.

Roman Vojta,
OÚ Velká Bukovina

V sobotu 15. února se opět 
sešlo na sále pohostinství U Kar-
bouse mnoho pohádkových pos-
tav. Konal se tu totiž dětský maš-
karní karneval. Ten letošní byl ce-
lý v režii v okolí známého DJ Bau-
mana. A to, že je DJ Bauman ba-
vič na správném místě, předvedl i 
při práci s dětmi. Desítky dětí v 
maskách, které nelze všechny ani 
vyjmenovat, tančily, soutěžily a 
bavily se až do setmění.

Dětský karneval ve Velké Bukovině

Stružnice, místním hasičům, muzi-
kantům, povozníkům, pohostin-
ným obyvatelům obce a všem 
maskám i ostatním v průvodu a 
těšíme se na příští rok.

Vaše masopustní maškary

V sobotu 1. března 2014 se už 
potřetí přemisťoval na trase mezi 
Hasičárnou v Jezvém a Jednotou 
ve Stružnici masopustní průvod. 
Počasí přálo, a přestože trasa byla 
zatím nejkratší, téměř dvě desítky 
osvěžovacích zastávek nám trvalo 
dvě hodiny. Muzikanti hráli, koně 
poslouchali, nálada byla výborná, 
občerstvení taktéž.

Při prvním ročníku začínala po-
vodeň, loni chumelilo, letos bylo vše 
v pohodě.

Děkujeme organizátorům, obci 

Stružnický Masopust

VÍTÁNÍ JARA + KARNEVAL
v Žandově v Koruně na sále 22. března 2014

- prodejní výstava výrobků dětí ze ZŠ Žandov

- vystoupení dětí z MŠ a ZŠ Žandov

- DIVADELNÍ SPOLEK ŽANDOV - hraje hudebně taneční pořad

založený na básních Jana Nerudy "Balada Česká"

- "RYTÍŘ PALEČEK A BOHYNĚ VESNA"

- Po divadelním představení SPOLEČNÉ VYNÁŠENÍ MORANY 

(Paní Zimy) DO ŘEKY PLOUČNICE

- KARNEVALOVÝ REJ s DJ BAUMANEM

- 

- 

Těšíme se na vás! Město Žandov

DOBRODRUŽNÁ CESTA S INDIÁNY

Zveme všechny indiány a bledé tváře 12.4.2014

na dobrodružnou cestu s indiány. Start z náměstí 

v Žandově. Na dobrodružné cestě nás čekají 

indiánské úkoly, setkání s náčelníkem a pose-

zení u indiánského ohně. Připravte si indiánské 

přezdívky, oblečení, ostré zbraně a chytrou hlavu.

Těším se na vás! OHNIVÁ ŘEKA

a
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Masopustním oslavám a prů-
vodům pestrobarevných masek 
mohl jen těžko někdo uniknout. 
První týden v březnu jsme na ně 
narazili prakticky všude. A nebylo 
tomu jinak ani v Polici. Již tradiční 
masopustní průvod s desítkami 
masek a přihlížejících se vydal 1. 
března do ulic Horní Police. Prů-
vod kypěl různorodostí masek – 
strašidla, pohádkové bytosti, 
černokněžníci, kominíček pro 
štěstí, bába s trakařem, místo ko-
ně nám běhala po ulicích zebra, 

ale to vůbec nevadilo. Mezi maš-
karami nechyběl ani tradiční 
medvěd, který to měl stejně nako-
nec spočítané a medvědář. K ve-
selému kroku nám na housle za-
hrál Radek Špindler. Zpívalo se, 
tančilo, kolemjdoucím a hlavně 
jedoucím jsme nabízeli poctivou 
domácí jitrničku a tlačenku. Všich-
ni jsme si na těch domácích dob-
rotách pochutnávali. Naše horno-
polické hospodyňky nám za to při-
pravily domácí koláče a nabízely 
malé pohoštění. Dospělí dostali i 

něco tekutého pro zahřátí, takže 
průvod byl stále veselejší. V odpo-
ledních hodinách jsem dorazili na 
připravené hodování v restauraci 
U Huberta. Po tak náročném tří-
hodinovém výšlapu jsme se všich-
ni těšili na závěrečnou vepřovou 
hostinu. Jedlo se a pilo až do pozd-
ních nočních hodin. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě a ko-
nání Masopustu. Moc se nám to 
líbilo a už teď se těšíme na příští 
rok.

Marie Matysová

HORNOPOLICKÝ MASOPUST

V prvním čtvrtletí tohoto roku 
oslavili své životní jubileum tito 
spoluobčané, kterým přejeme do 
dalších let mnoho pohody, zdraví 
a štěstí.

60 let 
Jindřich Berný

Hana Dražkovičová
Alena Kramperová
Soňa Šmídová 

Miroslav Ivanovič
Jan Tichý 

65 let 
Miroslav Šťastný
Věra Försterová
Michal Rusín
Jiří Komárek

Ladislav Kurfürst
Jaroslava Bláhová

Petr Pečenka
Josef Bláha

Eva Slabionová
Emilie Záhorová

70 let 
Zdeňka Randová   
Hana Kočembová
Jana Hadrovská
Mária Bártová

Ĺubica Kosinková
Jaroslav Kurjak
Eva Vostrá

Božena Tlapáková

75 let 
Milada Lešáková
Ludmila Bačkovská

Július Baláž
Ladislav Moravec

Jaroslava Cincibusová
Rudolf Kodeš

Miloslava Štosková
Marie Střelková
Emanuel Šebor
Milan Habart
Bohumil Lomič
Jiřina Syrová

Jana Nováková
Václav Semerád

80 let 
Jiřina Kolářová
Eva Váňová

85 let 
Josef Hruška

Jaroslav Hofmann
Vladislav Zach

90 let
Jarmila Krejčová
Matylda Bláhová

Společenská
kronika

Maškarní v Šenově
Tímto děkujeme Městu Žan-

dov, který nám zajistil dopravu 
mikrobusem do Kamenického 
Šenova.              Jarmila Švehlová

Klub důchodců v Kamenickém 
Šenově uspořádal dne 4. února 
t.r. Maškarní karneval včetně po-
hoštění, a to za účasti vedení 
města a družební spolupráce se 
seniory ze Žandova. K poslechu hrál 
pan Měkota. Akce se vydařila a 
všichni účastníci byli spokojeni.

Během maškarního reje pro-
běhl také svatební obřad masek – 
ženicha a nevěsty, který požehnal 
starosta města pan František Ku-
čera. 

Plánované kulturní a společenské akce ve Velké Bukovině

Přesné termíny plánovaných akcí budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu.

Vaší pozornosti doporučuji zejména Odpoledne NEJEN pro seniory s živou hudbou, 

kde vystoupí Duo Adamis známé též z televizního programu TV Šlágr.

Babinec
Odpoledne nejen pro seniory
Babinec
Pálení čarodějnic

březen
26. 4. 2014

duben
30. 4. 2014

Posezení nad kronikou s panem Pokorným
Zájezd na muzikál (titul neurčen)
140. Výročí založení SDH Velká Bukovina
Hurá na prázdniny

(termín neurčen)
(termín neurčen)

24. 5. 2014
28. 6. 2014

V rámci primární prevence se 
naši žáci zúčastnili programů, kte-
ré byly zaměřeny na podporu zdra-
vé výchovy dětí. Ve druhé třídě se 
děti v rámci programu "Zdravé 
tělo" seznámily se vznikem závis-
losti a zdravotními riziky. Program 
pro páťáky reagoval na součas-
nou problematiku nebezpečí in-
ternetu. Hlavními tématy byly so-

ciální sítě, zásady pohybu na in-
ternetu a kyberšikana. Žáci si bě-
hem programu uvědomili, jaké in-
formace o sobě můžou dávat vě-
dět ostatním, dále pak se naučili, 
jak jednat s cizími lidmi na sociál-
ních sítích. 

Mgr. Silvie Pospíšilová,
metodik prevence ZŠ Žandov 

Primární prevence

Hornopolický
masopustní karneval

Karneval, který se uskutečnil 
v pátek na naší škole, byl zakon-
čením našeho malého projektu. Za-
měřoval se na tradice a zvyky spo-
jené s masopustním obdobím, kte-
ré trvá od Tří králů do Popeleční 
středy. V průběhu týdne děti vyrá-
běly dekorace do svých tříd a škol-
ních prostorů, při kterých si roz-
víjely vlastní kreativitu a fantazii. 
Hodiny českého jazyka i matema-
tiky byly tematicky zaměřeny na 

masopustní období. Zařadili jsme 
skupinové práce, ve kterých si žá-
ci upevňovali získané vědomosti, 
a zároveň se tímto podpořila spo-
lupráce mezi dětmi. Závěrečný 
maškarní karneval byl v režii žáků 
osmého ročníku, kterému bychom 
chtěli velice poděkovat a těšíme 
se na další přínosnou spolupráci.

Žáci ZŠ Horní Police
a učitelé 1. stupně

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

28. března 2014 od 16 hodin v Žandově v Koruně

hraje: DUO ADAMIS

Koncert vMŠ Stružnice
Začátkem února jsme pro naše 

děti  uspořádali zajímavý koncert. 
Na návštěvu jsme pozvali učitele ze 
ZUŠ v České Lípě, kteří nám před-
vedli  něco málo ze svého kumštu.  

Seznámili jsme se s hudebními 
nástroji (flétnou zobcovou, příč-
nou, altovou, saxofonem, trombó-
nem, baskřídlovkou),  které si děti 
mohly vzít  do ruky a zblízka pro-
hlédnout. Zaposlouchali jsme se 
do krásných skladbiček hraných 
především na dechové nástroje a 
klavír. Největší potlesk získala sklad-
ba „Žabák“, kterou nám pan uči-
tel zahrál na trombón. Také jsme 
poslouchali hudební hádanky a sou-
těžili, kdo pozná nejvíce lidových 
písniček, které jsme si potom spo-
lečně zazpívali. 

A co legrace jsme si užili!  Hlav-
ně ve chvíli, kdy si děti mohly vy-
zkoušet hru na baskřídlovku, což 

není záležitost jednoduchá. Po chvil-
ce vyluzování různých zvuků a pa-
zvuků se podařilo několika nada-
ným dětem zahrát krásný tón a 
páni učitelé si pochvalovali, jak 
by bylo úžasné, kdyby tyto děti 
svůj talent dále rozvíjely třeba na 
hodinách v ZUŠ.  Kdo ví, možná se 
z našich dětí stanou jednou mi-
mořádní muzikanti. Vždyť už nyní 
někteří zvládají celkem dobře hru 
na zobcovou flétnu. Půl druhé ho-
diny  s muzikanty uběhlo rychle v 
mimořádně krásné atmosféře 
plné hudby i tance. Koncert se nám 
všem moc líbil. Děkujeme panu uči-
teli Hricovi a jeho kolegům za krás-
ný hudební zážitek. A my budeme 
ve spolupráci s hudebním odděle-
ním ZUŠ v České Lípě nadále rádi 
pokračovat.

Kolektiv MŠ Stružnice
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Masopustním oslavám a prů-
vodům pestrobarevných masek 
mohl jen těžko někdo uniknout. 
První týden v březnu jsme na ně 
narazili prakticky všude. A nebylo 
tomu jinak ani v Polici. Již tradiční 
masopustní průvod s desítkami 
masek a přihlížejících se vydal 1. 
března do ulic Horní Police. Prů-
vod kypěl různorodostí masek – 
strašidla, pohádkové bytosti, 
černokněžníci, kominíček pro 
štěstí, bába s trakařem, místo ko-
ně nám běhala po ulicích zebra, 

ale to vůbec nevadilo. Mezi maš-
karami nechyběl ani tradiční 
medvěd, který to měl stejně nako-
nec spočítané a medvědář. K ve-
selému kroku nám na housle za-
hrál Radek Špindler. Zpívalo se, 
tančilo, kolemjdoucím a hlavně 
jedoucím jsme nabízeli poctivou 
domácí jitrničku a tlačenku. Všich-
ni jsme si na těch domácích dob-
rotách pochutnávali. Naše horno-
polické hospodyňky nám za to při-
pravily domácí koláče a nabízely 
malé pohoštění. Dospělí dostali i 

něco tekutého pro zahřátí, takže 
průvod byl stále veselejší. V odpo-
ledních hodinách jsem dorazili na 
připravené hodování v restauraci 
U Huberta. Po tak náročném tří-
hodinovém výšlapu jsme se všich-
ni těšili na závěrečnou vepřovou 
hostinu. Jedlo se a pilo až do pozd-
ních nočních hodin. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě a ko-
nání Masopustu. Moc se nám to 
líbilo a už teď se těšíme na příští 
rok.

Marie Matysová

HORNOPOLICKÝ MASOPUST

V prvním čtvrtletí tohoto roku 
oslavili své životní jubileum tito 
spoluobčané, kterým přejeme do 
dalších let mnoho pohody, zdraví 
a štěstí.

