
Ve čtvrtek 26. 2. se v Okrouh-
lé sešla zajímavá společnost: zá-
stupci Libereckého kraje a kraj- 
ského úřadu (radní p. Mastník  
a vedoucí odboru Čáp, zodpo-
vědní za dopravu), senátor za 
náš okres pan Vosecký, staros-
tové obcí a měst Českolipska 
na trase silnic 1. třídy č. 9, č. 13  
a č. 15 a také představitel ob-
čanského sdružení z Pihelu. 
Účel setkání: intenzita dopravy 
na těchto silnicích a důsledky 
připravovaného nočního ome-
zení provozu kamionů na II/262. 
Neplánovaně a pro řadu sezva-

ných účastníků akce, na kterou 
nebyl oficiálně pozván nikdo od 
naší II/262, překvapivě, jsme se 
akce zúčastnili i dva ze Stružni-
ce, starosta a místostarostka. In-
formaci o konání této akce jsme 
dostali od lidí, kterým jedno-
značně vadí způsob, jakým (ne)
spolupráce mezi obcemi Čes-
kolipska a Novoborska ve věci 
dálkovou nákladní dopravou 
přetížených komunikací v na-
šem regionu i nadále pokračuje. 
Místo toho, abychom společně 
tlačili na stát, aby už konečně 
řešil problém dálkové dopravy 

mezi Českou Lípou, Novým Bo-
rem a Děčínem. 

Již několik let měla být ho-
tova část obchvatu České Lípy 
z Dubice k silnici z Dolní Libcha-
vy, zavázal se k tomu před ně-
kolika lety ministr dopravy na 
jednání v Sosnové. Od té doby 
je v úřadu snad pátý ministr do-
pravy a (podle zástupců České 
Lípy) nový příslib, nové paní sta-
rostce. Zahájení stavby podzim 
2017, spíš rok 2018. Na můj do-
taz, jak je možné, že v platném 
(novém) územním plánu České 
Lípy je dvoje křížení na obchva-

tu mimoúrovňové a místo toho 
má být v Dubici i na výjezdu na 
Stružnici kruhák, jsem se dozvě-
děl, že toto řešení bude provi-
zoriem. To jsou věci, provizorní 
stavba na nově budované dál-
kové komunikaci, navíc v roz-
poru s územním plánem třetího 
největšího města kraje. 

Starostové obcí kolem jedni-
ček nesouhlasí s nočním záka-
zem dálkové kamionové dopra-
vy na II/262, protože to podle 
jejich názoru zhorší situaci v je-
jich obcích. Někteří starostové 
ve svých obcích vyjádřili nesou-
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Jaro je tu! (foto: Karel Loukota st.)
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Tvořivé dílničky pro šikovné ručičky!
V sobotu 28. února proběhly 

v Koruně na sále tvořivé dílny. 
Sešla se spousta šikovných ru-
kou, a to celkem v devíti díl-
ničkách. Celý den jsme tvořili: 
náušnice, náhrdelníky, náramky 
a přívěšky z fimo hmoty. Naučili 
jsme  se pracovat s plstí. Ozdo-
bili jsme si  velikonoční vajíčka. 
Skoro všichni si odnášeli vlastno-
ručně vyrobené krabičky, truh-
ličky, kasičky, šperkovnice a jiné 
krabičky polepené ubrousko-
vou technikou. U další dílničky 

jsme si mohli zkusit uháčkovat 
ozdobu, dál jsme si ušili srdíčka 
a sovičky jako krásné ozdoby na 
jarní větvičky do vázy. Nechybě-
lo ani pletení košíků z pedigu, 
tvoření obrázků a svíček ze vče-
lího vosku a potisky na trička 
podle šablony.  Celá akce se vy-
dařila, všichni odcházeli s úsmě-
vem a s vlastním výrobkem.   
Tvořivé dílničky si určitě ještě 
zopakujeme.

Dana Janďourková, 
Město Žandov

hlas s umístěním zákazových 
tabulí, které budou zakazovat 
ve vymezeném čase odbočení 
kamionů na silnici II/262. Sice 
chápou naši situaci u Ploučnice, 
ale jedině správným řešením je 
stavba obchvatu I/13 České Lípy 
a Nového Boru s novou komuni-
kací na Děčín. Podle krajského 
úřadu nebyl noční zákaz zve-
řejněn na úřední desce Liberec-
kého kraje, čehož se okamžitě 
sobě vlastním způsobem chytil 
přítomný zástupce zákonodár-
ného sboru s návrhem na podá-
ní žaloby pro zneplatnění toho-
to rozhodnutí Ústeckého kraje.

Vážení kolegové starosto-

vé, je mi z jednání opět velice 
smutno. Neměl jsem v Okrouh-
lé chuť vysvětlovat přítomným, 
že Stružnice dosud neschválila 
příspěvek na dopravní obsluž-
nost (autobusy) Libereckému 
kraji, protože Liberecký kraj se 
pro získání souhlasu s objízd-
nou trasou autobusů (oprava ve 
Volfarticích) zavázal loni v létě 
opravit aspoň nejhorší výtluky 
na svých komunikacích 3. i 2. tří-
dy ve Stružnici. Souhlas krajská 
správa silnic dostala, na opravy 
se … (nedostalo).

Už druhý rok naši pracovníci 
ve žlutých vestách (VPP) strhá-
vají krajnice krajských silnic, 

aby alespoň v nejkritičtějších 
místech mohla voda z vozovky 
odtékat, čistí příkopy, sekají 
trávu (loni v létě mezi farmou  
a hřbitovem nebyly ani vidět 
patníky), v roce 2014 KSS LK v ka-
tastru naší obce toliko dvakrát 
posekala, zametla, omyla patní-
ky a značky, ale nevyspravila ani 
jednu díru, nespravila poškoze-
né zábradlí na propustku u Čap- 
kárny, neumístila směrovou ta-
buli na Horní Libchavu u Jandů 
atd. atd. Ale dálkovou kamio-
novou dopravu sem na SVOU 
zanedbávanou komunikaci klid- 
ně pouští a pouštět chce dál. 
(Pardon, oprava: před volbami 

2014 bylo opraveno bílé vodo-
rovné značení na přechodu na 
náměstí, to bych KSS křivdil, ve 
dvou třetinách délky přechodu 
tak po předchozí opravě povr-
chu z r. 2013 snad už nikdo ne-
zabloudí!)

Na mou výzvu, aby náš(?) kraj 
tlačil k řešení na vlastníka silnic 
1. třídy, tedy stát, a nenechal si 
ničit svoje silnice dálkovou do-
pravou z jiných krajů do jiného 
kraje (do Škody M. B.), se mi 
odpovědi od zástupců Liberec-
kého kraje nedostalo. Ještěže 
máme poblíž i kraj Ústecký. 

Jan Mečíř,
starosta Stružnice

Sbor dobrovolných hasičů Jezvé
V loňském roce se dobrovol-

ní hasiči z Jezvého zúčastnili 
několika soutěží a akcí. První 
soutěž byla v Novém Oldři-
chově v branném závodě, kde 
se účastnila naše dvě družstva 

mužů a umístila se na druhém 
a třetím místě. V květnu byli 
pozváni na okrskovou soutěž 
v požárním útoku do Choti-
něvsi, kde skončili na čtvrtém 
místě. V červenci si zajeli na 

soutěž v požárním útoku do 
Verneřic, zanedlouho vyrazili 
do Verneřic znovu, a to na vý-
pomoc s hasičskou fontánou.  
V září bylo SDH pozváno do 
Chotiněvsi na dálkovou dopra-
vu vody na vzdálenost 1000 
metrů a s převýšením 100 me-
trů. Jako každý rok pořádali  
a zajišťovali Pálení čarodějnic, 
pomáhali na obecních akcích 
ve Stružnici i v Jezvém.

Již tradičně SDH pořádá 
v září soutěž v požárním útoku 
O pohár starosty obce a Me-
moriál Aloise Juráška na hřišti 
ve Stružnici, kde se muži umís-
tili na pátém místě a ženy na 
čtvrtém. Děti také nezahálely  
a ukázaly svoji šikovnost a před-
vedly dva útoky, první byl bez 
vody, druhý už s vodou a i no-
váčkové to zvládli na jedničku. 

V roce 2014 hasičské děti 
probíraly otázky z testů od-
bornosti, malé děti se naučily 
rozhazovat a smotávat hadice, 
probíraly topografické značky 
a seznámily se s některými uzly. 
Měly i přednášku ze zdravově-
dy, nejvíce se dětem líbily ná-
zorné ukázky, kde si navzájem 
ovazovaly hlavu, koleno, ruku, 
a naučily se např. jak zastavit 
krvácení z nosu a ty starší i te-
penné krvácení.

Od listopadu roku 2013 hasi-
či SDH Jezvé renovují vlastními 
silami Avii, na kterou získali 
grant od Libereckého kraje. Po 
téměř 2 700 hodinách práce je 
renovace u konce a už se těší-
me, až Vám jí ukážeme v plné 
kráse. 

Lenka Jirovská,
starostka SDH Jezvé
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Hasiči Velká Bukovina
Poslední listopadový den byl 

zpět do hasičské zbrojnice za-
parkován náš „nový“ dopravní 
automobil Fiat Ducato, který 
byl pro jednotku zakoupen již 
v prosinci 2013 a jehož koupě 
byla umožněna získáním dota-
ce Ústeckého kraje na obnovu či 
pořízení výstroje a výzbroje pro 
jednotky SDH. Výhodou Ducata 
oproti Avii je jeho větší rychlost, 
obratnost a především to, že se 
jedná o vozidlo do 3500kg, tu-
díž k řízení postačuje ŘP skupi-
ny B. Navíc je původně 15ti míst-
ný minibus již přetypován na  
9 míst. Je logické, že za 35.000,- 
Kč, které jsme měli k dispo-
zici, nelze pořídit nové auto  
a i naše Ducato má spoustu 
much. Při jeho hlavní opravě, 
kterou podstoupilo od 10. 10. 
do 30. 11. 2014, se pět členů jed-
notky střídalo a strávilo tak cel-
kem 330 hodin ze svého volna, 
počítám-li pět hodin na jeden 
pracovní den. Zatímco my se 
střídali, Jirka Hlaváček, který 
není členem jednotky, byl pří-

tomen každé takové brigádě  
a kromě organizace opravy od-
vedl největší kus práce, včetně 
nastříkání červeného laku. A to 
vše bez nároku na odměnu. Na 
Ducatu nás čeká ještě pár hodin 
práce, než vyjede jako oficiální 
hasičské vozidlo. Po sedmi le-
tech se šest našich členů zúčast-
nilo Memoriálu Pavla Doubra-
vy v Telnici. Jedná se o branný 
závod hasičské všestrannosti, 
kde jsme sestavili dvě hlídky po 
třech lidech. Hlídek bylo velké 
množství a celá akce tím pá-
dem časově náročná. Družstva 
stále ještě vybíhala a nám šance 
na první místa nekynula, proto 
jsme Memoriál po vzájemné 
dohodě opustili krátce poté, 
co obě hlídky dokončily závod  
a nečekali jsme již na zakončení 
a vyhlášení výsledků. Z toho dů-
vodu vás nemohu informovat  
o našem konečném umístění.

Mikulášská nadílka 6. 12. se 
odehrála organizačně pod tak-
tovkou hasičů a finančně pod 
záštitou obce, která dodala 

ceny do soutěží i pamlsky do 
balíčků a uhradila nájem sálu 
panu Kadlecovi. Zvláštní podě-
kování patří Petru Fialovi, kte-
rý zakoupil přepravku jablek  
a takto obohatil dětem nadílku 
v balíčkách z vlastních zdrojů.

K 31. 12. 2014 zrušil členství  
v jednotce a tudíž i odstoupil  
z funkce velitele jednotky Ro-
man Vojta a novým velitelem 
byl starostou obce jmenován 
dosavadní zástupce velitele 
Petr Fiala. Odstoupením Ro-
mana Vojty se početní stav jed-
notky snížil pod stanovené mi-
nimum, ale na akceschopnosti 
jednotky to nic nemění. K zá-
sahům obvykle vyjíždí družstvo  
o sníženém početním stavu. 
Obec stále přijímá k doplnění 
jednotky zdravé a spolehlivé 
uchazeče, starší 18 let. 

Nepočítám-li plánované na-
sazení jednotky v Centru huma-
nitární pomoci Česká Kamenice 
o povodních v roce 2013, nemu-
seli hasiči zasahovat ve vlastním 
katastru 45 měsíců, jinými slo-
vy bez třech měsíců čtyři roky. 
Avšak za první měsíc tohoto 
roku, během čtrnácti dnů, mu-

sela jednotka vyjet hned ke 
dvěma mimořádným událos-
tem. První bylo 10. ledna vyvrá-
cení stromu, který se nad komu-
nikací vzepřel o druhý a při jeho 
případném pádu hrozilo stržení 
elektrického vedení. Druhou 
událostí byl 25. ledna noční po-
žár obytné buňky v Karlovce.

V neděli 1. 2. se konala Výroč-
ní valná hromada SDH, po pěti 
letech volební. Stejně jako před 
rokem byla doručena pozvánka 
všem členům a stejně tak, jako 
v předchozích letech, byla účast 
neuspokojivá. S přihlédnutím  
k té bídě, jsem nucen napsat 
„naštěstí“ během roku poklesl 
stav členské základny natolik, 
že i čtrnáct členů znamenalo 
54% účast a tudíž volby nových 
členů výboru SDH jsou platné.

Hasičský ples 7. 2. 2015 se 
mimořádně vyvedl. Lidé se ba-
vili tradičně kvalitní produkcí 
hudební skupiny Septima, vlo-
ženou zábavnou soutěží i bo-
hatou tombolou, kdy byl bez 
ohledu na zisk organizátorů vý-
herní každý druhý lístek. 

Roman Vojta,
hasiči Velká Bukovina

Masopust: I v letošním roce prošel Horní Policí veselý průvod masek a maškar.

Upozorňuji majitele 
psů města Žandova, 
kteří nesplnili svou

poplatkovou povinnost 
dle Obecně závazné vyhlášky 
číslo 6/2010, o místních poplat-
cích ze psů a nepřihlásili svého 
psa do evidence poplatníků, 
že se vystavují riziku zapla-
cení poplatku až trojnásob-
ně. (rod. dům za rok až 300 
Kč, bytový dům až 900 Kč).

Svobodová Miluše,
účetní MěÚ Žandov
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Stružničtí se vyjadřovali

Hodnotící zpráva k hospodaření Horní Police za rok 2014 

V minulých týdnech, také pro 
vytvoření podkladů pro nové 
zastupitelstvo, byli třikrát oby-
vatelé obce Stružnice a vlastní-
ci nemovitostí v obci písemně 
osloveni obecním úřadem. Lidé 
byli kontaktováni dotazníky do 
všech poštovních schránek (do-
ručováno na cca 350 míst), do-
tazníky si k vyplnění mohli také 
stáhnout z webových stránek 
obce www.obecstruznice.cz.

Nejprve šlo o aktualizaci kon-
taktů na lidi ve vesnici, aktuali-
zaci telefonních čísel a e-mailo-
vých adres. Na OÚ bylo k datu 
uzávěrky tohoto čísla Regionál-
ního zpravodaje doručeno 127 
vyplněných lístků s kontakty na 

Obec Horní Police hospoda-
řila v roce 2014 podle rozpočtu, 
který byl na straně příjmů a vý-
dajů vyrovnaný. Hospodářský 
výsledek za rok 2014 je kladný.

