
Na úvod tohoto článku se mi 
chce napsat, že následující text 
bude mít lehce ironický nádech. 
Avšak pravda je jiná. Nebudu 
popisovat nic více ani méně, 
než je holá skutečnost. Téma 
se opět dotýká zvýšené kamio-
nové dopravy, kterou jsou naše 
obce v neustále větším měřítku 
zatěžovány. V tuto chvíli je na 
popud Krajské správy silnic Li-
bereckého kraje zpracovávána 
projektová dokumentace, k jejíž 
tvorbě jsme byli přizváni i my, 

obec Horní Police. Projektová 
dokumentace bude sloužit jako 
podklad pro stavební povole-
ní na pokládku nového asfaltu 
na silnici II/262 v úseku začátek 
obce – nájezd na nový most 
(psáno ve směru jízdy od České 
Lípy). Pokládka by se měla usku-
tečnit na jaře příštího roku. 
Asfaltový koberec, který bude 
vozovku nově pokrývat, by 
měl být s přídavkem speciální-
ho granulátu zajišťujícího nižší 
hluk, který se šíří od pneumatik 

projíždějících aut. Jinými slo-
vy je tento koberec prezento-
ván jako „nízkohlučný asfalt“.  
S touto akcí bude nejspíš souvi-
set i úprava stávajících přechodů 
pro chodce, které již v tuto chví-
li nesplňují nové bezpečnostní 
předpisy. Jakým směrem tato 
úprava bude provedena, zatím 
není jasné. Popravdě řečeno 
mě tento krok Krajské správy 
silnic dosti zaráží. Již třetím ro-
kem neustále upozorňujeme na 
rozbité zábradlí na náspu mezi 

novým mostem a přejezdem  
(u odbočky ke škole). Stále jsme 
ubezpečováni, že se o tom-
to problému ví, ale že se bude 
řešit, až na něj budou peníze.  
A místo toho se dočkáme no-
vého asfaltu na povrch, který 
byl pokládán před 10 lety? Ješ-
tě větší je však paradox, který 
vystupuje ve spojitosti s kamio-
novou dopravou. Myslím, že je 
všem vcelku jasné, jakým způso-
bem došlo k porušení stávající-
ho asfaltu.                              ––>

Soutěž pro občany našich obcí  •  Proměny MŠ Stružnice

Dění na II / 262

3/2015

foto: Karel Loukota, st.
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Při běžné zátěži, ke které je 
silnice určena, by se to jistě ne-
stalo (nebo snad stavíme silnice 
s životností 10 let?). Zde je ov-
šem hlavním důvodem tohoto 
nového koberce snížení hladiny 
hluku v obci a tím vyhovění hy-
gienickým předpisům. Podívej-
me se na to pohledem řádného 
hospodáře. Místo toho, aby kraj 
vykázal nadměrnou kamiono-
vou dopravu na silnice I. třídy, 
které jsou k tomu určeny, bude 
investovat ze svého miliony do 
pokládky nového koberce, který 
je nutný pro to, aby spediční fir-
my mohly i nadále využívat krat-
ší cestu a tím šetřit své náklady. 

50 km/hod je výsledný hluk jed-
noznačně tvořen první složkou, 
tj. hlukem od motoru. Teprve 
ve vyšších rychlostech začíná 
převažovat aerodynamický hluk  
a hluk od pneumatik. Myslím, 
že v obci jezdí kamiony z pře-
vážné většiny rychlostí pod 50  
km/hod. V této souvislosti budu 
po pokládce nového „nízkohluč-
ného“ asfaltu velmi rád inicio-
vat další měření hlučnosti, které  
v porovnání s měřením před 
pokládkou s největší pravděpo-
dobností prokáže závěry všech 
vědeckých výzkumů, tzn., že se 
nový asfalt na snížení hlukové 
zátěže do velmi značné míry 

Nejedná se tedy o nepřímou 
dotaci z krajských peněz do sou-
kromé sféry? Samozřejmě že 
silnice bude sloužit všem, o tom 
není pochyb. Ale nám by jistě 
sloužila i ta stávající, pokud by 
ji neničily kamiony. A je tu ještě 
jedna věc, která stojí za zmínku. 
V krátkosti jsem prošel různé vý-
zkumy týkající se hlučnosti aut 
a zejm. toho, jak tato hlučnost 
vzniká. Všechny studie se v pod-
statě shodují na jedné věci. Hluk 
od nákladního automobilu je 
tvořen třemi složkami – hlukem 
od pneumatik, hlukem od aero-
dynamického odporu a hlukem 
od motoru. V rychlostech do  

vůbec neprojeví. O výsledcích  
i dalších postupech v této oblas-
ti budeme informovat. 

A ještě malá poznámka. V sou- 
vislosti s úpravou asfaltového 
povrchu v těsné blízkosti prosto-
ru před samoobsluhou jsme oslo-
vili projektové kanceláře s žádos-
tí o studii nového řešení tohoto 
prostoru. V tuto chvíli netrváme 
na zachování zeleného ostrůvku. 
Hlavním cílem je zklidnění této 
lokality, vytvoření bezpečného 
nájezdu i sjezdu z komunikace 
II/262 a lepší propojení pěší zóny 
starého mostu s autobusovou 
zastávkou a prodejnou potravin. 

Jiří Blekta

Zajímavost z říše zvířat

Hornopolické koupaliště

Neočekávejte odborný článek 
dopodrobna rozebírající sva-
tební rituály hlavonožců nebo 
cokoli podobného. V tomto 
případě jde spíše o zajímavost, 
která ve mně zanechala hlu-
boký dojem a nutkání se o něj 
podělit. Ačkoli pocházím z ves-
nice, nejsem nijak úzce spjatý 
s přírodou. Dalo by se říct, že 
mám jiné zájmy. Pan Půlpán  
z Karlovky je pravý opak. Pří-
roda je jeho koníčkem. Příroda  
a fotografování, což mistrně 
spojuje. Úlovky svého fotoa-
parátu se občas pochlubí na 
veřejné vývěsce, kde jsem měl 
možnost vidět i fotografii čápů 

tentokrát bavily především fran-
couzské filmy. 

Poděkování patří Obecnímu 
úřadu Horní Police za spolupráci 
při provozu koupaliště. Děkuje-

Vážení přátelé koupaliště,
podzim klepe na dveře a my 

bychom Vám rádi poděkovali 
za letošní sezónu, která byla 
plná sluníčka, dobré nálady  
a samozřejmě společenských 
akcí. Odstartovali jsme jako 
tradičně první červnový víkend 
dětským dnem a hudebním ve-
čerem. Další akce proběhla na 
konci června, kdy jsme uspořá-
dali netradiční degustaci biody-
namických vín z oblasti italského 
Ambruzza pod vedením Arnoš-
ta Sameše. První prázdninový ví-
kend se konala Mariánská pouť, 
kterou zahájila na koupališti ka-
pela Elán revival. V plném prou-

naopak o varování pro manžel-
ské páry toužící po chlapečkovi, 
ve smyslu kluci nebudou, čápi 
stávkují. Nakonec je ze všeho 
pouze pár slov o tom, že jsem 
viděl fotku sedmnácti čápů na 

na poli. Potud nic neobvyklého. 
Avšak těch čápů se ve stejném 
čase a místě vyskytovalo sedm-
náct. Na přiloženém obrázku je 
jich vidět pouze šest, ale i tak 
je to úchvatný pohled. Jedná 
se o výřez z původní fotografie  
z důvodu rozlišení, neboť origi-
nál byl pořízen na velkou vzdá-
lenost. Čápům se u nás zřejmě 
zalíbilo. Celé léto bylo možné  
v okolí sledovat jednotlivé kusy, 
či dva až tři pospolu.

Zprvu mě obrázek inspiroval 
k napsání ironického a rádoby 
humorného příspěvku o chysta-
jící se populační explozi mužské-
ho rodu na bukovinsku, nebo 

me také všem návštěvníkům za 
přízeň a doufáme, že se bude-
me i nadále vídat v další sezóně.

Tým Koupaliště Horní Police

du sezóny jsme jako každý rok 
uspořádali country večer s kape-
lou Guitar Tluppa. Country jste 
však u nás mohli slyšet několi-
krát i během sezóny v podání 
Ládi Havlíčka a přátel. Novinkou 
letošního srpna byla diskotéka 
DJ Baumana ve stylu 80. let. Na 
další akci nás hudebně rozpará-
dili, stejně jako v loňském roce, 
kapely Larika a Triky z elektriky. 
První zářijová sobota pak patřila 
tradiční akci pro děti, kdy jsme 
se rozloučili s létem. Užili jsme si 
jak odpolední Léto s kovbojem, 
tak i hudební večer s kapelou 
ByTheWay. I letos patřily páteč-
ní večery letnímu kinu, kde nás 

jednom poli, pořízenou v místě, 
kde žiji. Pro někoho nic moc, pro 
mě kuriozita, která mě potěšila  
a ještě pár let mě bude prová-
zet.

Roman Vojta
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Den otevřených dveří v MC Štěstí
Mateřské centrum Štěstí Žan-

dov uspořádalo v úterý 15. 9. 
2015 Den otevřených dveří. Pro 
děti byla připravena „pohád-
ková“ zahrada s jednoduchými 
soutěžemi. K dispozici byly dvě 
herny a tělocvična, kde si moh-
ly děti dvě hodiny pohrát. Děti 
dostaly za odměnu nejen slad-
kost, ale i malý dáreček. Rodiče 
obdrželi předběžný plán akcí 
pro rok 2015/2016. Děkuji všem 
27 návštěvníkům, kteří se na 
nás přišli podívat. Veliké díky 
za pomoc při přípravě patří 
Anežce, Viky, Elišce a Natálce. 
Mateřské centrum je pro tento 
školní rok otevřeno:

• každé úterý 15:00 – 17:00
 pro maminky s miminky 
 BABY KLUBÍK
• každý čtvrtek 8:30 – 10:30 
 pro maminky s batolaty
 KLUB PRO BATOLATA
• a každý čtvrtek 15:00 – 17:00
 VOLNÁ HERNA

(základní vstupné: 20,- Kč)

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM 
MC ŠTĚSTÍ PRO ROK 2015/2016

BABY KLUBÍK
• Výroba nástěnky se jmény – 
 práce s prstovými barvami
• Cvičení s nejmenšími – využi- 
 tí např: velkých gymn. míčů,
 molitanových míčků

• Masáže miminek
• Obtisk ručičky i nožičky
• Říkání jednoduchých říkanek
• Cvičení pro maminky 
 v přítomnosti miminek
• Výroba památečních 
 „bodýček“
• Šátkování s D. Janďourkovou
• Látkové pleny s D. Janďour- 
 kovou
• Besedy na různá témata

KLUB PRO BATOLATA
• Výroba nástěnky se jmény –
 práce s prstovými barvami
• Výroba strašidelných dýní
• Práce s prstovými a vodovými
 barvami, pastelkami, voskov- 
 kami, modelínou
• Zpívání
• Cvičení i v tělocvičně
• Nauka jednoduchých 
 básniček a říkadel
• Čertovské rejdění
• Karnevalový průvod
• Narozeninová oslava 
 všech dětí
• Výroba „morany“
• Výroba památečních triček
• „Fáborkovaná“

MIMOŘÁDNÉ AKCE
• Cyklovýlet do Stružnice 
 na dětské hřiště a zmrzlinu
• Halloween v Koruně – podá- 
 vání dýňové polévky
• Drakiáda
• Výlet na Zahradu Čech

• Výroba adventních věnců
• Masáže pro maminky – 
 R. Srbová
• Kosmetika pro maminky s pří- 
 pravky Artristry – J. Průšová
• Kosmetika pro maminky s pří- 
 pravky Well – J. Čunátová
• Národní týden manželství
• Bazar dětského povlečení,
 hraček, bot atd.
• Přednášky: „Jak si rozumět  
 s batolaty“ (M. Závěrková),  
 „Zdravé  zoubky“ (L.  Acker 
 mannová), „Homeopatika“ (K. 
 Šoltysová), „Léčba nemocí 
 s přípravky JUST Nahrin“ 

 (S. Bílková a D. Nosková)
• Závěrečný výlet či 
 víkendový pobyt
• V jednání: pravidelné lekce
 jógy

Aktuální info a fotky najdete na: 
mcstesti.rajce.idnes.cz/ a www. 
facebook.com/materskecent-
rum.stesti
Adresa: Budova MŠ Žandov, Lu-
žická 298 (vchod od kostela).
Kontakt: Kamila Nacházelová 
603 809 654, Lenka Kettnerová 
775 865 644, e-mail: mcstesti@
seznam.cz, www.zszandov.cz

Letní týden s MC Štěstí 2015
Zdravím všechny děti, které 
se letošního týdne zúčastnily  
a připomínám, že fotky z tábora 
najdete na rajče dnes (danazan-
dov).

Dana Janďourková

zemí, kde strávily nejvíc času. 
Bojovka a hledání pokladu nás 
v týdnu také čekalo. Trochu jsme 
děti protáhli okolím Žandova  
a našlapali spostu kilometrů, 
ale poklad byl nalezen. A kdo 
ho po dlouhém hledání našel? 
Nejlepším hledačem byl Matěj  
Kodeš a s dětmi se samozřejmě  
rozdělil :-)). Měli jsme také spor-
tovní den, při kterém se využilo 
velké fotbalové hřiště. Navštívil 
nás sokolník pan Straka, který 
vlastní 50 dravců a nám přivezl 
ukázat rarohy, káně, výra a orly. 
Řekl nám spoustu zajímavých 
informací o dravcích, viděli jsme 
ukázky létání, krmení dravců  

a každé dítě se vyfotilo s výrem 
velkým. Jednu noc jsme ve škole 
přespali a dali jsme malou stez-
ku odvahy. Slibuji, že příště bude 
větší! Závěrem celého týdne 
byla diskotéka s DJ Baumanem.  

Třetí týden v červenci jsme 
opět pro děti  připravili Letní tý-
den s MC Štěstí, který tentokrát 
probíhal v budově ZŠ Žandov. 
Dětí se nám sešlo 23 a nejmlad-
ší byl 5letý Matyášek Záhora  
a nejstarší – což je naše pravá 
ruka – Vlasta Kucharovič. Ten je 
s námi od prvního ročníku akce.

Protože nám počasí přálo 
a slunce svítilo každý den, tak 
jsme celý týden strávili venku.  
A jaký byl program? Barvení tri-
ček a nejen triček – i děti se nám 
obarvily. Výlet do Mirákula, na 
který se všechny hodně těšily. 
S sebou si nezapomněly vzít 
baterky, aby se neztratily v pod-
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Povodně a sucha – dvě strany téže mince
Pět let uplynulo od povodní, jaké obec Stružnice dlouho nepama-

tuje. Toto léto bylo naopak velmi suché, s minimálními srážkami. Od-
borníci varují, že nás po letech relativního klidu čekají výrazné výkyvy 
teplot i srážek. V průměru může spadnout srovnatelné množství vody 
jako v minulosti, ale během roku velmi nerovnoměrně. Období inten-
zivních dešťů budou střídat dosud pro naše kraje extrémní sucha. A to 
nejen v létě, ale i v zimě. Před třemi lety byla osobními auty několik 
týdnů pro výšku sněhu a závěje nesjízdná silnice třetí třídy mezi Stráží 
a Bořetínem, poslední dvě zimy jsou naopak téměř bez sněhu. Minu-
lou zimu u nás vyjely nasmlouvané tři traktory s radlicemi dokonce 
jen jednou, na samém konci zimy.

O Česku se mluví jako o střeše Evropy, jistě ne kvůli výšce hor; všech-
na voda, která zde naprší, ze země odteče, ale žádná nepřitéká. Pro-
blémy s povodněmi můžeme obtížně svalovat na okolní země, stejně 
i to, že vodu v území nedokážeme vhodně zadržet pro období sucha.