60 let 
Jindřich Berný

Hana Dražkovičová
Alena Kramperová
Soňa Šmídová 

Miroslav Ivanovič
Jan Tichý 

65 let 
Miroslav Šťastný
Věra Försterová
Michal Rusín
Jiří Komárek

Ladislav Kurfürst
Jaroslava Bláhová

Petr Pečenka
Josef Bláha

Eva Slabionová
Emilie Záhorová

70 let 
Zdeňka Randová   
Hana Kočembová
Jana Hadrovská
Mária Bártová

Ĺubica Kosinková
Jaroslav Kurjak
Eva Vostrá

Božena Tlapáková

75 let 
Milada Lešáková
Ludmila Bačkovská

Július Baláž
Ladislav Moravec

Jaroslava Cincibusová
Rudolf Kodeš

Miloslava Štosková
Marie Střelková
Emanuel Šebor
Milan Habart
Bohumil Lomič
Jiřina Syrová

Jana Nováková
Václav Semerád

80 let 
Jiřina Kolářová
Eva Váňová

85 let 
Josef Hruška

Jaroslav Hofmann
Vladislav Zach

90 let
Jarmila Krejčová
Matylda Bláhová

Společenská
kronika

Maškarní v Šenově
Tímto děkujeme Městu Žan-

dov, který nám zajistil dopravu 
mikrobusem do Kamenického 
Šenova.              Jarmila Švehlová

Klub důchodců v Kamenickém 
Šenově uspořádal dne 4. února 
t.r. Maškarní karneval včetně po-
hoštění, a to za účasti vedení 
města a družební spolupráce se 
seniory ze Žandova. K poslechu hrál 
pan Měkota. Akce se vydařila a 
všichni účastníci byli spokojeni.

Během maškarního reje pro-
běhl také svatební obřad masek – 
ženicha a nevěsty, který požehnal 
starosta města pan František Ku-
čera. 

Plánované kulturní a společenské akce ve Velké Bukovině

Přesné termíny plánovaných akcí budou zveřejněny v dostatečném časovém předstihu.

Vaší pozornosti doporučuji zejména Odpoledne NEJEN pro seniory s živou hudbou, 

kde vystoupí Duo Adamis známé též z televizního programu TV Šlágr.

Babinec
Odpoledne nejen pro seniory
Babinec
Pálení čarodějnic

březen
26. 4. 2014

duben
30. 4. 2014

Posezení nad kronikou s panem Pokorným
Zájezd na muzikál (titul neurčen)
140. Výročí založení SDH Velká Bukovina
Hurá na prázdniny

(termín neurčen)
(termín neurčen)

24. 5. 2014
28. 6. 2014

V rámci primární prevence se 
naši žáci zúčastnili programů, kte-
ré byly zaměřeny na podporu zdra-
vé výchovy dětí. Ve druhé třídě se 
děti v rámci programu "Zdravé 
tělo" seznámily se vznikem závis-
losti a zdravotními riziky. Program 
pro páťáky reagoval na součas-
nou problematiku nebezpečí in-
ternetu. Hlavními tématy byly so-

ciální sítě, zásady pohybu na in-
ternetu a kyberšikana. Žáci si bě-
hem programu uvědomili, jaké in-
formace o sobě můžou dávat vě-
dět ostatním, dále pak se naučili, 
jak jednat s cizími lidmi na sociál-
ních sítích. 

Mgr. Silvie Pospíšilová,
metodik prevence ZŠ Žandov 

Primární prevence

Hornopolický
masopustní karneval

Karneval, který se uskutečnil 
v pátek na naší škole, byl zakon-
čením našeho malého projektu. Za-
měřoval se na tradice a zvyky spo-
jené s masopustním obdobím, kte-
ré trvá od Tří králů do Popeleční 
středy. V průběhu týdne děti vyrá-
běly dekorace do svých tříd a škol-
ních prostorů, při kterých si roz-
víjely vlastní kreativitu a fantazii. 
Hodiny českého jazyka i matema-
tiky byly tematicky zaměřeny na 

masopustní období. Zařadili jsme 
skupinové práce, ve kterých si žá-
ci upevňovali získané vědomosti, 
a zároveň se tímto podpořila spo-
lupráce mezi dětmi. Závěrečný 
maškarní karneval byl v režii žáků 
osmého ročníku, kterému bychom 
chtěli velice poděkovat a těšíme 
se na další přínosnou spolupráci.

Žáci ZŠ Horní Police
a učitelé 1. stupně

TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

28. března 2014 od 16 hodin v Žandově v Koruně

hraje: DUO ADAMIS

Koncert vMŠ Stružnice
Začátkem února jsme pro naše 

děti  uspořádali zajímavý koncert. 
Na návštěvu jsme pozvali učitele ze 
ZUŠ v České Lípě, kteří nám před-
vedli  něco málo ze svého kumštu.  

Seznámili jsme se s hudebními 
nástroji (flétnou zobcovou, příč-
nou, altovou, saxofonem, trombó-
nem, baskřídlovkou),  které si děti 
mohly vzít  do ruky a zblízka pro-
hlédnout. Zaposlouchali jsme se 
do krásných skladbiček hraných 
především na dechové nástroje a 
klavír. Největší potlesk získala sklad-
ba „Žabák“, kterou nám pan uči-
tel zahrál na trombón. Také jsme 
poslouchali hudební hádanky a sou-
těžili, kdo pozná nejvíce lidových 
písniček, které jsme si potom spo-
lečně zazpívali. 

A co legrace jsme si užili!  Hlav-
ně ve chvíli, kdy si děti mohly vy-
zkoušet hru na baskřídlovku, což 

není záležitost jednoduchá. Po chvil-
ce vyluzování různých zvuků a pa-
zvuků se podařilo několika nada-
ným dětem zahrát krásný tón a 
páni učitelé si pochvalovali, jak 
by bylo úžasné, kdyby tyto děti 
svůj talent dále rozvíjely třeba na 
hodinách v ZUŠ.  Kdo ví, možná se 
z našich dětí stanou jednou mi-
mořádní muzikanti. Vždyť už nyní 
někteří zvládají celkem dobře hru 
na zobcovou flétnu. Půl druhé ho-
diny  s muzikanty uběhlo rychle v 
mimořádně krásné atmosféře 
plné hudby i tance. Koncert se nám 
všem moc líbil. Děkujeme panu uči-
teli Hricovi a jeho kolegům za krás-
ný hudební zážitek. A my budeme 
ve spolupráci s hudebním odděle-
ním ZUŠ v České Lípě nadále rádi 
pokračovat.

Kolektiv MŠ Stružnice
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Merkurování v Horní Polici
věnovaný práci s touto pomůc-
kou. Tato nabídka se setkala s vel-
mi kladnou reakcí dětí i rodičů. 
Technicky a manuálně zdatnější 
se vrhli rovnou na složitější mo-
dely, zatímco mladší, kteří se za-
čali se stavebnicí teprve seznamo-
vat, za pomoci učitele nebo rodi-
čů zkoušeli jednodušší výrobky. 

Jan Kacafírek, ZŠ Horní Police

Naše škola se snaží reagovat 
na obecný trend snižujících se sen-
zomotorických a technických do-
vedností dětí. Za přispění Liberec-
kého kraje, firmy Sauer a.s. a ro-
dičů jsme nakoupili čtrnáct tradič-
ních stavebnic Merkur. Podobně 
jako školy v kraji Vysočina jsme 
tyto stavebnice zařadili do výuky 
a nabídli dětem poškolní program 

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRUŽNICE
TESTUJÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

uce čtení, psaní, počítání a vlast-
ností věcí. Tento software bude ča-
sem rozšířen i na další úrovně. Bliž-
ší informace o daném programu na-
leznete na www.slabikar1.wz.cz.

Jak správně ovládat a používat 
počítač mají možnost i obyvatelé 
Jezvé a Stružnice. Kurz pro zájem-
ce probíhá každý pátek od 15.00 
do 16.00 hodin. Účastníci uhradí 
poplatek 30,- Kč.  

Mgr. Lenka Kolstrunková

Od září vede kroužek počítačo-
vé techniky pan Hami. Nejenže žá-
ky každý pátek učí jak správně ovlá-
dat počítač, ale naši žáci mají mož-
nost testovat i nový výukový prog-
ram, který pan Hami připravuje pro 
1. a 2. ročník. Děti si hravou for-
mou procvičují počty, čtení a psa-
ní textu. 

Výukový program je určen pro 
předškolní a mladší školní věk. 
Žáci se naučí používat klávesnici, 
myš počítače, zdokonalí se ve vý-

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  ZŠ
učitelky, hezky zvládli. Spokojeni 
byli rodiče, zástupci škol, ale hlav-
ně naši budoucí prvňáčci. 

Za MŠ Vlasta Jindrová, ředitelka

V měsíci únoru se konaly zápi-
sy do 1. třídy v ZŠ Benešov nad 
Ploučnicí a v ZŠ Horní Police. Na-
šich 7 školáků, vzorně připrave-
ných, bylo přijato. Úkoly a práci, 
kterou na nich vyžadovaly paní 

POHÁDKOVÝ  KARNEVAL
vání. Za odměnu si domů odnesly 
diplom a sladkou odměnu.

Martina Záhorová, 
učitelka MŠ V. Bukovina

Nastal čas masopustního kar-
nevalu a s ním spojené přípravy 
masek a výzdoba. Děti se nemoh-
ly dočkat pondělí 10. února, až si 
oblečou své kostýmy. Po celý den 
prožívaly radování, tancování, zpí-

ZÁKLADNÍ A MATEŘŠKÁ  ŠKOLA STRUŽNICE pořádají 2. ročník recitační soutěže

"STRUŽNICKÝ VERŠ"
26.3. 2014 od 8.30 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Kategorie: děti z mateřské školky, žáci ze základní školy, veřejnost

Všichni jste srdečně zváni

proháněla auta, pohádkové 
postavičky a létaly hmyzáčci. Na 
výstavu přišly i dětičky z naší ma-
teřské školy. Také jsme vybírali 
nejmenší a největší plyšáky. Spo-
lečně jsme se vyfotili a vyhodno-
tili největší sbírku této letošní vý-
stavy. Doufáme, že příští rok se 
nám podaří udělat rekord v počtu 
plyšáků.

Hana Hlaváčková,
vedoucí vychovatelka

Školní družina při ZŠ Žandov po-
řádala 5. března první Výstavu ply-
šových hraček. Děti si z domova 
donesly více než 300 různých ply-
šových figurek. A pěkně si s nimi 
užily celé odpoledne v tělocvičně. 
Zvířátka s dětmi skákala, cvičila, 
běhala a dováděla. Děti také 
zkoušely hlasy svých plyšo-vých 
miláčků, takže tělocvičnou zněly 
zvuky opiček, pejsků, koček, ale 
také lvů a tygrů. Mezi nimi se pak 

Velká výstava plyšáků

VYUŽITÍ PROJEKTŮ VNAŠÍ ŠKOLE
ků Libereckého kraje. Pro žáky by-
lo zakoupeno sportovní vybavení 
na KIN_BALL. Poskytnutá dotace 
5.000,- byla dofinancována z pro-
středků školy.

„ŽADATELÉ BEZ OBČANKY“  
je projekt, který podporuje nákup 
prostředků pro zájmovou činnost. 
Podporuje aktivní spolupráci mezi 
jednotlivými členy sdružení, jako i 
spolupráce s dalšími partnerskými 

Na konci roku 2013 byl v Zá-
kladní škole Stružnice ukončen 
projekt  „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ v cel-
kové dotaci 409.869,- Kč. Peníze 
byly využity na nákup výpočetní 
techniky, interaktivní tabule, vý-
ukových programů a odměn pro pe-
dagogické pracovníky, kteří vytvá-
řeli  výukové materiály pro žáky.

Projekt „SPORTUJEME VŽDY A 
SPOLU“ byl poskytnut z prostřed-

sdruženími, resp. fyzickými a 
právnickými osobami. Spolupráce 
se svazky obcí  Mikroregion Pod-
ralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek 
obcí Máchův kraj, orgány státní 
správy a orgány samospráv obcí, 
měst a kraje. Na realizaci tohoto 
projektu s žáky pracujeme.

Zaměstnanci školy se snaží zlep-
šit výuku nejen projekty, ale i vy-
užitím nejmodernější techniky a 

pořádáním projektových dnů. 
I nadále budeme nakupovat tech-

niku, kterou žáci budou využívat 
i při domácí přípravě. Jako další 
úkol bude dokoupení dalších tab-
letů, notebooků a čteček pro ostat-
ní ročníky.

Mgr. Lenka Kolstrunková
ředitelka školy

Budeme si rozumět?
tovat správný řečový vzor.

Naše mateřská škola v Žando-
vě se zapojila do projektu „Pod-
pora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2013“, 
které vyhlásilo Ministerstvo školst-
ví, mládeže a tělovýchovy.