V roce 2014 se prováděla 4 
rozpočtová opatření v různé 
výši příjmů a výdajů. Rozpočto-
vá opatření se týkala přede-
vším přijatých dotací od Úřadu 
práce na pracovníky na údržbu 
obce, na pečovatelskou služ-
bu od LK a MPSV, z OPŽP na 
Varovný protipovodňový sys-
tém a zateplení budovy MŠ. 
Další finanční prostředky se 
čerpaly na opravy, údržbu ne-
movitostí a majetku ve vlast-
nictví obce (veřejné osvětlení 
– opravy, údržba, osazení no-
vých světelných bodů v ulici  
K. H. Máchy, veřejné prostran-
ství – údržba komunikací, pro-
řezávání náletů, propustky, 
vodoteče, výsadba nových lip 
v obci, prořezání aleje ke kos-
telu, stavební úpravy pozemku 
za zámkem, lesy – vyžínání, na-
tírání proti okusu, bytové domy 
– čp 103 výměna oken ve dvou 
bytech, hydroizolace domu  
a svedení okapů do dešťové 
kanalizace, nákup nových oka-
pů, celková rekonstrukce bytu  
č. 1, zakoupení nového plyno-
vého kotle do bytu č. 6, knihov-
na – vyštukování, vymalování, 

234 osob, kterými je 241 tele-
fonních čísel a 107 e-mailových 
adres. V současnosti přepisuje-
me tyto kontakty do interního 
seznamu (výhradně pro potře-
by obce a krizového řízení!), 
v řadě případů si ještě musíme 
s občany odlaďovat přesné zně-
ní tel. čísel a především e-mai-
lových adres. (Další kontakty 
získáme i z následujících dvou 
dokumentů.)

Dalším dokumentem, který 
putoval k našim obyvatelům, 
byly „Podklady pro zpracování 
povodňového plánu vlastní-
ka pozemků a staveb“. K této 
problematice uspořádal obecní 
úřad 26. ledna základní proško-

osazení nových odpočtových 
plynoměrů, kanalizace – oprava 
stávající kanalizace u Pavlase,  
u Perouta, koupaliště – údržba, 
rekonstrukce sociálního zaříze-
ní, oprava baru v restauraci, ne-
chali jsme zpracovat posudek na 
vrt, komunikace – pokračování 
výstavby komunikace v loka-
litě Na Pískách – drenáž, opra-
vy MK Na Stráni, Na Pískách,  
K. H. Máchy, ke škole, stavební 
úpravy chodníků v ulici Petra 
Bezruče, MŠ – zateplení obvo-
dového pláště, výměna oken  
a vstupních otvorů, navýšení 
kapacity dětí v MŠ, zřízení de-
tašovaného pracoviště v ZŠ – 
družinka pro dojíždějící žáky, 
ZŠ – oprava a údržba ve třídě, 
dále pak finance na zimní údrž-
bu, zakoupili jsme nový sypač 
za traktor, pro krizová řízení 
byly zakoupeny dva domovní 
odvlhčovače, různé finanční pří-
spěvky pro organizace…) Obec 
zřídila úvěr na předfinancování 
dotace z OPŽP na Varovný pro-
tipovodňový systém. Po obdrže-
ní dotace byl úvěr celý splacen, 
dále pak úvěr na spoluúčast  
a předfinancování dotace  
z OPŽP na zateplení MŠ. Do 
konce roku 2015 zbývá doplatit 
369 tisíc Kč. Obec prodávala po-
zemky na výstavbu RD v lokali-
tě Na Pískách, Na Výšině (nový 

lení majitelů nemovitostí, již 
z této akce si většina účastníků 
odnesla formulář domů, ostatní 
se k lidem dostaly, jak bylo uve-
deno v prvním odstavci. Vrátilo 
se 62 „Podkladů“ (z toho 7 bez 
nutného doplnění prakticky 
nepoužitelných). Celkem obsa-
hují údaje o 63 nemovitostech, 
z toho 3 rekreačních a jedné 
firmě, ve kterých žije 148 osob. 
Pro informaci: povodně podle 
povodňového plánu obce ohro-
žují v obci celkem 168 objektů.

Poslední dotazník, který son-
doval zájem vlastníků nemo-
vitostí o spolupráci s obcí při 
odkanalizování objektu (bližší 
bylo uvedeno v oddělitelné čás-

název lokality), na Dvorsku jsme 
zpětně odkoupili a následně 
prodali pozemek k výstavbě RD 
s přípojkou elektřiny a hydroge-
ologickým průzkumem. Od Po-
vodí Ohře jsme koupili pozemky 
pod chodníkem v ulici 9. května  
(u pošty). Během roku se uza-
víraly nové nájemní smlouvy 
na bytové a nebytové prostory 
a pozemky. Byla zpracována 
projektová dokumentace na 
I. etapu rekonstrukce zámku. 
Vydaly jsme nové vnitřní směr-
nice. V roce 2014 byl zpracován 
dotazník pro občany na tvorbu 
rozvojového dokumentu obce, 
dále pak dotazník k dostavbě 
kanalizace v obci Horní Poli-
ce. Následně pracovní skupina 
dotazníky vyhodnotila. Obec  
a příspěvkové organizace obce 
opět vstoupily prostřednictvím 
komoditní burzy na trh s ener-
giemi. Tímto nákupem energií 
jsme dosáhli nejnižších cen za 
jednotku elektřiny a zemního 
plynu pro dané období. Obec 
využila možnosti příspěvku na 
VPP pracovníky z Úřadu práce. 
V roce 2014 byly uzavřeny dvě 
smlouvy na vytvoření pracov-
ních příležitostí, u obecního 
úřadu pracovalo 7 pracovníků. 
Na tyto pracovníky jsme obdr-
želi příspěvek ve výši 620 tisíc 
Kč. Na základě dohody s Pro-

ti dotazníku), odevzdalo v něm 
uvedeném termínu 28 vlastní-
ků; celkem bylo k datu uzávěr-
ky RZ na OÚ předáno 56 žádos-
tí. Týkají se 54 nemovitostí, ve 
kterých je podle údajů žadatelů 
74 bytů a 164 obyvatel. S tímto 
počtem žádostí může dále za-
stupitelstvo na svých jednáních 
pracovat a rozhodnout o dalším 
postupu. Každopádně informa-
ce vypouštěné některými naši-
mi spoluobčany, že kdo se ne-
zapojí, bude obcí kontrolován 
a dostane pokutu, jsou velmi 
nezodpovědné a jejich autory 
nezbývá než politovat. 

Jan Mečíř,
starosta Stružnice

  

bační a mediační službou jsme 
poskytli místo pro výkon obec-
ně prospěšných prací pro jedno-
ho odsouzeného.

Obec získala dotaci na pečo-
vatelskou službu od LK ve výši 
50 tisíc Kč a od MPSV 104 tisíce, 
z OPŽP na Varovný protipovod-
ňový systém 1 259 tisíc Kč, dále 
pak na zateplení MŠ 1 218 tisíc 
Kč, na Lesní hospodářský plán 
15 tisíc Kč z LK, na projektovou 
dokumentaci Cesta ke škole 42 
tisíc Kč z LK, dále pak na staveb-
ní úpravy chodníků v ulici Petra 
Bezruče 110 tisíc Kč. Obec též 
zažádala o dotaci na projekto-
vou dokumentaci k územnímu 
řízení na Cyklostezku Ploučnice 
a volnočasové aktivity v obci, 
tyto žádosti však byly neúspěš-
né. V roce 2014 proběhly dvě 
neúspěšné dražby majetku po 
panu Wlčkovi. Tento majetek 
byl následně převeden na obec. 
I nadále vymáháme po panu 
Wlčkovi dlužné částky za proná-
jem nebytových prostorů, jenž 
vznikly v minulých obdobích. 
S těmito záležitostmi je spojeno 
i soudní řízení. Nadále probíha-
jí jednání mezi obcí a SVS a.s. 
k odstranění výustí v katastru 
obce. Výusti jsou v majetku SVS 
a.s.

Marie Matysová,
starostka Horní Police
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MC Štěstí i s aktivitami pro širokou veřejnost

Pošta pro Ježíška na Radči

Druhé vítání občánků ve Velké Bukovině

V roce 2015 jsme v MC nově 
otevřely BABY KLUBÍK, určený 
speciálně pro maminky s mi-
minky. K našemu velkému po- 
těšení sem dochází již 6 mami-
nek! Z předem plánovaného 
programu už proběhla ukázka 
a následné vyzkoušení si jed-
noduchého cvičení se svým 
miminkem, dále cvičení na 
gymnastických míčích, masáže  
a pohyb v bazénu s míčky. Vel-
mi zajímavou a poučnou ma-
minky shledaly také lednovou 
besedu s Danou Janďourkovou 
na téma Látkové versus jedno-
rázové pleny.

Souběžně s BABY KLUBÍKEM 
probíhá také KLUB PRO BATO-
LATA, kde se pravidelně schází 
7 maminek nejen ze Žandova, 
ale také z přilehlých obcí. Letos 
si již maminky se svými dětmi 
stihly vyzkoušet techniku kolá-
že s trhaným novinovým papí-
rem, oblíbenou malbu prstový-

První adventní neděli v roce 
2011 se konala první Pošta pro 
Ježíška u Kupců. Sešla se zde 
rodina, nejbližší sousedé a přá-
telé. Děti si na lampionky přání 
napsaly dopis Ježíškovi, společ-
ně odeslaly, odpočítaly rozsví-
cení Betlému a společně jsme si 
zazpívali koledy. Betlém tvořila 
Marie, Josef, Jezulátko v koléb-
ce a andělíčci. Pro děti byl při-
praven čaj, pro dospělé svařené 
víno a i něco ostřejšího a také 
něco k zakousnutí, co přinesly 
šikovné pekařky. Domluvili jsme 
se a scházeli jsme se potom kaž-

V sobotu 10. ledna přivítal 
pan starosta Kucharovič v nově 
zrekonstruované zasedací míst-
nosti OÚ  tři nové občánky obce 
Velká Bukovina. Úplně novou 
kolébku měli možnost postup-
ně vyzkoušet Kateřina Jana 
Liberová, Michal Smejkal a Ja-
kub Krška. Slavnostní okamžik 
zpestřily pásmem básniček děti 

mi barvami a výrobu zvířátek 
z modelíny. Každému setkání 
však dominuje především hra 
dětí s novými didaktickými po-
můckami. Koncem ledna jsme 
mezi sebou přivítali Danielu 
Noskovou a Soňu Bílkovou z fir-
my JUST, které nám představily 
některé jejich výrobky a před-
nášku na aktuální téma Léčba 
nemocí pak doplnily ochut-
návkou. Do 9. února probíha-
la úspěšná sbírka základních 
potřeb a oblečení pro nově 
příchozí děti do dětského do-
mova Dubá – Deštná. V polovi-
ně února, přímo na Valentýna, 
u příležitosti Národního týdne 
manželství, proběhlo zamykání 
zámků lásky na plot naší MŠ. 
Klidně se přidejte a zamkněte si 
kdykoliv i svůj zámek. Koncem 
února pořádalo mateřské cent-
rum v sále kulturního domu Ko-
runa Podvečerní povídání s Lu-
bou Skořepovou. Potěšilo nás, 

dou další adventní neděli. Na Tři 
krále jsme advent ukončili. Další 
roky nás přibývalo, stejně jako 
postav v Betlému. Přibyl ovčák 
s ovečkou, třetí rok tři králové  
a v roce 2014 selka s dcerou (po-
stavy do Betléma vyrábí manže-
lé Kupcovi). Tento rok byl zvlášt-
ní i tím, že zakončení adventu 
se zúčastnili místní tři králové 
Matyášek, František a Vojtíšek, 
kteří, ač promrzlí, krásně zazpí-
vali za doprovodu flétny Lenky 
Haškové. Těšíme se, co nového 
nám přinese další Pošta pro Je-
žíška v roce 2015. 

z místní mateřské školy a svým 
vystoupením s hudebním do-
provodem také Lucinka Hlaváč-
ková s maminkou Petrou. Ještě 
jednou přejeme novorozencům 
roku 2014, našim novým spolu-
občanům, vše nejlepší a do živo-
ta pořádnou dávku štěstí. 

Za obec Velká Bukovina 
Roman Vojta

že se této akce zúčastnili i naši 
nejstarší občané a MC se tak 
stalo centrem pro širokou ve-
řejnost, spojující všechny gene-
race. Pestrý program chystáme 
také pro nadcházející měsíce. 
V předjaří proběhne i dlouho 
očekávaná přednáška na téma 
HOMEOPATIE a 16. dubna nás 
také přijede navštívit dětská 
psycholožka paní M. Závěrko-
vá s přednáškou Jak rozumět 
batolatům? Řeč bude hlavně  
o vzdoru, agresi, vztekání a dal-
ších typických projevech dětí 
batolecího věku.

MC Štěstí je pro vás otevřeno 
v budově MŠ Žandov, Lužická 
298, vchod od kostela (úterý od 
15.00 do 17.00 hod a ve čtvrtek 
od 8.30 do 10.30 hod a od 15.00 
do 17.00 hod)
Kontakt: Lenka Kettnerová: 
tel. 775 865 644, e-mail: mcstes-
ti@seznam.cz, www.zszandov.cz 
 

(foto: Karel Loukota st.)
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Společenská kronika
V prvním čtvrtletí tohoto roku 

oslavili své životní jubileum tito 
spoluobčané. Do dalších let jim 
přejeme hodně elánu, zdraví, 
štěstí a pohody.

60 Let
Šťastný Václav
Rybín Ladislav

Poláková Miroslava
Kocinová Lenka
Salačová Gizela

Sedláčková Vladimíra
Poslušná Jaroslava
Lustyková Božena

Maňáková Ludmila
Kocourek Zdeněk
Žemličková Jana

Růžička Josef
65 Let 

Bláha Alois
Bartoš Milan

Štejmová Jaroslava
Matějčková Květoslava

Jenček Oldřich
Koubková Teresa
Chalupová Marie

Šumová Věra
Trégrová Jiřina

Danihel Vlastimil
Fenyková Jaroslava

Bednář Jaroslav
Jerie Václav

70 Let 
Jenšovská Danuše

Matuš Petr
Svobodová Pavla

Seidl Karel
Frýdková Jarmila
Svatková Dagmar

Tatoušek Jan
Jakubová Jana

Pirunčíková Jiřina
75 Let 

Cajtler Vladimír
Joslová Miroslava
Pešková Jarmila
Stieranka Imrich
Pokorná Zdeňka
Vojtíšková Rita

Šimek Jiří
Kubišová Erika

Novotný Miroslav
80 Let 

Stříbrná Květoslava
Pabiánová Marie

85 Let 
Chadimová Bohumila

Laipoldová Věra
Lacinová Věra

95 Let
Koutná Amálie

Ačkoli jaro ještě nezačalo, jis-
tě se už v Horní Polici přemýšlí 
o nastávajícím létě. Bude lepší 
voda na koupališti? Zlepší se 
vzhled obce? Co nového bude 
na tradiční pouti? 