Před deseti lety, tedy u nás ještě v onom období povodňového „kli-
du před bouří“, vznikla myšlenka zlepšit ochranu města Česká Lípa 
před většími povodněmi. Hlavní úpravy Ploučnice ve městě jsou už 
sto let staré, probíhaly kolem roku 1912, kdy vzniklo současné vydláž-
děné koryto. O několik desítek let později byla ještě zasypána vedlejší 
ramena řeky uvnitř města. Kdo ze starších pamatuje parčík s pomní-
kem rudoarmějce, ten byl v místě zasypaného mlýnského náhonu; 
dnes zde stojí u hlavní křižovatky dva obchodní domy a mezi nimi se 
prochází v místě bývalého mostu. Na nové snaze pomoci okresnímu 
městu bylo od samého počátku patrné, že půjde o klasický způsob, 
tj. vytvoření sypaných hrází kolem řeky, které by bránily rozlivu ke 
komunikacím, do sportovního areálu nebo do zahrádkářské kolonie 
či do průmyslové zóny. Což by pomohlo danému místu, ale o to víc 
a rychleji se pak rozlije Ploučnice v ploché nivě pod městem – mj. ve 
Stružnici. V této souvislosti se vnucuje otázka, kdo kdysi povolil v zá-
topových oblastech např. výstavbu průmyslových závodů nebo teni-
sové haly, bez toho, že by součástí realizace byla i funkční ochrana 
těchto areálů proti povodním? Z naší obce známe obdobu z bořetín-
ské zahrádkářské kolonie, kdy nemělo být nikdy povoleno postavit 
chatky až k samé hraně lesa; dnes jejich vlastníci požadují odstranění 
nebezpečných stromů a diví se, kolik takové rizikové kácení stojí. Pro-
jekt se tehdy na základě zásadních připomínek starostů sousedních 
obcí rozrostl na ochranu nejen intravilánu města, ale i celého území 
nad Lípou až po jez ve Stružnici, realizace by zmírnila průchod povod-
ňové vlny celým územím. 

Jako lidé žijící celý život u „vody“ si všímáme, jak se Ploučnice  
i přítoky chovají po deštích, tání sněhu nebo při delším suchu. Jedna 
věc je vlastní pozorování, druhá názor odborníků. V naší lokalitě byl 
od roku 1981 relativní klid, nejpozději od katastrofálních moravských 
a východočeských povodní v letech 1997 a 1998 a následně v roce 2002 
v povodí Vltavy a Labe ale bylo jasné, že je jen otázkou času, kdy  
i nás postihne něco většího, co se do běžných tří povodňových stup-
ňů ani náhodou nevejde. Blesková povodeň na říčce Bystré, přítoku 
Ploučnice v Benešově, v létě 2009 byla pro nás posledním varováním 
a zároveň perfektní přípravou pro naše hasiče na následující, už po-
vodňový rok 2010. 

Již před rokem 2010 si Stružnice nechala zpracovat rozsáhlý - loni 
aktualizovaný - povodňový plán, vedení obce se účastnilo jednání 
se státním podnikem Povodí Ohře o protipovodňových opatřeních, 
seznamovalo se se zkušenostmi jak z ČR, tak ze zahraničí. Ze všech 
akcí autorovi těchto řádků postupně vyplývalo toto: v Česku jsou po-
měrně rozsáhlé zkušenosti s činností při povodních (vlastní zásahy, 
evakuace obyvatel, pomoc státu, humanitární pomoc, povodňové 
plány, vybavení hasičů atd.), výrazně horší je koordinace a realizace 
dlouhodobých preventivních staveb a úprav povodí toků. Zároveň se 
objevoval další pozoruhodný a až do letošního léta pro širokou ve-
řejnost nedoceněný faktor: vodu je třeba v krajině vhodně udržovat 
a pracovat s ní, nikoli ji jen v době momentálního nadbytku z krajiny 
rychle odvést a posléze ji postrádat. Je zajímavé, spíš smutné, že tohle 
naši předkové věděli a využívali (mlýny a hamry pod kaskádou rybní-
ků, textilky v podhorských údolích u prudkých řek, rybniční soustavy, 
tajchy u středověkých dolů atd. atd.), Dnes se postaví cokoli kdekoli, 
materiál, energie i vodu (a lidi, jsou-li ještě třeba) dopravíme, načer-
páme, vypustíme. O době nedávné se mluvilo jako o „poručíme vět-
ru, dešti“, dnešní ((velko)městská) společnost je dál, ona se tváří, že 
„příroda“ je pouze k rekreaci, jinak obtěžuje: déšť, nedejbože bláto 
a louže či známá Nohavicova centimetrová sněhová kalamita u mu-
zea… Jenomže ona příroda (chcete-li vyšší moc, ať ji vnímáte jakkoli) 
dá o sobě té domýšlivé lidské havěti někdy pěkně znát!

Je to nepříjemné, ale stoprocentní ochrana proti povodním ne- 
existuje. Neuchrání vás dokonale ani poloha. V roce 2009 čerpali hasi-
či z JSDH Jezvé vodu z domu v Novém Oldřichově těsně pod vrcholem 
kopce, žádný potok, jen prostě v daném místě napršelo za pár desítek 
minut tolik vody, že ze zahrady natekla do domu. To může potkat 
nemovitost kohokoli z nás.

VýZnaMné PoVoDně V PoSLeDníCh LeTeCh – zdroj: prezentace ČHMÚ
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Neuchrání vás ani hráze, stálé ani mobilní. Teoreticky možná ano, 
prakticky jde, jak jinak, o peníze. V roce 2013 pomáhali naši hasiči 
v Hoříně na Mělnicku, kde po zkušenostech z roku 2002 vybudovali 
kolem obce betonovou hráz. 

Docela zajímavé technické dílo, tlak vody v r. 2013 hráz vydržela. 
S jediným, leč fatálním nedostatkem. Měla chránit proti 50leté vodě 
a tohle bylo víc. Z ochrany se naopak stala nádrž plná vody, uzávěr 
nebylo možno otevřít, protože nebyl navržen na tlak z opačné stra-
ny, dokonce se uvažovalo o odstřelení části hráze. Největší hasičské 
čerpadlo v republice nakonec pomohlo. I zde naši hasiči pomáhali, 
obyvatelé Stružnice přispěli finanční i věcnou pomocí.

Hráze jsou běžně používaným a často i jediným dostupným způ-
sobem ochrany nemovitostí. Vyžadují nepropustné podloží, utěsně-
ní všech otvorů, dešťové kanalizace i drobných vodotečí (souhrnně 
ve Stružnici nerealizovatelné), voda se musí čerpat (známé holand-
ské větrné mlýny nejsou mlýny, ale staletá čerpadla). Pokud ale hráz 
nedostačuje nastoupené výši vody, následná povodňová vlna může 
způsobit větší škody než pomalé zatápění lokality. Problematická je 
také sypaná hráz dlouhodobě na suchu, drobná havěť ji časem, do 
povodně neviditelně, provrtá jako cedník. 

Totéž platí pro dokonalé utěsnění domů proti vodě. U starých ob-
jektů je to nemožné, můžete sebelépe uzavřít betonem či fóliemi ob-
vodové zdi včetně dveří, sklepních oken, průchodů elektroinstalace 
a všeho možného, voda postupně prosákne podlahou. Z průsaku se 
stane pramínek, z pramínku proud. Dlažba odskáče, beton se zvedne 
(polystyrénová izolace podlahy také vykoná své) a nakonec vlastník 
svůj dům raději zatopí sám, škody budou menší. Za půl roku se vám 
propadne kus zdánlivě dobré podlahy do kaverny, kterou si tam voda 
předtím vymlela. Pokud se nepropadne rovnou kus zdi nebo nerozje-
dou podemleté základy.

U nového domu, když už si jako individuální pán tvorstva prosa-
díte přes odpor stavebního úřadu jeho výstavbu v zátopovém úze-
mí, můžete situaci riziko řešit důsledně: vybudujete pod budoucím 
domem dostatečně pevnostně dimenzovanou a vysokou železobe-
tonovou vanu, kterou voda nepronikne. Jen se vám pak může stát, 
že při povodni vám dům začne stoupat vzhůru a vy budete svědky 
znovuobjevení Archimedova zákona. Pravděpodobně nejpozději při 
výši hladiny kolem jednoho metru nad dnem této betonové lodi ra-
ději objekt sami zatopíte, nebude-li již pozdě. Nevěříte? Dovolte mi 
trochu kupeckých počtů, zároveň se moc a moc omlouvám všem tech-
nikům, že se budu dovolávat staré soustavy a budu plést dohromady 
sílu a hmotnost. Je to jen pro pochopení těm, kterým SI jednotky jako 
Pa (pascal) a N (newton) nic neříkají, byť jsou u nás uzákoněny od 
roku 1971. Na výsledek to nemá vliv. Tedy: 1 atmosféra tlaku bývala 
postaru definována jako „síla“ 1 kilogramu na 1 centimetr čtvereční 
nebo jinak jako tlak vodního sloupce 10 metrů vysokého. Pokud tedy 
na vaši utěsněnou podlahu při rozdílu hladin jeden metr zespoda tlačí 

na každý centimetr čtvereční 0,1 kilogramu (chcete-li, tak 10 „deka“), 
řeknete si, nic moc, to udržíte rukou v pohodě. Zrada je ve velikosti 
plochy. U plochy jednoho decimetru čtverečního, 10 centimetrů x 10 
centimetrů, už je to stokrát víc, tedy 10 „kilo“. Jenomže vy v obýváku 
(nebo nezatopeném sklepě) nemáte plochu podlahy ani centimetr, 
ani decimetr čtvereční, ale třeba 4 x 5 metrů, tedy 20 metrů čtvereč-
ních; chcete-li 40 x 50 decimetrů, to je 2 tisíce decimetrů čtverečních. 
Na každý z těch decimetrů působí 10 kg. 2000 x 10 = 20.000, tedy  
20 tisíc kilogramů, což je 20 tun, chcete-li max. nosnost známého je-
řábu na tatrováckém podvozku ADT 20. Myslíte, že by tenhle jeřáb 
s vaší podlahou s několika centimetry tloušťky betonu nepohnul? 
Pokud bude rozdíl hladin jen půl metru, bude to „pouze“ 10 tun,  
v případě pouhopouhých 10 cm vodního sloupce se bude vaši podlahu 
uvedeného rozměru snažit nadzvednout stále ještě celá jedna tuna. 

U staré chalupy vám tyhle hydrostatické síly rozbijí podlahu, nebo 
jen voda proteče spárami, je-li jí to umožněno. U betonové vany vám 
desítky centimetrů vodního sloupce nějak přizvednou domeček, my-
slíte, že to proběhne vcelku a bez trhlin? To by konstrukce celého 
objektu musela být velmi pevná a hlavně tuhá! (Kdo v naší vesnici 
zapouštěl v místě s vysokou hladinou spodní vody do terénu bazén 
nebo plastovou jímku, ví o čem je řeč).

Obdobně fungují i v posledních letech tolik oblíbené pytle s pís-
kem. V obcích kolem Ploučnice se do nedávné minulosti nepoužívaly, 
vizuální média a jejich povodně v přímém přenosu (konečně si kauzy 
nemusejí vymýšlet nebo nafukovat) včetně oněch doslova symbolic-
kých pytlů s pískem i u nás ovšem vykonala své. Pytle ano, u rychlých 
povodní, kdy se přižene vodní proud a vy ho potřebujete odklonit  
a za dvě hodiny je po všem. Pytli s pískem podloženými nepropustnou 
fólií na prahu rodinného domu si pomůžeme u vodního přívalu od 
potoků nebo jiné běžící vody z luk, polí a škarp, před pomalu stoupa-
jící Ploučnicí nám opravdu pomůže maximálně na pár hodin, spíš jen 
desítek minut. A to ještě s vědomím, že můžeme jen tušit, co nám tlak 
vody hledající si cestičky pod domem mezitím páchá. Pokud vodu do 
domu pustíte, tak vězte, že s velkou pravděpodobností nepáchá nic…

Osobní zkušenost naší rodiny: Když moji předci na podzim roku 
1945 od státu zakoupili za 18.000 korun naši nemovitost, netušili, že 
je zanedlouho čeká jedna z největších povodní 20. století ve Stružnici. 
Když potom voda zatápěla těch několik málo sklepů v okolí (drtivá 
většina domů zde v zátopovém území sklep vůbec nemá), děda si li-
boval, že náš sklep je suchý. Brzy ale voda od cca 10 metrů vzdálené 
Ploučnice do sklepa prosákla a po opadnutí velké vody se jí ze sklepa 
vůbec nechtělo, musela se vyčerpat. Od té doby máme z nejnižšího 
místa sklepa odpad k řece, voda ve sklepě sice stoupá stejně rychle 
jako venku, ale taky stejně rychle zmizí. Spojené nádoby.

Ploučnice ani její přítok nemají na svém toku nádrže s významnou 
retenční schopností, na Robečském, resp. Bobřím potoce je sice sou-
stava rybníků, ale jejich schopnost absorbovat přívalové deště je mini-
mální. Rybníky byly vybudovány pro chov ryb, proto je jejich hladina 
udržována - v souladu s jejich manipulačními řády – poměrně vysoko. 
Povodňovou vlnu ovlivní velmi málo a bohužel někdy i negativně, 
když uprostřed kulminace Ploučnice nutně dojde k nucenému odpou-
štění rybníků. Ani velké přehrady např. na Vltavě nakonec nezabrá-
ní dlouhodobě významnému povodňovému vzdutí při déletrvajících 
deštích.

Čemu ale můžeme pomoci, co jsme schopni ovlivnit, to je rychlost 
odtoku vody z území, kde spadla. Množství vody při dlouhodobých 
deštích, kdy je již půda nasycena, retenční schopnost vyčerpána sice 
příliš neovlivníme. Ale i zpomalení nástupu povodňové vlny může být 
velmi významné, stejně tak zadržení vody v krajině pro následující 
období roku.

Měl jsem možnost se zúčastnit několika akcí nejen v Čechách, ale  
i sousedním Sasku a Bavorsku. V Německu vás překvapí (?) jednak na 

Hráz v Hoříně po povodni 
(16. 6. 2013, GPS: 50°20‘29“N, 14°28‘3“E, 178 metrů n. m.)
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naše poměry obrovské prostředky vydávané na různé zásahy do hos-
podaření s povrchovými vodami, jednak stav legislativy. Správce toku 
je v nezastavěném území vlastníkem i břehů, někde 5, jinde deset 
metrů od okraje toku, podle spolkové země. Chcete-li s SRN vystavět 
investici, která v území ovlivní odtokové poměry, třeba most nebo 
obchodní centrum či bytové domy (mají střechy), musíte negativní 
důsledky nařízeným způsobem kompenzovat. Například na Mohanu 
u Bad Staffelsteinu jsou odstraňovány hráze z 19. století, aby se roz-
vodněná řeka mohla rozlít na sousední pozemky. Ty jsou vlastněny 
správcem toku, hospodařícím zemědělcům je kompenzována případ-
ná ztráta na plodinách.

Nedaleko odtud investor vysokorychlostní trati buduje most za 
miliony eur přes nově vytvořený průleh v louce, aby voda při povod-
ni mohla vytvořit paralelní koryto. 

Ve Staffelsteinu bylo původní betonové koryto nahrazeno nový-
mi úpravami, kombinací hrází s možností rozlivu do přilehlého par-
ku. Elegantní, ukázkové a nákladné řešení.

Protipovodňové úpravy v saských Drážďanech se kromě Labe 
soustřeďují na drobné toky v městě, například budováním suchých 
nádrží. Chcete postavit nové nákupní centrum? Pak revitalizujte ki-
lometr přilehlého „betonového“ potoka. 

Když chcete v Sasku ušetřit za vypouštění dešťové vody do kana-
lizace (pokud vám tu variantu úřad vůbec povolí), budujete u své 
stavby retenční nebo vsakovací zařízení.

Ideální je zadržovat vodu už poblíž pramenišť, nejen v horách, ale 
i v podhůří. V naší lokalitě by byly vhodnými toky nejen Valteřický, 
Radečský a Stružnický potok (ten je v projektu Povodí Ohře na revi-
talizaci), ale do budoucna i drobné vodoteče. Úpravy tohoto typu se 
provádějí např. v Krušných nebo Jizerských horách, proti německým 
zemím je situace legislativně složitější, potenciální vlastníci uprave-
ného potoka většinou zasažené pozemky vykupují.

Likvidace původní břehové hráze Mohanu 
(29. 4. 2014, GPS: 50°6’20“N, 10°57‘38“E, 245 m n. mořem)

Vsakovací nádržka u rekonstruovaného paneláku v Drážďanech
(8. 9. 2014, GPS: 51°2‘50“N, 13°39‘19“E, 216 m n. m.)

Inundační most v louce u Mohanu 
(29. 4. 2014, GPS: 50°6‘20“N, 10°57‘34“E, 257 m nad mořem)

(Foto 4, text:) Informační tabule z parku ve Staffelsteinu 
(29. 4. 2014,  GPS: 50°6‘21“N, 10°59‘43“E, 270 m n. m.)

Navrácení horského potoka v Jizerských horách do přírodě blízké
podoby (23. 5. 2014, GPS: 50°46‘49“N, 15°12‘15“E, 691 m n. m.)