Paní ředitelka zpracovala tento 
projekt, který umožnil, aby dvě 
učitelky absolvovaly kurz pro lo-
gopedické asistentky a tím si zvý-
šily svojí specializaci, kterou mo-
hou využít při své práci. Také byly 
zakoupeny speciální pomůcky pro 
provádění logopedických chvilek, 
tablety pro vyhledávání dalších 
dobrých nápadů a her pro děti 
směřující ke správnému vyjadřo-
vání. Projekt má ještě druhé po-
kračování a paní ředitelka využi-
la nabídku a přihlásila MŠ i do 
druhého kola, ve kterém škola fi-
nanční příspěvek využije na ná-
kup nových pomůcek a další uči-
telky pojedou na kurz pro logope-
dické asistentky. Mnozí rodiče jis-
tě viděli v televizi novou interak-
tivní pomůcku tzv. MAGIC BOX, a 
tak není vyloučeno, že ho brzy bu-
dou moci využívat i naše děti. 
Mateřská škola má velký zájem 

Ptáte se, proč taková otázka 
v úvodu? Je to proto, že stále čas-
těji  vnímám a slyším, jak více a  
více malých dětí má velké prob-
lémy se správnou výslovností hlá-
sek, tvořením vět a slovní záso-
bou.

Ke správné výslovnosti jednot-
livých hlásek je třeba spousta či-
nitelů, v první řadě dobrý sluch, 
pohyblivé rty, jazyk, klenuté patro 
v ústech, zuby a hlavně správný 
řečový vzor. Pokud některý z vyj-
menovaných činitelů není správně 
vyvinut, může dojít ke komolení 
jednotlivých hlásek, nebo jejich 
nahrazování jinými hláskami, se 
kterými dítě nemá problém. Po-
tom je třeba začít se zajímat o ně-
jaký způsob nápravy.

Lze navštívit logopedickou 
poradnu, kde klinický logoped po 
vyšetření stanoví postup nápravy.

Pokud se jedná o drobné vady 
výslovnosti a dítě navštěvuje ma-
teřskou školu, jsou dnes již učitel-
ky, které prošly kurzem pro logo-
pedické asistentky schopny s dět-
mi během pobytu formou říkanek, 
písniček, logopedickými chvilkami 
a hlavně mluvním vzorem, posky-

na tom, aby děti v budoucnu mlu-
vily hezky česky a jak jste si pře-
četly, tak pro to dělá vše, co na-
bízí naše společnost. Ale první po-
čin a hlavní úlohu má rodina, kde 
dítě vyrůstá. Je hodně možností a 
není nic lehčího, než je využít. 
Jsou to hlavně chvilky s četbou 
před spaním, prohlížení knih a ča-
sopisů, povídání o obrázcích, ná-
cvik jednoduchých říkadel a ko-
mentování věcí a jevů, které nás 
míjejí třeba při cestě z mateřské 
školy, při návštěvě obchodu, kul-
turních akcí, zábav a dalších akti-
vit. Tím, že dětem popisujeme si-
tuace,  jim obohacujeme tu na za-
čátku zmíněnou slovní zásobu. Je 
hezké dětem pustit pohádku na 
DVD, ale sledování děje dětem nic 
nedá, ale když jim při sledování 

příběhu vysvětlujete, co hrdina dě-
lá, proč to dělá, jaké má pocity, 
tak to je to nejlepší, čím si děti 
obohatí svůj slovník, ale hlavně 
pochopí význam jednotlivých slov 
a jejich obsah.

Děti jsou radost, dávají smysl 
našemu životu, tak jim dávejme 
dobrý příklad a pečujme o ně 
s láskou a porozuměním. 

Vážení čtenáři a vážení rodiče, 
ve svém článku jsem se s Vámi 
chtěla podělit o pár informací, 
které Vám měly přiblížit, co nové-
ho a myslím i důležitého se událo 
v prvním pololetí školního roku 
v naší a i Vaší mateřské škole prá-
vě v oblasti péče o správnou vý-
slovnost.

Naďa Kumberová,
zástupkyně ředitelky pro MŠ
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Merkurování v Horní Polici
věnovaný práci s touto pomůc-
kou. Tato nabídka se setkala s vel-
mi kladnou reakcí dětí i rodičů. 
Technicky a manuálně zdatnější 
se vrhli rovnou na složitější mo-
dely, zatímco mladší, kteří se za-
čali se stavebnicí teprve seznamo-
vat, za pomoci učitele nebo rodi-
čů zkoušeli jednodušší výrobky. 

Jan Kacafírek, ZŠ Horní Police

Naše škola se snaží reagovat 
na obecný trend snižujících se sen-
zomotorických a technických do-
vedností dětí. Za přispění Liberec-
kého kraje, firmy Sauer a.s. a ro-
dičů jsme nakoupili čtrnáct tradič-
ních stavebnic Merkur. Podobně 
jako školy v kraji Vysočina jsme 
tyto stavebnice zařadili do výuky 
a nabídli dětem poškolní program 

ŽÁCI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRUŽNICE
TESTUJÍ VÝUKOVÝ PROGRAM

uce čtení, psaní, počítání a vlast-
ností věcí. Tento software bude ča-
sem rozšířen i na další úrovně. Bliž-
ší informace o daném programu na-
leznete na www.slabikar1.wz.cz.

Jak správně ovládat a používat 
počítač mají možnost i obyvatelé 
Jezvé a Stružnice. Kurz pro zájem-
ce probíhá každý pátek od 15.00 
do 16.00 hodin. Účastníci uhradí 
poplatek 30,- Kč.  

Mgr. Lenka Kolstrunková

Od září vede kroužek počítačo-
vé techniky pan Hami. Nejenže žá-
ky každý pátek učí jak správně ovlá-
dat počítač, ale naši žáci mají mož-
nost testovat i nový výukový prog-
ram, který pan Hami připravuje pro 
1. a 2. ročník. Děti si hravou for-
mou procvičují počty, čtení a psa-
ní textu. 

Výukový program je určen pro 
předškolní a mladší školní věk. 
Žáci se naučí používat klávesnici, 
myš počítače, zdokonalí se ve vý-

ZÁPIS  DĚTÍ  DO  ZŠ
učitelky, hezky zvládli. Spokojeni 
byli rodiče, zástupci škol, ale hlav-
ně naši budoucí prvňáčci. 

Za MŠ Vlasta Jindrová, ředitelka

V měsíci únoru se konaly zápi-
sy do 1. třídy v ZŠ Benešov nad 
Ploučnicí a v ZŠ Horní Police. Na-
šich 7 školáků, vzorně připrave-
ných, bylo přijato. Úkoly a práci, 
kterou na nich vyžadovaly paní 

POHÁDKOVÝ  KARNEVAL
vání. Za odměnu si domů odnesly 
diplom a sladkou odměnu.

Martina Záhorová, 
učitelka MŠ V. Bukovina

Nastal čas masopustního kar-
nevalu a s ním spojené přípravy 
masek a výzdoba. Děti se nemoh-
ly dočkat pondělí 10. února, až si 
oblečou své kostýmy. Po celý den 
prožívaly radování, tancování, zpí-

ZÁKLADNÍ A MATEŘŠKÁ  ŠKOLA STRUŽNICE pořádají 2. ročník recitační soutěže

"STRUŽNICKÝ VERŠ"
26.3. 2014 od 8.30 hodin

v zasedací místnosti obecního úřadu

Kategorie: děti z mateřské školky, žáci ze základní školy, veřejnost

Všichni jste srdečně zváni

proháněla auta, pohádkové 
postavičky a létaly hmyzáčci. Na 
výstavu přišly i dětičky z naší ma-
teřské školy. Také jsme vybírali 
nejmenší a největší plyšáky. Spo-
lečně jsme se vyfotili a vyhodno-
tili největší sbírku této letošní vý-
stavy. Doufáme, že příští rok se 
nám podaří udělat rekord v počtu 
plyšáků.

Hana Hlaváčková,
vedoucí vychovatelka

Školní družina při ZŠ Žandov po-
řádala 5. března první Výstavu ply-
šových hraček. Děti si z domova 
donesly více než 300 různých ply-
šových figurek. A pěkně si s nimi 
užily celé odpoledne v tělocvičně. 
Zvířátka s dětmi skákala, cvičila, 
běhala a dováděla. Děti také 
zkoušely hlasy svých plyšo-vých 
miláčků, takže tělocvičnou zněly 
zvuky opiček, pejsků, koček, ale 
také lvů a tygrů. Mezi nimi se pak 

Velká výstava plyšáků

VYUŽITÍ PROJEKTŮ VNAŠÍ ŠKOLE
ků Libereckého kraje. Pro žáky by-
lo zakoupeno sportovní vybavení 
na KIN_BALL. Poskytnutá dotace 
5.000,- byla dofinancována z pro-
středků školy.

„ŽADATELÉ BEZ OBČANKY“  
je projekt, který podporuje nákup 
prostředků pro zájmovou činnost. 
Podporuje aktivní spolupráci mezi 
jednotlivými členy sdružení, jako i 
spolupráce s dalšími partnerskými 

Na konci roku 2013 byl v Zá-
kladní škole Stružnice ukončen 
projekt  „EU PENÍZE ŠKOLÁM“ v cel-
kové dotaci 409.869,- Kč. Peníze 
byly využity na nákup výpočetní 
techniky, interaktivní tabule, vý-
ukových programů a odměn pro pe-
dagogické pracovníky, kteří vytvá-
řeli  výukové materiály pro žáky.

Projekt „SPORTUJEME VŽDY A 
SPOLU“ byl poskytnut z prostřed-

sdruženími, resp. fyzickými a 
právnickými osobami. Spolupráce 
se svazky obcí  Mikroregion Pod-
ralsko, Svazek obcí Peklo, Svazek 
obcí Máchův kraj, orgány státní 
správy a orgány samospráv obcí, 
měst a kraje. Na realizaci tohoto 
projektu s žáky pracujeme.

Zaměstnanci školy se snaží zlep-
šit výuku nejen projekty, ale i vy-
užitím nejmodernější techniky a 

pořádáním projektových dnů. 
I nadále budeme nakupovat tech-

niku, kterou žáci budou využívat 
i při domácí přípravě. Jako další 
úkol bude dokoupení dalších tab-
letů, notebooků a čteček pro ostat-
ní ročníky.

Mgr. Lenka Kolstrunková
ředitelka školy

Budeme si rozumět?
tovat správný řečový vzor.

Naše mateřská škola v Žando-
vě se zapojila do projektu „Pod-
pora logopedické prevence v před-
školním vzdělávání v roce 2013“, 
které vyhlásilo Ministerstvo školst-
ví, mládeže a tělovýchovy.

Paní ředitelka zpracovala tento 
projekt, který umožnil, aby dvě 
učitelky absolvovaly kurz pro lo-
gopedické asistentky a tím si zvý-
šily svojí specializaci, kterou mo-
hou využít při své práci. Také byly 
zakoupeny speciální pomůcky pro 
provádění logopedických chvilek, 
tablety pro vyhledávání dalších 
dobrých nápadů a her pro děti 
směřující ke správnému vyjadřo-
vání. Projekt má ještě druhé po-
kračování a paní ředitelka využi-
la nabídku a přihlásila MŠ i do 
druhého kola, ve kterém škola fi-
nanční příspěvek využije na ná-
kup nových pomůcek a další uči-
telky pojedou na kurz pro logope-
dické asistentky. Mnozí rodiče jis-
tě viděli v televizi novou interak-
tivní pomůcku tzv. MAGIC BOX, a 
tak není vyloučeno, že ho brzy bu-
dou moci využívat i naše děti. 
Mateřská škola má velký zájem 

Ptáte se, proč taková otázka 
v úvodu? Je to proto, že stále čas-
těji  vnímám a slyším, jak více a  
více malých dětí má velké prob-
lémy se správnou výslovností hlá-
sek, tvořením vět a slovní záso-
bou.

Ke správné výslovnosti jednot-
livých hlásek je třeba spousta či-
nitelů, v první řadě dobrý sluch, 
pohyblivé rty, jazyk, klenuté patro 
v ústech, zuby a hlavně správný 
řečový vzor. Pokud některý z vyj-
menovaných činitelů není správně 
vyvinut, může dojít ke komolení 
jednotlivých hlásek, nebo jejich 
nahrazování jinými hláskami, se 
kterými dítě nemá problém. Po-
tom je třeba začít se zajímat o ně-
jaký způsob nápravy.

Lze navštívit logopedickou 
poradnu, kde klinický logoped po 
vyšetření stanoví postup nápravy.

Pokud se jedná o drobné vady 
výslovnosti a dítě navštěvuje ma-
teřskou školu, jsou dnes již učitel-
ky, které prošly kurzem pro logo-
pedické asistentky schopny s dět-
mi během pobytu formou říkanek, 
písniček, logopedickými chvilkami 
a hlavně mluvním vzorem, posky-

na tom, aby děti v budoucnu mlu-
vily hezky česky a jak jste si pře-
četly, tak pro to dělá vše, co na-
bízí naše společnost. Ale první po-
čin a hlavní úlohu má rodina, kde 
dítě vyrůstá. Je hodně možností a 
není nic lehčího, než je využít. 
Jsou to hlavně chvilky s četbou 
před spaním, prohlížení knih a ča-
sopisů, povídání o obrázcích, ná-
cvik jednoduchých říkadel a ko-
mentování věcí a jevů, které nás 
míjejí třeba při cestě z mateřské 
školy, při návštěvě obchodu, kul-
turních akcí, zábav a dalších akti-
vit. Tím, že dětem popisujeme si-
tuace,  jim obohacujeme tu na za-
čátku zmíněnou slovní zásobu. Je 
hezké dětem pustit pohádku na 
DVD, ale sledování děje dětem nic 
nedá, ale když jim při sledování 

příběhu vysvětlujete, co hrdina dě-
lá, proč to dělá, jaké má pocity, 
tak to je to nejlepší, čím si děti 
obohatí svůj slovník, ale hlavně 
pochopí význam jednotlivých slov 
a jejich obsah.