U Třešňové pouti bych se chtěl 
trochu zastavit. Logika věci říká, 
že stromy budou obaleny třeš-
němi /pokud na jaře nezmrzly/, 
u mnoha stánků se budou třeš-
ně prodávat. Že se tomu divíte? 
Při Třešňové pouti by to tak 
mělo být, ale není. Např. když je 
někde vinobraní, všude se pro-
dává burčák a víno. Kdysi byly 
v okolí Police a Žandova stromy 
i třešně, dnes již nejsou. Přesněji 

Když ještě v Polici třešně zrály… 
řečeno, v obci už nejsou vůbec  
a v okolí jsou vidět ubohé umí-
rající zbytky stromů. Doby, kdy 
zde byla spousta ovocných stro-
mů, zejména třešní, jsou nená-
vratně pryč. A tady se dostávám 
ke skutečnosti, kterou nechápu. 
Proč název Třešňová pouť? Ná-
zev vznikl uměle počátkem 90. 
let min. století, kdy se obnovo-
vala poutní tradice. Pouť v Hor-
ní Polici patřila kdysi k největším 
v celém regionu /konkurovat 
mohl pouze Bohosudov/, byla 
to ale především církevní slav-
nost s názvem Mariánská pouť, 
popř. Mariánská Police /volný 
překlad/. Tato slavnost měla  

i světskou část s mnoha stánky 
a atrakcemi. Tisíce poutníků se 
muselo někde stravovat a něco 
si na památku koupit, pobavit 
se. Proč se k historickému ná-
zvu nevrátit? Např. v Žandově 
tak dlouho chválili léto, až zjis-
tili, že léto každoročně přichází  
i bez pochval a obnovili tradiční 
Svatoantonínskou pouť. V Hor-
ní Polici se každoročně opakuje 
pozvání občanů na Třešňovou 
pouť – bez třešní. V této zapek-
lité situaci nabízím hornopolic-
kým tyto varianty řešení:
1/ obnovit zaniklé třešňové sady
2/ zachovat stávající název / jako 
republikovou kuriozitu/ s dovět-
kem Třešňová pouť bez třešní
3/ změnit název např. na Mari-
ánskou pouť se zachováním his-
torické kontinuity

Vážení občané, myslím, že 
je z čeho vybírat, ale dalším 
rozumným nápadům se meze 
nekladou. Já svůj tip mám, ten 
však nyní neprozradím.

Pouti zdar! V. Rochelt

Nové strategické dokumenty obce Horní Police
Obec Horní Police má dva 

nové strategické dokumenty. 
Prvním důležitým rozvojovým 
dokumentem je aktualizovaný 
Program rozvoje obce na roky 
2015–2020. V tomto dokumen-
tu jsou naplánované důležité 
investiční, kulturní a jiné akce, 
které vzešly z dotazníků doru-
čených všem občanům žijícím 
v obci. Občané se v dotazní-
cích mohli vyjádřit k tomu, jak 
si představují rozvoj své obce 
v následujícím období. Dru-
hým důležitým dokumentem 
je nový Povodňový plán obce 
Horní Police. Tento dokument 
byl zpracován v rámci varovné-
ho protipovodňového systému 
podpořeného dotací z Ope-
račního programu životního 
prostředí. Povodňový plán řeší 
organizační a technická opat-
ření potřebná k odvrácení nebo 
zmírnění škod na životech  
a majetku při povodni.

Marie Matysová,
starostka obce

KultuRní PRogRam měSta Žandova 
21. 3. VÍtÁNÍ JARA – vynášení MORANY a KARNEVAL
10. 4. tANeČNÍ ODPOLeDNe PRO SeNIORY
18. 4. CeStA ZA INDIÁNY – dobrodružná cesta s indiány
23. 5. OLDIeS PÁRtY
30. 5. DeN DĚtÍ
13. 6. SVAtOANtONÍNSKÁ POUŤ
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Jako předzvěst masopust-
ního veselí ve Velké Bukovině 
se již poněkolikáté konal 21. 
února tradiční dětský karneval 
v hostinci u Karbouse. Dětí, ro-
dičů i prarodičů se sešlo oprav-
du mnoho a již na první pohled 
bylo patrné, že zábava bude 
opět velkolepá, a to nejen díky 
moderátorskému umění DJ 
Baumana, který stylově prová-
zel celým zábavným odpoled-
nem. Dostavilo se mnoho krás-
ných masek a převleků, kromě 
všemožných zvířátek, povolá-
ní a pohádkových i filmových 
postav, ze kterých převažo-
valy princezny, nechyběl ani 

Dětský maškarní bál ve Velké Bukovině
vodník, Karkulka či Sněhurka  
a také správná ďáblice. Věku se 
meze nekladly a proto kojence, 
předškoláky i školáky podpořili 
v maskách i mnozí dospěláci. 
Při mnoha soutěžích děti získá-
valy různé sladkosti a za zvuků 
známých písniček se protančily 
a vyřádily na tanečním parke-
tu až do podvečerních hodin. 
Nakonec děti velmi potěšila 
zábava při sbírání papírových 
serpentin, za což si rovněž vy-
sloužili sladké odměny. 

Děkujeme všem za hojnou 
účast a budeme se těšit opět za 
rok na další setkání v maskách.

Monika Kucharovičová

Sociální služby v Horní Polici a jejich rozšíření pro občany
Dovolte mi malé pojednání  

o místní pečovatelské službě, jež 
je pod záštitou obce Horní Po-
lice zaregistrována jako terénní 
sociální služba – Dům s pečova-
telskou službou Horní Police. 
Cílovou skupinou pečovatelské 
služby jsou občané mladší se-
nioři od 65-80 let, starší senioři 
nad 80 let, kteří mají omezenou 
schopnost zajistit si osobní péči, 
péči o domácnost, a nemohou 
jim tuto potřebnou péči poskyt-
nout rodinní příslušníci a nově 
pro osoby s kombinovaným po-
stižením (max. 2 klienty). Službu 
mohou využívat v domácím pro-
středí. S naší pomocí tak mohou 
nerušeně žít ve svém domě či 
bytě. Prostřednictvím pečova-
telské služby jsou poskytovány 
následující sociální služby dle 
§ 91 zákona 108/2006 Sb. o so-
ciálních službách a dle vyhlášky 
505/2006 Sb.: 

• Donáška nákupu 17 Kč/úkon
• Nutné pochůzky 17 Kč/úkon
• Praní, žehlení 50 Kč/úkon
• Úklid domácn. 50 Kč/úkon
• Donáška oběda 12 Kč/úkon
• Mytí oken (včetně praní 
záclon) 50 Kč/1 okno
• Pomoc při osobní asistenci 
(hygiena, oblékání) 40 Kč/hod
• Využití auta pečovatelky:
do Žandova 25 Kč
do České Lípy 100 Kč

Tyto částky je možné rozpočítat 
mezi více osob.

• Poplatek za služby v DPS (ma- 
lování, údržba zahrady, venkov-
ního posezení, společných pro-
stor, vytápění, úklid a spotřeba 
elektr. energie ve společenských 
prostorách) 650 Kč/měsíčně
• Likvidace odpadů (dle obecní 
vyhlášky) 45 Kč/měsíčně

Dle zákona 108/2006 Sb. 
o sociálních službách je služ-
ba poskytována v souvislos-
ti s naplňováním standardů 
kvality v sociálních službách, 
jež vznikly pod záštitou Mini-
sterstva práce a sociálních věcí  
a upravuje je prováděcí vyhláš-
ka 505/2006 Sb. Toto umožňuje 
službu lépe zacílit pro vybrané 
skupiny uživatelů a rovněž jim 
pomoci uspokojovat jejich ži-
votní potřeby. Uživatelé jsou 
prostřednictvím pečovatelské 
služby informováni například  
o svých právech a ochraně, 
vědí, jakým způsobem podat 
stížnost a koho v této záležitos-
ti oslovit. Důležitým aspektem 
kvality služby je individuální 
plánování, prostřednictvím kte-
rého je s každým uživatelem 
služby stanoven cíl, jež je pře-
hodnocen po 6 měsících. Pro-
střednictvím tohoto počínání je 
podpořit uživatele v aktivním 

způsobu života, dále individu-
ální plánování umožňuje lépe 
rozpoznat konkrétní potřeby 
u uživatelů, přehodnocovat 
již nastavené úkony, které již 
nemusejí vyhovovat jejich po-
třebám a přizpůsobit je lépe 
aktuálnímu zdravotnímu stavu 
uživatele a celkově jeho potře-
bám, požadavkům a přáním. 
Rovněž je naplňování standar-
dů kvality ukázkou kvality po-
skytovaných služeb.

Nově je též zjišťována i spo-
kojenost uživatele s poskyto-
vanou sociální službou. Uživa-
telům byl koncem roku 2014 
rozdán dotazník „Hodnocení 
spokojenosti a nespokojenosti 
uživatele se službou“. Poskyto-
vanou službu v Domově s pečo-
vatelskou službou Horní Police 
hodnotilo 8 uživatelů, celkový 
počet uživatelů pečovatelské 
služby v roce 2014 byl 12 klientů. 
Z vyplněných dotazníků „Hod-
nocení spokojenosti a nespo-
kojenosti uživatele se službou“ 
vyplynula celková spokojenost 
uživatelů se službou. Uživatelé 
odpovídali na jednoduché ote-
vřené otázky týkající se provo-
zu a služeb pečovatelské služby 
(např. Co potřebujete, aby se 
Vám žilo lépe, a jakou možnost 
naplnění Vám nabízí pečovatel-
ská služba? S čím z toho všeho 

potřebujete pomoci? Máte po-
cit, že jste kdykoliv vyslechnut? 
Cítíte se respektován a uzná-
ván? Jste informovaný o tom, 
že si můžete stěžovat a jakým 
způsobem stížnost podat, po-
kud jste nespokojen s kvalitou 
poskytovaných služeb?, atd….)

Obec Horní Police rozšiřu-
je své služby občanům o služ-
by sociálního charakteru. Na 
Obecním úřadě v Horní Polici je 
nově možnost zprostředkování 
poradenství občanům, týkající 
se jejich začlenění do společ-
nosti a na trh práce. Na obec-
ním úřadě bude od března 2015 
každou středu od 13h do 14h 
k dispozici sociální pracovnice 
zajišťující tyto služby: 

• možnost vyhledání volných 
pracovních míst z příslušných 
portálů - MPSV
• poskytnutí pomoci ohledně 
struktury životopisu a sepsání 
motivačního dopisu
• poskytnutí informací vyplý-
vající ze zákona o sociálních 
službách 108/2006 Sb.
• sociální šetření pro potřeby 
obce

Bc. Renata Dvořáková,
sociální pracovník 

při obci Horní Police, 
mob.: 776 856 301
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13.7. – 17.7.2015
Pro děti od 5 do 12 let

Jedná se o týden, ve kterém 
můžete své děti přihlásit 
na Letní týden s MC Štěstí 
IV, kde se o děti postaráme 
každý den od 7:00 do 16:00 
hodin. Pro děti je připravený 
bohatý sportovní program, 
výlety do přírody a vyrábě-
ní. Týden probíhá v Mateř-
ském centru Štěstí (budova 
MŠ Žandov – vstup od kos-
tela). Stravování zajišťuje ŠJ 
ZŠ a MŠ Žandov. Závazné 
přihlášky je nutné odevzdat 
do 31. května 2015 a jsou  
k vyzvednutí u D. Janďour-
kové – Infocentrum Žandov.

Cena 1290 Kč
tel. 487 723 799 / 737 622 469

Starosta Jaroslav Kucharovič 
jménem obce Velká Bukovina 
vyslovuje velké poděkování 
panu Jaroslavu Pokornému za 
vzorné vedení obecní kroniky  
a přeje mu pevné zdraví do dal-
ších let. Pan Pokorný vedl kro-
niku svědomitě po dlouhých 35 
let až do konce roku 2014, kdy 
od 1. ledna  2015 předal pomy-
slné žezlo svému synovi Jarosla-
vu Pokornému ml.

Poděkování 
kronikáři lEtní 

tÝdEn 
S mC ŠtěStí 

Během měsíce února jsem 
dostala tento mail:

V pondělí měly děti k svačině 
jogurty – jsou pak házeny po 
cestě domů (už druhý týden).  
V úterý dostávaly pomeranče – 
jeden jsem uklízela rozpůlený 
do popelnice, druhým po sobě 
děti házely, tak jsem je donu-
tila, aby si ho sebraly a uklidily 
do koše na odpadky na náměs-
tí. Prosím, nešlo by na děti ně-
jak působit, aby se nechovaly 
takto k potravinám?

Šlo a také to děláme. Ale 
občas se to míjí účinkem. Od 
začátku školního roku je naše 
škola zapojena do projektu 
Pohyb a výživa, žáci jsou sezna-
mováni se správnou skladbou 
jídelníčku, s tím, kolikrát den-
ně mají jíst, jaké porce ovo-
ce a zeleniny, masa, obilovin, 
mléčných výrobků mají dostat. 
K tomu slouží pyramida výživy 
složená z jednotlivých kostek 
potravin. Děti vědí, co jsou pro 
jejich organismus tzv. zákeřné 

Cesty poseté pomeranči
kostky – ty jsou většinou plné 
bonbónů, čokolády, limonád, 
apod. A pokud už nějakou zá-
keřnou kostku snědí, umí to 
napravit - pořádnou porcí po-
hybu. K orientaci jim slouží py-
ramida pohybu. 

Škola se snaží děti nejen 
vzdělávat, ale i vychovávat, 
i když výchova dítěte je pře-
devším v rukou rodičů. Vzpo-
mínám si však, že ten samý 
problém řešil již pan ředitel Ka-
dleček k době, kdy jsem se svý-
mi spolužáky navštěvovala ško-
lu na kopci. Cesta byla tenkrát 
od Žandova lemována hustým 
porostem keřů hlohu a také 
byla často poseta kelímky od 
jogurtu a slupkami od pome-
rančů. Podotýkám, že na roz-
díl od dnešních dětí házely ty  
o dvě generace starší „jen“ 
slupky. Pomeranče byly na 
trhu tehdy převážně kubánské, 
takže by oranžové děti s chutí 
snědly. No a jak to řešil teh-
dejší ředitel? Vyhnal nás s ige-

litovými pytlíky na rukou cestu 
uklidit. Dnešní ředitel si nic ta-
kového nedovolí. Se zlou by se 
potázal především u rodičů… 

A tak bych touto cestou ráda 
oslovila rodiče, aby se i oni více 
zajímali o to, co jejich dítě po 
celý den jí. Téměř každý den 
mají děti k obědu ještě něco 
navíc. Ovoce, mléčný výrobek 
nebo dezert. Školní jídelna tím 
doplňuje tzv. spotřební koš, 
který musí být u každého stráv-
níka naplněn dle stávajících 
norem. Je však celkem jasné, 
že pokud dítě odnáší prázdný 
talíř od polévky i hlavního jíd-
la, bere si většinou ovoce nebo 
dezert s sebou domů. Pak ale 
vyvstává riziko, že tyto potra-
viny skončí místo v hladovém 
břiše našich školáků někde na 
cestě ze školy. Často se ve škole 
setkáváme i s tím, že děti hodí 
celou svačinu do koše nebo si 
střádají nesnědené zbytky v šat- 
ních skříňkách. Nejspíš ze stra-
chu, aby nedostaly od rodičů 

vynadáno, že přinesly skoro ce-
lou svačinu zpět domů. 