Poldr na donedávna zatrubněném potoce nad Drážďanami
s účastníky exkurze za protipovodňovými úpravami 
(8. 9. 2014, GPS: 51°2‘40“N, 13°38‘36“E, 247 m n. m)



Malá Jeřice pod Jizerkami byla v 70. letech upravena do zpevně-
ného koryta a rychle odváděla přívalovou vodu do níže položených 
míst. Při překročení kapacity koryta tak docházelo k rychlému vybře-
žení. Na části koryta již byly provedeny úpravy, umožňující rozliv do 
ploché nivy a tím omezující rychlost povodňové vlny.

3/2015-7- Ze života města a obcí

ukázkově. Větříček, který by 
chtěl odnášet proudy vody, ani 
nezafoukal, na dirigenta bylo 
tím pádem krásně vidět a stříkat 
se dalo i bez pláštěnky, technika 
nezklamala, prostě pohoda.

Mnoho fotografií, kterými 
zdokumentoval práce na zvele-
bení hasičské zbrojnice Petr Sy-
sel, ale i jiné, včetně souvisejících 
článků, najdete na stránkách 
sdh-velkabukovina.webnode.cz .

Roman Vojta, 
hasiči Velká Bukovina

Část koryta M. Jeřice v původní podobě, velmi podobná Stružnické-
mu potoku (23. 5. 2014, GPS: 50°50‘33“N, 15°4‘53“E, 377 m n. m.) 

Vážení čtenáři Regionálního zpravodaje, pokud jste dočetli až 
sem, pak vězte, že tento článek neměl a nemohl být žádnou odbor-
nou statí, jen prvním pokusem. Pokusem vám přiblížit, nad čím na-
příklad je dobré se pro případ nadbytku i nedostatku vody v krajině 
zamýšlet. Čeká nás v této oblasti spousta práce.

Text a foto 
Jan Mečíř, starosta Stružnice

Revitalizace Malé Jeřice o pár set metrů výše 
(23. 5. 2014, GPS: 50°50‘28“N, 15°5‘11“E, 412 m n. m.)

Po delší době se u hasičů ve 
Velké Bukovině nastřádalo pár 
novinek, o které stojí za to se 
podělit. Ani za uplynulé období 
se naší jednotce nevyhnuly vý-
jezdy k mimořádným událostem. 
Jednou z nich byla asistence při 
dopravní nehodě, kdy osobní vo-
zidlo skončilo na střeše v korytě 
Bukovinského potoka. O hloubce 
koryta svědčí i fakt, že k vyzdvih-
nutí vozidla musel být povolán 
vyprošťovací jeřáb ze stanice HZS 
Děčín. Dalším zásahem místní 
jednotky byla technická pomoc 
u rozlomeného stromu v Karlov-
ce, jehož část hrozila pádem na 
rekreační objekt.

Koncem března se naše zbroj-
nice konečně dočkala montáže 
nových sekčních vrat. Vrata byla 
již od konce roku 2013 uskladně-
na u výrobce a čekala na vyhlá-
šení vhodného dotačního titulu  
z jehož prostředků by bylo mož-
né instalaci vrat a související prá-
ce uhradit. Dotace nepřicházela 
a výrobce vyzýval k odběru vrat, 
takže montáž byla uhrazena  
z vlastních prostředků obce. Mě-
síc po osazení vrat došlo i na re-
konstrukci podlahy ve zbrojnici. 
Do nového vibrovaného drátko-
betonu s broušeným povrchem  
a dostatečným podkladem se 
snad již cisterna plná vody pro-
padat nebude. 

Dá se říct, že po kapkách, ale 
pravidelně, se rozšiřují řady nosi-
telů dýchací techniky v naší JPO. 
Po té, co Jirka Votík a Milan Ku-
charovič v březnu úspěšně absol-
vovali kurz NDT je jich již celkem 
pět z osmi členů jednotky.

Poslední předprázdninovou 
sobotu uspořádala obec Velká 
Bukovina zábavné odpoledne 
pro děti nazvané „Děti, hurá na 
prázdniny“. Stejně jako všechny 
ostatní zájmové složky v obci si 
i hasiči připravili několik soutěží. 

Vše bylo připraveno i na vytvoře-
ní kopce lehké pěny, tolik oblíbe-
né u dětí, méně již u maminek. 
Bohužel, počasí dětem radost  
z pěny nedopřálo. Poměrně 
chladné počasí nebylo vhodné 
pro následné umývání dětí stude-
nou vodou a ke všemu se na zá-
věr odpoledne, tedy v době plá-
novaného pěnění, spustil déšť.

Zatím poslední akcí, na které 
jsme se podíleli, byla fontána 
na Hasičské pouti v Novém Old-
řichově. Letos vše klaplo přímo 

Hasiči Velká Bukovina
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Pohádkový les, připravovaný 
na rozloučení s prázdninami pro 
děti u nás ve Velké Bukovině, by 
se mohl nazývat spíše lesem za-
čarovaným. 

První ročník byl, řekněme  
s mírnou neskromností, dost 
dobrý. Druhý rok nás z lesa do-
slova a do písmene vypláchla 
voda. Vzpomínám na krásný 
srpnový den, kterému předchá-
zela spousta nákupů a příprav, 

Již po několikáté byla ve 
Velké Bukovině uspořádána 
koncem června akce „hurááá 
na prázdniny“, která nahrazuje 
v naší obci Dětský den. 

Zastupitelé obce za přispění 
ochotných spoluobčanů a čle-
nů místních spolků – sportovců, 
hasičů, myslivců a holubářů si 
připravili mnoho soutěžních dis-
ciplín, při kterých děti získávaly 
drobné výhry a dobrůtky. Pro 
dobrou náladu přispěl svými 
písničkami také DJ Vondr a roz-

rozdílu vodníky, se sušily, kde 
se dalo. Konec letošního Pohád-
kového lesa nebyl zdaleka tak 
dramatický, neboť k jeho konání 
vůbec nedošlo. Vzhledem k dlou- 
hotrvajícím vysokým teplotám, 
následnému suchu a vyhlášené-
mu stavu zvýšeného nebezpečí 
vzniku požárů nám nebylo po-
voleno pořádat akci v lese. Ne-
dejbože, aby piráti v cíli grilovali 
špekáčky. Tímto se dodatečně 

jak organizačních, tak praktic-
kých. Kulisy rozestavěné v lese, 
pohádkové postavy s odměnami 
pro děti také. Do otevření pomy-
slné brány světa pohádek zbýva-
lo pouhých dvacet minut, když 
se náhle přihnaly černé mraky  
a z nich během chvilky spadl na 
zem snad celý rybník vody. Zni-
čené kulisy skončily bez užitku 
v odpadcích a nadpřirozené by-
tosti, připomínající všechny bez 

tomilé vystoupení dětiček z MŠ 
z Č. Kamenice pod vedením paní 
Hlaváčkové si získalo zaslouže-
ný potlesk. Všem, kteří přispěli 
k pohodovému průběhu akce, 
patří tedy velké díky, zvláštní 
poděkování pak panu Půlpánovi 
za jeho originální ceny pro děti 
– balónky plněné héliem byly 
super. Počasí nám přálo a dob-
rá nálada vydržela až do konce. 
Tak nám nezbývá, než se těšit na 
příští rok, kdy si to určitě rádi zo-
pakujeme.

spřátelené pohádkové postavy 
i zastupitelé obce Velká Buko-
vina, kteří přípravě věnovali kus 
práce, omlouvají za neuskuteč-
nění ohlášené a následně zruše-
né akce. Prostě ta doba, kdy po-
ručíme větru dešti, je nenávratně 
pryč. Aby ale výše jmenovaní na-
hradili dětem způsobenou újmu, 
již dnes se dohadují se záhrobím 
o Haloweenském lampionovém 
dobrodružství.

Díky poskytnuté dotaci z Pro-
gramu obnovy venkova Ústecké-
ho kraje 2015 ve výši 231.000 Kč 
mohla být opravena část ka-
menné ohradní zdi hřbitova  
v Malé Bukovině. Stavba ješ-
tě nebyla předána, avšak její 
dokončení je již otázkou pou-
hých dnů. Zřícený jihovýchodní 
roh byl do základu rozebrán  
a znovu vystavěn. U nejvíce ex-
ponované strany, té se vstupní 
branou, je nemožné opravu 
ukončit po plánovaných deseti 
metrech a tak z estetických dů-
vodů práce pokračovaly až k při-
rozené hranici – vstupní bráně. 
Pískovcové hlavice zdi byly se-
jmuty, očištěny a navráceny na 
své místo. Tentokrát urovnané 
do maltového lože s vyplněním 
spár proti zatékání vody, kte-
rá má dlouhodobě největší vliv 
na devastaci zdi. V této chvíli 
nám radost z dobře odvedené-
ho díla kazí pohled na přechod  

z opravené části na neopravenou  
a obratem se nabízí otázka „Jak 
dlouho ještě?“. Odpověď na ní 
se dá vypočítat a zní: „Zřejmě 
dlouho“. Podíl dotace je maxi-
málně 75 % nákladů projektu, 
takže k částce poskytnuté Ús-
teckým krajem je třeba připočíst 
ještě podíl obce. Jednoduchým 
výpočtem se dostaneme k sumě 
přesahující 300.000 Kč za cca 
30 metrů opravené zdi. Nemě-
řil jsem hřbitov po obvodu, ale 
soudím, že při odhadu 200 me-
trů nebudu daleko od pravdy. 
Opět pouhá násobilka a výsle-
dek 2,000.000 Kč za opravu celé 
zdi v obdobném rozsahu a dal-
ších 500.000 Kč za nové pískov-
cové hlavice odcizené ze západ-
ní zdi nás posouvá do říše snů. 
Nezbývá než doufat, že to není 
poslední dotace pro tento účel, 
kterou se nám podařilo získat.

Roman Vojta

Oprava hřbitovní zdi v Malé Bukovině

O Pohádkovém lese

Akce „Hurááá na prázdniny“

Jiřina Kavková

Roman Vojta
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Obec Horní Police ve spo-
lupráci s OS Zirkon pořádala 
akci k výročí 600 let od upá-
lení Mistra Jana Husa. Někteří 
ze spoluobčanů ani netuší, že 
právě socha, která stojí na ná-
městí před obecním úřadem, 
je sochou Mistra Jana Husa,  
a že Horní Police je jedinou obcí 
v Libereckém kraji, která má so-
chu MJH na svém území. Toho-
to setkání k uctění památky se 
účastnila farářka a zástupkyně 
Československé církve husit-
ské paní Raymanová. Během 
pietního aktu požádalo o pro-
slov několik přítomných hostů 
včetně paní farářky Raymano-
vé, která pronesla několik slov  
o díle Mistra Jana. Na závěr své-

ho projevu nám všem jménem 
církve požehnala. K historii so-
chy se nám moc nedochovalo. 
Vyrytý letopočet na patě sochy 
je z doby roku 1948. Jeden z pří-
tomných hostů konstatoval leto-
počet 1946.  Nejasný je i autor, 
místo výroby a doba, kdy byla 
socha na náměstí osazena. V pá-
trání mezi dosud žijícími lidmi 
padlo jméno Bílek. Ale sochaři 
tohoto jména byli v té době dva. 
Další zažitou informací od pa-
mětníka z poválečné doby jsou 
slavnosti místních hasičů u sochy 
a vykládání sochy z přepravního 
prostředku. Akce byla ukonče-
na pochodem za zvuků chorálu 
,,Kdož sú boží bojovníci“.

–MM–

Společenská kronikaHus v Horní Polici

Poděkování

60 LeT
Piskáčková Blažena 
Dvořáček Miroslav

Dědičová Eva
Švejdová Jiřina

Křemenová Ludmila 
Javorová Marie 

Lehovec Jiří 
Kováč Miroslav 
Růžička Jarmil

Košťáková Jana

65 LeT
Švejdová Blanka
Jiroudková Květa

Humhalová Vladimíra
Ryšavý Jindřich 

Štěpánová Drahomíra 
Valenta Jaroslav 
Křemen Miroslav 
Ungerová Miluše 

Šebelová Lída
Pavlíková Blanka
Pasecká Miluše
Petříková Věra

Kybová Oldřiška
Korcová Venuše
Kubašová Blanka

Růžička Petr
Kavková Marie

Sladomel Oldřich
Vácha Václav

Dziaková Jarmila

Ve třetím čtvrtletí oslavili své životní jubileum tito spoluobčané. 
Do dalších let jim přeje redakce Regionálního zpravodaje hodně 
štěstí, zdraví a osobní pohody. 

oMLuVa: V minulém čísle RZ došlo v rubrice Společenské 
kroniky k překlepu. Paní Vilma Bělová oslavila své 75. naro-
zeniny, ke kterým jí ještě jednou přejeme všechno nejlepší  
a omlouváme se za pochybení.

Za redakci RZ Kamila Nacházelová 

70 LeT
Kapustová Jaroslava

Novák Ondrej
Švejdová Eva
Melich Josef 
Kalina Václav 

Tuháček Václav
Nápravník Karel

Procházková Helena
Pečenková Anna

Marvanová Renata
Švejdová Eva

Kotešovská Alžběta

75 LeT
Lukášek Oldřich

Bouška Jiří 
Hudák Milan

Zelenka Jaroslav
Švandová Brigita 

80 LeT
Bulínová Zdeňka 
Lukášek František 
Kotašová Alžběta

Beran Jaroslav
Chovanec Michal
Čechová Agnesa
Borčová Marie

Kocmanová Alena
Švehlová Jaroslava

90 LeT
Chlumecký Josef 
Samková Marie

Školská rada při Základní škole Stružnice nabízí volná místa na 
divadelní představení v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Předpoklá-
daný termín listopad 2015, přesné datum a název představení 
bude včas upřesněn. Zájemci se mohou hlásit u paní Hýskové 
nebo paní Kolstrunkové ve škole.

KuLturní AKCe:

Rád bych prostřednictvím RZ poděkoval panu Radku Dolečkovi 
a dalším, kteří se podíleli na organizaci oslavy 121. výročí založení 
hornopolické továrny na výrobu kol Achilles. Rád tak činím pro-
to, že jakákoliv kulturní či společenská akce, do které někdo vlo-
ží úsilí a zorganizuje ji, je pro obec velkým přínosem. Myslím, že 
se toto setkání povedlo, i když je samozřejmě vhodné přemýšlet  
i o určitých zlepšeních do budoucna, např. ozvučením starého 
mostu. Úspěšnosti akce jistě pomohl i zvláštní historický vlak, který 
vozil návštěvníky na trase Česká Lípa – Horní Police a zpět. Co je 
však nejdůležitější – dle reakcí mnoha návštěvníků se zdá, že bude 
mít tato činnost každoroční pokračování. Začínají se ozývat další  
a další spolky vlastníků historických kol, kteří již v tuto chvíli potvr-
dili účast na příštím ročníku. A tak je na co se těšit. 

Poděkování chci v duchu výše zmíněného rozšířit také na všech-
ny, kteří se jakýmkoliv způsobem zapojují do dění v obci. V rám-
ci obecního úřadu velmi rádi poskytneme všem akcím podporu,  
i když třeba není v našich silách splnit veškeré finanční požadavky. 
Vzhledem k tomu, že sami zajišťujeme různé akce, jsme si vědomi 
toho, jak časově náročné to je. A proto si všech, kteří pomáhají  
s rozvojem společenského a kulturního života obci, velmi vážíme. 

Jiří Blekta
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V sobotu 27. června bylo 
v Radči od rána rušno. Sku-
pina nadšenců připravovala 
stany, stoly s lavicemi, pódium 
pro hudbu, místo pro program  
a občerstvení i sociální zázemí. 
Konaly se již 6. Radečské slav-
nosti. Je to milé setkání dětí, 
dospělých občanů i chalupářů 
s potomky starousedlíků. Vzpo-
mínání a vyprávění znělo ze 
všech stran. Vždyť 210 účastní-

V souvislosti s neustále se 
zvyšující hustotou kamionové 
dopravy vyhlašuje Obec Hor-
ní Police soutěž, díky které 
bychom rádi získali obrazové 
argumenty pro naše další jed-
nání ve věci omezení tohoto 
špatného stavu. Silnice II/262 
je zejm. v trase Starý Šachov – 
Děčín na mnoha místech velmi 
úzká a s velkým množstvím za-
táček. Toto způsobuje praktic-
ky nemožné předjetí jednoho 
nákladního auta druhým.  Díky 
tomu dochází k tomu, že kami-
ony v mnoha případech jedou 

ků si mělo o čem povídat. Ale 
i program přispěl k výtečnému 
odpoledni. Moc se líbil kouzel-
ník, malé mažoretky i ukázka 
výcviku psů. Celé odpoledne 
vyhrávala k poslechu i taneč-
kům odvážných kapela OBZOR 
a začínající skupina TETRAHOP 
z Nového Boru.