Děti jsou radost, dávají smysl 
našemu životu, tak jim dávejme 
dobrý příklad a pečujme o ně 
s láskou a porozuměním. 

Vážení čtenáři a vážení rodiče, 
ve svém článku jsem se s Vámi 
chtěla podělit o pár informací, 
které Vám měly přiblížit, co nové-
ho a myslím i důležitého se událo 
v prvním pololetí školního roku 
v naší a i Vaší mateřské škole prá-
vě v oblasti péče o správnou vý-
slovnost.

Naďa Kumberová,
zástupkyně ředitelky pro MŠ



Pohár předsedy severočeského územního svazu

V letošním roce se v celé Čes-
ké republice koná již 5. ročník ak-
ce nazvané "Noc kostelů". Tato 
myšlenka vznikla před devíti lety 
ve Vídni. Do ČR byla převzata v 
roce 2009, kdy byla poprvé po-
zvána široká veřejnost na noční 
program do několika otevřených 
kostelů. Zájem návštěvníků byl 
tak ohromný, že tuto iniciativu po-
stupně převzali i další správci kos-
telů. Tím došlo k jejímu rychlému 
rozšíření na území celé ČR. Považ-
me, že v loňském roce se do této 
akce zapojilo více než 1300 koste-
lů, které dohromady navštívilo přes 
450 000 lidí. 

V letošním roce se k této akci 
poprvé připojuje i kostel Navštíve-
ní Panny Marie v Horní Polici. 
Během několika hodin bude na 
návštěvníky čekat zajímavý pro-
gram mapující nejen historický 
význam této kulturní památky, ale 
mající též částečně duchovní roz-
měr pro ty návštěvníky, kteří se 

chtějí o dění v kostele dozvědět 
více. 

Noc kostelů bude zahájena 
dne 23. května v 18:00. Je možné 
se účastnit celého programu či 
jen jeho vybrané části. Z toho, co 
je pro návštěvníky v Horní Polici 
připravováno, namátkou vybírá-
me: historické vyprávění o kostele 
a našich obcích, varhanní koncert, 
"co děláme v kostele" + výstava 
mešních potřeb, prohlídka varhan 
s výkladem, "ze života farnosti" 
+ ochutnávka farních jídel, čtení z 
Bible, prohlídka zvonice a oratoře, 
modlitba za obec a národ. V prů-
běhu večera bude též probíhat vý-
stava prací našich nejmenších ob-
čanů z MŠ. Podrobný program 
bude včas vyvěšen na vývěsních 
místech v našich obcích.

Přijměte, prosíme, naše co 
nejsrdečnější pozvání.

P. Stanislav Přibyl 
a obec H. Police

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Horní Police

Pro školní rok 2014/15 se zapsalo 15 žáků. Mnohé maminky ještě uvažují 
o odkladu školní docházky, mají totiž čas do konce května. Na prvnáčky 
se těšíme, první schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 
26. 5. 2014 v 16 hodin. 

Zároveň děkujeme pracovnicím mateřských škol, jež se podílely na přípravě 
dětí pro vzdělávání na základní škole. 

a
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ŽÁCI  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY STRUŽNICE POMÁHALI
vění,  zhotovili žáci ještě ve třídě 
sněhuláky pomocí kokosu. Celkem 
vzniklo dostatečné množství vý-
tvorů, a tak mohly děti přispět 
částkou 750 Kč na tuto velmi 
dobrou věc.  

Na humanitární projekt "Po-
stavme školu v Africe", který or-
ganizuje nadace Člověk v tísni,  
přispělo i vedení  Základní školy 
Stružnice. Částka 90,- Kč byla 
odeslána prostřednictvím aktivač-
ního poplatku ze zakoupení li-
cenčního vstupu do výukového a 
komunitního systému World Aca-
demy.

Systém World Academy nabízí 
interaktivní výukové techniky, 
zvukové efekty, obrázkové a fla-
shové animace. Všem zaregistro-
vaným tato společnost rozdávala 
dárky v podobě tiskáren. Nebylo 
tomu ani jinak s naší školou. 

Mgr. Lenka Kolstrunková

Jsme malá škola, která i přes 
nevelký počet žáků dokáže dělat 
velké věci.  

Na školní zahradě základní ško-
ly vyrostli ve čtvrtek 30. ledna sně-
huláci. Nešlo ale jen o řádění ve 
sněhu, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Místní školáci tímto 
způsobem přispěli na pomoc svým 
africkým vrstevníkům. Za každé-
ho sněhuláka, kterého postavili, da-
rovali totiž 50 korun do fondu na 
přepravu jízdních kol do Afriky. 
Děti z černého kontinentu na nich 
budou následně dojíždět do školy.  

Chceme podpořit projekt, díky 
němuž se kola dostanou do Gam-
bie. Společnost Kola pro Afriku už 
tyto dopravní prostředky má, ale 
chybí peníze na přepravu. 

Školáci ze Základní školy Struž-
nice se rozdělili do skupin a vyt-
vořili pod vedením pedagogů své-
ho fantastického sněhuláka. Pro-
tože sníh nepřál klasickému sta-

Olympiáda v Základní škole Stružnice 
zájmem sledovali také všichni žá-
ci naší školy. Úspěchy sportovců 
se staly každodenním oblíbeným 
tématem nejen v hodinách, na 
nástěnkách, ale byly i motivací 
pro naši školní olympiádu v šip-

Po 18 soutěžních dnů dělali 
naši sportovci v Soči to, co umí 
nejlépe. Výsledkem bylo úžasné 
15. místo v hodnocení států a 8 
medailí, včetně dvou zlatých. Tuto 
jedinečnou sportovní událost se 

kách. Soutěžní týmy tvořili rodiče 
versus děti. Prvenství patřilo zku-
šenějším rodičům, kteří si vybojo-
vali zlato a dortovou prémii. Ale 
ani děti nepřišly zkrátka. Odmě-
nou za účast jim byly bronzové 

medaile, památeční diplomy a sa-
mozřejmě nezapomenutelné zá-
žitky.

ZŠ Stružnice

Se zvířátky za dětmi do MŠ
Do akce Se zvířátky za dětmi do MŠ, kterou pořádá DDM Libertin z České Lípy, 
se naše MŠ  Žandov přihlásila na podzim 2013. První ze 4 besed se uskutečnila 
začátkem března. Za dětmi přijel chovatel s živými hady a seznámil děti s jejich 
životem, odpověděl na otázky, čím se takový had živí, a když si odvážné děti hada 
pohladily, tak zjistily, že je suchý a má na dotek příjemnou kůži. Děti byly návště-
vou nadšené a odnesly si velmi emotivní zážitek. Další návštěva se uskuteční 
28.3.2014 a přijedou za námi ještěrky. Tyto akce jsou velkým přínosem při výchově 
kladného vztahu k přírodě u nové generace.

Naďa Kumberová, MŠ Žandov

Každý z rodičů ví, jak je pro 
jeho potomka těžké dohánět 
učivo, pokud nějakou dobu chyběl 
ve škole. I když mu učitelé vyjdou 
vstříc a nabídnou mu doučování 
zameškaného učiva, bojuje s tím, 
že se zároveň doučuje učivo os-
tatními žáky již probrané a nově 
se učí látku právě probíranou. A 
právě takovýmto žákům (a nejen 
jim) se snažíme v naší škole po-

moci. 
Abychom jim i rodičům usnad-

nili doplňování učiva v době 
absence, ale i ostatním umožnili 
opakování a procvičování již pro-
braného učiva, rozšířili jejich kom-
petence, rozvíjeli jejich další schop-
nosti a dovednosti, zavádíme e-
learningové vyučování v prostředí 
LMS Moodle. Pro žáky budeme 
postupně připravovat rozličné vzdě-

Elektronické vzdělávání,  E-LEARNING na ZŠ Horní Police
lávací kurzy, které jim budou 
k dispozici zejména v předmětech 
a vzdělávacích oborech, pro něž 
nemají učebnice. V současné do-
bě je již otevřen pro žáky 9. roč-
níku kurs Finanční a ekonomická 
gramotnost a pro celý druhý 
stupeň kurs Netradiční matema-
tika. Žáci si mohou doplňovat své 
vědomosti, odevzdávat prostřed-
nictvím LMS Moodle domácí 

úkoly a v klidu domácího prostře-
dí vypracovávat a odesílat testo-
vé úlohy. V brzké době bude otev-
řen kurs Informatika, Astronomie 
a Globální výchova. Zároveň budou 
uveřejněny odkazy na procvičová-
ní angličtiny.

Mgr. Leona Ježková,
ZŠ Horní Police

V posledních měsících jsme se 
zúčastnili několika akcí, z nichž vzpo-
mínáme zejm. na Pohár předsedy 
severočeského územního svazu a 
na halové závody ve Frýdlantě a 
Klášterci nad Ohří. Do prvně jme-
novaného závodu vyslal náš klub 
3 závodníky v kategorii děti 6 až 
8 let. Celkově jsme obsadili: Josef 
Stirčák 2. místo, Matěj Géžo 3. 
místo a Radovan Král 4. místo.

V halových závodech ve Frýd-
lantě naši závodníci získali celkem 
4 medaile. V kategorii dětí 6 a 8 
let obsadil Josef Stirčák 2. místo 
a Matěj Géžo 3. místo. V kategorii 

žáků obsadila Barbora Pincová 
1. místo a zároveň byla členem 
družstva, které získalo celkově 
2. místo. V halových závodech v 
Klášterci nad Ohří obsadil v  kate-
gorii dětí 6 až 8 let Matěj Géžo 4. 
místo, v kategorii žáci obsadil Ra-
dek Lowenhofer 1. místo a Barbo-
ra Pincová 2. místo. Jako družstvo 
jsme získali celkem 3. místo. Všem 
dětem patří tímto velký dík nejen 
za jejich osobní úspěchy v soutě-
žích, ale také za reprezentování 
našich obcí na krajské i celore-
publikové úrovni!

Marcel Gežo

Z úspěchů SH Dravci Horní Police Noc kostelů v Horní Polici



Pohár předsedy severočeského územního svazu

V letošním roce se v celé Čes-
ké republice koná již 5. ročník ak-
ce nazvané "Noc kostelů". Tato 
myšlenka vznikla před devíti lety 
ve Vídni. Do ČR byla převzata v 
roce 2009, kdy byla poprvé po-
zvána široká veřejnost na noční 
program do několika otevřených 
kostelů. Zájem návštěvníků byl 
tak ohromný, že tuto iniciativu po-
stupně převzali i další správci kos-
telů. Tím došlo k jejímu rychlému 
rozšíření na území celé ČR. Považ-
me, že v loňském roce se do této 
akce zapojilo více než 1300 koste-
lů, které dohromady navštívilo přes 
450 000 lidí. 

V letošním roce se k této akci 
poprvé připojuje i kostel Navštíve-
ní Panny Marie v Horní Polici. 
Během několika hodin bude na 
návštěvníky čekat zajímavý pro-
gram mapující nejen historický 
význam této kulturní památky, ale 
mající též částečně duchovní roz-
měr pro ty návštěvníky, kteří se 

chtějí o dění v kostele dozvědět 
více. 

Noc kostelů bude zahájena 
dne 23. května v 18:00. Je možné 
se účastnit celého programu či 
jen jeho vybrané části. Z toho, co 
je pro návštěvníky v Horní Polici 
připravováno, namátkou vybírá-
me: historické vyprávění o kostele 
a našich obcích, varhanní koncert, 
"co děláme v kostele" + výstava 
mešních potřeb, prohlídka varhan 
s výkladem, "ze života farnosti" 
+ ochutnávka farních jídel, čtení z 
Bible, prohlídka zvonice a oratoře, 
modlitba za obec a národ. V prů-
běhu večera bude též probíhat vý-
stava prací našich nejmenších ob-
čanů z MŠ. Podrobný program 
bude včas vyvěšen na vývěsních 
místech v našich obcích.

Přijměte, prosíme, naše co 
nejsrdečnější pozvání.

P. Stanislav Přibyl 
a obec H. Police

Zápis žáků do 1. třídy ZŠ Horní Police

Pro školní rok 2014/15 se zapsalo 15 žáků. Mnohé maminky ještě uvažují 
o odkladu školní docházky, mají totiž čas do konce května. Na prvnáčky 
se těšíme, první schůzka rodičů budoucích prvňáčků se uskuteční 
26. 5. 2014 v 16 hodin. 

Zároveň děkujeme pracovnicím mateřských škol, jež se podílely na přípravě 
dětí pro vzdělávání na základní škole. 

a
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ŽÁCI  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY STRUŽNICE POMÁHALI
vění,  zhotovili žáci ještě ve třídě 
sněhuláky pomocí kokosu. Celkem 
vzniklo dostatečné množství vý-
tvorů, a tak mohly děti přispět 
částkou 750 Kč na tuto velmi 
dobrou věc.  