A tak tu máme věčný boj, 
který snad nezažili jen ty děti 
a rodiče, kteří prošli těžkým 
životním obdobím např. ve vál-
ce nebo při silném nedostatku 
finančních prostředků. Je prav-
dou, že pokud sledujeme děti 
ze sociálně slabších rodin, tak ty 
žádnou svačinu do koše neho-
dí. A o rozházených pomeran-
čích po cestě ze školy nemůže 
být ani řeč. Tyto děti, bohužel, 
nechodí ani na obědy…

Mgr. Kamila Nacházelová, 
ředitelka ZŠ a MŠ Žandov

Velikonoce jsou svátky, které 
jsou často vnímány velmi roz-
poruplně a mnohdy i tak tro-
chu zvláštně. Všeobecná před-
stava o Velikonocích bývá ve 
smyslu toho, že ozdobíme keře 
vajíčky, v neděli něco dobrého 
upečeme, nakoupíme čokolá-
dové zajíce a soustředíme se 
na pondělí, které je z našeho 
pohledu nejvíce akční, neboť 

delší pomlázku a lépe a důklad-
něji ozdobit vajíčka. Velikono-
ce jsou svátky, které mají dlou-
hou historickou tradici, kterou 
je zajímavé si během těchto dní 
alespoň trochu připomenout. 
Vánoce máme spojeny s naro-
zením dětátka. O tom nejspíš 
nemůže být pochyb. Podobně 
bychom si mohli v našich mys-
lích spojit i Velikonoce s urči-

Velikonoce v Horní Polici
se chodí po pomlázce. Chlapi se 
těší, opačné pohlaví to zpravi-
dla snáší o něco hůře, a proto 
to dopoledne tak nějak přetrpí 
a odpoledne už aby se člověk 
duševně připravoval na pracov-
ní úterý. Možná je ale čas zku-
sit prožít Velikonoce alespoň 
z části jinak. Řekněme trochu 
více do hloubky. Nemyslím to 
tak, že bychom si měli uplést 

tým aktem, a tím by mohlo být 
znovuzrození. Ať už toto bude-
me vnímat ve vztahu k přírodě, 
která se probouzí k novému 
životu či v křesťanském smyslu 
zmrtvýchvstání Krista. Důležité 
je nechat tyto svátky promlu-
vit k nám právě skrze tento 
lahodný pocit znovuobnovení 
něčeho, co má smysl. Našeho 
života, našich závazků, naší 
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Další zastupitelstvo dne 26. 
listopadu 2014 přijalo usne-
sením nové zásady pro práci 
výborů zastupitelstva, např. 
že všechny výbory jsou pěti-
členné, jednání jsou přístupná 
veřejnosti, výsledkem je zápis 
s usnesením atd., podrobnosti 
jsou v usnesení zastupitelstva 
obce. Následně pak zvolilo 
předsedy a členy výborů. Před-
sedkyní sociálního výboru je 
Anita Bělová, členkami Milo-
slava Holubová, Miluše Mašin-
dová, Radka Soukupová a Sylva 

dobré vůle konat něco lépe… 
Pojďme tuto naši snahu a ten 
blahodárný vnitřní pocit spo-
jit právě s těmito svátky. A ti, 
kteří by si chtěli uvědomit his-
torickou podstatu Velikonoc, 
či jen třeba na okamžik pohle-
dět na jejich duchovní význam, 
rádi pozveme na místo, kde se 
toto vnímá nejlépe – do našeho 
hornopolického kostela a jeho 
okolí. Z pořadu bohoslužeb  
a obřadů vyzdvihněme zejm. 
dva dny, které jsou svou hloub-
kou nejvíce vypovídající o ta-
jemství Velikonoc – Bílá sobo-
ta a Velikonoční neděle. Letos 
bude díky přítomnosti nového 
hornopolického chrámového 
sboru slavení těchto svátků 
mnohem více přístupnější i pro 
ne příliš časté návštěvníky kos-
tela. A teď už stručně k nabité-
mu programu:
Začněme Květnou nedělí – 29. 3. 
v 15:00 – připomínka Kristova 
vjezdu do Jeruzaléma. Boho-
služba začíná v ambitu, světí se 
kočičky, v kostele se následně 
zpívají Pašije (cca od 15.30) – le-
tos v sepsání dle sv. Marka.

• výbor pro vzdělávání a mlá-
dež – předseda Pavel Ryša-
vý, členové Roxana Janovská, 
Anna Levová, Darina Mečířová 
a Robert Kotek, 
• výbor pro dopravu a bezpeč-
nost – předseda Vítězslav Sou-
kup, členové Petr Benedikt, Lu-
boš Merenus, Pavel Mikič a Jan 
Roštejnský.
• výbor pro sport a kulturu 
tehdy nebyl zvolen, protože 
žádný z členů zastupitelstva 
neprojevil o práci předsedy to-
hoto výboru zájem (předsedou 
výboru musí být ze zákona člen 
zastupitelstva). Tím nemohli 
být následně voleni ani členové 
tohoto výboru.

Při přípravě 3. zastupitelstva 
nikdo neprojevil zájem o zařa-
zení volby chybějícího výboru 
do jednání, proto starosta za-
řadil tento bod až do programu  

děl vážné hudby (J. F. Händel – 
Hallelujah – sbor, varhany, or-
chestr; Surexit Christus – dětský 
pěvecký sbor; J. S. Bach – Jesus 
skrytý ve svátosti – sbor, varha-
ny, orchestr; I. Reimann – Regi-
na Coeli – sbor, varhany, orche-
str).

Malá poznámka k zamyšlení:
Člověk žije v prostředí, kde 

není sám. Je obklopen živou 
přírodou i lidmi kolem sebe. 
Jak často se v našich životech 
dějí okamžiky, které nám po-
máhají k prožití vnitřní radosti, 
k nasměrování na lepší cestu. 
Důležitou podmínkou pro je-
jich poznání je ochota chtít 
tyto události vidět. Mnohdy se 
nám stává, že spoustu krásných  
a pro nás povzbuzujících věcí 
kolem nás bereme za jakousi sa-
mozřejmost. Máme práci, jsme 
relativně zdraví, máme kde by-
dlet, máme sousedy, se který-
mi si rozumíme, když chceme, 
můžeme si koupit něco nového 
na sebe či si dojít do obchodu 
pro oblíbené pití… a vlastně se 
to vše pro nás stává jakousi nu-

Po posledním zastupitelstvu 18. února má Stružnice konečně 
schválené složení všech osmi výborů zastupitelstva. Již na usta-
vujícím zasedání dne  6. listopadu 2014 byly navrženy a schváleny 
dva výbory, které musí mít podle zákona o obcích povinně každé 
zastupitelstvo. Jsou to výbor finanční a výbor kontrolní. Předse-
dou finančního výboru byl zvolen Zdenek Blažek, členy (bez ti-
tulů) jsou Darja Brejchová, Květa Zemanová, Josef Herma a Libor 
Širlo. V čele kontrolního výboru je Robert Kotek, členy jsou Vlasta 
Bokůvková, Zdeňka Jílková, Darina Mečířová a Vlastimil Pernica.

Stružnické zastupitelstvo po čtvrt roce 
ustavilo všechny výbory

Valentová. Předsedkyní výboru 
pro rozvoj, výstavbu a pozem-
ky se stala Anna Levová, členy 
Anita Bělová, Pavel Hendrych, 
Jan Merenus a Jaroslav Šafařík.

Další výbory byly na tomto 
zasedání navrženy a schváleny 
takto: 
• výbor pro životní prostředí 
a ochranu proti živelním po-
hromám – předseda Jiří Kopp, 
členové Jindřich Kandler, Josef 
Kucharovic, Vlastimil Pernica  
a Jindřich Vytiska,

Velký pátek – 3. 4. v 17:00 – Vel-
kopáteční obřady – i v tento 
den se zpívají Pašije, tentokrát 
v sepsání sv. Jana, obřady mají 
smutný charakter, připomíná se 
při nich Kristova smrt. Začíná se 
tzv. prostrací, kdy kněz leží tvá-
ří k zemi na výraz smutku.
Bílá sobota – 4. 4. v 21:00 – Je-
den z nejpůsobivějších oka-
mžiků Velikonoc. Obřady této 
vigílie (noční mše podobně 
jako půlnoční) začínají v ambi-
tu kostela svěcením ohně. Dále 
pokračují v kostele starozákon-
ními čteními na které navazuje 
slavné Aleluja, neboli okamžik 
vzkříšení v podání chrámové-
ho sboru. Následuje mše svatá 
v doprovodu chrámového sbo-
ru.
Velikonoční neděle – 5. 4. 
v 11:00 – Slavnostní mše svatá 
za účasti litoměřického biskupa 
Mons. Jana Baxanta (zároveň 
se jedná o výroční den 85. na-
rození farní hospodyně Marie 
Večeřové). Při slavnostní mši 
bude přítomný i orchestr, kte-
rý ve spolupráci s chrámovým 
sborem uvede několik slavných 

4. zastupitelstva. To se konalo 
18. února 2015. Zde byla jako 
jediná navržená kandidátka 
zvolena předsedkyní výboru pro 
sport a kulturu Anita Bělová  
a členy Lenka Kolstrunková, 
Alena Skrčená, Michaela Šimon-
ková a Robert Kotek.

Po více jak čtvrt roce tak má 
zastupitelstvo Stružnice zvo-
leno všech svých 8 poradních 
orgánů, tj. výborů. Pokud však 
např. v kontrolním výboru či 
ve výboru pro sport a kulturu 
nenajdete někoho z místních, 
kdo veřejně projevoval zájem 
o práci v dané oblasti (např. 
při pořádání kulturních akcí), 
zkuste se dotyčného zeptat, co 
pro to kromě těch slov u pivka 
nebo na gauči opravdu udělal 
či jestli byl někým ze zastupi-
telů do výboru navržen. Zákon 
o obcích stanovuje výbory jako 
poradní orgány zastupitelstva. 

dou. Ráno křičí na stromě pták 
a nemůžeme spát, sluníčko moc 
pálí a je nám teplo, víkend rych-
le utekl a už je tu zase práce… 
Když se trochu zamyslíme, zjis-
tíme, že v mnoha případech si 
zaděláváme na určité problémy 
sami. Zkusme schválně někdy, 
když jsme zarmoucení, naštva-
ní, máme špatnou náladu ze-
ptat se sami sebe po příčinách 
tohoto stavu. Třeba zjistíme, že 
je to malichernost. Že ve srov-
nání s opravdovostí života je to 
všechno, co nás trápí, nepod-
statné. 

Milí přátelé, pokud budou 
letošní Velikonoce třeba jen 
impulsem pro to, abychom se 
začali dívat na svět spokojeněj-
šíma očima, abychom se začali 
radovat z toho, že nám za ok-
nem vykvetly muškáty či že čápi 
na komíně v Jezvém už vyvedli 
mláďata, potom pro nás letoš-
ní Velikonoce měly veliký smysl 
a velmi nám pomohly k ces-
tě znovuobnovení naší duše  
a k lepšímu a spokojenějšímu 
vnímání života. 

Ing. Jiří Blekta, Ph.D
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Naopak komise jsou poradními 
orgány rady, v případě, že obec 
nemá radu, může komise zřizo-
vat starosta. Obdobně na úrovni 
krajů si zastupitelstvo kraje zři-
zuje výbory, rada kraje komi-
se; autor těchto řádků byl dvě 
volební období členem výboru 
hospodářského a regionálního 
regionálního rozvoje, společně 
s panem Nápravníkem ze Žan-
dova, v současnosti je stružnický 

Chcete snížit náklady na do-
mácnost? Obec Horní Police pro 
Vás zajistila velmi finančně zají-
mavou příležitost, jak snížit ná-
klady domácností na elektrickou 
energii a zemní plyn, případně  
i telekomunikace. Za tuto služ-
bu nehradíte žádné poplatky.

Možnost snížení nákladů pro 
domácnosti bez starostí a po-
platků.

Výhodných cen dosahuje-
me díky sdružení poptávky 
za více firem či domácnos-
tí, oslovení všech dodavatelů 
na trhu a využití e-Aukce pro 
porovnání cen v daném čase 
na trhu. Klient má zajištěn 
100% administrativně právní 
servis. Naše činnost je hrazena  
z předem stanovených aukčních 
poplatků pro dodavatele, který 
zvítězí v e-Aukci a získá tak celé 
portfolio nových klientů. Díky 
tomu můžeme tuto službu nabí-
zet domácnostem a komerčním 
firmám zdarma. Klient může 
tímto způsobem šetřit v těchto 
komoditách: ELEKTŘINA, ZEMNÍ 
PLYN, TELEKOMUNIKACE, PO-
HONNÉ HMOTY (Benzín, Naf-
ta). V těchto komoditách s námi 
mohou klienti šetřit bez staros-
tí a poplatků. Pokud klientovi 
nevysoutěžíme v e-Aukci lepší 
cenu, nevzniká mu žádná po-
vinnost ani vůči nám, ani vůči ví-
těznému dodavateli z e-Aukce!

Snižme společně náklady na 
energie pro naše domácnosti. 
Jen pár kroků k úsporám… 

mi členy povodňové komise jsou 
její tajemnice Petra Kalinová  
a zapisovatelka Jana Zelenková, 
obě pracovnice obecního úřa-
du, dále velitel jednotky hasičů 
Roman Skrčený, Jan Merenus, 
Robert Kotek a Alois Běla. Tato 
komise však není orgánem po-
radním, naopak v krizových ob-
dobích zajišťuje řízení a servis 
pro obyvatele obce. Všichni čle-
nové povodňové komise prošli 

nou do Vašich zásuvek ) v kWh 
a dále pevnou cenu za měsíc 
(poplatek za činnost dodavate-
le, například za tvorbu vyúčto-
vání, evidenci, apod.). V e-Aukci 
soutěžíme neregulovanou část, 
tedy silovou elektřinu. Tato tvo-
ří cca 40 % z celkové platby.
Neregulovaná složka u zemní-
ho plynu: Jedná se o cenu za 
samotnou spotřebu zemního 
plynu včetně stálého měsíčního 
poplatku. V e-Aukci soutěžíme 
neregulovanou část. Tato tvoří 
až 80 % z celkové platby. 
Poskytovatel služby (organizá-
tor e-Aukce): V případě dotazů 
kontaktujte oblastního obchod-
ního manažera pana Lubomíra 
Hučka – 720 733 682, e-mail: lu-
bomir.hucek@startin.cz

A nyní se soutěží Odpadové 
hospodářství

V poslední době společnost 

starosta členem výboru pro vý-
chovu, vzdělávání a zaměstna-
nost; jsme tak s panem Náprav-
níkem jedinými zástupci našeho 
regionu s orgánech Libereckého 
kraje. Stružnice tak má dnes 
jedinou komisi, povodňovou, 
která zároveň funguje jako 
obecná komise krizového řízení. 
Předsedou je ze zákona starosta 
Jan Mečíř, místopředsedou mís-
tostarostka Anita Bělová. Další-

1. krok: Na kontaktním místě 
podepíšete smlouvu s eCENTRE 
a předáte potřebné podklady.
2. krok: eCENTRE sesbírá pod-
klady od všech domácností… 
3. krok: a sdruží poptávku do 
e-Aukční síně. 
4. krok: Poté osloví široké 
portfolio dodavatelů a vyzve je 
k účasti v e-Aukci 
5. krok: V internetové Aukční 
síni jsou porovnány nabídky 
dodavatelů – zajištěna férová 
soutěž 
6. krok: Poskytovatel služby 
porovná Vaše stávající ceny 
s cenou vzešlou z eAukce. 
7. krok: Je-li cena z e-Aukce 
nižší než Vaše stávající cena, 
eCENTRE zajistí podpis smlouvy 
mezi Vámi a vítězným dodava-
telem. Máte tak zajištěn 100% 
administrativní servis. 

Z čeho se skládají Vaše platby 
a co je možné soutěžit? Zjedno-
dušeně můžeme říct, že platby 
za energie, které hradíte, se 
skládají z těchto částí: 

Regulovaná složka – především 
cena za distribuci energie (elek-
třiny či zemního plynu), která je 
každoročně pevně stanovena 
Energetickým regulačním úřa-
dem a nelze ji tudíž soutěžit. 
Neregulovaná složka – výši této 
části si dodavatelé stanovují 
sami, a tudíž lze soutěžit v e-
-Aukci. 

Neregulovaná složka u elektři-
ny: Jedná se o cenu za silovou 
elektřinu (tedy skutečně doda-

v minulosti řadou povinných 
školení a kurzů jak na úrovni 
kraje, tak obce 3. stupně Česká 
Lípa. V pondělí 26. ledna 2015 
zatím naposled proškolil povod-
ňovou komisi autor současného 
povodňového plánu obce. Nej-
více však členy komise prakticky 
proškolily činnosti při krizových 
situacích uplynulých let.