Nechyběla ani káva a výteč-
né moučníky, které napekly 
snad všechny ženy z Radče. Plné 

ve skupinách, ve kterých je za-
pojeno dost často pět a více 
nákladních aut (pro účely naší 
soutěže tomuto uskupení říkej-
me „kamionový vláček“). Naší 
snahou je poukázat na tento 
problém. A z toho plynou také 
pravidla naší soutěže:

Dnes už u sebe nosí téměř 
každý mobilní telefon schopný 
zaznamenat video v uspokojivé 
kvalitě. Natočte prostřednic-
tvím telefonu, fotoaparátu či 
kamery dlouhý kamionový vlá-
ček. Čím delší, tím lepší. Soutěž 
bude trvat do 18. prosince 2015 

pusy dětí, kterým velice chut-
naly, jim byly poděkováním. 
Nejvíce zážitků však měly děti. 
Dováděly na skákacím hradě, 
pomáhaly kouzelníkovi. A paní, 
která z nich kresbou na obličej 
udělala kočičku, vodníka či šaš-
ka, se jim moc líbila. Na 60 dětí 
si také změřilo síly při různých 
soutěžích, za které dostávaly 
drobné odměny i ovocnou tříšť. 
Jaruška a Martin Šilhavých se 

(12:00). V tento den proběhne 
vyhodnocení zaslaných videí  
a ten, komu se podaří zazname-
nat nejdelší kamionový vláček, 
od nás dostane k Vánocům jako 
odměnu roční dálniční známku 
pro osobní automobil (pro rok 
2016). Dále je pro výherce při-
pravena ještě jedna malá od-
měna, kterou ponecháme jako 
překvapení. Určitě je tedy o co 
soutěžit. S pořízenými videi na-
ložte tímto způsobem:

a) přineste je na paměťovém 
zařízení na obecní úřad, nebo 

dětem věnovali celé odpoledne 
a zasluhují velkou pochvalu od 
nás všech.

Společné zpívání při kytarách 
bylo krásnou tečkou za celou 
akcí. Škoda, že někteří občané  
i chalupáři stále ještě nena-
šli cestu na louku pod vrbami. 
Snad příště.

Hana Nádraská,
Radeč

b) přes jakoukoliv službu vzdá-
leného úložiště (Úschovna.cz, 
Ulož.to, apod.) nahrajte video 
a odkaz ke stažení souboru za-
šlete na adresu mistostarosta@
hornipolice.cz. Nezapomeňte, 
prosím, uvést svůj e-mail, jmé-
no a telefon pro vyrozumění  
o výsledcích soutěže.

Výsledky zveřejníme v přes-
příštím vydání Regionální-
ho zpravodaje, na webových 
stránkách obce a na vývěsních 
místech. Už nyní se těšíme na 
vaše úlovky!

Jiří Blekta

29. 8.  – oLDIeS PÁRTY + DJ FunnY

17. 9.  – ZÁJeZD na ZahRaDu ČeCh – hlaste se prosím do 4. 9.

6. 10.  – ZahÁJení TaneČníCh KuRZŮ

17. 10.  – PLeS MěSTa

31. 10.  – oSLaVa haLLoWeenu

6. 11.  – TaneČní oDPoLeDne PRo SenIoRY

14. 11.  – KInoKaVÁRna

28. 11.  – TVoŘIVÁ DíLna – VÁnoČní

29. 11.  – RoZSVíCení VÁnoČního STRoMeČKu

5. 12.  – VÁnoČní TRhY a PeKLo Ve SKLePení KoRunY S ČeRTY

8. 12.  – KouZeLnÁ PLaneTa – VIVa MeXIKo

12. 12.  – VÁnoČní ZPěVY V KoSTeLe SV. BaRToLoMěJe

(změna programu vyhrazena)
Město Žandov Dana Janďourková tel. 737 622 469

radečské slavnosti

Soutěž pro občany našich obcí

PrOGrAM 
MĚSTA ŽANDOVA 

ZÁŘí – PRoSIneC 2015

Svatováclavská pouť 
v Malé Bukovině

Když se v Malé Bukovině řekne: „Bude u nás pouť“, každý ví, že 
tato oslava svátku svatého Václava patří dobré zábavě, jídlu, pití, 
hudbě, různým vystoupením a také stánkům s ručně vyráběnými 
drobnostmi a kolotočům. Kdo i letos zavítal ke kostelu v Malé Bu-
kovině, mohl obdivovat vystoupení mažoretek – malých i těch star-
ších, zatančit si při hudebních produkcích nejen Dua Adamis, ale také 
kapely Lehárko a kapely By The Way. Přes den jste mohli shlédnout 
soutěže na koních, dětské divadélko a večer, jako vždy, úžasnou oh-
ňovou show a ohňostroj. Kdo měl chuť, mohl ochutnat nejen výbor-
ný tradiční trdelník, ale také mnoho dobrých jídel a na zahřátí přišla 
k chuti například horká medovina či svařák. Kdo se naopak potřebo-
val zchladit nebo jen zahnat žízeň, mohl vybírat z mnoha různých 
druhů točeného piva. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na 
uspořádání letošní poutě – především zastupitelům a zaměstnancům 
obce a členům dobrovolných spolků, tedy holubářům, sportovcům  
a hasičům, kteří mimo jiné předvedli také svou techniku a nabídli vý-
borný guláš z polní kuchyně. V neděli pozval správce místní farnosti 
pan Marcel Hrubý na poutní mši svatou ke cti sv. Václava a následné-
mu posezení a občerstvení na faře.

Přijďte tedy zase příští rok s námi na Malou Bukovinu oslavit svátek 
patrona české země – svatého Václava a to minimálně ve stejně hoj-
ném počtu jako letos. Budeme se opět těšit. Jiřina Kavková
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Již v minulém čísle tohoto 
zpravodaje jsme vás informo-
vali o přislíbené dotaci z Mini-
stertva kultury, díky které jsme 
mohli začít s hydroizolací ob-
vodového zdiva našeho zám-
ku. Výše dotace prozatím ne-
umožňuje provést tuto činnost 
v celé délce zámku, ale již nyní 
jsme zažádali o další finanční 
podporu na příští rok. obkopá-
ním zámku a následným arche-
ologickým průzkumem jsme se 
dokázali podívat trochu do mi-
nulosti, která byla, alespoň pro 
mě, docela překvapivá.

Stopy na odkrytých zákla-
dech ukazují na to, že to vlast-
ně nebyly základy, nýbrž fasáda 
objektu. V cca metrové hloubce 
byl na rohu objektu odkryt ná-
rožní pískovcový blok. Římsa 

štuky vyschly a vše bylo „v su-
chu“. Současný stav je naprosto 
opačný. Štuky jsou schované ve 
vrstvě návozu, a proto neustále 
táhnou zemní vlhko, které dále 
postupuje do zdiva objektu. Po 
dohodě s Národním památko-
vým úřadem proto bude objekt 
obkopán, spodní plocha výko-
pu bude vyspádována betono-
vou mazaninou do rohu zámku, 
k venkovní stěně pískovcových 
štuků budou přiloženy „ener-
gokanály“ (betonové kanály 
ve tvaru „U“ orientované ote-
vřením ke štuku. Tyto kanály 
budou propojeny a vyústěny 
do okapové roury, která bude 
končit pod římsou zámku. Na 
opačné straně budou vyústěny 
nad terén. Tím bude zajištěno 
proudění vzduchu a vysychání 
pískovce. Vše bude následně 

Započala oprava hornopolického zámku
tohoto bloku, která začíná na 
dně výkopu, byla původně cca 
1,5 m nad zemí. Původní podo-
ba zámku proto byla taková, 
že okolní terén byl více méně 
v úrovni Ploučnice. Vjezd do 
zámku byl vyvýšen na náspu 
(ve výkopu jsou patrné stopy). 
A zde se krásně ukazuje umění 
původního stavitelství. To, před 
čím dnes máme všichni strach 
- povodně, naše předky příliš 
netrápily. Jednoduše proto, že 
se jim volbou vhodného prove-
dení stavby objektu přizpůso-
bili. Zdi objektu totiž tvoří až 
do úrovně podlahy (dnešního 
terénu) pískovcové štuky. Ty 
velmi dobře táhnou vodu zrov-
na tak stejně, jako velmi dobře 
vysychají. Bylo-li okolí zámku 
zaplaveno, nic se nedělo, pro-
tože za chvíli voda opět opadla, 

zakryto nopovou fólií, která za-
jistí proudění vzduchu i mimo 
oblast energokanálů. Poté se 
do kamenné drtě uloží drenáž-
ní systém, který bude odvádět 
přebytečnou vlhkost od vnějšku 
nopové fólie. V této fázi opravy 
budou (resp. už byly) zbudová-
ny také průduchy do vnitřních 
prostor zámku, kde byly proza-
tím ukončeny pod podlahou.  
V další fázi hydroizolace dojde 
k položení větracích kanálů 
podél vnitřního zdiva zámku  
a k propojení do těchto vě-
tracích průduchů. Tím bude 
zajištěno proudění vzduchu  
a postupné vysychání vnitřních 
zdí objektu. Rozpočet letošních 
oprav je cca 200 tis. Kč, v příš-
tím roce žádáme o částku, kte-
rá je cca 4x vyšší. 

Jiří Blekta

VÁŽení SPoLuoBČané,
občanské sdružení Dobrá věc 
připravilo pro školy zcela nový 
systém pro podporu financování 
škol. Je založen na dobrovolnosti. 
Stačí nakoupit ve více než 150 partnerských e-sho-
pech přes dárcovský portál www.podporteskolu.
cz a naše škola tak získá finanční podporu. Partne-
ry sdružení jsou např. www.kasa.cz, www.bata.cz, 
www.tchibo.cz, www.tescoma.cz, www.pepa.cz.

více informací na portálu:
www.podporteskolu.cz

Školství

Při příležitosti kulatých narozenin a násled-
ného odchodu na zasloužený odpočinek po-
děkoval starosta obce Velká Bukovina Jaroslav 
Kucharovič paní Evě Dědičové za dosavadní 
dlouholetou, pečlivou a obětavou práci při 
plnění povinností referentky státní správy na 
Obecním úřadu ve Velké Bukovině. Jménem 
obce, jménem zaměstnanců obecního úřadu  
i jménem zastupitelů obce jí s přáním pevného 
zdraví a veselé mysli předal kytici květů a dárek.

Roman Vojta

Poděkování

Úterý 17.6. bylo dlouho plánované, již kvůli 
počasí, které nám nakonec vyšlo. A my zažili 
jeden neobyčejný den plný dobrodružství. Po-
znávací výlet lesem okolo Karlovských rybníků. 
Neobyčejným byl, protože svačinka připravená 
naší paní kuchařkou neproběhla jako každý 
den ve školce, ale jako piknik v trávě. V příro-
dě jsme měli možnost pozorovat na pastvě jeh-
ňátka, na komíně u pana Půlpána čápa. V lese 
jsme si zahráli pohádku O perníkové chaloup-
ce, jen na strom jako Jeníčkovi se nám nepoda-
řilo vylézt. Přesto cesta zpět byla nalezena bez 
problému a utíkala díky písničkám, které jsme 
si zpívali do pochodu.

Máme na co vzpomínat.
Martina Záhorová, MŠ Velká Bukovina

Výlet
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Sotva se za jedním projek-
tem z operačního programu 
Vzdělávání pro konkurence-
schopnost (oP VK) na naší ško-
le pomalu uzavírají dveře, stojí-
me na prahu nových dvou. 

V loňském školním roce se 
všichni pedagogové školy zapo-
jili do projektu „ICT do výuky 
krok za krokem“, jehož cílem 
bylo zvýšit kompetence peda-
gogů při využívání informač-
ních technologií při vyučování. 
Vzhledem k již sedmiletým zku-
šenostem s používáním interak-
tivních tabulí SmartBoard jsme 
se rozhodli v podstatě celoroční 
vzdělávání učitelů zaměřit prá-
vě na upevnění dosavadních 
dovedností a jejich další rozvoj 
při práci s těmito tabulemi. Aby 
se nabyté schopnosti mohly 
opravdu využít v pedagogické 
praxi, během prázdnin byla in-
teraktivní tabulí osazena i po-
slední třída 1. stupně, ve které 
doposud nebyla a děti se v ní 
musely spokojit „pouze“ s in-
teraktivním dataprojektorem. 
Dosavadní technika byla pře-
sunuta do 6. ročníku druhého 

stupně a rádi bychom v tomto 
kalendářním roce dokončili vy-
bavení i zbývajících dvou tříd 
na druhém stupni interaktiv-
ní technikou, abychom měli 
všechny kmenové třídy vyba-
veny a děti se nemusely kvůli 
možnosti tuto techniku využí-
vat stěhovat do jiných učeben. 
Pro letošní rok se nám podařilo 
uspět ve dvou výzvách OPVK, 
ve výzvě č. 56 zaměřené na 
rozvoj čtenářství a čtenářské 
gramotnosti a výzvě č. 57 za-
měřené na podporu realizace 
kurikulární reformy škol a škol-
ských zařízení, ve které jsme se 
zaměřili na 2 šablony klíčových 
aktivit: Rozvoj technických do-
vedností žáků na druhém stup-
ni základní školy a rozvoj pro-
fesních dovedností učitelů pro 
výuku zaměřenou na zlepšová-
ní technických dovedností žáků 
základní školy.

Díky těmto projektům mů-
žeme letos školu vybavit kniha-
mi a elektronickými čtečkami 
zhruba za 200 000,- Kč, přibliž-
ně stejná částka připadá i na 
vybavení školní dílny novým 
nářadím. Předpokladem úspěš-

ného zvládnutí obou projektů 
je především práce se žáky, kte-
ří by v prvním projektu „Čtení 
máme v malíčku, čteme každou 
chviličku“ měli dosáhnout lep-
ších čtenářských dovedností a 
v druhém projektu „Technické 
dovednosti pro budoucnost“ 
rozvíjet svou manuální zruč-
nost, díky níž by měli mít jed-
nodušší vstup na trh práce. 

Kromě těchto velkých pro-
jektů samozřejmě stále po-
kračujeme i v projektovém 
vyučování vycházejícím ze škol-
ního vzdělávacího programu, 

Projekty v ZŠ Horní Police
za všechny lze uvést celoroční 
projekt „Hýbejme se“ zaměře-
ný na zvýšení pohybové akti-
vity našich dětí. Tento projekt 
mimo sportovní akce, soutěže 
a turnaje zahrnuje také turistic-
ké dny, první z nich již mají za 
sebou žáci 6. a 7. ročníku, kteří 
si se svými učiteli prošli údolím 
Pekla podél Robečského poto-
ka. Při tomto pochodu si všímali 
tamní fauny a flóry a ve skupi-
nách plnili úkoly v pracovních 
listech.

Miloslav Vítů, 
ZŠ Horní Police

První etapa stavebních úprav 
v mateřské škole započala již 
na jaře. Kontrola z Krajské hy-
gienické stanice označila sou-
časný stav mateřské školy za 
protiprávní, především z důvo-
du absence úklidové výlevky  

a sprchy pro děti. Nezbylo, než 
rychle jednat. Bourací a stavební 
práce se musely rozběhnout za 
běžného provozu. Vybouráním 
vany v umývárně pro personál 
jsme získaly potřebné místo na 
požadovanou výlevku a sprcho-

vý kout. Během tří týdnů jsme 
měli nově zrekonstruované hy-
gienické zázemí, včetně nových 
rozvodů, WC, umyvadla, které si 
již také zasloužilo vyměnit. Tuto 
etapu prováděla firma Martin 
Mansfeld, stála 165 tisíc korun  
a hrazena byla z provozních 
prostředků mateřské školy. 

Mezitím co si děti bezstarost-
ně užívaly prázdniny, probíhala 
za účelem rozšíření kapacity ma-
teřské školy tentokrát již pláno-
vaná rekonstrukce. Konkrétním 
důvodem druhé etapy prací –
přestavby dětské umývárny – byl 
dle platných hygienických no-
rem nedostatečný počet záchod-
ků a umyvadel na stávající počet 
zapsaných dětí. Rekonstrukce se 
týkala kompletní výměny umy-
vadel, dětských WC a obkladů. 
Počet umyvadel i záchodků jsme 
rozšířili na pět kusů. Nyní nám 

předpisy dovolují mít zapsáno 
max. 25 dětí. Rekonstrukci umý-
várny prováděla stavební firma 
Schrama a děti se již těší z krás-
né nové umývárny. Náklady na 
tuto stavbu činily 173.000 Kč  
a byly hrazeny z rozpočtu obce. 