Na humanitární projekt "Po-
stavme školu v Africe", který or-
ganizuje nadace Člověk v tísni,  
přispělo i vedení  Základní školy 
Stružnice. Částka 90,- Kč byla 
odeslána prostřednictvím aktivač-
ního poplatku ze zakoupení li-
cenčního vstupu do výukového a 
komunitního systému World Aca-
demy.

Systém World Academy nabízí 
interaktivní výukové techniky, 
zvukové efekty, obrázkové a fla-
shové animace. Všem zaregistro-
vaným tato společnost rozdávala 
dárky v podobě tiskáren. Nebylo 
tomu ani jinak s naší školou. 

Mgr. Lenka Kolstrunková

Jsme malá škola, která i přes 
nevelký počet žáků dokáže dělat 
velké věci.  

Na školní zahradě základní ško-
ly vyrostli ve čtvrtek 30. ledna sně-
huláci. Nešlo ale jen o řádění ve 
sněhu, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Místní školáci tímto 
způsobem přispěli na pomoc svým 
africkým vrstevníkům. Za každé-
ho sněhuláka, kterého postavili, da-
rovali totiž 50 korun do fondu na 
přepravu jízdních kol do Afriky. 
Děti z černého kontinentu na nich 
budou následně dojíždět do školy.  

Chceme podpořit projekt, díky 
němuž se kola dostanou do Gam-
bie. Společnost Kola pro Afriku už 
tyto dopravní prostředky má, ale 
chybí peníze na přepravu. 

Školáci ze Základní školy Struž-
nice se rozdělili do skupin a vyt-
vořili pod vedením pedagogů své-
ho fantastického sněhuláka. Pro-
tože sníh nepřál klasickému sta-

Olympiáda v Základní škole Stružnice 
zájmem sledovali také všichni žá-
ci naší školy. Úspěchy sportovců 
se staly každodenním oblíbeným 
tématem nejen v hodinách, na 
nástěnkách, ale byly i motivací 
pro naši školní olympiádu v šip-

Po 18 soutěžních dnů dělali 
naši sportovci v Soči to, co umí 
nejlépe. Výsledkem bylo úžasné 
15. místo v hodnocení států a 8 
medailí, včetně dvou zlatých. Tuto 
jedinečnou sportovní událost se 

kách. Soutěžní týmy tvořili rodiče 
versus děti. Prvenství patřilo zku-
šenějším rodičům, kteří si vybojo-
vali zlato a dortovou prémii. Ale 
ani děti nepřišly zkrátka. Odmě-
nou za účast jim byly bronzové 

medaile, památeční diplomy a sa-
mozřejmě nezapomenutelné zá-
žitky.

ZŠ Stružnice

Se zvířátky za dětmi do MŠ
Do akce Se zvířátky za dětmi do MŠ, kterou pořádá DDM Libertin z České Lípy, 
se naše MŠ  Žandov přihlásila na podzim 2013. První ze 4 besed se uskutečnila 
začátkem března. Za dětmi přijel chovatel s živými hady a seznámil děti s jejich 
životem, odpověděl na otázky, čím se takový had živí, a když si odvážné děti hada 
pohladily, tak zjistily, že je suchý a má na dotek příjemnou kůži. Děti byly návště-
vou nadšené a odnesly si velmi emotivní zážitek. Další návštěva se uskuteční 
28.3.2014 a přijedou za námi ještěrky. Tyto akce jsou velkým přínosem při výchově 
kladného vztahu k přírodě u nové generace.

Naďa Kumberová, MŠ Žandov

Každý z rodičů ví, jak je pro 
jeho potomka těžké dohánět 
učivo, pokud nějakou dobu chyběl 
ve škole. I když mu učitelé vyjdou 
vstříc a nabídnou mu doučování 
zameškaného učiva, bojuje s tím, 
že se zároveň doučuje učivo os-
tatními žáky již probrané a nově 
se učí látku právě probíranou. A 
právě takovýmto žákům (a nejen 
jim) se snažíme v naší škole po-

moci. 
Abychom jim i rodičům usnad-

nili doplňování učiva v době 
absence, ale i ostatním umožnili 
opakování a procvičování již pro-
braného učiva, rozšířili jejich kom-
petence, rozvíjeli jejich další schop-
nosti a dovednosti, zavádíme e-
learningové vyučování v prostředí 
LMS Moodle. Pro žáky budeme 
postupně připravovat rozličné vzdě-

Elektronické vzdělávání,  E-LEARNING na ZŠ Horní Police
lávací kurzy, které jim budou 
k dispozici zejména v předmětech 
a vzdělávacích oborech, pro něž 
nemají učebnice. V současné do-
bě je již otevřen pro žáky 9. roč-
níku kurs Finanční a ekonomická 
gramotnost a pro celý druhý 
stupeň kurs Netradiční matema-
tika. Žáci si mohou doplňovat své 
vědomosti, odevzdávat prostřed-
nictvím LMS Moodle domácí 

úkoly a v klidu domácího prostře-
dí vypracovávat a odesílat testo-
vé úlohy. V brzké době bude otev-
řen kurs Informatika, Astronomie 
a Globální výchova. Zároveň budou 
uveřejněny odkazy na procvičová-
ní angličtiny.

Mgr. Leona Ježková,
ZŠ Horní Police

V posledních měsících jsme se 
zúčastnili několika akcí, z nichž vzpo-
mínáme zejm. na Pohár předsedy 
severočeského územního svazu a 
na halové závody ve Frýdlantě a 
Klášterci nad Ohří. Do prvně jme-
novaného závodu vyslal náš klub 
3 závodníky v kategorii děti 6 až 
8 let. Celkově jsme obsadili: Josef 
Stirčák 2. místo, Matěj Géžo 3. 
místo a Radovan Král 4. místo.

V halových závodech ve Frýd-
lantě naši závodníci získali celkem 
4 medaile. V kategorii dětí 6 a 8 
let obsadil Josef Stirčák 2. místo 
a Matěj Géžo 3. místo. V kategorii 

žáků obsadila Barbora Pincová 
1. místo a zároveň byla členem 
družstva, které získalo celkově 
2. místo. V halových závodech v 
Klášterci nad Ohří obsadil v  kate-
gorii dětí 6 až 8 let Matěj Géžo 4. 
místo, v kategorii žáci obsadil Ra-
dek Lowenhofer 1. místo a Barbo-
ra Pincová 2. místo. Jako družstvo 
jsme získali celkem 3. místo. Všem 
dětem patří tímto velký dík nejen 
za jejich osobní úspěchy v soutě-
žích, ale také za reprezentování 
našich obcí na krajské i celore-
publikové úrovni!

Marcel Gežo

Z úspěchů SH Dravci Horní Police Noc kostelů v Horní Polici



VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 1/14 z jednání zastupitelstva 
obce Velká Bukovina, konaného dne 6.1. 
2014 od 17:00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zprávu starosty o činnosti OÚ od po-

sledního jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce odkládá:
-cenové nabídky dodané firmou 

BoRaSat Hrach Radek na: 1. rekonst-
rukci kamerového systému, 2. re-
konstrukci a rozšíření zabezpečovací-
ho systému pro budovu OÚ k projed-

-prodej hasičského vozidla Avia A 31.1K, 
SPZ DCA 08 – 37 za cenu 25.000,-

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sladomel
Martina Jonášová

nání na období koncem roku 2014
-novelu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

k projednání na příští zasedání ZO
-žádosti o zaměstnání občanů na VPP 

k projednání na dobu po dodání pod-
mínek úřadu práce

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-15-1/2014 Usnesení

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
25. 11. 2013 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Čerpání rozpočtu města za 1.- 9./2013.
c)Rozpočtové opatření č. 6/2013.
d)Schodkový rozpočet města Žandov na 

rok 2014 ve výši příjmů 21.923.000,- 
Kč, výdajů 37.756.000,- Kč s tím, že 
záporné saldo hospodaření ve výši 
16.333.000,- Kč bude kryto výsled-
kem předchozích let dle přílohy toho-
to usnesení.

e)Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 
o sběru a třídění KO.

f)Smlouvu o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti LK na rok 2014 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

g)Paní Michaelu Košťákovou členkou 
školské rady v ZŠ a MŠ Žandov.

h)Smlouvu o bezúplatném převodu poz. 
p.č. 213/1 v k.ú. Radeč u Horní Police 
od ÚZSVM a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

i)Peněžité dary členům komisí, výborů 
a dalším aktivním občanům v celko-
vé výši 41,5 tis. Kč.

j)Smlouvu se společností „Dotace snad-
no“ na zpracování žádosti o dotaci  - 
Bioodpad nákladní automobil s kon-
tejnery a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

k)Vítěznou firmu ZEMPRA DC s.r.o. na 
zhotovitele stavby „Revitalizace ryb-
níků Velká Javorská“.

l)Dodatek č. 7 ke smlouvě na svoz KO 
s fimou AVE na rok 2014.

m)Smlouvu s fy Vodohospodářské pro-
jekty s.r.o. na zpracování PD ke stav. 
povolení na vodovod Heřmanice a 
pověřuje starostu jejím podpisem.

n)Nabídku fy Vodohospodářské projek-
ty s.r.o. na zpracování PD na prodlou-
žení vodovodního řadu v Radči.

o)Odprodej části p.p.č. 76/2 v k.ú. Dolní 
Police pí. B. Dvořákové jako směnu za 

2část přístupové cesty  ve výši 50,- Kč/m. 
p)Odprodej p.p.č. 62 v k.ú. Heřmanice u 

2Ž. pí. Ž.Portové za cenu 35,- Kč/m.
q)Odprodej p.p.č. 221 v k.ú. Valteřice u 

2Ž. p. E.Balogovi za cenu 50,- Kč/m 

s tím, že část pozemku bude nabíd-
nuta p. Plívovi. Pokud nebude mít zá-
jem, bude odprodán celý p. Balogovi.

r)Revokaci usnesení č. 21/2013 v bodě 
r) odprodej poz. p.č. 60/1.

s)Pronájem části p.p.č. 60/1 v k.ú. Val-
2teřice u Ž. p. Vlkavcovi za 0,50 Kč/m.

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.

3.N e s c h v a l u j e
a)Možnost využití nabídky ÚPZSVM na 

odkoupení stavby loutkové scény 
včetně poz.p.č. 127/3 v k.ú. Žandov 
u Č. Lípy za cenu 100.350,- Kč.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 30. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 29. listopadu 2013 od 18 hod 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 10) ve znění „ÚPO Horní 
Police – hodnocení zakázek, výběr doda-
vatele, smlouva o dílo na tvorbu ÚPO Hor-
ní Police.“ ZO schválilo upřednostnění in-
formace „e-CENTRE – snížení nákladů na 
energie“.

ZO bylo informováno o nabídce firmy e-
CENTRE na účast obce v energ. burze.

1)ZO revokovalo své usnesení č. 28/2013. 
Zároveň schválilo nové znění: ZO schvá-
lilo rozdělení hospodářských výsledků 
PO za rok 2012. ZŠ – zisk ve výši 
161.790,05 Kč převést na účet 413 
(rezervní fond), čerpání bude odsou-
hlaseno zřizovatelem. MŠ – zisk ve výši 
117.368,54 Kč převést na účet 413 (re-

zervní fond) a následně použít na úhra-
du ztráty z minulých let. (usnesení č. 
78/2013)

2)ZO schválilo rozpočet na rok 2014 ja-
ko vyrovnaný v celkové výši - příjmy 
11.345.500,- Kč, výdaje 11.345.500,-
Kč v předloženém a vyvěšeném zně-
ní. (usnesení č. 79/2013)

3)ZO schválilo prodej pozemků p.č. 
344, p.č. 345, p.č. 346 panu Ladisla-
vu Doškovi dle záměru prodeje. (us-
nesení č. 80/2013)

4)ZO neschválilo záměr prodeje části 
pozemku p.č. 830/1 a p.č. 829/1. 
(usnesení č. 81/2013)

5)ZO schválilo smlouvu o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti LK 
pro rok 2014, č. OLP/2502/2013 v před-
loženém znění. (usnesení č. 82/2013)

6)ZO schválilo směrnici s názvem „O ap-
likaci reálné hodnoty majetku urče-
ného k prodeji“ v předloženém zně-
ní. (usnesení č. 83/2013)
ZO schválilo Organizační řád obce Hor-
ní Police v předloženém znění. (usne-
sení č. 84/2013)
ZO schválilo Vnitřní platový předpis 
v předloženém znění. (usnesení č. 

85/2013)
7)ZO odložilo volbu přísedícího Okres-

ního soudu v České Lípě.
8)ZO schválilo obecně závaznou vy-

hlášku č. 4/2013 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů v před-
loženém znění. (usnesení č. 86/2013)
ZO bylo informováno výsledcích an-
kety o svozu odpadu v obci. 