Jan Mečíř
starosta Stružnice

eCENTRE připravila pro munici-
pální sféru několik zadávacích 
řízení na výběr dodavatele služ-
by svozu, sběru a likvidace odpa-
du, a to jak směsného, tak třídě-
ného. Ve všech těchto soutěžích 
se o veřejnou zakázku ucházela 
většina významných dodavate-
lů. Zadávací podmínky pamato-
valy na situace mimořádně níz-
ké ceny a kvalitu poskytované 
služby. Ve všech případech byla 
pro hodnocení nabídek využita 
elektronická aukce. A výsledky? 
Zadávací řízení bylo ve všech 
případech řádně dokončeno,  
a to úspěšně. Veřejní zadavate-
lé ušetřili řádově miliony korun, 
navíc ceny jednotlivých uchaze-
čů byly v pořadí velmi málo roz-
dílné – a tedy skutečně konku-
renční. Vysoutěžené ceny jsou  
v praxi udržitelné a dodavate-
lem zvládnutelné. 

(zdroj eCENTRE)

Obec Horní Police a eCentre: 
Snížení nákladů pro domácnosti 

V dubnu oslaví 

ZLAtOU SVAtBU 
manželé Růžena a Jaroslav Holubovi ze Žandova 
a jim patří i následující přáníčko a poděkování:

Maminko a tatínku, 
dne 24. dubna 2015 oslavíte Zlatou svatbu a pro mne je tato 

chvíle ideální příležitost říci Vám, jak moc si vážím Vašeho man-
želství a rodiny, kterou jste vytvořili. Děkuji Vám za to, jakým 
skvělým příkladem jste mi v životě byli a vynasnažím se žít tak, 
aby na mne mé děti mohly být hrdé tak, jako jsem já na Vás. 

Dcera Monika 
K přání se připojuje i zeť Jiří, 

vnučka Kateřina s manželem a vnuk Ondřej
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Humanitární mezinárodní 
organizace ADRA poskytuje 
okamžitou pomoc lidem ve 
chvílích, kdy jsou postiženi ži-
velnými katastrofami nebo 
válečnými konflikty. Mimo to 
v České republice také organi-
zuje zajímavé vzdělávací pro-
gramy pro školy, zaměřené na 
poznávání různých regionů 
světa. Děti se tak mohou pro-
střednictvím her, hudby a fo-
tografií seznámit s konkrétními 
zeměmi v Africe či Asii a s  živo-
tem jejich obyvatel. Cílem těch-
to programů je vytvořit pově-
domí o vlastní sounáležitosti se 
světem a upevnit předpoklady 
pro interkulturní porozumění. 
S jedním takovým programem 
se setkaly i děti z MŠ Stružnice. 

Program s názvem Daleká 
cesta čokolády nás přenesl až 
do daleké Afriky. Nejprve jsme 
se zhlédnutím dokumentárního 
filmu na interaktivní tabuli do-
zvěděli, odkud pocházejí kaka-
ové boby, jak se pěstují kakaov-
níky, i jak se boby sklízejí. Pak 
jsme si mohli opravdové kaka-
ové boby prohlédnout, osahat, 
přivonět a zahrát si s nimi něko-

Od vydání minulého čísla 
Regionálního zpravodaje uply-
nuly přibližně tři měsíce a my 
bychom se rádi se všemi pra-
videlnými i nahodilými čtenáři 
podělili o některé zážitky ze 
života hornopolické školy. 

lik her. Formou pohybových her 
jsme poznali, že nosit naplněné 
koše kakaovými boby na hlavě, 
tak jak to ovládají africké ženy, 
není vůbec jednoduché. Hrou 
na lodě a letadla jsme dopra-
vovali pytle s kakaovými boby 
do Evropy. Žádný náklad se 

Termín uzávěrky prosinco-
vého výtisku nám již neumož-
nil přinést informace o našich 
adventních aktivitách, a tak 
věříme, že vám nebude vadit, 
ohlédneme-li se ještě za udá-
lostmi konce roku 2014. 

nám nepotopil, a tak jsme boby 
mohli odvézt do továrny na čo-
koládu. Tam jsme se ocitli opět 
prostřednictvím filmu, ve kte-
rém jsme sledovali, jak ze suše-
ných kakaových bobů a dalších 
přísad sladká čokoláda vzniká. 
Protože naše děti plnily úkoly 

Ve středu 17. prosince 2014 
se konala exkurze našich žáků  
z 2. stupně a některých jejich 
rodičů do Drážďan. Naším cí-
lem bylo Německé muzeum 
hygieny, které je velmi moder-
ní a zahrnuje velké množství 

s nadšením a při krátké reka-
pitulaci ukázaly, že si všechno 
dobře zapamatovaly, lektorky 
je odměnily tabulkou oblíbené 
čokolády. Děti si ji mezi sebou 
spravedlivě rozdělily. Chutnala 
skvěle!

Kolektiv MŠ Stružnice

interaktivních prvků. Žáci se 
zde výborně bavili. Také jsme 
navštívili vánoční trhy, užili si 
předvánoční atmosféru, ochut-
nali německé speciality a pro-
cvičili si německá slovíčka. 

Dne 18. prosince proběhl  
v naší škole Den otevřených 
dveří. Návštěvníci mohli na-
hlédnout do jednotlivých tříd 
1. i 2. stupně a sledovat žáky 
jednak při běžné výuce, jed-
nak je pozorovat při práci na 
třídních projektech. Například 
III. třída, spojená ze žáků 3. 
a 5. ročníku měla připravené 
různé aktivity. Při poslechu vá-
nočních koled proběhla výroba 
zápichu „hvězdičky“, ozdobič-
ky na stromeček, papírového 
řetězu, malování stromečků. 
Žáci zdobili živý stromeček  
a připravovali se na prezenta-
ci pro projekt Vánoce, který 

Výlet do světa

Hornopolický kaleidoskop

Sálová kopaná – tým fair play
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celou školu čekal následují-
cího dne. Podobně pracovali  
i naši prvňáčci a žáci II. třídy, tj. 
druháci a čtvrťáci. Ti zase svůj 
„Den“ obohatili recitací básni-
ček, vánočními písněmi a kole-
dami nebo divadelními výstu-
py. Pozadu nezůstaly ani děti 
z 2. stupně, které se však více 
zaměřily na činnosti spojené 
s praktickým životem. Šesťáci se 
věnovali výrobě dárků ve škol-
ní dílně, osmáci zužitkovali své 
vědomosti a dovednosti z učiva 
přírodopisu při ukázkách správ-
ného postupu první pomoci  
a nejvíce se na tento den těšila 
děvčata 9. ročníku, neboť byla 
první z celé školy, kdo měl mož-
nost pracovat v opravené žá-
kovské kuchyňce. 

Ta byla pro děti velkým dár-
kem od firmy Sauer Žandov,  
a. s., jejíž představitelé repre-
zentovaní především panem 
Ing. Andrejem Zavadským ne-
odmítli naše pozvání a přišli se 
podívat, jak se děvčatům se zce-
la novým vybavením vaří, smaží 
a peče. Kromě slov díků jim 
naše kuchařinky a kuchtíci na-
bídli i výsledky svého snažení, 
aby se alespoň takto odvděčili 
za možnost pracovat v prostře-
dí odpovídajícím nárokům na 
moderní vyučování pracovních 
činností. Nakonec jejich výtvory 
mohl ochutnat a posoudit kaž-
dý, kdo do kuchyňky zavítal.

Po celý prosinec se děti všech 
tříd (kromě prvňáčků) připravo-
valy, aby v poslední školní den 
roku 2014 předvedly svým spo-
lužákům třídní projekty – pre-
zentace o Vánocích v různých 
zemích světa. Navzájem se tak 
poučily o vánočních zvyklostech 

např. na Slovensku, v Polsku, 
Německu, Rusku, ale i vzdálené 
Austrálii. Divákům jednotlivých 
vystoupení pak nezbývalo, než 
všechny účinkující potleskem 
odměnit za jejich výkony.

I po Vánocích se žáci vrátili 
do nové žákovské školní ku-
chyňky, velice dlouho se na ni 
totiž těšili, a chtěly si ji tedy 
vyzkoušet i další třídy. Kuchyň-
ka není přístupná jen velkým, 
velmi si ji oblíbili i žáci prvo-
stupňoví, kteří by v kuchyni 
nejraději trávili všechny hodi-
ny pracovních činností. Radost 
však nedělají pouze sobě, ale 
připravili i pohoštění pro bu-
doucí prvňáčky, kteří přišli do 
naší školy na zápis. Upekli jim 
kokosové a kakaové muffiny, 
po kterých se jen zaprášilo. 
Máte také chuť si je upéct? Po-
kud ano, tak si připravte: 

1 jogurt, 1/2 hrnečku oleje, 1/2 
hrnečku cukru, vanilkový cukr, 
1vejce, 2 hrnečky hladké mou-
ky, 1 prášek do pečiva, kokos, 
kakao.

Určitě si pochutnáte stejně 
jako všech 16 budoucích prvňáč-
ků, kteří 26. ledna podporováni 
svými rodiči, prarodiči či souro-
zenci zvládli všechny „nástrahy 
a záludnosti“ zápisu do 1. roč-
níku pro školní rok 2015/2016 
a již se těší na svůj vstup mezi 
„opravdové školáky“.

Další větší akce na nás čekaly 
až po jarních (v únoru)prázdni-
nách. Krásné překvapení bylo 
připraveno na 12. února, kdy 
nás navštívili hudebníci ze ZUŠ 
Žandov, mezi kterými nechybě-
li ani žáci naší školy. Zpočátku 
se zdála atmosféra napjatá, ale 
během pár minut nás dokázala 

celá kapela vtáhnout do svého 
tempa. Začalo se zpívat, tles-
kat, ukázaly se projevy nadšení 
a radosti. Nakonec se dostalo  
i na tanec. Všichni žáci 1. stupně 
včetně učitelek mockrát děkují 
všem účinkujícím a panu ředite-
li Oldřichu Jenčkovi a těší se na 
další spolupráci. 

Ve středu 18. února žáci 6.  
a 7. třídy opět absolvovali fyzi-
kální workshop na Střední prů-
myslové škole Česká Lípa. Znovu 
dostali příležitost seznámit se  
s fyzikou trochu jinak, než  
z lavic naší školy. Tématem před-
nášky i praktické dílny byl zvuk. 
Mgr. Fiala naše žáky nejprve 
seznámil s fyzikální podstatou 
zvuku, jeho vzniku i zajímavých 
příkladů použití. Následně Mgr. 
Rachač dětem pomohl vyrobit 
jednoduchou, ale velmi účinnou 
houkačku.

Opomenout nesmíme ani 
naše sportovce, v úterý 17. února 
se chlapci 6. a 7. ročníku zúčast-
nili okresního turnaje v sálové 
kopané v Zákupech. Za před-
vedenou hru si vysloužili po-
chvalu a za úžasný příklad fair 
play, kdy přiznali obdrženou 
branku, kterou ani rozhodčí, 
učitel či soupeř neviděli, obdiv 
a uznání všech přítomných. Pře-
devším z důvodu, že tato bran-
ka nakonec rozhodla o porážce 
v zápase i o těsném nepostupu 
do finálové části turnaje. Co se 
nepovedlo mladším, o dva dny 
později, 19. února, dokázali žáci 
8. a 9. ročníku, kteří mezi pěti 

týmy skončili na krásném 2. mís-
tě a postoupili do dalšího kola 
turnaje. 

Dne 20. února jsme zahájili 
výuku plavání v Děčíně. Někte-
ří se museli s prostředím teprve 
seznámit, jelikož byli v tomto 
areálu poprvé. To jim však neva-
dilo a všichni s elánem naskákali 
do vody. Snažili se ukázat, jaké 
mají plavecké dovednosti, podle 
kterých si je plavčíci rozřadili do 
různých skupin. Nikdo však není 
nazýván plavcem či neplavcem, 
ale zda jsou modří, žlutí nebo 
červení. Toto rozdělení se nám 
velice líbilo. Věříme, že se naši 
žáci budou dalších devět lek-
cí snažit, aby při závěrečném 
zkoušení dopadli co nejlépe. Už 
nyní se těší na další pátek!

Za všechny školní sportovce 
rovněž chceme poděkovat obci 
Velká Bukovina, jejíž finanční 
dar jsme použili na nákup vyba-
vení pro skok vysoký, zeptáte-li 
se svých dětí, určitě vám potvr-
dí, že stojany, laťka a „duchna“ 
rozhodně neleží ladem.

Závěrem bychom rádi již nyní 
upozornili všechny bývalé žáky 
a kolegy na blížící se 60. výro-
čí existence školy „na kopci“. 
V souvislosti s tímto výročím 
chystáme oslavy na 18. a 19. 
června tohoto roku, všichni jste 
vítáni.

Článek vznikl s přispěním 
Mgr. Jany Doležálkové, Mgr. 
Hany Havlíkové, Mgr. Alice Ná-
pravníkové, Mgr. Bohdany Pří-
vratské a Mgr. Jana Kacafírka 

Výroba houkačky na SPŠ

Práce v nové kuchyňce
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Mateřská škola ve Velké Bukovině se v úterý 10. úno-
ra zaplnila princeznami, vílami, čertíky, kovboji a jiný-
mi pohádkovými bytostmi. Karneval začal přehlídkou 
všech nápaditých masek. Dětské, veselé písničky do-
provodily karnevalový rej a tanec. Vzápětí se prostřídal 
se soutěžemi, které vykouzlily nejeden dětský úsměv.  
A pro nás, paní učitelky, bylo po skončení odměnou, že 
se děti ptají: „ A kdy zas bude karneval?“ 

 Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

Veškerý život na naší plane-
tě je neodmyslitelně spjat s vo-
dou. Bez vody by život na Zemi 
neexistoval. Využíváme ji pro 
uspokojování svých životních 
potřeb, pro hygienu těla, ale  
i pro regeneraci, relaxaci a spor-
tovní činnost přinášející pozitiv-
ní ovlivnění zdraví i fyzickou 
kondici. Ani jedna z těchto 
činností ve vodním prostředí se 
nedá vykonávat bez odpovída-
jící úrovně plavecké dovednosti 
a techniky. Úroveň plaveckých 
dovedností každého závisí na 
mnoha faktorech. Od dostup-
nosti výuky plavání, až po mo-
tivaci a cíl, kterého chce plavá-
ním dosáhnout. Již v minulosti 
naši předkové věděli, jak důle-
žité je umět plavat.

Plavání je pohybová čin-
nost, jež upevňuje lidské zdraví  

11. února 2015 a bude probíhat 
každou středu (celkem 10 lekcí). 
Cílem plavání je orientace nad 
i pod vodou, správné dýchá-
ní, splývavé polohy na zádech  
i na bříšku, rozvoj pohybových 
dovedností, otužování, potá-
pění, pády a skoky do vody. 
Samozřejmostí je, že vše probí-

Již v minulém školním roce 
jsme nabídli rodičům něko-
lik zájmových kroužků, Jejich 
předností je možnost pedago-
ga věnovat se jen malé skupině 
dětí. Děti se pohybují v jiné vrs-
tevnické skupině, učí se komu-
nikovat i s jinými dětmi a jiným 
pedagogem. Získávají nové 
dovednosti a prohlubují své 
schopnosti. To vše je ale opět 
podmíněno vytvořením přimě-
řených podmínek věku dítěte 
a jeho individuálním možnos-
tem. Na naší školce máme krou-
žek dramatický a pohybový. 
Pohyb je jednou ze základních 
potřeb předškolního dítěte  
a tím i důležitým prostředkem 
dětského objevování světa. Po-
máhá dítěti ovládat nejen sama 

sebe, ale i svět kolem. Pohyb je 
prostředkem seznamování se  
s prostředím, prvním učením, 
jak ovládnout své tělo, jak si 
poradit se svým okolím a tím 
nabýt potřebné zkušenosti. 
Pomocí pohybu získává dítě 
sebevědomí, hodnocení sebe 
samého, vzájemné srovnávání, 
pomáhání si, soupeření a spolu-
práci. V letošním roce nacvičují 
děti z dramatického kroužku 
operetku Červená Karkulka, 
která pochází z pera Zdeňka 
Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Dále 
chystají představení, ve kterém 
předvedou, co se doposud nau-
čily. Můžete se těšit na pohád-
ku Zima a pásmo písní a básní.