Tímto však naše snahy o roz-
šíření kapacity nekončí. Společ-
ně se zřizovatelem usilujeme  
o otevření druhé třídy, aby-
chom v dalších letech nemuse-
li rodičům žádosti o přijímání 
dětí k předškolnímu vzdělávání 
zamítat, jak se tomu doposud 
pravidelně každoročně dělo. 
Probouráním se a vyhotove-
ním dveří ze stávající tělocvičny 
v přízemí jsme získali přístup 
do budovy bývalého obecního 
úřadu. Od původního záměru 
vytvořit v této části budovy ma-
teřské centrum jsme prozatím 
upustili, neboť zásadní prioritou 

Proměny mateřské školy Stružnice
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zřizovatele je vyhovět potřebám 
všech rodičů a umístit do MŠ co 
největší počet dětí. Někdejší za-
sedací místnost již v malé míře 
využíváme, co by tělocvičnu, pře-
vážně k pohybovým aktivitám. 
Tato místnost je již plně vyba-
vena novým nábytkem. Aby-
chom získali povolení od KÚLK  
a mohli v této části zřídit druhou 
třídu, je nutné i zde vybudo-
vat hygienické zázemí pro děti  

a personál. V současné době pro-
bíhají přípravy na tuto stavbu. 

S otevřením další třídy souvisí 
potřeba rozšíření kapacity škol-
ní kuchyně. Splnit tento úkol 
nám velmi ztěžují nedostatečné 
prostorové podmínky kuchy-
ně. Jediným vhodným řešením 
je její modernizace. Staré spo-
třebiče jsme vyměnili za nové, 
modernější a doufejme i úspor-
nější. Nyní paní kuchařky vyu-

žívají nový konvektomat, tzv. 
„dvouminutovou myčku“, profi 
plynová kamna, velký mrazák 
a lednici. Spotřebiče doplňují 
nové police a regály zhotovené 
na míru. Do konce roku ještě 
plánujeme nainstalovat škrabku 
na brambory a dvě digestoře. 
Předpokládané náklady na mo-
dernizaci kuchyně činí 412.000 
Kč a budou uhrazeny z navýše-
ných provozních prostředků. Po 

odsouhlasení navýšení kapacity 
školní jídelny krajským úřadem 
a KHS máme v úmyslu vařit také 
pro ZŠ Stružnice a širokou veřej-
nost. 

Chtěla bych poděkovat za-
stupitelům obce, firmám, za-
městnancům a všem, kteří se na 
úpravách mateřské školy podí-
lejí. 

Roxana Janovská, 
MŠ Stružnice

V minulém školním roce má 
dcerka Eliška ukončila docház-
ku do MŠ Stružnice. Ráda bych 
se ohlédla za dobou jejího po-
bytu v MŠ a poděkovala za péči 
o ni. Chtěla bych ocenit vše, co 
ochotné paní učitelky pro děti 
ve zdejší školce dělají. 

Samozřejmostí je každoden-
ní tvoření, zpívání, učení bás-
niček a učení pravidel hezkého 
chování mezi dětmi. Učitelky 
v dětech budují pěkný vztah 
k přírodě každodenním poby-
tem venku - organizují návště-
vy u myslivců, nošení dobrůtek 
zvířátkům do lesa, ekologické 

programy, ale také pěstování 
vlastní zeleninky na záhoncích 
na školkové zahradě, kdy děti  
s nadšením přinášejí domů svojí 
sklizeň - rajčátka a ředkvičky.

Školka se účastní výtvarných 
a recitačních soutěží, jezdí  
s dětmi na výlety a školky  
v přírodě a nezapomíná také 
na společné akce s rodiči. Pro-
bouzí v dětech zájem o hudbu, 
nejen krásnými písničkami, kte-
ré děti ze školky znají, ale také 
kroužkem hry na flétničku, kte-
rý je pro děti veden formou hry 
a objevování zvuků. Děti se zde 
také mohou naučit hrát na fou-

kací harmoniku nebo se účast-
nit programů muzikoterapie. 

Zaujala mně i možnost dob-
rovolného úkolu na pracov-
ních listech, který paní učitel-
ky dávají těm dětem, které  
o to mají zájem domů. Pro děti, 
které mají sourozence ve škole  
a chtějí mít také svůj opravdic-
ký úkol, je to moc lákavé. Na-
víc se procvičí v grafomotorice  
a ještě stráví chvilku navíc s ro-
diči, kteří jsou často ochotnými 
pomocníky.

Péče o děti je v naší školce 
nadstandartní, ať už individuál-
ním přístupem, ochotou a akti-

vitami, které paní učitelky pro 
děti připravují.

 Avšak pro mě jako maminku 
je nejvíc důležité, že paní učitel-
ky mají děti rády, záleží jim na 
nich a dělají svoji práci s láskou. 
A že děti chodí do školky rády 
a těší se tam. Za to velmi děkuji 
paní ředitelce Roxaně Janovské 
a paní učitelce Marušce Vše-
chovské. Nemohu zapomenout 
ani na velice důležitou osobu, 
která ve školce dbá na pořádek 
a čistotu, je pečlivá a která má 
moc pěkný vztah k dětem. Tou 
je paní školnice Maruška Tichá, 
bez které by sotva školka půso-
bila tak hezky a vesele už když 
do ní vstoupíte. Děkuji také 
oběma kuchařkám, které pro 
děti vaří zdravě, tak aby se jim 
nemoci vyhýbaly a měly spous-
tu energie na hraní a lumpače-
ní. Pokud váháte, kam dát své 
dítě do školky, určitě bych za 
mě i další spokojené maminky 
a děti  ráda doporučila naší MŠ 
Stružnice.

Velké poděkování patří všem 
zaměstnancům, Eliška na vás 
bude ráda vzpomínat.

Bc. Eva Saková

Poděkování kolektivu MŠ Stružnice

rozloučení 
s předškoláky

Tak už opět nastal čas a školní rok je u konce. Děti i paní učitelky 
se těší na prázdniny. Ale ještě tu máme jednu poslední povinnost 
– rozloučit se s našimi nejstaršími, s předškoláky. Ti už se těší do 
školy, nám paním učitelkám je trošku smutno se loučit. Však jsme 
spolu strávili téměř každý den. Přejeme tedy Lukáškovi, Aničce  
a Adélce hodně nových kamarádů a ve škole mnoho úspěchů.

Vlasta Jindrová a Martina Záhorová, MŠ Velká Bukovina
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V minulých letech jsme na 
naší škole započali přestavbu 
školní zahrady. Naším cílem 

bylo a je vytvořit místo k relaxa-
ci, hře a výuce žáků, které bude 
využíváno co největším po-

čtem dětí po celý rok. K dneš-
nímu dni máme založené zóny 
k jednotlivým účelům, jako 
např. výukové, relaxační nebo 
sportovní. Chtěla bych se zde 
zmínit hlavně o výukové zóně, 
kde máme ještě mnoho plánů  
a nápadů, jak realizovat výuko-
vé cíle přímo v přírodním pro-
středí a prohlubovat v žácích 
lásku k přírodě a ekologické cí-
tění. K již fungující ovocné, by-
linkové a okrasné zahradě by-
chom rádi připojili zahradu pro 
praktickou výuku s  vyvýšeným 
záhonem, kompostérem, ma-
lou vodní plochou a geologic-
kou sbírkou. Po celé zahradě by 
pak byla umístěna pítka a krmít-
ka vyrobená dětmi z odpadních 
materiálů. Chybět by neměl ani 
hmyzí domeček a nádoby na 

zadržování dešťové vody, které 
budou zároveň fungovat jako 
dešťoměry. Ale zahrada ožívá 
jen když se v ní něco děje a tak 
souběžně se změnami v uspo-
řádání a vybavení je vytvářen 
sborník materiálů pro učitele 
a vychovatele s náměty na výu-
ku. Např. naučná stezka s úko-
ly pro žáky, výtvarné náměty 
s využitím přírodních materiálů  
a klimatických změn, náměty 
na pozorování a poznávání pří-
rody a v neposlední řadě poky-
ny k práci u vyvýšeného záho-
nu. Na zahradě bychom také 
rádi pořádali kromě tradičních 
i nové akce. Chystáme letní  
a podzimní mlsání, jablíčkobra-
ní, oslavy Dne Země apod.

Mgr. Jana Rajtová,
ZŠ Žandov

Školní zahrada

Výlet do Prahy
Po třech letech přestávky 

jsme obnovili tradici a poslední 
víkend v květnu jsme se vyda-
li do hlavního města za našimi 
kamarády do MŠ Arabská. Vyje-
li jsme v pátek ráno a ještě před 
polednem jsme stihli navštívit 
letiště V. Havla. Zde jsme na-
sávali začínající prázdninovou 
atmosféru a v přímém přenosu 
sledovali přílety a odlety leta-
del, krásné letušky i hemžení 
turistů z celého světa. Z letiště 
to bylo kousek do MŠ Arabská. 
Tam jsme se ubytovali, setkali 
se s kamarády a pochutnali si 
na dobrém řízku s bramboro-
vou kaší. Pak jsme se vydali na 
Hrad. Nejprve jsme si prohlédli 
Chrám sv. Víta, kde se nás ujal 
milý průvodce a odvedl nás do 
podzemí, aby nám ukázal hrob-
ku králů a královen Země čes-
ké. Pak jsme si vyšlápli Petřín. 
Ti trénovanější zvládli po svých 
i 299 schodů na Petřínskou roz-
hlednu, ze které se nám naskytl 
krásný výhled na celou Prahu. 
Z rozhledny jsme přeběhli do 
zrcadlového bludiště, kde jsme 
se smáli, až jsme se za břicha 
popadali. Pak jsme se před deš-
těm schovali do Štefánikovy 
hvězdárny. Mezitím, co pršelo, 

jsme ve filmovém sále zhlédli 
dvě pěkné pohádky o vesmíru. 
Když se vyčasilo, pozorovali 
jsme otevřenou střechou velký-
mi dalekohledy Slunce i Měsíc. 
Dalším velkým zážitkem tohoto 
dne byla jízda lanovkou pod 
Petřín k našemu autobusu. Ten 
nás odvezl do školky, kde jsme 
přenocovali. 

V sobotu ráno kolem sedmé 
jsme museli vyskočit z postý-
lek, neboť na nás čekala plavba 
loďkou po Vltavě se zajímavým 
výkladem pana kormidelníka. 
Dopluli jsme až na Kampu do 
Muzea Karla Zemana, kde jsme 
si prohlédli interaktivní výstavu 
filmových ateliérů. Na sobotním 
obědě jsme si pochutnali v Mc-
Donald´s na Happy mealu. Naší 
poslední zastávkou bylo Divadlo 
Spejbla a Hurvínka, kde jsme se 
pobavili u představení „Hurví-
nek mezi osly“. Chvilku před od-
jezdem jsme využili k zakoupení 
zmrzliny a pak hurá za mamin-
kami do Stružnice! Dvoudenní 
výlet se nám vydařil dokonale. 
Z Prahy jsme si přivezli hromadu 
krásných zážitků, na které bude-
me dlouho vzpomínat.

Velice děkujeme našim spon-
zorům – panu Blažkovi, Maty-

sovi a firmě Sauer Žandov za 
finanční dary, které jsme použili 

na uhrazení autobusu. 
 Kolektiv MŠ Stružnice
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zlob se nebo turnaj v šipkách. 
Ve školní kuchyňce si vlastno-
ručně uvařili výborné bram-
boráky, saláty nebo polévky. 
V pátek na holčičky a kluky če-
kal celodenní výlet do Liberce. 
Lužickým motoráčkem se vydali 
z nádraží ve Stružnici přes Čes-
kou Lípu a Jablonné v Podještě-
dí do krajského města Liberec. 
V Novině děti viděly největší 
zajímavosti na trati – mohutný 
kamenný viadukt dlouhý 200 m 
a vysoký 30 m. Motoráček děti 
odvezl z libereckého nádraží až 
na vlečku Babylon a Dopravní-
ho podniku města Liberce. Ná-
sledně přestoupily na historic-
kou tramvaj Bovera, která naše 
výletníky odvezla až k zoolo-
gické a botanické zahradě. Pří-
jemným zakončením dne byla 

Základní škola Stružnice 
připravila pro své žáky prázd-
ninový týden plný aktivit a zá-
bavy. V týdnu od 17.8. si děti  
i se svými sourozenci za přispě-
ní zaměstnanců školy dosyta 

návštěva liberecké cukrárny. 
Prázdninovou školičku bude-
me uskutečňovat každé velké 
prázdniny. 

Mgr. Lenka Kolstrunková, 
ředitelka

užily soutěží, dílniček a výletů 
do okolí. Každý den od 7.00 do 
16.00 hodin si mohli žáci přijít 
zasportovat do tělocvičny, na 
školní zahradu, vyrobit si veselé 
sluníčko, zahrát si Člověče, ne-

Prázdninová školička ve Stružnici

Začátek školního roku uply-
nul jako a voda a my dnes mů-
žeme pomalu říci, že adaptace 
dětí na naši mateřskou školu 
proběhla úspěšně bez větších 
problémů. nově příchozí děti se 
pomalu seznámily s prostředím 
tříd, možnostmi jejich využití 
i s paní učitelkou, která bude 
pro ně jistotou i oporou po celý 
zbytek roku.

Děti předškolního věku se 
již pomalu budou připravovat 
na vstup do základní školy. Prá-
vě v  této souvislosti se mnozí 
rodiče obrací na nás pedagogy 
s otázkou, co dělat, když jejich 
dítě nemluví srozumitelnou 
řečí. Jelikož počet dětí s naru-
šenou komunikační schopností 
stále narůstá, snaží se naše MŠ 
vytvářet a podporovat aktivity 
a činnosti, které umožňují roz-
víjet řeč dítěte. Tento nárůst lze 
vysvětlit i tím, že rodiče si s dět-
mi již tak často nečtou a nepo-
vídají si nad knihou, děti mnoh-
dy jen pasivně sledují televizi či 
počítač. Rozhodli jsme se smě-
řovat práci všech pedagogů MŠ  
k promyšlenějšímu a cílenější-
mu uplatňování logopedické 
prevence. Jednou z cest, kterou 
jsme si vybrali, je zapojení se 

opět do rozvojového programu 
„Podpora logopedické prevence 
v předškolním vzdělávání v roce 
2016“, který vyhlásilo Minister-
stvo školství, mládeže a tělový-
chovy a tím navázat na již dva 
uplynulé projekty, které v naší 
školce proběhly v uplynulých 
letech. Díky této podpoře jsme 
mohli velmi zkvalitnit a zmo- 
dernizovat naší práci a tuto 
logopedickou péči dětem zpří-
jemnit.

Poskytnuté finanční prostřed- 
ky nám umožní dovybavit jed-
notlivé třídy odpovídajícími di-
daktickými pomůckami a dětský- 
mi knihami tak, aby pedagogo-
vé mohli ještě kvalitněji prová-
dět činnosti zaměřené na pod-
poru přirozeného rozvoje řeči, 
prevenci vzniku poruch řeči  
a rozvoj předčtenářských do-
vedností. Část financí bychom 
rádi použili na zaplacení kurzu 
logopedické prevence pro paní 
učitelku, která po absolvování 
získá osvědčení ve vzdělávacím 
programu Logopedický asistent 
– primární logopedická preven-
ce ve školství.

Na školce jsme vypracovali 
celoroční plán prevence, je-
hož cílem je zlepšení řečových 

schopností a dovedností. Přede-
vším pak aktivní i pasivní slovní 
zásoby.

Je důležité rodiče informo-
vat, čeho se tento projekt zalo-
žený na individuálním přístupu 
k dítěti týká.