9)ZO schválilo smlouvu o zřízení věc-
ného břemene IV-12-4009798/VB003 
CL-Horní Police, Školní – rozšíření kNN, 
p.č. 822/1. (usnesení č. 87/2013)

10)ZO schválilo smlouvu s firmou TENET, 
spol. s r.o., architektonický ateliér na 
vypracování nového územního plánu 
obce Horní Police v předloženém 
znění. (usnesení č. 88/2013)

ZO bylo informováno:
• o podání žádosti o dotaci na pečova-

telskou službu (MPSV),
• o zprávě kontrolního a finančního vý-

boru na výzvu p. Šulce,
• o kulturních akcích v měsíci prosinci,
• o životním jubileu paní Mácové (99 let),

• o plánovaném uzavření MŠ v době 
od 02. do 03. ledna 2014,

• o nákupu bazarového automobilu Ško-
da Felicia jako náhradu za původní 
služební automobil, který byl již v ne-
vyhovujícím stavu,

• opravě elektroinstalace na OÚ v Hor-
ní Polici a zpracování revizní zprávy,

• o plánované inventarizaci,
• o údržbě obecních rybníků,
• o jednání o průjezdnosti komunikace 

II/262 pro tranzitní kamionovou do-
pravu. 

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

STRUŽNICE
Usnesení 28. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 13. prosince 2013

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brej-
chová Darja, Kotek Robert, Mečíř Jan, 
Alena Schneiderová, Soukup Vítězslav 
Nepřítomní zastupitelé: Blažek Zdenek, 
Hančín Milan, Švejcha Viktor

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
28. zasedání konaném dne 13. prosince 
2013 od 16:00 hodin v souladu s usta-
novením zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program mimořádného 
28. zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2013-28-1)

2.Ruší usnesení č. 2013-27-22 ze dne 
27. 11. 2013. Zrušená výběrová říze-
ní na odstranění povodňových škod 
budou s novými termíny vypsána na 
začátku roku 2014, aby opravy moh-
ly být realizovány v optimálních pod-
mínkách. (číslo usnesení 2013-28-2) 

3.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2013 ve výši: příjmy 1.032.544,- 

Kč, výdaje 469.544,- Kč a financování 
563.000,- Kč. (číslo usnesení 2013-
28-3)

4.Bere na vědomí informaci účetní paní 
Zelenkové o průběhu inventur. (číslo 
usnesení 2013-28-4)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

-14- 1/2014Usnesení

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 26. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
16. 12. 2013 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e

a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-
su a návrh programu jednání.

b)Rozpočtové opatření č. 7/2013.
c)Předběžně Rozpočtové opatření č. 

8/2013 pro operace, které vzniknou 
za období od 16.12. do 31.12.2013.  

d)Přílohu č. 1 OZV č. 1/2013 o umístění 
zvláštních sběrných nádob určených 

na tříděný odpad.
e)Záměr provedení změny v území dle 

žádosti manž. Portových na p.p.č. 58 
a žádost p. S. Bačkovského na p.p.č. 
57 v k.ú. Heřmanice u Žandova.

f)Přijetí finančního daru ve výši 10 tis. 
Kč od firmy Sauer Žandov a.s. pro ZŠ 
a MŠ Žandov.

g)Vedení účetnictví od 1.1.2014 v pl-
ném rozsahu pro ZŠ a MŠ Žandov dle 
novely zákona o účetnictví.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 27. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
10. 2. 2014 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Navýšení příspěvku pro ZUŠ na opra-

vu schodiště a regulaci vytápění.
c)Čerpání rozpočtu města za rok 2013. 
d)Rozpočtové opatření č. 1/2014.
e)Jmenování p. Bernharda Hirta příse-

dícím Okresního soudu v České Lípě 

na funkční období  2014 – 2018. 
f)Změnu ÚP na p.p.č. 174/2 a 175 v 

k.ú. Žandov u České Lípy manž. Ko-
dešových z výrobně technické plochy 
na plochu pro bydlení venkovského 
typu.

g)Změnu ÚP na p.p.č. 342/1 a 344 
v k,.ú. Radeč u Horní Police na plochy 
produkční zemědělské půdy (sady) a 
p.p.č. 15 v k.ú. Radeč u Horní Police 
na sport a rekreaci. 

h)Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
pro Denní stacionář pro osoby s men-
tálním postižením v České Lípě.

i)Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
pro Centrum zdravotně postižených 

v České Lípě.
j)Finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč 

na soustředění dětí v aerobiku.
k)Měsíční odměny a příplatky poskyto-

vané členům zastupitelstva města, 
členům rady a předsedům výboru a 
komise v maximální výši dle nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění 
s účinností od 1.2.2014.

l)Smlouvu se společností Dimatex CS 
s.r.o., Stráž nad Nisou na umístění 
kontejnerů na textilní odpad na dobu 
určitou (1 rok).

m)Smlouvu č. 12124563 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na 
akci „ZUŠ Žandov – realizace úspor 

energií“ a pověřuje starostu podpi-
sem.

n)Smlouvu s firmou PITTNER na opravu 
dešťové kanalizace v ul. Potoční.

o)Finanční příspěvek ve výši 25.000,- 
Kč na Radečské slavnosti.

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o poptávkovém řízení na 

PD tréninkového hřiště TJ Spartak 
Žandov.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 31. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 19. prosince 2013 od 18 hod 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 6) ve znění „Neinvestiční 
dotace za odvod loteríí pro sportovní klu-
by v Horní Polici.“ 

1)ZO schválilo rozpočtové opatření č. 

5/2013 ve výši 41.000,- Kč na straně 
příjmů a výdajů. (usnesení č. 89/2013) 

2)ZO schválilo smlouvu s firmou E-Cent-
re sloužící k zajištění nižších cen ener-
gií pro obec v předloženém znění. (us-
nesení č. 90/2013)

3)ZO schválilo nařízení vést účetnictví 
příspěvkových organizací v plném roz-
sahu od 01.01.2014 dle novely záko-
na č. 563/1991 Sb. o účetnictví – zá-
kon č. 239/2012 Sb., ze dne 14. červ-
na 2012. (usnesení č. 91/2013)

4)ZO schválilo dodatek č. 1 ke Zřizo-
vací listině ZŠ Horní Police v předlo-
ženém znění. (usnesení č. 92/2013)

5)ZO neschválilo převedení komunika--
ce na Podlesí (p.č. 233, p.č. 923) do 
vlastnictví obce. (usnesení č. 93/2013)

6)ZO schválilo neinvestiční dotaci za 
odvod z loterií pro sportovní kluby 
v Horní Polici ve výši 5.000,- Kč pro 
Asociaci sportu pro všechny, 5.000,-
Kč pro TJ Sokol Horní Police a 5.000,-
Kč pro Sportovní klub rybolovné tech-
niky a lovu ryb udicí "Dravce od 
Ploučnice". (usnesení č. 94/2013)

ZO bylo informováno:
• o plánované výstavbě v lokalitě Na 

Pískách,

• umístění nových světelných bodů VO 
v lokalitě Na Pískách,

• o nabídce a zakoupení tašek na tří-
děný odpad do domácností,

• o petici na záchranu venkovských pošt,
• o zprávě kontrolního výboru, který pro-

vedl kontrolu plnění usnesení z 30. za-
sedání ZO,

• o plánovaném výstupu na Strážný vrch,
• Lesy ČR - honitba Karlovka – odpo-

věď na škody vzniklé v této honitbě,

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

HORNÍ POLICE
Na svém 32. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 30. ledna 2014 od 18 hod na 
obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 11) Určení místnosti pro 
svatební obřady, bod 12) Kritéria pro při-
jímání dětí do MŠ pro školní rok 2014-
2015 

1)ZO bylo informováno o analýze veřej-
ného osvětlení, která proběhla v obci 
koncem roku 2013, o instalaci a mo-
dernizaci veřejného osvětlení.

2)ZO schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování od-
padu v obci Horní Police pro rok 2014 
s firmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o. v předloženém znění č. 222/ 
400181/16/11 (usnesení č. 1/2014).

3)ZO schválilo jako přísedící Okresního 
soudu v České Lípě paní Marcelu Šam-
šovou a paní Ivanku Krejčíkovou (us-
nesení č. 2/2014).

4)ZO schválilo pro Denní a pobytové so-
ciální služby Česká Lípa finanční pří-
spěvek na provoz ve výši 500,- Kč 
(usnesení č. 3/2014).

5)ZO schválilo změnu směrné části Územ-
ního plánu obce Horní Police. Úprava 
spočívá v následujícím: V Kapitole B4 
,,Návrh členění a využití funkčních 
ploch“ se v části II. ,,Jádrové území 
obce“ v textu třetí odrážky „Lokalita 
č. 5 – ul. 9. května“ ruší poslední vě-
ta, která zní „Předpokládaná kapaci-
ta je cca 6-8 bytů“ (usnesení č. 4/2014).

6)ZO schválilo odměnu členům zastupi-
telstva obce od 01.01.2014 ve stejné 
výši, jak tomu bylo doposud, tj. mí-
stostarosta: 13.710,- Kč, předsedové 
výborů: 1.000,- Kč a členové zastupi-
telstva obce 437,- Kč  (usn. č. 5/2014).

7)ZO schválilo připojení obce ke kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ a zároveň za-

koupení vlajky (150 cm x 90 cm) za 
350,- Kč (usnesení č. 6/2014).

8)ZO neschválilo převod pozemku p.č. 
1057 od Agentury ochrany přírody a kra-
jiny na obec Horní Police (usnesení č. 
7/2014).

9)ZO schválilo prodloužení nájemní smlou-
vy pro ZUŠ Žandov v budově bývalé 
školy čp 6 v Horní Polici do 30. září 
2014 (usnesení č. 8/2014).

10)ZO schválilo záměr pronájmu areá-
lu koupaliště na sezónu 2014 za 
12.000,- Kč (usnesení č. 9/2014).

11)ZO schválilo místa pro svatební 
obřady – Obecní úřad Horní Police čp 
12, místnost v budově zámku čp 1 a 
dále, na kterémkoliv místě v katastru 
obce Horní Police. Dále stanovuje do-
bu pro uzavírání manželství pátek od 
8-17 hodin, sobota 8-14 hodin – zdar-
ma, ostatní dny za poplatek 1.000,- 
Kč (usnesení č. 10/2014).

12)ZO schválilo kritéria pro přijímání dě-
tí do MŠ Horní Police na školní rok 
2014-2015 v předloženém znění (us-

nesení č. 11/2014).

ZO bylo informováno:
• o konané pohřební mši za Mons. Jo-

sefa Stejskala 01.02.2014 od 10 hod.,
• o konání dětského karnevalu 08.02. 

od 15 hodin, o Masopustním průvo-
du 22.02. od 10 hodin,

• o prořezání lip u kostela,
• o žádosti na ÚP o nové pracovníky VPP,
• o opravě hromosvodů na obecním úřa-

dě a hasičské zbrojnici,
• o schválené dotaci na zateplení MŠ 

ve výši 2.112.660,- Kč,
• o zakoupení nového posypového za-

řízení za traktor,
• o stížnosti obyvatel Na Vyhlídce o ne-

sjízdnosti MK v týdnu od 21.01.,
• o zpracovávání nových nájemních 

smluv dle NOZ,
• o průběhu sestavování pracovní sku-

piny, která se bude zapojovat do tvor-
by nového programu rozvoje obce,

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

STRUŽNICE
Usnesení 29. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 17. ledna 2014

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Bla-
žek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Mi-
lan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Soukup Ví-
tězslav, Nepřítomní zastupitelé: Alena 
Schneiderová, Švejcha Viktor

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
29. zasedání konaném dne 17. ledna 
2014 od 15:30 hodin v souladu s usta-
novením zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program mimořádného 29. 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2014-29-1)

2.Schvaluje odměnu za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva 
v souladu s § 72, § 77, odst. 3, písm. 
b) a § 84, odst. 2, písm. n) Zákona o 
obcích Sb. až do výše souhrnu od-
měn za jednotlivé funkce v maximál-
ní výši dle platného nařízení vlády č. 
37/2003. Sb., o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev ve znění 

nařízení vlády č. 459/2013 Sb. Od-
měna bude poskytována od ledna 
2014.  (číslo usnesení 2014-29-2) 

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 14/13 z jednání zastupitelstva 
obce Velká Bukovina, konaného dne 18. 12. 
2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-navržený program jednání
-vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve 

výši 5.120 tis. Kč.

Starosta obce: 
Místostarosta obce: Roman Vojta
Ověřovatelé zápisu: Roman Vojta

Zdeněk Sladomel

Jaroslav Kucharovič



VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 1/14 z jednání zastupitelstva 
obce Velká Bukovina, konaného dne 6.1. 
2014 od 17:00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zprávu starosty o činnosti OÚ od po-

sledního jednání zastupitelstva.