Alena Chocová, 
zástupkyně ŘŠ MŠ Žandov

i zachraňuje lidské životy. Učit 
se této dovednosti není nikdy 
pozdě a je lépe začít pozdě než 
nikdy.

Proto mají každoročně děti 
z mateřské školy v Žandově 
možnost navštěvovat plavání, 
které probíhá v pěkném pro-
středí plaveckého bazénu na 
sídlišti Sever v České Lípě. S dět-
mi pracují zkušení instruktoři, 
kteří hravou formou a s využi-
tím rozmanitých pomůcek roz-
víjí u dětí první plavecké doved-
nosti a odstraňují strach z vody 
obecně. Doprava dětí do bazé-
nu a zpět je zajištěna autobu-
sem firmy Mirobus Česká Lípa  
a za doprovodu učitelek MŠ. 
Velké poděkování patří žan-
dovské firmě Sauer, která nám 
již druhým rokem cestu do ba-
zénu sponzoruje. Plavání začalo 

há formou hry, takže děti ani 
postřehnou, že se učí něčemu 
novému. Prvky jsou zařazovány 
od nejjednoduššího – foukání 
do vody, polévání hlavy vodou, 
apod. ke složitějšímu - lovení 
předmětů, skoky do vody, aj.

Alena Chocová,
MŠ Žandov 

Karneval

Plavu si, ani nevím jak…

Zájmové kroužky v mŠ Žandov 



Logopedická prevence v mateřské škole je důležitou součástí 
pedagogické činnosti. V našem kroužku Cvičení pro tvůj jazýček 
rozvíjíme přiměřenou jazykovou vybavenost dětí a prakticky před-
cházíme poruchám řeči. Rozvíjíme řeč v podmínkách mateřské 
školy. Logopedická prevence nabízí činnosti vytvořené s ohledem 
na aktivní učení dětí ve srozumitelných situacích vycházejících  
z praktického života a klíčových kompetencí ŠVP. Kroužek Cvičení 
pro tvůj jazýček začíná v březnu s frekvencí jedenkrát týdně skupi-
nová cvičení a třikrát týdně cvičení individuální podle potřeb dětí. 
Kroužek je pro deset dětí, které jsou v péči klinického logopeda. 
Na vyšetření a návštěvy klinického logopeda dochází rodiče se svý-
mi dětmi individuálně. Na vzájemnou spolupráci se těší, Bc. Bar-
bora Svobodová a Renata Talaváňová. Naše motto zní: „Obratný 
jazýček jako má ještěřička, chce každý kluk i holčička“

Renata Talaváňová, MŠ Žandov
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ZŠ Žandov má první vIP školáky a vIP jídelnu

PO PRÁZDNINÁCH DO ŠKOLY Z Aničky Brokešové, 
Adélky Houhové a Lukáška Pařeze z MŠ Velká Bukovina se brzy 
stanou školáci. A aby z nich opravdoví školáci byli, museli nejdříve 
k zápisu do základní školy v Žandově. Zápis byl slavnostním dnem  
a rodiče na své děti mohli být právem pyšní. Děti při zápisu ukáza-
ly, co všechno znají a umí. M. Záhorová, MŠ Velká Bukovina

Od září 2014 do července 2015 
realizuje Okresní hospodářská 
komora Liberec projekt „PART-
NERSTVÍ ŠKOL A ZAMĚSTNAVA-
TELŮ PRO ROZVOJ PODNIKA-
VOSTI – FIRMIČKY“ ve spolupráci 
s partnery – Libereckým krajem, 
devatenácti základními a pěti 
středními školami v našem kra-
ji. Jednou ze škol zapojených 
do projektu je Základní škola 
Stružnice. Nyní je do projektu 
zapojeno bezmála tisíc žáků. 
Cílem Firmiček je výchova žáků 

ibichová. Žáci ve „svých“ mini-
podnicích rozvíjejí svoje kompe-
tence: sebedůvěru, práci v týmu, 
komunikační dovednosti, finanč-
ní gramotnost, odpovědnost, 
iniciativu a to vše 
v interakci s reálným 
podnikatelským pro-
středím. „Jsme pří-
jemně překvapeni až 
nečekaně kladnou 
odezvou a iniciati-
vou ze strany žáků  
i pedagogů. Patří jim 
za to naše poděková-
ní. V současné době 

k podnikavosti, k rozvoji podni-
katelského myšlení a příprava ke 
vstupu na trh práce ve školách 
formou tzv. školních minipodni-
ků. „Cvičné firmičky realizujeme 
v prostředí škol pod vedením 
pedagogů, a za podpory meto-
diků, facilitátorů a mentorů ze 
skutečného podnikatelského 
prostředí. Za důležitý aspekt pro-
jektu považujeme zapojení žáků 
se zdravotním handicapem“ 
sdělila Libereckému zpravodaji 
manažerka projektu Petra Kre-

v rámci Firmiček organizujeme 
pro žáky zajímavé exkurze do 
podniků v našem regionu.“ Do-
plnil manažerku ředitel OHK Li-
berec Martin Procházka.

O projektu Pohyb a výživa 
(PaV) jsme Vás informovali již 
na začátku školního roku. Pro 
připomenutí - jde o pokusné 
ověřování účinnosti programu 
na změny v pohybovém a výži-
vovém režimu žáků v běžném 
provozu školy. 

Dostali jsme se již do dru-
hé poloviny našeho projektu  
a bylo tedy načase, abychom se 
zamysleli, komu udělit titul VIP. 
Tento titul může získat školák, 
třída, škola, družina nebo jídel-
na. Jde o motivační označení, 
které uděluje škola tehdy, když 
školáci plní požadavky pohybo-
vého a výživového režimu. VIP 
školák přiznává sám sobě, že 
tyto požadavky plní. Děti vypl-
ňují pracovní listy (3x v průbě-
hu projektu), do kterých si po 

dobu jednoho týdne zazname-
návají, jak se pohybují a jak se 
stravují. Šest priorit, které jsou 
stanoveny pro oblast pohybu 
a pro oblast výživy, splňuje již 
26 žáků z celé naší školy. Ale 
změnou prochází i další školáci, 
které označení VIP také určitě 
získají. 

Ocenění také získala naše 
školní jídelna, která připravuje 
pro děti jídla zdravá, pestrá, 
chutná a žákům vhodně nabí-
zená. Do jídelníčku jsou zařa-
zovány zdravé potraviny, ovoce 
a zelenina. Dále pak změnou 
prošel i pitný režim ve školní 
jídelně, kde je dětem nabízena 
z větší části pouze voda ochu-
cená ovocem nebo ovocné  
a bylinkové čaje. Děti každý 
den hodnotí jednotlivá jídla 

vhozením fazolky do nádoby 
se smějícím se nebo šklebícím 
se smajlíkem. Vyhodnocení 
jídelníčků je na našich webo-
vých stránkách. A protože nám 
zdravá jídla chutnají, udělili 
jsme našim kuchařkám titul VIP 

jídelna. Doufáme, že na konci 
celého projektu budeme oce-
něni všichni. A to hlavně tím, 
že jsme změny v pohybovém  
i výživovém režimu udělali. 

Mgr. Petra Joslová,
ZŠ Žandov

Cvičení pro tvůj jazýček

Firmičky ve školách



1/2015-16- Školství

Ve středu 14. ledna v odpo-
ledních hodinách se naše škola 
podruhé zapojila do projektu 
„Sněhuláci pro Afriku.“ Projekt 
pod záštitou studentů gymná-
zia v Ostravě – Hrabůvce zajišťu-
je dopravu kol pro děti v Africe. 
Podmínkou vstupu do projektu 
je startovné 50 Kč, které je ná-
sledně zasláno na účet a pou-

žito na převoz kol do Gambie.  
V letošním školním roce jsme 
nečekali na sníh a vyráběli sně-
huláky z rozmanitých materiálů 
(zátek, papíru,  polystyrenových 
koulí a  látky). Všichni vyrobe-
ní sněhuláci slouží v současné 
době jako výzdoba školy.

Lenka Kolstrunková, 
ZŠ Stružnice

Žáci ZŠ Stružnice opět pomáhali 

Pololetní vysvědčení

Plánované akce

Každé předávání vysvědčení 
na naší škole se stává slavnost-
ní záležitostí. Nebylo tomu ji-
nak ve čtvrtek 29. ledna.

Celý den se žáci učili formou 
hry. Nejdříve plnili úkoly, které 
byly rozmístěny po celé budo-
vě. Při jejich plnění museli pro-
kázat logické myšlení, znalosti 
z matematiky a z českého jazy-
ka. Práce v jednotlivých skupin-
kách probíhala kooperativně.

Po splnění všech úkolů se 
děti a učitelé přemístili na 
Obecní úřad Stružnice, kde je 
čekalo malé překvapení - kres-
lení laserem na zeď. Tuto hru 
získala škola od obecního úřa-
du společně s dalšími dárky, 
při kterých si děti nenásilnou 
formou pomocí pokusů ověřují 
fyzikální jevy. Příjemným zpest-
řením bylo i zhlédnutí filmové 
pohádky, po které bylo žákům 
předáno pololetní vysvědčení 
společně s malým dárkem.

I ve druhém pololetí nás 
čeká plno akcí a aktivit. 

Například žáci 4. a 5. ročníku 
absolvují celoplošné testování, 
žákyně první třídy se zúčastní 
čtenářské soutěže, připravuje-
me se na školní kola olympiád. 

Po lednovém zápisu nám od 
září přibudou noví prvňáčci, na 
které se moc těšíme a kterým 
naše škola nabízí klidné, přátel-
ské, přehledné a téměř rodinné 
prostředí. Nižší počet žáků ve 
třídách umožňuje respektování 

individuálních možností a po-
třeb každého žáka.

Z mimoškolních aktivit od 
měsíce února začínáme s pla-
veckým výcvikem v děčínském 
bazénu. Žáci absolvují deset 
lekcí. Poděkování patří vedení 
Základní školy v Horní Polici, 
které nám nabídlo spoluúčast 
na dopravě.

V červnu nás čeká škola 
v přírodě zaměřená na po-
znávání přírodních krás, flóry 
i fauny okolí Splavů a Doks. 

Výlety a poznávání okolí nás 
baví a rozvíjí, proto rádi využi-
jeme nové spolupráce se ško-
lou v Hrádku nad Nisou k dub-
novému víkendovému pobytu. 
Žáci budou mít možnost blíže 
poznat náš Liberecký kraj a na-
vštívit i okolní státy Německo  
a Polsko. 

Tradicí se staly pravidelné 
dílničky a kulturní akce pro ro-
diče. V březnu nás čeká dílnič-
ka pro dívky s realizací námě-
tů našich maminek, tatínkové 
s chlapci si mohou sestavit výro-
bek ze stavebnice Merkur. Ho-
tové výrobky plánujeme umístit 

(společně s fotografiemi) na vý-
stavu na obecním úřadu.

 
V dubnu proběhne pálení 

čarodějnic a konec školního 
roku bude patřit slavnostnímu 
závěrečnému rozloučení. 

Nezapomeneme ani na svá-
tek maminek v květnu.

Tyto akce by se nekonaly ne-
být ochoty zaměstnanců Mgr. 
Lucii Plačkové a Mgr. Daně 
Puškárové, za což jim patří náš 
dík. 

Lenka Kolstrunková, 
ZŠ Stružnice

Poděkování 
sponzorům

Velmi ráda bych jménem 
žáků a pedagogů naší ško-
ly vyjádřila poděkování za 
každoroční finanční a mate-
riální příspěvky pro naši ško-
lu. Za tyto příspěvky může 
škola nakoupit prostředky 
pro žáky na školní pomůc-
ky a spoustu materiálů na 
tvorbu výrobků v mimo-
školních aktivitách, ale i ob-
darovat děti při besídkách. 
Velmi si těchto darů vážíme  
a děkujeme za ně.

Mgr. Lenka Kolstrunková,
ředitelka ZŠ Stružnice

NAŠIMI SPONZORY JSOU:

Firma SAUER, a.s.
Nádražní 10, Žandov 

Pan Michael Peterson, Jezvé
Firma REVOK, s.r. o.

Dubická 3282, Česká Lípa
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ŽANDOV
Usnesení z 3. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
8. 12. 2014 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žan-
dově. 
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele 

zápisu a návrh programu jednání 
doplněn o bod „Restaurace Černá 
růže“.

b) Odkoupení objektu čp. 70 – „Re-
staurace Černá růže“ za kupní 

ŽANDOV
Usnesení z 4. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
9. 2. 2015 od 18. hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žan-
dově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele 

zápisu a návrh programu jednání. 
b) Poskytnutí bezúročné půjčky ve 

výši 300 tis. Kč panu L.Záhorovi 
na zakoupení objektu bývalé ško-
ly v Radči s podmínkou založení 
občanského spolku, který tento 
objekt bude spravovat, či rovnou 
převést vklad 300 tis. Kč na účet 
čerstvě založeného spolku.

c) Čerpání rozpočtu města Žandov 
za 1.–12./2014.

HORNÍ POLICe
Na svém 3. zasedání ZO Horní Poli-
ce konaného dne 19. prosince 2014 
od 18 hod na obecním úřadě v Hor-
ní Polici v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích 
v platném znění přijalo následující 
usnesení:
1) ZO schválilo ověřovatele zápisu, 

návrhovou komisi a zapisovatele 
(usnesení č. 105/2014).

2) ZO schválilo navržený, předem 
vyvěšený program a doplnilo 
program o bod 11) Smlouva  
o spolupráci při zajištění dopravní 
obslužnosti Libereckého kraje pro 
rok 2015 (usnesení č. 106/2014).

3) ZO schválilo smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti č.j. 
OLP/3211/2014 v předloženém zně-
ní (usnesení č. 107/2014).

4) ZO schválilo komise při ZO Horní 
Police v předloženém znění (usne-

HORNÍ POLICe
Na svém 4. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 29. ledna 2015 od 18 
hod na obecním úřadě v Horní Polici 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném zně-
ní přijalo následující usnesení:
1) ZO schválilo ověřovatele zápisu, 

návrhovou komisi a zapisovatele 
(usnesení č. 1/2015).

2) ZO schválilo upravený a doplněný 
program – ruší bod 2) Rozpočtové 
opatření č. 5/2014,  doplnilo pro-
gram o bod 10) Převod pozemků 

cenu 2.500.000,- Kč + 4% daň 
z převodu nemovitosti.

c) Schodkový rozpočet na rok 2015 
ve výši příjmů 26.239.116,80 Kč  
a výdajů 39.982.708,50 Kč s tím, 
že záporné saldo hospodaření ve 
výši 13.743.591,70 Kč bude kryto 
výsledkem hospodaření předcho-
zích let.

d) Rozpočtové opatření č. 6/2014.
e) Rozpočtové opatření č. 7/2014 

předběžně pro operace v období 
od 1. 12. do 31. 12.2014.

f) Fin. příspěvek 20 tis. Kč pro TJ 

d) Rozpočtové opatření č. 1/2015.
e) Odprodej p.p.č. 359/2 v k.ú. Dolní 

Police p. J.Kolowratovi za cenu 
35,- Kč/m2.

f) Odprodej části p.p.č. 359/1 v k.ú. 
Dolní Police p. Černoškovi a pí.Cy-
rmonové za cenu 35,- Kč/m2 s od-
dělením pozemku na své náklady.

g) Odprodej části p.p.č. 392/1 v k.ú. 
Žandov u Č.Lípy p. V.Bašíkovi za 
cenu 100,- Kč/m2 s oddělením po-
zemku na své náklady.

h) Bezúplatný převod části p.p.č. 
94/7 v k.ú. Žandov u Č. Lípy od ÚZ-
SVM.

i) Smlouvu o spolupráci při zajištění 
dopravní obslužnosti LbK pro rok 
2015.

j) Smlouvu s firmou DIMATEX CS 
s.r.o., Stráž nad Nisou na sběr tex-

sení č. 108/2014).
5) ZO schválilo pojist. smlouvu pro 

obec s Českou podnikatelskou 
pojišťovnou a.s., č. 0016064747 
v předlož. znění. Výše pojistného 
činí 46.110 Kč (usn. č. 109/2014).