V současné době se v médiích 
hodně diskutuje o tom, že při-
bývá dětí s různými vadami řeči. 
Prevence není a ani nemůže být 
brána jako náhrada za logope-
dickou péči, kterou se zabývá 
klinický logoped. Prevenci je 
důležité pojímat nejen po strán-
ce vývoje řeči, ale rozvoje celé 
osobnosti vašeho dítěte. Finanč-
ní částka nám pomůže získat 
didaktický materiál, logope-
dické pomůcky, nejrůznější hry  
a CD, které budou děti využívat 
pro rozvoj řeči. Jejich prostřed-
nictvím můžeme např. vést děti 
k uvědomování si síly, tempa  
a rytmu řeči, rozvíjet obsaho-
vou stránku řeči, mimiku, gesta, 

zdokonalovat koordinaci hrubé 
i jemné motoriky, procvičovat 
artikulaci jednotlivých hlásek 
atd. Pro nás je hlavním úkolem  
v maximální možné míře roz-
víjet u dětí obsahovou stránku 
řeči a spontánní řečový projev. 
Jednodušeji řečeno, cílem je, 
aby si děti rozuměly a dokázaly 
navzájem komunikovat, vyjad-
řovat své myšlenky a porozumět 
pokynům jiné osoby. Bude-li 
dítě v naší MŠ rozvíjeno kom-
plexně, projeví se to pozitivně  
i po stránce vývoje řeči. Vyvoze-
ní hlásek a náprava špatně tvo-
řených hlásek přísluší klinickým 
logopedům, na které poskytne-
me v případě zájmu každému 
rodiči kontakt. Je důležité, aby 
si rodiče uvědomili, že před-
školní věk je doba optimální 
pro nápravu vad řeči, proto je 
celý kolektiv MŠ otevřen do-
tazům od rodičů, kteří si neví 
rady a potřebují informaci nebo 
pomoc s touto problematikou. 
Vždyť jdeme všichni za stejným 
cílem a to, aby z dětí vyrůstaly 
samostatné osobnosti, schopné 
sebevědomě a  bez problémů 
komunikovat s okolním světem.

Alena Chocová,
MŠ Žandov

Mámo, táto, pojď si povídat



záchranné služby v České re-
publice, dále hangár a opravá-
renské centrum pro letadla.

Po exkurzi na letišti jsme na-
vštívili Valdštejnské zahrady, ve 
kterých Česká televize, Národní 
galerie v Praze a Museum Kam-
pa – Nadace Jana a Medy Mlád-
kových spolupořádají výstavu 
pod názvem „Večerníček slaví 
50 let.“ Děti si mohly vyzkoušet 
některé kostýmy z Večerníčků, 
vybarvovat obrázky, přát si přá-
ní v utrženém sluchátku, pro-
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na začátku každého školního 
roku tradičně pořádá Základní 
škola Stružnice seznamovací 
výlet pro nové prvňáčky. Letoš-
ní září jsme se vydali na dvou-
hodinovou skupinovou exkurzi 
na letiště Václava havla v Praze. 

Před prohlídkou neveřejných 
prostor jsme museli projít přes 
bezpečnostní kontrolu a někte-
rým z nás letištní zaměstnanci 
udělali papírkem test na výbuš-
niny. Paní průvodkyně nás nej-
dříve seznámila s historií letiště. 

Její znalosti provozu byly výbor-
né. O všem dovedla poutavě vy-
právět a podat informace. 

V rámci prohlídky se děti do- 
staly do míst, kam se cestují-
cí běžně nedostanou, poznaly 
pracovní zázemí mnoha zajíma-
vých profesí, viděly provoz na 
odbavovacích plochách, dosta-
ly se do těsné blízkosti letadel, 
mohly sledovat přistání a starty 
letadel z bezprostřední blízkos-
ti, tankování letadla, poznaly 
nejmodernější stanici Hasičské 

hlédnout si začarovanou zemi 
nebo si zkusit, jak se tahají lout-
ky Spejbla, Hurvínka a Máničky. 
Jako bonus si mohly pohladit 
Maxipsa Fíka, viděli Vílu Amál-
ku, Rumcajse a Manku s Cipís-
kem. 

Závěr výletu patřil návštěvě 
legendární značkové restaurace 
McDonald‘s. Domů jsme se vrá-
tili plni nových zážitků v pozd-
ních odpoledních hodinách. 

Mgr. Lenka Kolstrunková, 
ředitelka

Návštěva pražského letiště 

Vítání nových prvňáčků ve Stružnici
Žáci naší školy si připravili kulturní program pro 

nové prvňáčky a jejich rodiče.
Marek Benda, Jakub Hýsek a Jan Moravec zahráli 

prvňáčkům na flétnu. Adélka Šimonková přednesla 
básničku „Prvňáček“. 

Nejstarší žákyně Adélka Skrčená a Květa Dřízhalová 
prvňáčky šerpovaly a předávaly balíčky plné pomůcek, 
které nakoupila škola. Paní učitelka Plačková věnovala 
novým žáčkům kufříky od hejtmana Libereckého kraje 
a od pana starosty obdržela každá maminka kytičku. 
Na závěr paní ředitelka sdělila rodičům základní infor-
mace k organizaci výuky, popřála všem žákům mnoho 
úspěchů v novém školním roce a prvňáčci se s rodiči 
odebrali do své učebny, kde si podle svého přání vy-
brali místo v lavici.

Mgr. Lenka Kolstrunková, ředitelka

Vážení rodiče,
Základní škola Stružnice opět letos pořádá zdarma 

ŠKoLIČKu PRo 
BuDouCí PRVňÁKY

začátek: 1. 10.2015 / konec: 17. 12. 2015
vždy od 16.00 hod v učebně základní školy

• tento kurz je určen předškolákům 
 jako příprava k zápisu do ZŠ

• rodičům má sloužit jako možnost zjištění školní 
 zralosti dítěte, jeho předností i nedostatků

• činnosti v kurzu budou probíhat společně, budou 
 zaměřeny na schopnost soustředění, jemnou 
 motoriku, přípravu ke čtení, matematickou 
 představivost a sociální zralost každého dítěte

• kurz povede Mgr. Lenka Kolstrunková, 
 která bude učit prvňáčky

• kurz mohou navštěvovat i děti z okolních obcí 
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MěSTo ŽanDoV
Usnesení ze 6. jednání Zastupitel-
stva města Žandova, které se konalo 
dne 29. 6. 2015 od 18 hodin v za-
sedací místnosti Městského úřadu 
v Žandově.

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

zápisu a návrh programu jednání. 
b) Veřejnoprávní smlouvu na po-

skytnutí příspěvku ve výši 35 tis. 
Kč MUDr. Hadravové na přístrojo-
vé vybavení do ordinace praktic-
kého lékaře v Žandově.

c)  Závěrečný účet města Žandov za 

rok 2014 včetně Zprávy o výsledku 
hospodaření města Žandov za rok 
2014 s celoročním hospodařením 
a souhlasí bez výhrad.

d) Účetní závěrku města Žandov 
za rok 2014 včetně výsledku hos-
podaření města za účetní obdo-
bí roku 2014 sestavenou ke dni  
31. 12. 2014.

e) Rozpočtové opatření č. 3/2015.
f)  Veřejnoprávní smlouvu na po-

skytnutí dotace ve výši 100 tis. Kč 
TJ Spartak ČKD Žandov na celo-
roční činnost.

g) Veřejnoprávní smlouvu na po-
skytnutí příspěvku ve výši 5 tis. 
Kč Klubu železničních cestovatelů 

na Lužický motoráček na sezónu 
2015.

h) Finanční příspěvek ve výši 15 tis. 
Kč na projekt „Sociální automo-
bil“.

i) Odkoupení pozemku p.č. 127/3 
v k.ú. Žandov u Č.Lípy s budo-
vou (bývalé loutkové divadélko) 
od ÚZSVM za nabídkovou cenu 
63.200 Kč.

j) Smlouvu s BPS Velká Bukovina na 
likvidaci bioodpadu a pověřuje 
starostu jejím podpisem.

k) Smlouvu se SFŽP na akci „Hřbitov-
ní aleje“ a pověřuje starostu jejím 
podpisem. 

l) Zhotovení odstavných ploch u hřbi- 

tova v Heřmanicích a ve Valteři-
cích firmou Compag CZ za 115 tis. 
Kč + uhrazení kamenné dlažby za 
46 tis. Kč.

2.  Bere na vědomí
a) Zprávu z jednání rady.
b) Informaci k probíhajícím projek-

tům – Aleje, Sad, Bioodpad.

3. Neschvaluje
 Přepis vodoměru na pronajatém 

pozemku p. Valty na Město Žan-
dov.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

MěSTo ŽanDoV
Usnesení z 7. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
26. 8. 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) Účast Města Žandov na projektu 

„Naši dobrovolní hasiči – zodpo-
vědnost pro budoucnost ve společ-
ném domově Evropa“ v rámci Pro-
gramu spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 
s celkovým rozpočtem pro Město 
Žandov ve výši max. 350.000 EUR, 
z toho částka připadající na vlastní 
podíl města činí 35.000 EUR (10 % 
z celkové částky).

c) Vyčlenění částky z rozpočtu města 

MěSTo ŽanDoV
Usnesení z 8. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
7. 9. 2015 od 18 hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Žan-
dově.

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

hoRní PoLICe
Na svém 8. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 25. června 2015 od 18. 
hod na obecním úřadě v Horní Poli-
ci v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném 
znění přijalo následující usnesení:

• ZO schválilo ověřovatele zápisu, 
návrhovou komisi a zapisovatele 
v předloženém znění. (usnesení č. 
66/2015).

• ZO schválilo program pro dnešní 
zasedání v předloženém znění 
(usnesení č. 67/2015).

• ZO neschválilo prodej pozemků 
p.č. 829/1, část 830/1 dle GP, p.č. 
846, p.č. 848/1 manželům Dagma-
ře a Petrovi Bílkovým dle záměru 
za 20 Kč/m2 

• ZO revokuje usnesení č. 25/2015 

ve výši max. 315.000 EUR pro rea-
lizaci projektu a zajištění potřeb-
ného předfinancování.

d) Vyčlenění částky z rozpočtu města 
ve výši 35.000 EUR pro zafinanco-
vání vlastního podílu města na 
realizaci projektu.

e) Smlouvu o spolupráci na projek-
tu „Naši dobrovolní hasiči – zod-
povědnost pro budoucnost ve 
společném domově Evropa“ re-
alizovaném z prostředků Progra-
mu spolupráce Česká republika 
– Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 
mezi lead partnerem Městem Re-
ichenbach/OOL a projektovými 
partnery Obecí Nový Oldřichov, 
Městem Žandov a Městem Záku-
py na nákup hasičské techniky pro 
SDH Žandov.

f) Smlouvu o poskytnutí dotace 
z MMR na opravu kapličky ve Vel-
ké Javorské a pověřuje starostu 

pisu a návrh programu jednání. 
b) Čerpání rozpočtu města za 
 1.- 6./2015.
c) Rozpočtové opatření č. 4/2015.
d) Firmu GEDOS-NB s.r.o., Nový Bor 

pro I. a II. etapu rekonstrukce kap-
ličky ve Velké Javorské a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

e) Příkazní smlouvu mezi Městem 
Žandov a Ing. Ivou Hübnerovou, 

o prodeji části pozemku p.č. 129 
panu Váňovi (dle GP 683-14/2015 
pozemek p.č. 129/2 o výměře 39 
m2) (usnesení č. 68/2015).

• ZO schválilo záměr pronájmu čás-
ti pozemku p.č. 129 (dle GP 683-
14/2015) za 10 Kč/m2/rok (usnesení 
č. 69/2015).

• ZO revokuje usnesení č. 26/2015  
o prodeji části pozemku p.č. 159/1, 
p.č. 138 (dle GP 683-14/2015 poze-
mek p.č. 159/4 o výměře 72m2, po-
zemek p.č. 138/2 o výměře 18 m2) 
manželům Marii a Ladislavu Činče-
rovým (usnesení č. 70/2015).

• ZO schválilo záměr pronájmu části 
pozemku p.č. 159/1 a části pozem-
ku p.č. 138 (dle DP 683-14/2015) za 
10 Kč/m2/rok (usnesení č. 71/2015).

• ZO schválilo účetní závěrku obce 
za rok 2014 sestavovanou k rozva-

jejím podpisem.
g) Příkazní smlouvu ohledně podá-

ní žádosti o dotaci na vodovod 
Heřmanice s Vodohospodářským 
rozvojem včetně administrace 
VŘ a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

h) Podání žádosti o dotaci z Progra-
mu obnovy venkova z Liberecké-
ho kraje na projekt opravu po-
vrchu komunikací v ulici Potoční, 
Studniční.

i) Smlouvu o poskytnutí dotace 
mezi Městem Žandov a Radeč-
ským okrašlovacím spolkem ve 
výši 300.000,- Kč na nákup objek-
tu bývalé školy čp. 28 v Radči.  

j) Kupní smlouvu na prodej po-
zemku p.č. 127/3 a stavby (bývalé 
loutkové divadélko) v k.ú. Žandov 
u České Lípy  od ÚZSVM za cenu 
63.200,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem.

Jablonec nad Nisou na poskyto-
vání projektového poradenství 
při přípravě žádosti o poskytnutí 
dotace na projekt „Naši dobrovol-
ní hasiči – zodpovědnost pro bu-
doucnost ve společném domově 
Evropa“ z Programu spolupráce 
Česká republika – Svobodný stát 
Sasko 2014 – 2020 ve výši 50.000,- 
Kč a pověřuje starostu podpisem 

hovému dni (usnesení č. 72/2015)
• ZO schválilo závěrečný účet obce 

za rok 2014 s celoročním hospo-
dařením bez výhrad včetně zprávy  
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2014 (usnesení č. 
73/2015).

• ZO schválilo čerpání rezervní-
ho fondu Mateřské školy ve výši 
41.000 Kč, finance budou použity 
k úhradě kompostéru (usnesení  
č. 74/2015).

• ZO schválilo dar ve výši 10.000 Kč 
pro OS Zirkon (usnesení č. 75/2015).

• ZO schválilo prodloužení nájemní 
smlouvy pro OS Zirkon na neby-
tové prostory v areálu zámku do  
31. 12. 2018 (usnesení č. 76/2015).

• ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing. 
arch. Jiřím Jarkovským – projekto-
vý ateliér na PD pro zadání stavby 

k) Smlouvu o zřízení služebnosti IS 
mezi vlastníkem pozemku p.č. 
1031 v k.ú. Žandov u České Lípy 
p. Marcelem Čechem, SVS a,s,  
a Městem Žandov pro uložení ka-
nalizačního řadu v ul. Volfartická 
za úplatu ve výši 1.000,- Kč.

l) Kupní smlouvu na prodej po-
zemku p.č. 506/1 a 506/2 o celko-
vé výměře 5 m2 v k.ú. Valteřice  
u Žandova pro Povodí Ohře, s.p. 
za cenu 20 Kč a pověřuje starostu 
podpisem.

m) Smlouvu o smlouvě budoucí  
o zřízení služebnosti mezi Měs-
tem Žandov a Libereckým krajem 
na pozemek p.č. 86 a 106/1 v k.ú. 
Žandov u Č. Lípy pro stavební 
úpravy kanalizace na náměstí za 
úplatu 4.598 Kč včetně DPH.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

smlouvy.
f) Darovací smlouvu mezi Městem 

Žandov a Hospicovou péčí sv. Zdi-
slavy, o.p.s. se sídlem v Liberci na 
jednorázový finanční dar ve výši 
19.500 Kč a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

na ,,Zateplení základní školy – 
Horní Police“ v předloženém zně-
ní (usnesení č. 77/2015).

• ZO schválilo nájemní smlouvu 
na vodní dílo ,,Horní Police – ul. 
Na Pískách – vodovod V2 v p.p.č. 
779/2, k.ú.: Horní Police pro 5 RD“ 
v předloženém znění (usnesení č. 
78/2015).

• ZO schválilo na základě výběru 
hodnotící komise firmu D-STAV 
k realizaci díla „Zhotovení nové 
obslužné komunikace Na Pískách 
v obci Horní Police“, neboť tato 
firma splnila jediné hodnotící kri-
térium, a to minimální cenu díla 
a dodala všechny potřebné do-
kumenty. Zároveň ZO schválilo 
smlouvu o dílo s firmou D-STAV 
k realizaci tohoto díla v předlože-
ném znění (usnesení č. 79/2015).
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• ZO schválilo smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti a smlou-
vu o právu provést stavbu č. IV – 
12 – 4013584/VB/P001, CL – Horní 
Police p.p.č. 779/37, úprava kNN 
v předloženém znění (usnesení č. 
80/2015).

• ZO neschvalilo záměr prodeje po-
zemku za hřbitovem určený k vý-
stavbě 2 RD za cenu 400 Kč.

• ZO schválilo rozpočtové opatření 
č. 2/2015 ve výši 42 500 Kč na stra-
ně příjmů, 247 900 Kč na straně 
výdajů se zapojením prostředků 
z minulých období ve výši 205 400 

hoRní PoLICe
Na svém 9. zasedání ZO Horní Poli-
ce konaného dne 1. září 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:

• ZO schválilo ověřovatele zápisu, 
návrhovou komisi a zapisovatele 
v předloženém znění (usnesení  
č. 82/2015).