Zastupitelstvo obce odkládá:
-cenové nabídky dodané firmou 

BoRaSat Hrach Radek na: 1. rekonst-
rukci kamerového systému, 2. re-
konstrukci a rozšíření zabezpečovací-
ho systému pro budovu OÚ k projed-

-prodej hasičského vozidla Avia A 31.1K, 
SPZ DCA 08 – 37 za cenu 25.000,-

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Ověřovatelé zápisu: Zdeněk Sladomel
Martina Jonášová

nání na období koncem roku 2014
-novelu Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 

k projednání na příští zasedání ZO
-žádosti o zaměstnání občanů na VPP 

k projednání na dobu po dodání pod-
mínek úřadu práce

Zastupitelstvo obce schvaluje:

-15-1/2014 Usnesení

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
25. 11. 2013 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Čerpání rozpočtu města za 1.- 9./2013.
c)Rozpočtové opatření č. 6/2013.
d)Schodkový rozpočet města Žandov na 

rok 2014 ve výši příjmů 21.923.000,- 
Kč, výdajů 37.756.000,- Kč s tím, že 
záporné saldo hospodaření ve výši 
16.333.000,- Kč bude kryto výsled-
kem předchozích let dle přílohy toho-
to usnesení.

e)Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 
o sběru a třídění KO.

f)Smlouvu o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti LK na rok 2014 
a pověřuje starostu jejím podpisem. 

g)Paní Michaelu Košťákovou členkou 
školské rady v ZŠ a MŠ Žandov.

h)Smlouvu o bezúplatném převodu poz. 
p.č. 213/1 v k.ú. Radeč u Horní Police 
od ÚZSVM a pověřuje starostu jejím 
podpisem.

i)Peněžité dary členům komisí, výborů 
a dalším aktivním občanům v celko-
vé výši 41,5 tis. Kč.

j)Smlouvu se společností „Dotace snad-
no“ na zpracování žádosti o dotaci  - 
Bioodpad nákladní automobil s kon-
tejnery a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

k)Vítěznou firmu ZEMPRA DC s.r.o. na 
zhotovitele stavby „Revitalizace ryb-
níků Velká Javorská“.

l)Dodatek č. 7 ke smlouvě na svoz KO 
s fimou AVE na rok 2014.

m)Smlouvu s fy Vodohospodářské pro-
jekty s.r.o. na zpracování PD ke stav. 
povolení na vodovod Heřmanice a 
pověřuje starostu jejím podpisem.

n)Nabídku fy Vodohospodářské projek-
ty s.r.o. na zpracování PD na prodlou-
žení vodovodního řadu v Radči.

o)Odprodej části p.p.č. 76/2 v k.ú. Dolní 
Police pí. B. Dvořákové jako směnu za 

2část přístupové cesty  ve výši 50,- Kč/m. 
p)Odprodej p.p.č. 62 v k.ú. Heřmanice u 

2Ž. pí. Ž.Portové za cenu 35,- Kč/m.
q)Odprodej p.p.č. 221 v k.ú. Valteřice u 

2Ž. p. E.Balogovi za cenu 50,- Kč/m 

s tím, že část pozemku bude nabíd-
nuta p. Plívovi. Pokud nebude mít zá-
jem, bude odprodán celý p. Balogovi.

r)Revokaci usnesení č. 21/2013 v bodě 
r) odprodej poz. p.č. 60/1.

s)Pronájem části p.p.č. 60/1 v k.ú. Val-
2teřice u Ž. p. Vlkavcovi za 0,50 Kč/m.

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.

3.N e s c h v a l u j e
a)Možnost využití nabídky ÚPZSVM na 

odkoupení stavby loutkové scény 
včetně poz.p.č. 127/3 v k.ú. Žandov 
u Č. Lípy za cenu 100.350,- Kč.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 30. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 29. listopadu 2013 od 18 hod 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 10) ve znění „ÚPO Horní 
Police – hodnocení zakázek, výběr doda-
vatele, smlouva o dílo na tvorbu ÚPO Hor-
ní Police.“ ZO schválilo upřednostnění in-
formace „e-CENTRE – snížení nákladů na 
energie“.

ZO bylo informováno o nabídce firmy e-
CENTRE na účast obce v energ. burze.

1)ZO revokovalo své usnesení č. 28/2013. 
Zároveň schválilo nové znění: ZO schvá-
lilo rozdělení hospodářských výsledků 
PO za rok 2012. ZŠ – zisk ve výši 
161.790,05 Kč převést na účet 413 
(rezervní fond), čerpání bude odsou-
hlaseno zřizovatelem. MŠ – zisk ve výši 
117.368,54 Kč převést na účet 413 (re-

zervní fond) a následně použít na úhra-
du ztráty z minulých let. (usnesení č. 
78/2013)

2)ZO schválilo rozpočet na rok 2014 ja-
ko vyrovnaný v celkové výši - příjmy 
11.345.500,- Kč, výdaje 11.345.500,-
Kč v předloženém a vyvěšeném zně-
ní. (usnesení č. 79/2013)

3)ZO schválilo prodej pozemků p.č. 
344, p.č. 345, p.č. 346 panu Ladisla-
vu Doškovi dle záměru prodeje. (us-
nesení č. 80/2013)

4)ZO neschválilo záměr prodeje části 
pozemku p.č. 830/1 a p.č. 829/1. 
(usnesení č. 81/2013)

5)ZO schválilo smlouvu o spolupráci při 
zajišťování dopravní obslužnosti LK 
pro rok 2014, č. OLP/2502/2013 v před-
loženém znění. (usnesení č. 82/2013)

6)ZO schválilo směrnici s názvem „O ap-
likaci reálné hodnoty majetku urče-
ného k prodeji“ v předloženém zně-
ní. (usnesení č. 83/2013)
ZO schválilo Organizační řád obce Hor-
ní Police v předloženém znění. (usne-
sení č. 84/2013)
ZO schválilo Vnitřní platový předpis 
v předloženém znění. (usnesení č. 

85/2013)
7)ZO odložilo volbu přísedícího Okres-

ního soudu v České Lípě.
8)ZO schválilo obecně závaznou vy-

hlášku č. 4/2013 o místním poplatku 
za provoz systému shromažďování, sbě-
ru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů v před-
loženém znění. (usnesení č. 86/2013)
ZO bylo informováno výsledcích an-
kety o svozu odpadu v obci. 

9)ZO schválilo smlouvu o zřízení věc-
ného břemene IV-12-4009798/VB003 
CL-Horní Police, Školní – rozšíření kNN, 
p.č. 822/1. (usnesení č. 87/2013)

10)ZO schválilo smlouvu s firmou TENET, 
spol. s r.o., architektonický ateliér na 
vypracování nového územního plánu 
obce Horní Police v předloženém 
znění. (usnesení č. 88/2013)

ZO bylo informováno:
• o podání žádosti o dotaci na pečova-

telskou službu (MPSV),
• o zprávě kontrolního a finančního vý-

boru na výzvu p. Šulce,
• o kulturních akcích v měsíci prosinci,
• o životním jubileu paní Mácové (99 let),

• o plánovaném uzavření MŠ v době 
od 02. do 03. ledna 2014,

• o nákupu bazarového automobilu Ško-
da Felicia jako náhradu za původní 
služební automobil, který byl již v ne-
vyhovujícím stavu,

• opravě elektroinstalace na OÚ v Hor-
ní Polici a zpracování revizní zprávy,

• o plánované inventarizaci,
• o údržbě obecních rybníků,
• o jednání o průjezdnosti komunikace 

II/262 pro tranzitní kamionovou do-
pravu. 

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

STRUŽNICE
Usnesení 28. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 13. prosince 2013

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Brej-
chová Darja, Kotek Robert, Mečíř Jan, 
Alena Schneiderová, Soukup Vítězslav 
Nepřítomní zastupitelé: Blažek Zdenek, 
Hančín Milan, Švejcha Viktor

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
28. zasedání konaném dne 13. prosince 
2013 od 16:00 hodin v souladu s usta-
novením zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program mimořádného 
28. zastupitelstva obce. (číslo usnese-
ní 2013-28-1)

2.Ruší usnesení č. 2013-27-22 ze dne 
27. 11. 2013. Zrušená výběrová říze-
ní na odstranění povodňových škod 
budou s novými termíny vypsána na 
začátku roku 2014, aby opravy moh-
ly být realizovány v optimálních pod-
mínkách. (číslo usnesení 2013-28-2) 

3.Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2013 ve výši: příjmy 1.032.544,- 

Kč, výdaje 469.544,- Kč a financování 
563.000,- Kč. (číslo usnesení 2013-
28-3)

4.Bere na vědomí informaci účetní paní 
Zelenkové o průběhu inventur. (číslo 
usnesení 2013-28-4)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 26. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
16. 12. 2013 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e

a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-
su a návrh programu jednání.

b)Rozpočtové opatření č. 7/2013.
c)Předběžně Rozpočtové opatření č. 

8/2013 pro operace, které vzniknou 
za období od 16.12. do 31.12.2013.  

d)Přílohu č. 1 OZV č. 1/2013 o umístění 
zvláštních sběrných nádob určených 

na tříděný odpad.
e)Záměr provedení změny v území dle 

žádosti manž. Portových na p.p.č. 58 
a žádost p. S. Bačkovského na p.p.č. 
57 v k.ú. Heřmanice u Žandova.

f)Přijetí finančního daru ve výši 10 tis. 
Kč od firmy Sauer Žandov a.s. pro ZŠ 
a MŠ Žandov.

g)Vedení účetnictví od 1.1.2014 v pl-
ném rozsahu pro ZŠ a MŠ Žandov dle 
novely zákona o účetnictví.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 27. jednání Zastupitelstva 

města Žandova, které se konalo dne 
10. 2. 2014 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žandově. 
Zastupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Navýšení příspěvku pro ZUŠ na opra-

vu schodiště a regulaci vytápění.
c)Čerpání rozpočtu města za rok 2013. 
d)Rozpočtové opatření č. 1/2014.
e)Jmenování p. Bernharda Hirta příse-

dícím Okresního soudu v České Lípě 

na funkční období  2014 – 2018. 
f)Změnu ÚP na p.p.č. 174/2 a 175 v 

k.ú. Žandov u České Lípy manž. Ko-
dešových z výrobně technické plochy 
na plochu pro bydlení venkovského 
typu.

g)Změnu ÚP na p.p.č. 342/1 a 344 
v k,.ú. Radeč u Horní Police na plochy 
produkční zemědělské půdy (sady) a 
p.p.č. 15 v k.ú. Radeč u Horní Police 
na sport a rekreaci. 

h)Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
pro Denní stacionář pro osoby s men-
tálním postižením v České Lípě.

i)Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč 
pro Centrum zdravotně postižených 

v České Lípě.
j)Finanční příspěvek ve výši 7.000,- Kč 

na soustředění dětí v aerobiku.
k)Měsíční odměny a příplatky poskyto-

vané členům zastupitelstva města, 
členům rady a předsedům výboru a 
komise v maximální výši dle nařízení 
vlády č. 37/2003 Sb., v platném znění 
s účinností od 1.2.2014.

l)Smlouvu se společností Dimatex CS 
s.r.o., Stráž nad Nisou na umístění 
kontejnerů na textilní odpad na dobu 
určitou (1 rok).

m)Smlouvu č. 12124563 o poskytnutí 
podpory ze SFŽP ČR v rámci OPŽP na 
akci „ZUŠ Žandov – realizace úspor 

energií“ a pověřuje starostu podpi-
sem.

n)Smlouvu s firmou PITTNER na opravu 
dešťové kanalizace v ul. Potoční.

o)Finanční příspěvek ve výši 25.000,- 
Kč na Radečské slavnosti.

2.B e r e    n a    v ě d o m í
a)Zprávu z jednání rady města.
b)Informaci o poptávkovém řízení na 

PD tréninkového hřiště TJ Spartak 
Žandov.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 31. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 19. prosince 2013 od 18 hod 
na obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 6) ve znění „Neinvestiční 
dotace za odvod loteríí pro sportovní klu-
by v Horní Polici.“ 

1)ZO schválilo rozpočtové opatření č. 

5/2013 ve výši 41.000,- Kč na straně 
příjmů a výdajů. (usnesení č. 89/2013) 

2)ZO schválilo smlouvu s firmou E-Cent-
re sloužící k zajištění nižších cen ener-
gií pro obec v předloženém znění. (us-
nesení č. 90/2013)

3)ZO schválilo nařízení vést účetnictví 
příspěvkových organizací v plném roz-
sahu od 01.01.2014 dle novely záko-
na č. 563/1991 Sb. o účetnictví – zá-
kon č. 239/2012 Sb., ze dne 14. červ-
na 2012. (usnesení č. 91/2013)

4)ZO schválilo dodatek č. 1 ke Zřizo-
vací listině ZŠ Horní Police v předlo-
ženém znění. (usnesení č. 92/2013)

5)ZO neschválilo převedení komunika--
ce na Podlesí (p.č. 233, p.č. 923) do 
vlastnictví obce. (usnesení č. 93/2013)

6)ZO schválilo neinvestiční dotaci za 
odvod z loterií pro sportovní kluby 
v Horní Polici ve výši 5.000,- Kč pro 
Asociaci sportu pro všechny, 5.000,-
Kč pro TJ Sokol Horní Police a 5.000,-
Kč pro Sportovní klub rybolovné tech-
niky a lovu ryb udicí "Dravce od 
Ploučnice". (usnesení č. 94/2013)

ZO bylo informováno:
• o plánované výstavbě v lokalitě Na 

Pískách,

• umístění nových světelných bodů VO 
v lokalitě Na Pískách,

• o nabídce a zakoupení tašek na tří-
děný odpad do domácností,

• o petici na záchranu venkovských pošt,
• o zprávě kontrolního výboru, který pro-

vedl kontrolu plnění usnesení z 30. za-
sedání ZO,

• o plánovaném výstupu na Strážný vrch,
• Lesy ČR - honitba Karlovka – odpo-

věď na škody vzniklé v této honitbě,

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

HORNÍ POLICE
Na svém 32. zasedání ZO Horní Police 

konaném dne 30. ledna 2014 od 18 hod na 
obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o 
obcích v platném znění přijalo následující 
usnesení:

ZO schválilo ověřovatele zápisu, návrho-
vou komisi a předem vyvěšený program 
doplněný o bod 11) Určení místnosti pro 
svatební obřady, bod 12) Kritéria pro při-
jímání dětí do MŠ pro školní rok 2014-
2015 

1)ZO bylo informováno o analýze veřej-
ného osvětlení, která proběhla v obci 
koncem roku 2013, o instalaci a mo-
dernizaci veřejného osvětlení.