6) ZO schválilo prodloužení nájem-
ních smluv v budově bývalé ZŠ 
pro všechny nájemníky do konce 
roku 2018 (ZUŠ do 31. 3. 2015). 
Zároveň bylo ZO informováno o 
instalaci nových odpočtových ply-
noměrů v této budově. ZO schvá-
lilo navýšení nájmů na 5 Kč/m2 od 
01.01.2015 (usnesení č. 110/2014).

7) ZO schválilo prodloužení nájem-
ní smlouvy panu Josefu Pincovi 
na rybník v parku do konce roku 
2018 s tím, že nájemné bude 300 
Kč/rok. Dále ZO schválilo zvýšení 
nájmu Dolního prkenného rybní-
ku na 1000 Kč/rok s platností od  
1. 1. 2015 (usnesení č. 111/2014).

mezi obcí Horní Police a KSSLK, 11) 
Určení zastupitele pro účely jed-
nání k pořízení územního plánu 
(usnesení č. 2/2015).

3) ZO schválilo dodatek č. 4 ke 
smlouvě o sběru, přepravě  
a odstraňování odpadů v obci  
č. 222/400181/16/11 ze dne 1. 1. 
2011 s tím, že navýšení ceny bude  
o skutečnou míru inflace oficiálně 
vyhlášenou ČSÚ, tj. 0,4% (usnese-
ní č. 3/2015).

4) ZO schválilo Povodňový plán obce 
Horní Police v předloženém znění 

Spartak Žandov na dokrytí roku 
2014.

g) Fin. příspěvek 5 tis. Kč na rok 2015 
pro Centrum pro zdravotně posti-
žené LK.

h) Firmu Vodohospodářské projekty 
jako dodavatele projektu dešťové 
kanalizace v Kostelní ul. za cenu 
54 tis. Kč.

i) Prodloužení smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene č.j. OLP/3315/2011 o 3 roky

j) Smlouvu se SFŽP o poskytnutí do-
tace na akci „Svážíme bioodpad“ 

tilního odpadu na 1 rok. 
k) Fin. příspěvek 15 tis. Kč pro MO 

ČRS na činnost v roce 2015. 
l) Fin. příspěvek 15 tis. Kč pro ČSV na 

činnost v roce 2015. 
m) Členy do školské rady pro období 

2015–2018 p. Varchulíka a p. Ku-
báta. 

n) Společnost BKN Vysoké Mýto pro-
jektantem MŠ na její rekonstruk-
ci. 

o) Smlouvu se společností BKN Vyso-
ké Mýto na závěrečné vyúčtování 
akce „Rekonstrukce ZUŠ“ a 5letý 
monitoring udržitelnosti projektu 
s OPŽP.

p) Posílení rozpočtované položky  
o 250 tis. na autoplošinu.

q) Nákup autoplošiny v kombinaci 
se sklápěčem za 840 tis. Kč a po-

8) ZO schválilo název nové lokality 
pro výstavbu RD u silnice II/263 
ve směru na Valteřice, název čás-
ti obce „Na Výšině“ (usnesení č. 
112/2014).

9) ZO schválilo rozdělení finančních 
prostředků za odvod loterií z roz-
počtu obce takto: Asociace sportu 
pro všechny: 6.000,- Kč, TJ Sokol 
6.000,- Kč (usnesení č. 113/2014).

10)  ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 4 ve výši 266.500 Kč na příjmo-
vé i výdajové straně v předlože-
ném znění (usnesení č. 114/2014).

11)  ZO schválilo rozpočet na rok 2015 
jako vyrovnaný – příjmy a výdaje 
ve výši 10.416.000,- Kč (usnesení 
č. 115/2014).

12)  ZO schválilo smlouvu o spoluprá-
ci při zajištění dopravní obsluž-
nosti Libereckého kraje pro rok 
2015 v předloženém znění (usne-
sení č. 116/2014).

(usnesení č. 4/2015).
5) ZO schválilo příspěvek pro Denní 

a pobytové služby v České Lípě ve 
výši 500,- Kč usnesení č. 5/2015).

6) ZO schválilo prodloužení termí-
nu výstavby RD na pozemku p.č. 
497/12, p.č. 497/13 do konce roku 
2015 (usnesení č. 6/2015).

7) ZO schválilo záměr prodeje po-
zemků dle přiloženého seznamu 
s pozemky v předloženém zně-
ní za 20,- Kč/m2, pronájem části 
pozemku p.č. 752/1 za 10,- Kč/m2 
(usnesení č. 8/2015). ZO schváli-

a pověřuje starostu podpisem.
k) schvaluje Nájemní smlouvu na 

vodní dílo „Žandov – ul. Potoční 
– kanalizace“ mezi Městem Žan-
dov a Severočeskou vodárenskou 
společností a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy

l) Odklad rozhodnutí o odkoupení 
objektu bývalé školy v přírodě 
v Radči.

2. Bere na vědomí
Zprávu z jednání rady.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

věřuje starostu podpisem smlou-
vy.

r) Starostu pana Zbyňka Poláka 
jako určeného zastupitele pro 
pořizování územního plánu obce 
Žandov pro volební období 2014-
2018.

2. Bere na vědomí
Zprávu z jednání rady.
3. Neschvaluje
a) Odprodej části p.p.č. 333/1 v k.ú. 

Dolní Police pí. V. Kardové Ko-
lowratové a doporučuje pozemek 
do pronájmu.

b) Odprodej části p.p.č. 89/1 v k.ú. 
Velká Javorská pí. K.Fajglové  
a doporučuje pozemek do proná-
jmu.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

ZO bylo informováno 
• o výsledcích dotazníkového še-
tření – kanalizace, o plánovaných 
akcích v obci,
• o průběhu rekonstrukce bytu č. 1 
v č.p. 103, k dnešnímu dni bylo pro-
investováno celkem 77.185,- Kč
• o pozemcích v majetku obce, kte-
ré jsou zaploceny soukromníky,
• o průběhu jednání s CHKO České 
středohoří,
• o splácení úvěrů za varovný proti-
povodňový systém a zateplení MŠ,
• o průběhu vymáhání dluhu od 
pana Wlčka, ZO navrhuje již výši 
dluhu nenavyšovat o částku 80 tisíc 
korun,
• o podaných nových žádostech 
z dotačních prostředků,
• o zakoupení odvlhčovačů do ma-
jetku obce.

Marie Matysová
starostka

lo záměr prodeje pozemků p.č. 
829/1, p.č. 830/1, p.č. 846, p.č. 
848/1 za 20,- Kč/m2 (usn. č. 9/2015).

8) ZO schválilo podání žádosti o do- 
taci na projekt ,,Připojení obsluž-
né komunikace Na Pískách na sil-
nici II/262“ a současně schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků 
na vlastní podíl z rozpočtu obce 
(usnesení č. 10/2015).

9) ZO schválilo Program rozvoje 
obce Horní Police na roky 2015 až 
2020 v předloženém znění (usne-
sení č. 11/2015).
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10)  ZO schválilo člena do školské 
rady za zřizovatele Základní ško-
ly paní Kateřinu Pincovou (usne-
sení č. 12/2015).

11)  ZO schválilo bezúplatný převod 
pozemků od KSSLK pod chodní-
ky, které jsou ve vlastnictví obce 
Horní Police (usnesení č. 13/2015). 

StRUŽNICe
Usnesení 2. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 26. 
listopadu 2014. Přítomní zastupi-
telé: Bělová Anita, Blažek Zdenek, 
Kopp Jiří, Kotek Robert, Levová 
Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skr-
čená Alena, Soukup Vítězslav Ne-
přítomní zastupitelé: 0 

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 2. zasedání konaném dne 
26. listopadu 2014 od 18:00 hodin  
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), v platném znění,
1. Schvaluje program 2. zastupitel-

stva obce. (číslo usn. 2014-02-1)
2.  Bere na vědomí informaci mís-

tostarostky o plnění usnesení 
35. a 1. zastupitelstva obce. (číslo 
usnesení 2014-02-2)

3.  Bere na vědomí informaci 
předsedy kontrolního výboru 
o kontrole usnesení 28. až 35. 
zastupitelstva obce a usnesení 
ustavujícího zastupitelstva obce. 
(číslo usnesení 2014-02-3)

4.  Schvaluje výbory zastupitelstva 
jako 5členné. Jednání výborů se 
konají v budově obecního úřa-
du, jsou přístupná veřejnosti, vý-
sledkem jednání výboru je zápis 
s usnesením. Se zápisem sezna-
muje předseda výboru zastupitele 

StRUŽNICe
Usnesení 3. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 17. 
prosince 2014. Přítomní zastupitelé: 
Bělová Anita, Blažek Zdenek (od 
18:05 hod), Kopp Jiří, Kotek Robert, 
Levová Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pa-
vel, Skrčená Alena, Soukup Vítěz-
slav. Nepřítomní zastupitelé: Blažek 
Zdenek (do 18:05 hod)

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 3. zasedání konaném dne 
17. prosince 2014 od 18:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění,
1. Schvaluje program 3. zastupitel-

stva obce. (číslo usn. 2014-03-1)
2. Bere na vědomí informaci mís-

tostarostky o plnění usnesení 2. 
zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2014-03-2)

3. Bere na vědomí informaci před-
sedy finančního výboru o jedná-
ní výboru dne 11. 12. 2014. (číslo 

StRUŽNICe Usnesení 4. zasedání 
zastupitelstva obce Stružnice kona-

ZO schválilo převod pozemků  
a majetkové narovnání mezi obcí 
Horní Police a KSSLK dle stanove-
ných podmínek pro převod po-
zemků (usnesení č. 14/2015).

12) ZO schválilo paní M. Matysovou 
jako určeného zastupitele pro 
pořizování územního plánu Hor-

na nejbližším jednání zastupitel-
stva obce. O svolání výboru infor-
muje předseda výboru všechny 
členy výboru a zastupitele e-mai-
lem. (číslo usnesení 2014-02-4)

5. Schvaluje vytvoření výborů zastu-
pitelstva: sociálního; pro rozvoj, 
výstavbu a pozemky; pro životní 
prostředí a ochranu proti živel-
ním pohromám; pro sport a kul-
turu; pro vzdělávání a mládež; 
pro dopravu a bezpečnost. (číslo 
usnesení 2014-02-5)

6. Volí předsedou sociálního výboru 
paní Anitu Bělovou. (číslo usne-
sení 2014-02-6)

7. Volí předsedou výboru pro roz-
voj, výstavbu a pozemky paní 
Mgr. Annu Levovou. (číslo usne-
sení 2014-02-7)

8. Volí předsedou výboru pro ži-
votní prostředí a ochranu proti 
živelním pohromám pana Jiřího 
Koppa. (číslo usnesení 2014-02-8)

9. Volí předsedou výboru pro vzdě-
lávání a mládež pana Pavla Ryša-
vého. (číslo usnesení 2014-02-9) 

10. Volí předsedou výboru pro do-
pravu a bezpečnost pana V. Sou-
kupa. (číslo usnesení 2014-02-10)

11.  Volí členy sociálního výboru paní 
Miloslavu Holubovou, paní Sylvu 
Valentovou, paní Miluši Mašin-
dovou a paní Radku Soukupo-
vou. (číslo usnesení 2014-02-11)

usnesení 2014-03-3)
4. Schvaluje rozpočet pro rok 2015 

jako vyrovnaný, příjmy ve výši 
11.948.620 Kč, výdaje ve výši 
11.948.620 Kč. (číslo usnesení 
2014-03-4)

5. Schvaluje příspěvek na sportovní 
činnost Michaele Širlové ve výši 
25.000 Kč. (číslo usn. 2014-03-5)

6. Bere na vědomí informaci o pří-
pravě akcí na odstranění povod-
ňových škod na majetku obce 
z roku 2013. (číslo usn. 2014-03-6)

7. Schvaluje zpracování dokumen-
tace pro stavební povolení na 
akce financované z dotačních 
titulů pro odstranění povodňo-
vých škod z roku 2013 firmou KH 
Mosty Česká Lípa. (číslo usnesení 
2014-03-7)

8. Bere na vědomí informaci o díl-
čí veřejnosprávní kontrole obce 
provedené odborem kontroly 
Libereckého kraje. (číslo usnesení 
2014-03-8)

9. Schvaluje Smlouvu o uzavře-

ného dne 18. února 2015. Přítomní 
zastupitelé: Bělová Anita, Kopp Jiří, 

ní Police pro dané volební obdo-
bí 2014–2018 (usnesení č. 15/2015).

13) ZO neschválilo finanční příspěvek 
na činnost mládeže pro ČRS míst-
ní org. Žandov (usn. č. 7/2015).

Informace:
• 14. 2. 2015 Masopust, sraz před OÚ 
v 10 hodin,

12.  Volí členy výboru pro rozvoj, 
výstavbu a pozemky pana Jaro-
slava Šafaříka, pana Jana Mere-
nuse, paní Anitu Bělovou a pana 
Pavla Hendrycha. (číslo usnesení 
2014-02-12)

13.  Volí členy výboru pro živ. prostře-
dí a ochranu proti živelním po-
hromám pány Jindřicha Vytisku, 
Josefa Kucharovice, Vlastimila 
Pernicu a Jindřicha Kandlera. (čís-
lo usn. 2014-02-13)

14.  Volí členy výboru pro vzdělávání 
a mládež paní Roxanu Janov-
skou, paní Mgr. Darinu Mečířo-
vou, pana Roberta Kotka a paní 
Mgr. Annu Levovou. (číslo usne-
sení 2014-02- 14)

15.  Volí členy výboru pro dopravu  
a bezpečnost pana Petra Benedik-
ta, pana Luboše Merenuse, pana 
Jana Roštejnského, a pana Pavla 
Mikiče. (číslo usn. 2014-02-15)

16.  Bere na vědomí vypisované do-
tační tituly Libereckého kraje 
v oblasti sportu. (číslo usnesení 
2014-02-16)

17.  Souhlasí s prodloužením lhůty 
úhrady pozemku p. p. č. 74/3  
v k. ú. Stružnice o 4 měsíce, tj. do 
31. 3. 2015. (číslo usn. 2014-02-17)

18.  Schvaluje plán inventur na rok 
2014. (číslo usnesení 2012-02-18)

19.  Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích do konce 

ní budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene – služebnos-
ti a smlouvu o právu stavby  
č. IP-12-4005277/002-CL-Stružnice 
p. p. č. 205/1 mezi Obcí Stružnice  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (za-
stupuje Elektromontáže Procház-
ka s. r. o., Radovesice) pro ulo-
žení kabelu do pozemku obce. 
(číslo usnesení 2014-03-9)

10.  Schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu stavby č. IP-12-4005209/
P001, CL-Stružnice p. p. č. 86/3 
mezi Obcí Stružnice a ČEZ Distri-
buce, a. s., Děčín (zastupuje Ing. 
Zbyněk Lubovský, Stráž p. R.) pro 
uložení kabelu do pozemku obce. 
(číslo usnesení 2014-03-10)

11.  Schvaluje Smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě č. STR-
-VB-02/2014 mezi Obcí Stružnice 
a manželi Pavlem a Renatou Ry-
šavými, Jezvé, pro zřízení elekt-
ropřípojky na pozemcích obce. 