• ZO schválilo program pro dnešní 
zasedání v předloženém znění 
(usnesení č. 83/2015).

• ZO schválilo pronájem části po-
zemku p.č. 129 – dle GP 683-14/2015  
o výměře 39 m2 za 10 Kč/m2/rok 
na dobu do 31. 12. 2018 pro pana 
Vítězslava Váňu (usnesení č. 84/ 
2015).

• ZO schválilo pronájem části po-
zemku p.č. 159/1 o výměře 72 m2 

oBeC STRuŽnICe
Usnesení 6. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 3. 6. 
2015. Přítomní zastupitelé: Bělová 
Anita, Blažek Zdenek, Kopp Jiří, Ko-
tek Robert, Levová Anna, Mečíř Jan, 
Ryšavý Pavel, Skrčená Alena. Nepří-
tomní zastupitelé: Soukup Vítězslav.

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 6. zasedání konaném dne 
3. června 2015 od 18:00 hodin  
v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 6. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2015-06-1)

2. Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usnesení 5. 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2015-06-2)

3. Bere na vědomí informaci před-
sedkyně výboru o jednání výboru 
pro sport a kulturu od posledního 
zastupitelstva a o připravovaných 
akcích. (číslo usnesení 2015-06-3)

4. Schvaluje prodej pozemku p. č. 
206/2 v k. ú. Stružnice o výměře 75 
m² panu Jaroslavu Zavadilovi za 
cenu 1.560 Kč. (číslo usn. 2015-06-4)

5. Schvaluje prodej části pozemku p. 
č. 734/1 v k. ú. Stružnice (po zamě-
ření p. č. 734/9) o výměře 1024 m² 

Kč (usnesení č. 81/2015).

Informace:
• Stavební povolení na vodovodní 

řad k pozemkům za hřbitovem, 
stavba přípojky kNN – podzim 2015 
– investice do pozemků za hřbito-
vem,

• Bytové hospodářství – opravy, 
údržba, – byt č. 2 v domě čp 103, 
cenová nabídka na opravu krovu 
střechy a střešní krytiny,

• Inženýrské sítě na pozemcích obce 
– jedná se většinou o vodoteče –
meliorace, staré kanalizace, které 
nejsou v majetku obce – velké ná-

a části pozemku p.č. 138 o výměře  
18 m2 – dle GP 683-14/2015 za cenu 
10 Kč/m2/rok na dobu do 31. 12. 
2018 pro pana Ladislava Činčeru 
(usnesení č. 85/2015)

• ZO neschválilo dar pro Hospicovou 
péči sv. Zdislavy ve výši 1.376 Kč dle 
předložené žádosti.

• ZO neschválilo dar pro Římskoka-
tolickou farnost Horní Police ve 
výši 20 000 Kč dle předložené žá-
dosti.

• ZO schválilo dar pro pana Radka 
Dolečka ve výši 2.000 Kč na pořá-
dání kulturní akce dle předložené 
žádosti. (usnesení č. 86/2015)

• ZO schválilo smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě se společ-
ností Severočeská vodárenská spo-
lečnost, a.s. v předloženém znění. 
(usnesení č. 87/2015)

• ZO bylo informováno o výsledcích 
výběrového řízení na nákup užit-

manželům Renatě a Karlu Rutteo-
vým za cenu 10.650 Kč. (číslo  usne-
sení 2015-06-5)

6. Schvaluje záměr prodeje pozemků 
p. č. 74 a 75/1 v k. ú. Stružnice. (číslo 
usnesení  2015-06-6)

7. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ků p. č. 75 a 76 v k. ú. Jezvé. (číslo 
usnesení 2015-06-7)

8. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 358/7 v k. ú. Jezvé. (číslo usne-
sení 2015-06-8)

9. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 358/12 v k. ú. Jezvé. (číslo usne-
sení 2015-06-9)

10. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 358/13 v k. ú. Jezvé. (číslo 
usnesení 2015-06-10)

11. Schvaluje koupi pozemků p. č. 
292/2, 305/5, 332/3, 422/3, 541/2, 552, 
554/2, 924/2,  924/3, 954/3, vše v k. 
ú. Stružnice, za cenu 55.000 Kč. 
(číslo usnesení 2015-06-11)

12. Bere na vědomí žádost pana 
Marvana a odkládá rozhodnutí na 
příští zasedání ZO (číslo usnesení 
2015-06-12)

13. Schvaluje zapojení občanů do 
obecního programu pomoci řešit 
individuální odkanalizování objek-
tů. Do současné etapy jsou zařaze-
ny pouze žádosti splňující schvá-
lená kritéria vč. termínu podání 
žádosti. (číslo usnesení 2015-06-13)

klady na legalizaci a budoucí údrž-
bu a opravy,

• Výzva dotace LK – vodohospod. 
akce, sakrární stavby, Program ob-
novy venkova,

• Mariánská pout – příprava,
• Příprava OZV – veřejný pořádek, 

odpady – kontrolní výbor návrh,
• Dotazník kanalizace – k doplnění 

chybí ještě vyjádření od cca 50 ob-
jektů,

• MŠ – detašované pracoviště ŠD 
v ZŠ,

• Kontrola z LK na dotaci ,,Chodní-
ky v ulici Petra Bezruče“, kontrola 
OSSZ,

kového automobilu. 
• ZO schvaluje na základě doporu-

čení hodnotící komise, která roz-
hodla o výběru nejvýhodnější na-
bídky firmu Unikont Group s.r.o., 
jako dodavatele nového sběrného 
vozu včetně příslušenství pro svoz 
biologicky rozložitelného odpa-
du a současně ZO pověřuje sta-
rostku podpsáním kupní smlouvy  
v předloženém znění. (usnesení  
č. 88/2015)

• ZO schválilo k realizaci díla ,,Hyd-
roizolace obvodových zdí zámku 
– 1. etapa” firmu D-STAV, neboť 
tato firma nabídla minimální 
cenu. Zároveň ZO schvaluje smlou-
vu o dílo s firmou D-STAV k rea-
lizaci tohoto díla v předloženém 
znění (usnesení č. 89/2015)

• ZO schválilo rozpočtové opatře-
ní č. 3/2015 ve výši 401 024 Kč na 
straně příjmů, 542 024 Kč na straně 

14. Schvaluje účetní závěrku obce 
Stružnice za rok 2014 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle 
předložených dokladů (Fin 2-12, 
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (čís-
lo usnesení 2015-06-14)

15. Schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Stružnice, příspěvkové or-
ganizace, za rok 2014 sestavenou  
k rozvahovému dni 31. 12. 2014 dle 
předložených dokladů. (číslo usne-
sení 2015-06-15)

16. Schvaluje účetní závěrku Mateř-
ské školy Stružnice, příspěvkové 
organizace, za rok 2014 sestave-
nou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 
dle předložených dokladů. (číslo 
usnesení 2015-06-16)

17. Schvaluje závěrečný účet obce za 
rok 2014 bez výhrad. (číslo usnese-
ní 2015-06-17)

18. Schvaluje navýšení kapacity MŠ 
Stružnice od 1. 1. 2016. (číslo usne-
sení 2015-06-18)

19. Schvaluje navýšení kapacity školní 
kuchyně MŠ Stružnice od 1. 1. 2016.  
(číslo usnesení 2015-06-19)

20. Schvaluje nákup konvektomatu, 
škrabky na brambory, výdejního 
zařízení a dalšího vybavení školní 
kuchyně dle požadavků ředitelky 
MŠ Stružnice. (číslo usnesení 2015-
06-20)

21. Schvaluje proplacení částky 9.000 

• Kontejnery na separovaný odpad 
– doplnění kontejnerů, nová hníz-
da v obci (ulice 9. května u nádraží 
ČD, naproti čp 88 (p. Pešková), Na 
Pískách naproti Uhrům

• ÚPO – předložení návrhu od firmy 
TENET,

• stavba průzkumného vrtu v areálu 
koupaliště,

• příprava výběrového řízení – sys-
tém sběru biologicky rozložitelné-
ho komunálního odpadu,

Marie Matysová,
starostka

výdajů se zapojením prostředků  
z minulých období ve výši 141 000 
Kč. (usnesení č. 90/2015)

ZO bylo informováno:
• o probíhajících přípravě projekto-

vé dokumentace k opravě spadlé 
zdi u přejezdu ČD,

• o problematice obecně závazné 
vyhlášky o zákazu konzumace al-
koholických nápojů na veřejném 
prostranství,

• o vyhlášeném POV z Libereckého 
kraje,

• o probíhajících opravách VO na 
mostě, ulice K. H. Máchy,

• o svozu nebezpečného a velkoob-
jemového odpadu, který proběh-
ne dne 12. 9.

Marie Matysová,
starostka

Kč za dopravu autobusem z re-
zervního fondu MŠ Stružnice. (čís-
lo usnesení 2015-06-21)

22. Schvaluje oslovení uchazečů na 
rekonstrukci sociálních zařízení  
v 1. patře MŠ Stružnice, termín pře-
dání do 10. srpna 2015. (číslo usne-
sení 2015-06-22)

23. Bere na vědomí informace ředi-
telky základní ZŠ o připravovaných 
akcích a provozu ZŠ Stružnice. (čís-
lo usnesení 2015-06-23)

24. Schvaluje Smlouvu o spolupráci 
při zabezpečování požární ochra-
ny v obci Horní Libchava mezi ob-
cemi Horní Libchava a Stružnice. 
(číslo usnesení 2015-06-24)

25. Schvaluje dodatky č. 2 a č. 3 ke 
smlouvě č. 272/2012 mezi Povodím 
Ohře s. p. a Obcí Stružnice. (číslo 
usnesení 2015-06-25)

26. Schvaluje spolupráci s firmou 
eCentre při sběru podkladů pro 
optimalizaci nákladů na svoz ko-
munálního odpadu v obci. (číslo 
usnesení 2015-06-26)

27. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2015. (číslo usnesení 2015-06-27)

28. Pověřuje starostu Stružnice Ing. 
Jana Mečíře zastupováním obce 
Stružnice na valných hromadách 
a na dalších jednáních se Severo-
českou vodárenskou společností 
do konce volebního období. (číslo 
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oBeC STRuŽnICe
Usnesení 8. zasedání zastupitelstva 
obce Stružnice konaného dne 9. září 
2015. Přítomní zastupitelé: Bělová 
Anita, Blažek Zdenek, Kopp Jiří, Ko-
tek Robert, Levová Anna, Mečíř Jan, 
Skrčená Alena . Nepřítomní zastupi-
telé: Ryšavý Pavel.
Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 8. zasedání konaném dne  
9. září 2015 od 18:00 hodin v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), v plat-
ném znění,

1. Schvaluje program 8. zastupitel-
stva obce. (číslo usn. 2015-08-1)

2. Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usnesení 7. 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2015-08-2)

3. Bere na vědomí informaci o čin-
nosti a připravovaných akcích 
výborů pro rozvoj, výstavbu a po-
zemky a pro sport a kulturu. (číslo 
usnesení 2015-08-3)

4. Schvaluje na doporučení hodnotící 
komise přidělení veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební  prá-
ce „Rekonstrukce sociálního zaří-
zení – MŠ Stružnice čp. 69“ firmě 
SCHRAMA – STAVBY, s.r.o., Struž-

usnesení 2015-06-28)
29. Schvaluje provedení opravy koře-

nové čistírny u MŠ firmou vykoná-
vající servis tohoto zařízení. (číslo 
usnesení 2015-06-29)

30. Schvaluje provedení opravy zaús-
tění odpadu z budovy OÚ firmou 
vykonávající servis tohoto zařízení. 
(číslo usnesení 2015-06-30)

nice 71, za vysoutěženou cenu 
459.998 Kč bez DPH . (číslo usne-
sení 2015-08-4)

5. Pověřuje starostu obce podpi-
sem smlouvy mezi Obcí Stružnice 
a SCHRAMA – STAVBY, s. r. o.,  
Stružnice 71, na stavební práce 
plynoucí z výběrového řízení na 
veřejnou zakázku „Rekonstrukce  
sociálního zařízení – MŠ Stružnice 
čp. 69“. (číslo usnesení 2015-08-5)

6. Schvaluje navýšení počtu dětí za-
psaných ve třídě MŠ Stružnice na 
25. (číslo usnesení 2015-08-6)

7. Schvaluje navýšení rozpočtu MŠ 
Stružnice o 250.000 Kč z rozpoč-
tu Obce Stružnice. (číslo usnesení 
2015-08-7)

8. Schvaluje výjimku z minimálního 
počtu žáků ZŠ Stružnice pro školní 
rok 2015/2016. (číslo usn. 2015-08-8)

9. Schvaluje navýšení rozpočtu ZŠ 
Stružnice o 180.000 Kč z rozpoč-
tu Obce Stružnice. (číslo usnesení 
2015-08-9)

10. Schvaluje ZŠ Stružnice převod 
300.000,- Kč z rezervního fon-
du do provozních nákladů. (číslo 
usnesení 2015-08-10)

11. Schvaluje ZŠ Stružnice čerpá-
ní 300.000,- Kč z provozních na 
mzdové náklady. (číslo usnesení  

31. Bere na vědomí informaci o rea-
lizaci projektu „Svážíme bioodpad 
z obce Stružnice“. (číslo usnesení 
2015-06-31)

32. Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci. (číslo usn. 2015-06-32)

33. Schvaluje záměr pronájmu bytu 
v přízemí v Jezvém č. p. 87. Na žá-

2015-08-11)
12. Schvaluje prodej pozemku p. č. 

76 v k. ú. Jezvé o výměře 1641 m2 
panu Františku Janouškovi za  
cenu 383.994,- Kč. (číslo usnesení 
2015-08-12)

13. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p. č. 690 v k. ú. Stružnice. (číslo 
usnesení 2015-08-13)

14. Schvaluje záměr pronájmu po-
zemku p. č. 75/1 a 74 v k. ú. Struž-
nice s omezením. (číslo usnesení  
2015-08-14)

15. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. 
IP-12-4005340/VB/001 mezi Obcí  
Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, zastoupen firmou OME-
XOM GA Energo, s. r. o. (číslo  
usnesení 2015-08-15)

16. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. 
IP-12-4004975/VB/002 mezi Obcí  
Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, zastoupen firmou GA Ener-
go technik, s. r. o. (číslo usnesení 
2015-08-16)

17. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. 
IP-12-4012633/VB/002 mezi Obcí  
Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s., 
Děčín, zastoupen firmou OME-

dosti podané před termínem zve-
řejnění kritérií nebude brán zřetel. 
(číslo usnesení 2015-06-33)

34. Schvaluje pořízení zařízení Infra-
set Topas TPS 15 ve verzi Standard  
za maximální cenu 300.000 Kč bez 
DPH. (číslo usnesení 2015-06-34)

35. Bere na vědomí působení firmy 
RSH-realitní společnost, s.r.o., Pra-

XOM GA Energo, s. r. o. (číslo  
usnesení 2015-08-17)

18. Bere na vědomí vyjádření vede-
ní Severočeské vodárenské spo-
lečnosti, a. s. a pověřuje starostu  
obce jednáním s generálním ře-
ditelem SVS Ing. Špičákem o kon-
krétních podmínkách a dalším po-
stupu ve věci individuálního čištění 
odpadních vod v obci Stružnice. 
(číslo usnesení 2015-08-18)

19. Schvaluje postoupení požadavků 
obce na úpravu nedostatků územ-
ního plánu Městskému úřadu Čes-
ká Lípa, Stavební úřad, úsek Úřad 
územního plánování. (číslo usnese-
ní 2015-08-19)

20. Schvaluje rozpočtové opatření 
č. 3/2015. Příjmy 478.420,-Kč, vý-
daje 705.918,- Kč a financování  
227.498,- Kč. (číslo usn. 2015-08-20) 

21. Ukládá finančnímu výboru a kont-
rolnímu výboru připravit ve spolu-
práci s obecním úřadem a  dalšími 
výbory návrh rozpočtu obce na rok 
2016. (číslo usnesení 2015-08-21)

22. Schvaluje návrh rozvojového plá-
nu obce na rok 2016 a další roky. 
(číslo usnesení 2015-08-22)

23. Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci. (číslo usn. 2015-08-23)

ha v obci. (číslo usn. 2015-06-35)
36. Bere na vědomí žádost pana Šedi-

vého, jmenovaný doloží legálnost 
stavu. (číslo usnesení 2015-06-36)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

oBeC STRuŽnICe
Usnesení 7. zasedání zastupitel-
stva obce Stružnice konaného dne  
1. července 2015. Přítomní zastupi-
telé: Bělová Anita, Blažek Zdenek, 
Kopp Jiří (od 18:04 hod), Kotek Ro-
bert, Levová Anna, Mečíř Jan, Ry-
šavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup 
Vítězslav. Nepřítomní zastupitelé: 
Kopp Jiří (do 18:04 hod).