2)ZO schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování od-
padu v obci Horní Police pro rok 2014 
s firmou AVE CZ odpadové hospo-
dářství s.r.o. v předloženém znění č. 222/ 
400181/16/11 (usnesení č. 1/2014).

3)ZO schválilo jako přísedící Okresního 
soudu v České Lípě paní Marcelu Šam-
šovou a paní Ivanku Krejčíkovou (us-
nesení č. 2/2014).

4)ZO schválilo pro Denní a pobytové so-
ciální služby Česká Lípa finanční pří-
spěvek na provoz ve výši 500,- Kč 
(usnesení č. 3/2014).

5)ZO schválilo změnu směrné části Územ-
ního plánu obce Horní Police. Úprava 
spočívá v následujícím: V Kapitole B4 
,,Návrh členění a využití funkčních 
ploch“ se v části II. ,,Jádrové území 
obce“ v textu třetí odrážky „Lokalita 
č. 5 – ul. 9. května“ ruší poslední vě-
ta, která zní „Předpokládaná kapaci-
ta je cca 6-8 bytů“ (usnesení č. 4/2014).

6)ZO schválilo odměnu členům zastupi-
telstva obce od 01.01.2014 ve stejné 
výši, jak tomu bylo doposud, tj. mí-
stostarosta: 13.710,- Kč, předsedové 
výborů: 1.000,- Kč a členové zastupi-
telstva obce 437,- Kč  (usn. č. 5/2014).

7)ZO schválilo připojení obce ke kam-
pani „Vlajka pro Tibet“ a zároveň za-

koupení vlajky (150 cm x 90 cm) za 
350,- Kč (usnesení č. 6/2014).

8)ZO neschválilo převod pozemku p.č. 
1057 od Agentury ochrany přírody a kra-
jiny na obec Horní Police (usnesení č. 
7/2014).

9)ZO schválilo prodloužení nájemní smlou-
vy pro ZUŠ Žandov v budově bývalé 
školy čp 6 v Horní Polici do 30. září 
2014 (usnesení č. 8/2014).

10)ZO schválilo záměr pronájmu areá-
lu koupaliště na sezónu 2014 za 
12.000,- Kč (usnesení č. 9/2014).

11)ZO schválilo místa pro svatební 
obřady – Obecní úřad Horní Police čp 
12, místnost v budově zámku čp 1 a 
dále, na kterémkoliv místě v katastru 
obce Horní Police. Dále stanovuje do-
bu pro uzavírání manželství pátek od 
8-17 hodin, sobota 8-14 hodin – zdar-
ma, ostatní dny za poplatek 1.000,- 
Kč (usnesení č. 10/2014).

12)ZO schválilo kritéria pro přijímání dě-
tí do MŠ Horní Police na školní rok 
2014-2015 v předloženém znění (us-

nesení č. 11/2014).

ZO bylo informováno:
• o konané pohřební mši za Mons. Jo-

sefa Stejskala 01.02.2014 od 10 hod.,
• o konání dětského karnevalu 08.02. 

od 15 hodin, o Masopustním průvo-
du 22.02. od 10 hodin,

• o prořezání lip u kostela,
• o žádosti na ÚP o nové pracovníky VPP,
• o opravě hromosvodů na obecním úřa-

dě a hasičské zbrojnici,
• o schválené dotaci na zateplení MŠ 

ve výši 2.112.660,- Kč,
• o zakoupení nového posypového za-

řízení za traktor,
• o stížnosti obyvatel Na Vyhlídce o ne-

sjízdnosti MK v týdnu od 21.01.,
• o zpracovávání nových nájemních 

smluv dle NOZ,
• o průběhu sestavování pracovní sku-

piny, která se bude zapojovat do tvor-
by nového programu rozvoje obce,

Matysová Marie - starostka
Ing. Jiří Blekta, Ph.D. -  místostarosta

STRUŽNICE
Usnesení 29. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 17. ledna 2014

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Bla-
žek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Mi-
lan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Soukup Ví-
tězslav, Nepřítomní zastupitelé: Alena 
Schneiderová, Švejcha Viktor

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
29. zasedání konaném dne 17. ledna 
2014 od 15:30 hodin v souladu s usta-
novením zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.Schvaluje program mimořádného 29. 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2014-29-1)

2.Schvaluje odměnu za výkon funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva 
v souladu s § 72, § 77, odst. 3, písm. 
b) a § 84, odst. 2, písm. n) Zákona o 
obcích Sb. až do výše souhrnu od-
měn za jednotlivé funkce v maximál-
ní výši dle platného nařízení vlády č. 
37/2003. Sb., o odměnách za výkon 
funkce členů zastupitelstev ve znění 

nařízení vlády č. 459/2013 Sb. Od-
měna bude poskytována od ledna 
2014.  (číslo usnesení 2014-29-2) 

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 14/13 z jednání zastupitelstva 
obce Velká Bukovina, konaného dne 18. 12. 
2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti 
Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-navržený program jednání
-vyrovnaný rozpočet na rok 2014 ve 

výši 5.120 tis. Kč.

Starosta obce: 
Místostarosta obce: Roman Vojta
Ověřovatelé zápisu: Roman Vojta

Zdeněk Sladomel

Jaroslav Kucharovič
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VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 2/14 z jednání zastupitelstva 
obce Velká Bukovina, konaného dne 
3.2.2014 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-zprávu starosty o činnosti OÚ od pos-

ledního jednání zastupitelstva.
-zprávu o činnosti místní knihovny za 

rok 2013.

-zahájení správního řízení o zrušení tr-
valého pobytu 3 osob na žádost pí. 
Wildmanové

Zastupitelstvo obce schvaluje:
-navržený program jednání 
-priority rozvoje obce pro rok 2014.
-plán kulturních a společenských akcí 

pro rok 2014.
-podání žádosti o dotaci z Programu 

obnovy venkova Ústeckého kraje na 
opravu páteřní místní komunikace v 

-rozdělení hospodářského výsledku 
MŠ Velká Bukovina za rok 2013

Zastupitelstvo obce zamítá:
-žádost p. Voháňky o prominutí pop-

latku za svoz TDO
-žádost spolku Lungta o připojení se 

ke kampani „Vlajka pro Tibet“

Starostka obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta
Ověřovatelé zápisu: Roman Vojta

Monika Kucharovičová

Karlovce
-podání žádosti o dotaci z Fondu ÚK 

na konán kulturních akcí v roce 2014
-zahájení přípravy k podání žádosti o 

dotaci z OPŽP (zateplení veřejných 
budov) na snížení energetické nároč-
nosti budovy OÚ 

-výši odměn pro rok 2014 podle 
novely Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. 
o odměnách za výkon funkce členům 
zastupitelstev s účinností od 1. 1. 
2014.

Jarní Paříž 7. - 11. května 
2x nocleh, průvodce, večerní
procházka a projížďka lodí 
cena: 4.490 Kč

BULHARSKO Pomorie, 11 dní 
u moře, doprava od 3.490 Kč, 
ubyt. v soukr. 2.000 Kč, děti sleva

AD Hlávka, 407 21 Č. Kamenice
Sládkova 773, tel. 602 231 498, 
www.hlavkabus.cz 
hlavka.bus@seznam.cz 

Milí obyvatelé našich obcí! 
Za několik málo týdnů bude-

me opět slavit Velikonoce. Pro nás 
pro všechny je to příjemný čas, kdy 
máme o den volna více a kdy zno-
vu ožijí starodávné zvyky. Pro nás 
křesťany je to však ještě něco víc 
– nejdůležitější období celého roku. 

O Velikonocích si připomínáme 
závěr pozemského života Ježíše Kris-
ta, který se odehrál v Jeruzalémě. 
Bohoslužby jsou v tyto dny v kos-
telích každý den, pokud je to jen 
trochu možné. Při nich sledujeme 
den po dni, hodinu po hodině, Je-
žíšovy kroky. Jeho vstup do Jeru-
zaléma, kdy ho okolostojící pro-
hlásili za krále, poslední večeři, 
plnou tajemství a napětí v očeká-
vání blízké budoucnosti, chvíle Je-
žíšovy úzkosti na Olivové hoře 
před Ježíšovým zatčením či dra-
matickou Jidášovu zradu. Pak už 
to šlo ráz na ráz: výslech velekně-
zem a před veleradou, výslech u 
místodržitele Pontia Piláta, odsou-
zení k smrti ukřižováním, cesta na 
horu Golgotu, utrpení na kříži, 
smrt za podivných okolností, kdy 
se chrámová opona roztrhla, na-
stalo zemětřesení a hroby se otví-
raly. A nakonec si připomínáme 

sejmutí s kříže a pohřbení. To vše 
se můžeme dočíst v pašijích, v té 
části bible, kde se popisuje právě 
Ježíšovo utrpení a smrt.

Následují hodiny ticha a klidu, 
kdy si připomínáme, že Ježíš ležel 
v hrobě. Avšak v noci ze soboty 
na neděli se všechno promění, 
smutek vystřídá radost a jásot. 
Připomínáme si totiž, že se stalo 
něco, co nemá obdoby. Mrtvý Je-
žíš je najednou živý. Nikdy nepři-
jdeme na to, jak se to mohlo stát, 
ale svědků té skutečnosti, že Ježíš 
žije, bylo tolik, že nelze, než to přij-
mout jako fakt.

Jsou to tedy historické událos-
ti, které si připomínáme. Možná si 
řekneme: A co my s tím, dnes, v 21. 
století? Není to nějaká pohádka 
nebo přinejlepším hezký příběh 
z dávné minulosti?

Tak jako Ježíš navzdory tomu, 
že byl zabit a pohřben, vstal z mrt-
vých, a nevíme, jak se to mohlo 
stát, vidíme i Ježíšovy učedníky, 
jak už téměř dva tisíce let vyzná-
vají víru v Ježíše jako Božího Sy-
na, který vstal z mrtvých vlastní 
mocí. Přes to, že se jedná o neuvě-
řitelnou událost, byli vždy lidé 
ochotni se touto událostí řídit 

Velikonoce jsou ohniskem života křesťanů
jako základním orientačním bo-
dem svého života, a dokonce byli 
ochotni za tuto pravdu i zemřít.

S přítomností Ježíšových násle-
dovníků, křesťanů, se setkáváme 
na každém kroku. Od 9. století, kdy 
lidé na území, na němž žijeme i my, 
přijali křesťanství a spolu s ním 
kulturu, vzdělanost a civilizaci, od 
doby, kdy se naši předkové stali 
respektovaným národem ve spo-
lečenství Evropy, dědici Římské 
říše, je náš život poznamenán a 
požehnán znamením kříže. Kam-
koli se podíváme, vidíme nějaké 
křesťanské znamení: kostel, sochu, 
křížek u cesty. Mělo by nás to vést 
k zamyšlení: když naši předkové 
do této záležitosti tolik investo-
vali, muselo to být pro ně oprav-
du důležité. A měli bychom se ptát, 
zdali by to nemělo být důležité 
i pro nás.

Jádro křesťanského poselství 
slavíme právě o Velikonocích. Při-
pomínáme si definitivní vítězství 

života nad smrtí, spojené ovšem 
s nutností žít zodpovědně dobře, 
protože naše činy s námi nebudou 
uloženy do hrobu, ale ponesou 
dále své ovoce.  Uvědomujeme si, 
že utrpení není jen nutným zlem, 
ale může být velkou hodnotou, 
když se stane obětí, vědomě po-
dávanou Bohu. A v příbězích jed-
notlivých postav velikonočních udá-
lostí můžeme poznat i sami sebe: 
horlivé, povrchní, zásadové, zrád-
né, soucitné, tiché, přemýšlející či 
zbabělé. 

Milí přátelé, dovoluji si Vás 
pozvat na oslavu velikonočních 
událostí do našeho kostela Navš-
tívení Panny Marie v Horní Polici. 
Přijďte s námi prožít vděčnost za 
Ježíšovo vykupující utrpení a ra-
dost z jeho vzkříšení!

Srdečně Vás všechny pozdra-
vuji!

P. Stanislav Přibyl, administrá-
tor arciděkanství Horní Police 

den čas

18. dubna, Velký pátek

19. dubna, Bílá sobota

20. dubna, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

velkopát. obřady od 17:00

obřad + vel. vig. od 19:30

mše svatá od 9:00