Kotek Robert, Levová Anna, Mečíř 
Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, 

• o podané žádosti o dotaci na zá-
mek,
• TENET – zpracování koncepce 
na úpravu veřejného prostranství 
(park, prostranství před samoobslu-
hou, nám. Odboje)

Marie Matysová
starostka

roku 2014 a o známých termí-
nech roku 2015. (číslo usnesení 
2014-02-19)

20. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2014: příjmy 576.781,- Kč a vý-
daje 576.781,- Kč. (číslo usnesení 
2014-02-20)

21.  Souhlasí s dodatkem č. 1 ke 
smlouvě č. 272/2012 mezi  Povo-
dím Ohře s. p. a Obcí Stružnice. 
(číslo usnesení 2014-02-21) 

22.  Schvaluje úplatu za zřízení věc-
ného břemene – služebnosti, pro 
uložení inženýrských sítí do po-
zemků ve vlastnictví obce Struž-
nice, ve výši 150,- Kč za m2, mini-
málně však 1000,- Kč za parcelní 
číslo, s účinností od 1. 1. 2015. (čís-
lo usnesení 2014-02-22)

23.  Schvaluje v souvislosti s pláno-
vanými rekonstrukcemi rozvodu 
nízkého napětí ve 2 lokalitách 
v obci oslovení firmy Elos na 
zpracování nabídky výměny veř. 
osvětlení. (číslo usn. 2014-02-23)

24.  Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zastupitelstva – 
středa 17. prosince 2014 od 18:00 
hodin. (číslo usnesení 2014-02-24)

25.  Bere na vědomí žádost o příspě-
vek na sportovní činnost indivi-
duálního sportu. (číslo usnesení 
2014-02-25) 

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

(číslo usnesení 2014-03-11)
12.  Bere na vědomí informaci o za-

městnávání pracovníků na veřej-
ně prospěšné práce. (číslo usne-
sení 2014-03-12)

13.  Schvaluje rozpočtové opatření  
č. 6/2014: příjmy 162.552 Kč a vý-
daje 1.510.035,38 Kč a financová-
ní 1.347.483,38 Kč. (číslo usnesení 
2014-03-13)

14.  Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci. (číslo usnesení 2014-
03-14)

15.  Odložilo schválení smlouvy o za- 
jištění dopravní obslužnosti 
pro rok 2015 mezi Obcí Stružni-
ce a Libereckým krajem č. OLP/ 
3036/2014. (číslo usnesení 2014-
03-15)

16.  Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zastupitelstva – 
středa 18. února 2015 od 18:00 
hodin. (číslo usnesení 2014-03-16)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Soukup Vítězslav. Nepřítomní za-
stupitelé: Blažek Zdenek 
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Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 4. zasedání konaném dne 
18. února 2015 od 19:00 hodin  
v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 4. zastupitel-
stva obce. (číslo usn. 2015-04-1)

2.  Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usn. 3. zastu-
pitelstva obce. (číslo usn. 2015-04-
2)

3. Bere na vědomí informaci před-
sedů výborů o jednáních všech 
ustanovených výborů a starosty 
o novém proškolení povodňové 
komise. (číslo usnesení 2015-04-3)

4. Schvaluje příspěvek na sportov-
ní činnost Milanu Zítkovi ve výši 
25.000 Kč. (číslo usn. 2015-04-4)

5. Schvaluje nákup elektrocentrály 
a zapůjčení potřebné osobě ze 
zdravotních důvodů. (číslo usne-
sení 2015-04-5)

6. Schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 5.000,- Kč na činnost mláde-
že pro Český rybářský svaz MO 
Žandov. (číslo usnesení 2015-04-
6)

7. Schvaluje fin. příspěvek ve výši 
5.000,- Kč pro Český svaz včelařů 
Žandov. (číslo usn. 2015-04-7)

8. Schvaluje finanční příspěvek ve 
výši 5.000,-Kč pro KŽC Doprava, 
s. r. o na provoz Lužického Moto-
ráčku na sezónu 2015. (číslo usne-
sení 2015-04-8) 

9. Schvaluje oslovení firem pro po-

VeLKÁ BUKOVINA 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 2/15 kona-
ného dne 2. 2. 2015 od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřa-
du

VeLKÁ BUKOVINA 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 1/15 kona-
ného dne 5. 1. 2015 od 17.00 hod. 
v zas. místnosti Obecního úřadu

• Usnesení č. 1-1/15: ZO jednomyslně 

VeLKÁ BUKOVINA 
Usnesení Zastupitelstva obce Vel-
ká Bukovina ze zasedání č. 15/14 
konaného dne 1. 12. 2014 od 17.00 
hod. v zasedací místnosti Obecního 
úřadu.

• Usnesení č. 1-15/14: ZO jednomysl-

VeLKÁ BUKOVINA 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 16/14 kona-
ného dne 17. 12. 2014 od 17.00 hod. 
v zas. místnosti Obecního úřadu

• Usnesení č. 1-16/14: ZO jednomyslně 
schvaluje navr. program jednání.
• Usnesení č. 2-16/14: ZO jednomyslně 

dání nabídky na rekonstrukci so-
ciálního zařízení v MŠ Stružnice. 
(číslo usnesení 2015-04-9)

10. Schvaluje zadání výb. řízení na 
zpracování projektu areálu MŠ 
Stružnice. (číslo usn. 2015-04-10)

11. Schvaluje zpracování zadávací do-
kumentace pro výběrové řízení 
pro vysoušení ZŠ Stružnice.(číslo 
usnesení 2015-04-11)

12. Bere na vědomí informaci o pro-
vedených inventurách dle plánu 
inventur na rok 2014. (číslo usne-
sení 2015-04-12)

13. Schvaluje vyřazení majetku dle 
přiloženého seznamu. (číslo 
usnesení 2015-04-13)

14. Odkládá záměr prodeje pozem-
ku p. č. 458/1 v k. ú. Jezvé a pově-
řuje výbor pro životní prostředí 
a ochranu proti živelním pohro-
mám posouzením vhodnosti pro-
deje. (číslo usn. 2015-04-14)

15. Schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 428/3 v k. ú. Stružni-
ce po ukončení stávající smlouvy. 
(číslo usnesení 2015-04-15)

16. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 191/2 v k. ú. Stružnice. (čís-
lo usnesení 2015-04-16)

17. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 192/7 v k. ú. Stružnice. 
(číslo usnesení 2015-04-17)

18.  Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě 
o uzavření budoucí smlouvy o zří-
zení věcného břemene - služeb-
nosti a smlouvu o právu stavby 
č. IP-12-4005277/002,CL Stružnice 
p. p. č.205/1 mezi Obcí Stružnice  

• Usnesení č. 1-2/15: ZO jednomyslně 
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-2/15: ZO schvaluje 
6 hlasy pro / 1 se zdržel (Kavková), 
zavedení svozu nádob na komu-
nální odpad se systémem samole-

schvaluje navržený program jedná-
ní.
• Usnesení č. 2-1/15: ZO jednomyslně 
schvaluje Řád veřejného pohřebiště 
obce Velká Bukovina. 
• Usnesení č. 3-1/15: ZO jednomyslně 
schvaluje přílohu k Řádu veřejného 

ně schvaluje navr. program jednání
• Usnesení č. 2-15/14: ZO jednomyslně 
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2015.
• Usnesení č. 3-15/14: ZO jednomy-
slně schvaluje uzavření smlouvy o 
pronájmu p.p.č. 76 k.ú. Malá Buko-
vina (vodní nádrž umělá) v předlo-
ženém znění s Českým rybářským 

schvaluje rozpočet obce Velká Buko-
vina na rok 2015.
• Usnesení č. 3-16/14: ZO jednomyslně 
schvaluje návrh rozpočtu Sdružení 
obcí Benešovska na rok 2015 v před-
loženém znění.
• Usnesení č. 4-16/14ZO jednomyslně 
schvaluje přijetí rozpočtové změny  
č. 2/2014 s platností ke dni 31. 12. 2014

a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín (za-
stupuje společnost R-built s. r. 
o., Radovesice 169, 410 02 IČ: 
25430645 ) pro uložení kabelu 
do pozemku obce. (číslo usnesení 
2015-04-18)

19.  Schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – služebnosti a smlouvu 
o právu stavby č. IP-12-4005340/
VB1, CL-Stružnice p. p. č. 319/1 
mezi Obcí Stružnice a ČEZ Distri-
buce, a. s., Děčín (zastupuje GA 
Energo technik, s. r. o., se sídlem 
Plzeň-Bolevec) pro uložení kabelu 
do pozemku obce. (číslo usnesení 
2014-03-19)

20. Schvaluje provedení rekonstrukce 
veřejného osvětlení v místní části 
Bořetín dle předložené nabídky 
firmou Otto Žítek – ELOS, Česká 
Lípa. (číslo usnesení 2015-04-20)

21. Schvaluje provedení rekonstruk-
ce veřejného osvětlení v místní 
částí Stružnice u nádraží ČD dle 
předložené nabídky firmou Otto 
Žítek – ELOS, Česká Lípa. (číslo 
usnesení 2015-04-21)

22. Schvaluje vypsání výběrového 
řízení na opravy ČOV u objektů 
v majetku obce. (číslo usnesení 
2015-04-22)

23.  Schvaluje vypsání výběrových 
řízení na vybudování ČOV u ZŠ 
Stružnice a u hasičské zbrojnice. 
(číslo usnesení 2015-04-23)

24.  Schvaluje příspěvek na festival 
Lípa Musica v roce 2015 ve výši 
50.000 Kč. (číslo usn. 2015-04-24)

pící známky umístěné na nádobě  
s platností 6 měsíců, nebo 12 měsíců 
s účinností od 1. 1. 2016. Způsob a ter-
mín úhrady bude zapracován do no-
vely Obecně závazné vyhlášky č. 1/12. 
• Usnesení č. 3-2/15: ZO jednomysl-

pohřebiště obce Velká Bukovina.
• Usnesení č. 4-1/15: ZO schvaluje 
6 hlasy pro / 1 proti (Vojta) rekon-
strukci WC ve 2.NP budovy OÚ.
• Usnesení č. 5-1/15: ZO schvalu-
je jednomyslně uzavření smlouvy 
s panem Jaroslavem Pokorným ml. 

svazem MO Česká Kamenice. (Záměr 
pronájmu p.p.č. 76 k.ú. Malá Buko-
vina zveřejněn na úřední desce od  
6. 11. do 22. 11. 2014 bez námitek).
• Usnesení č. 4-15/14: ZO jednomysl-
ně schvaluje poskytnutí sponzorské-
ho daru ZŠ Horní Police na pořízení 
sportovního náčiní ve výši 10.000,- Kč

• Usnesení č. 5-16/14: ZO jednomysl-
ně schvaluje vyřazení hmotného ma-
jetku v celkové pořizovací hodnotě 
45.667,- Kč dle protokolu o návrhu 
na vyřazení.
• Usnesení č. 6-16/14: ZO jednomy-
slně schvaluje poskytnutí dotace na 
činnost ZO CHPH Velká Bukovina pro 
rok 2015 ve výši 10.000,- Kč.

25.  Odkládá schvalování zřizovacích 
listin ZŠ Stružnice a MŠ Stružnice 
z důvodu doplnění příloh. (číslo 
usnesení 2015-04-25)

26.  Pověřuje výbor pro rozvoj, vý-
stavbu a pozemky provést kont-
rolu Územního plánu obce Struž-
nice. (číslo usnesení 2015-04-26)

27.  Volí předsedou výboru pro sport 
a kulturu paní Anitu Bělovou. 
(číslo usnesení 2015-04-27)

28.  Volí členy výboru pro sport a kul-
turu pana Roberta Kotka, paní 
Michaelu Šimonkovou, paní Len-
ku Kolstrunkovou a paní Alenu 
Skrčenou. (číslo usnesení 2015-
04-28)

29.  Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci. (číslo usnesení 2015-
04-29)

30.  Schvaluje smlouvu č. 14179404  
o poskytnutí podpory ze Státní-
ho fondu živ. prostředí v rámci 
Operačního programu Životního 
prostředí. (číslo usn. 2015-04-30)

31.  Pověřuje sociální výbor posou-
zením žádosti o pronájem bytu 
v Jezvém č. p. 87. (číslo usnesení 
2015-04-31)

32.  Schvaluje vyplácení jednorázové-
ho příspěvku ve výši 3000,- Kč fy-
zické osobě, která vypravila po-
hřeb s obřadem osobě, jež měla 
ke dni úmrtí trvalý pobyt na úze-
mí obce Stružnice. (číslo usnesení 
2015-04-32)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

ně schvaluje podat žádost o dotaci 
z POV Ústeckého kraje na opravu 
hřbitovní zdi v Malé Bukovině, za 
podmínky pokud Mgr. Marcel Hrubý 
dodá podklady k pronájmu hřbito-
va do 9. 2. 2015 .

jako kronikářem obce.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Ověřovatelé zápisu: 
Miroslav Půlpán, Josef Pařez

• Usnesení č. 5-15/14: ZO jednomy-
slně schvaluje záměr zřídit věcné 
břemeno na p.p.č. 2680 k.ú. Velká 
Bukovina.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Ověřovatelé zápisu: Monika 
Kucharovičová, Josef Pařez

• Usnesení č. 7-16/14: ZO jednomyslně 
schvaluje podání žádosti o změnu 
druhu pozemku p.p.č. 2682/2 k.ú. 
Velká Bukovina z ostatní plocha na 
trvalý travní porost.

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Ověřovatelé zápisu: Martina 
Jonášová, Roman Vojta



1/2015-20- Usnesení / Inzerce

• Usnesení č. 4-2/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje podat žádost o dotaci 
z POV Ústeckého kraje na opravu 
hasičské zbrojnice za podmínky, že 
se nepodaří shromáždit podklady 
k pronájmu hřbitova v Malé Buko-
vině do 9. 2. 2015.
• Usnesení č. 5-2/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje koupi budovy č. p. 2 
v Malé Bukovině a pozemků st.p.č. 
2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č. 490/2 
všechny v k.ú. Malá Bukovina do 
vlastnictví obce Velká Bukovina za 
cenu 1,000.000,- Kč ve třech ročních 
splátkách.
• Usnesení č. 6-2/15: ZO jednomy-
slně schvaluje rozdělení hospodář-
ského výsledku MŠ Velká Bukovina 
za rok 2014 ve výši 22.447,99 Kč ná-

sledovně: do rezervního fondu ško-
ly převést 10.447,99 Kč a do fondu 
odměn školy převést 12.000,- Kč.
• Usnesení č. 7-2/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje zřízení a osazení 1 ks 
nového svítidla na komunikaci na 
p.p.č. 2680 k.ú. Velká Bukovina.
• Usnesení č. 8-2/15: ZO zamítá po-
měrem hlasů 6 proti / 1 pro (Půlpán) 
žádost o připojení se k mezinárodní 
kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěše-
ním tibetské vlajky dne 10. března  
na budově OÚ, nebo jiném čestném 
místě. 

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič 
Místostarosta obce: Roman Vojta 

Ověřovatelé zápisu: Martina Joná-
šová, Monika Kucharovičová

VyVážíme 
septiky • žumpy • jímky 

domovní čistírny 
odpadních vod

Ceny za odběr včetně DPH, dopravy 
a dokladu o likvidaci odpadu:

Stružnice, Horní Police
1.399 Kč do 2 m3 / 1.699 Kč do 4 m3

žandoV, VelKá BuKoVina
1.699 Kč do 2 m3 / 1.899 Kč do 4 m3

ČiStíme
kanalizace 

elektrickým krtkem
899 Kč za každou započatou hodinu 
od výjezdu. Dlouholeté zkušenosti.

objednávky čištění a odběrů odpadů: 
Tomáš Hladík, telefon: 604 943 904

www.topstavebniny.cz / www.vyvazeniseptiku.cz
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