Zastupitelstvo obce Stružnice na 
svém 7. zasedání konaném dne 
1. července 2015 od 18:00 hodin 
v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění,

1. Schvaluje program 7. zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2015-07-1)

2. Bere na vědomí informaci mís-
tostarostky o plnění usnesení  
6. zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2015-07-2)

3. Bere na vědomí informaci o čin-
nosti a připravovaných akcích vý-
borů sociálního a výboru pro sport 
a kulturu. (číslo usn. 2015-07-3)

4. Odkládá záměr prodeje pozemku 
p. č. 852 a p. č. 858/1 v k. ú. Stružni-
ce z důvodu zaměření skutečného 
stavu pozemků po úpravách Ra-

dečského potoka. (číslo usnesení 
2015-07-4)

5. Schvaluje Smlouvu o zřízení 
služebnosti inženýrské sítě č. 
Struz-504/2015 mezi Obcí Stružnice 
a Petrou Eliášovou pro uložení ve-
dení přípojky vody. (číslo usnesení 
2015-07-5)

6. Schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení služebnosti č. 
Struz-505/2015 mezi Obcí Stružnice 
a manželi Miroslavem a Monikou 
Černými pro uložení vedení přípoj-
ky vody. (číslo usnesení 2015-07-6)

7. Schvaluje Smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o připojení od-
běrného elektrického zařízení 
k distribuční soustavě do napěťové 
hladiny 0,4 kV (NN) č. 15-SOBS01-
4121108056 mezi Obcí Stružnice  
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín. (číslo 
usnesení 2015-07-7)

8. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IP-12-
4005209/VB/001 CL_Stružnice ppč. 
86/3, přípojka NN mezi Obcí Struž-
nice a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín 
(zastupuje GA Energo technik,  
s. r. o.). (číslo usnesení 2015-07-8)

9. Souhlasí s demontáží bývalé stud-
ny na p. č. 19/1 v k. ú. Stružnice za 
uvedených podmínek. (číslo usne-

sení 2015-07-9)
10. Trvá v projektu odkanalizování 

obce na spolupráci s těmi subjek-
ty, které zaslaly svou žádost do 10. 
dubna 2015. (číslo usn. 2015-07-10)

11. Schvaluje pronájem obecního 
bytu v přízemí domu č. p. 87 v Je-
zvém Bc. Radce Soukupové od 1. 8. 
2015. (číslo usnesení 2015-07-11)

12. Schvaluje pro realizaci rekon-
strukce soc. zařízení v MŠ nabídku 
firmy SCHRAMA – STAVBY, s. r. o., 
Stružnice 71, a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy s touto firmou. 
(číslo usnesení 2015-06-12)

13. Schvaluje vyhlášení výběrového ří-
zení na úpravu bývalého obecního 
úřadu pro budoucí potřeby mateř-
ského centra a operativní navýšení 
kapacity MŠ. (číslo usn. 2015-07-13)

14. Schvaluje navýšení rozpočtu MŠ 
Stružnice o 300.000 Kč z rozpočtu 
Obce Stružnice na vybavení MŠ 
dle usnesení zastupitelstva obce č. 
2015-06-20. (číslo usn. 2015-07-14)

15. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2015: příjmy 45.325 Kč a výdaje 
45.325 Kč. (číslo usn. 2015-07-15) 

16. Souhlasí se spolufinancováním 
dotačních žádostí z fondu požární 
ochrany Libereckého kraje. (číslo 
usnesení 2015-07-16)

17. Bere na vědomí zahájení oprav 2 
ČOV v majetku obce firmou EKOS – 
Žitenice s.r.o. (číslo usn. 2015-07-17)

18. Bere na vědomí informaci o zná-
mých termínech připravovaných 
akcí v obci. (číslo usn. 2015-07-18)

19. Schvaluje smlouvu č. BO 1/2015 
mezi Obcí Stružnice a BPS Bukovi-
na, s. r. o. o dodávkách a odběru 
odpadu z údržby zeleně v obci 
a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy. (číslo usn. 2015-07-19)

20. Bere na vědomí informaci sta-
rosty a místostarostky o situaci 
s válečným hrobem na hřbitově  
v Jezvém. (číslo usn. 2015-07-20)

21. Schvaluje poskytnutí finančního 
daru Hospicové péči sv. Zdislavy 
v Liberci a pověřuje starostu pod-
pisem darovací smlouvy. (číslo 
usnesení 2015-07-21)

22. Schvaluje termíny obecních akcí 
pro rok 2016: Stružnické slavnosti – 
sobota 18. června 2016, Vavřinecká 
pouť – sobota 6. srpna 2016. (číslo 
usnesení 2015-07-22)

23. Bere na vědomí informaci obec-
ního úřadu o vybírání místních po-
platků. (číslo usnesení 2015-07-23)

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta



24. Schvaluje smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti cesty 

a umístění stavby č. 562/2015  mezi 
Obcí Stružnice a Povodím Ohře. 

(číslo usnesení 2015-08-24) Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 6/15 kona-
ného dne 1. 6. 2015 od 17.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu. 

• Usnesení č. 1-6/15: ZO jednomyslně 
schvaluje navržený program jed-
nání. 

• Usnesení č. 2-6/15: ZO jednomyslně 
zamítá přijetí návrhu na odkoupe-
ní budovy č.p. 13 na st.p.č. 170 k.ú. 
Velká Bukovina (budova restaura-
ce). 

• Usnesení č. 3-6/15: ZO jednomyslně 
schvaluje zrušení rozhodnutí při-
jaté unesením č.8/14 ze dne 21. 7. 
2014 o zastavení příjmu žádostí o 
odprodej pozemků ve vlastnictví 
obce a jejich následný prodej. 

• Usnesení č. 4-6/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje zadávací dokumen-
taci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Komplexní opatření ke 
snížení energetické náročnosti 
veřejného osvětlení v obci Velká 
Bukovina“ v předloženém znění. 

• Usnesení č. 5-6/15: ZO jednomysl-

ně schvaluje přijetí nabídky Novo-
borského dotačního centra o.s. na 
administraci žádostí o dotace na 
projekty: „Výstavba zdroje tepla 
využívajícího OZE v objektu OÚ ve 
Velké Bukovině“ a „Chodník a úpra-
va křižovatky – Velká Bukovina“. 

• Usnesení č. 6-6/15: ZO jednomyslně 
schvaluje přijetí nabídky Ing. Jiřího 
Pokorného na administraci žádosti 
o dotaci na projekt „Zkvalitnění 
nakládání s biologickým odpadem 
v obci Velká Bukovina“ 

• Usnesení č. 7-6/15: ZO jednomyslně 

schvaluje návrh Závěrečného účtu 
Sdružení obcí Benešovska v před-
loženém znění. 

• Usnesení č. 8-6/15: ZO jednomyslně 
schvaluje prodej p.p.č. 2638/3 k.ú. 
Velká Bukovina p. Michalu Pařezo-
vi, bytem Pihelská 3237, Česká Lípa. 

• Usnesení č.9-6/15: ZO jednomyslně 
schvaluje záměr prodeje st.p.č.15, 
st.p.č. 315, p.p.č. 2641/3 a p.p.č. 376 
všechny k.ú. Velká Bukovina 

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta 

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 7/15 kona-
ného dne 29. 6. 2015 od 17.00 hod. 
v zasedací místnosti Obecního úřadu
.
• Usnesení č. 1-7/15: ZO jednomyslně 

schvaluje navržený program jed-
nání.

• Usnesení č. 2-7/15: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje účetní závěrku 
obce za účetní období rok 2014 
sestavenou ke dni 31. 12. 2014 „bez 
výhrad“ .

• Usnesení č. 3-7/15: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje účetní závěrku 
MŠ Velká Bukovina, p.o. za účetní 
období rok 2014 sestavenou ke dni  
31. 12. 2014 „bez výhrad“ .

• Usnesení č. 4-7/15: ZO Velká Buko-
vina schvaluje Závěrečný účet obce 
za rok 2014 „bez výhrad“ .

• Usnesení č. 5-7/15: ZO jednomyslně 
schvaluje přijetí rozpočtové změny 
č. 1/2015 s platností ke dni 30. 6. 
2015

• Usnesení č. 6-7/15: ZO jednomy-
slně schvaluje prodej st.p.č. 15  
a st.p.č. 315 obě k.ú. Velká Buko-
vina MUDr. Mileně Chocenské, by-
tem Zámecká 1067/6, Děčín 1

• Usnesení č. 7-7/15: ZO jednomyslně 
schvaluje prodej p.p.č. 2641/3 k.ú. 
Velká Bukovina p. Jiřímu Čerycho-
vi, bytem Velká Bukovina 70, 407 
29 Velká Bukovina

• Usnesení č. 8-7/15: ZO jednomyslně 
schvaluje revokaci záměru prode-
je p.p.č. 376 k.ú. Velká Bukovina 
přijatého usnesením 8-6/15 ze dne  
1. 6. 2015

• Usnesení č. 9-7/15: ZO jednohlasně 
zamítá nabídku Divadelního spolku 
„Havlíček“ na uvedení představení.

• Usnesení č. 10-7/15: ZO jednohlasně 
zamítá záměr zakoupení zařízení 
Infraset TOPAS TPS 15.

• Usnesení č. 11-7/15: ZO vzalo na 
vědomí vyhodnocení výsledků ve-
řejného projednání upraveného 
a posouzeného Územního plánu 
Velká Bukovina a vyhodnocení vý-
sledků 1. opakovaného veřejného 
projednání upraveného a posou-
zeného Územního plánu Velká 
Bukovina bez připomínek.

• Zastupitelstvo obce rozhodlo o ná- 

mitkách, uplatněných k návrhu 
Územního plánu Velká Bukovina  
v souladu s vyhodnocením výsled-
ků veřejného projednání uprave-
ného a posouzeného Územního 
plánu Velká Bukovina a v soula-
du s vyhodnocením výsledků 1. 
opakovaného veřejného projed-
nání upraveného a posouzeného 
Územního plánu Velká Bukovina, 
takto:

• Usnesení č. 12-7/15: Námitka ředi-
telství silnic a dálnic ČR (dále jen 
ŘSD ČR) – oprávněný investor ŘSD 
ČR uvádí: cit.: Správním územím 
Velká Bukovina prochází koridor 
pro přeložku silnice I/13. V ZÚR Ús-
teckého kraje je řešen koridor pro 
přeložku silnice I/13 v úseku „ Dě-
čín – Benešov nad Ploučnicí – Ma-
nušice. Tento koridor je v ZÚR ÚK 
sledován jako VPS – PK4 o šíři 100 
m na každou stranu od navržené 
osy přeložky silnice I/13. K návrhu 
ÚP Velká Bukovina uplatňujeme 
tyto námitky: Požadujeme vyme-
zit koridor budoucí sil. I/13 min.  
v šíři budoucího ochranného pás-
ma. Plochy V6, V7, V10 („plochy 
smíšené obytné“) jsou situovány 
v blízkosti plánované přeložky I/13 
a mohou být vystaveny zvýšené 
hlukové a imisní expozici. Požadu-
jeme proto, aby bydlení a obecně 
objekty podléhající splnění hygi-
enických limitů byly zařazeny do 
podmínečně přípustného využití  
s podmínkou, že v územním, resp. 
stavebním řízení bude prokázáno 
splnění hlukových limitů a případ-
ná opatření na snížení negativních 
účinků z provozu na silnici I/13 bu-
dou řešena na náklady investorů 
této zástavby, nikoliv ŘSD ČR.“
Námitce se částečně vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku vymezení 
koridoru pro přeložku I/13 v šíři 
budoucího ochranného pásma (tj. 
koridor pro umístění silnice I/13 
(KD) bude v návrhu Územního plá-
nu Velká Bukovina vymezen v šíř-
ce 100m (50m na každou stranu od 
osy koridoru)). Požadavku zařadit 
do podmíněně přípustného využití 
plochy V6, V7 a V10 se nevyhovuje.

• Usnesení č. 13-7/15: Námitka ČEZ 

Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný 
investor ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: 
cit.: „V textové části požaduje-
me výslovně uvést upozornění na 
ochranná pásma rozvodných zaří-
zení, podle zákona č. 458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů § 46, 
včetně jejich vzdáleností.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku výslovně 
uvést upozornění na ochranná 
pásma rozvodných zařízení, podle 
zákona č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, včetně jejich 
vzdáleností.

• Usnesení č. 14-7/15: Námitka ČEZ 
Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný 
investor ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: 
cit.: „Protože jsou v předmětné 
oblasti umístěna zařízení distri-
buční soustavy NN, VN, VVN poža-
dujeme respektovat jejich ochran-
ná pásma.“
Námitce se vyhovuje.
Respektování ochranných pásem 
energetických zařízení je stano-
veno zákonem č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. V odů-
vodnění návrhu Územního plánu 
Velká Bukovina budou ochranná 
pásma jednotlivých energetických 
zařízení s odkazem na výše uvede-
ný zákon uváděna a to: v textové 
části odůvodnění na str. 41 čl. 11 
Limity využívání území – ochranná 
a bezpečnostní pásma energetic-
kých rozvodů, a v grafické části  
v koordinačním výkresu B1.

• Usnesení č. 15-7/15: Námitka ČEZ 
Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný 
investor ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: 
cit.: „V návrhu, části A4.b Tech-
nická infrastruktura, Energetika:  
V textu je chybně uvedeno ozna-
čení transformovny 110/350 kV Dě-
čín. Správné označení je 110/35 kV 
Děčín.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku opravit  
v textu chybné označení transfor-
movny 110/350 kV Děčín a nahradit 
jej označením 110/35 kV Děčín.

• Usnesení č. 16-7/15: Námitka ČEZ 
Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný 

investor ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: 
cit.: „U návrhových lokalit urče-
ných k zástavbě (byty, rod. domy, 
podnikatelský záměr), požaduje-
me do změny ÚP počítat s plocha-
mi pro umístění nových trafostanic 
a přívodních napájecích vedení 
VN, pro zabezpečení dodávky el. 
energie.“
Námitce se vyhovuje.
V návrhových lokalitách nejsou 
umísťovány nové trafostanice, je 
plánováno posílení stávajících.  
S posílením se počítá u TS DC1645 
ve Velké Bukovině (pro lokality 
V5, V6, V7, V9, V10 a V11) a u TS 
DC1643 v Karlovce (pro lokality K1-
K5). Případné umístění nových tra-
fostanic je zajištěno v regulativech 
jednotlivých ploch tím, že umístění 
technické infrastruktury tj. i trafo-
stanic je přípustné.

• Usnesení č. 17-7/15: Námitka ČEZ 
Distribuce, a.s. – Děčín - oprávněný 
investor ČEZ Distribuce, a.s. uvádí: 
cit.: „Nově umísťované trafosta-
nice a nap. vedení požadujeme 
zařadit mezi veřejně prospěšné 
stavby.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku zařadit 
nově umísťované elektrické vede-
ní v návrhu Územního plánu Velká 
Bukovina jako veřejně prospěšnou 
stavbu.

• Usnesení č. 18-7/15: Ing. Milan 
Šlambor – vlastník pozemků p.č. 
899, p.č. 884/3 a p.č. 884/4 v k.ú. 
Velká Bukovina. Ing. Milan Šlam-
bor uvádí: cit.: „Jako vlastník po-
zemků v k.ú. Velká Bukovina č.p. 
899, 884/3 (LV č. 276) a p.č. 884/4 
(LV č. 340) podávám námitku pro-
ti zmenšení návrhové plochy V1  
a zrušení návrhové plochy V2  
v návrhu ÚP obce V. Bukovina. 
Jako důvod uvádím již vydané SP 
a ÚR na zem. 2 nové stavby a zá-
roveň jako důvod uvádím potře-
bu rozvojových ploch zem. areálu  
a navazujících aktivit.“
Námitce se vyhovuje.
Vyhovuje se požadavku vymezit 
návrhovou plochu výroby a skla-
dování V1 v plném rozsahu, tj.  

3/2015-20- usnesení



v rozsahu předloženém ke společ-
nému jednání. Vyhovuje se poža-
davku vymezit návrhovou plochu 

výroby a skladování V2 v plném 
rozsahu, tj. v rozsahu předlože-
ném ke společnému jednání.

• Usnesení č. 19-7/15: ZO Velká Buko-
vina rozhodlo o vydání Územního 
plánu Velká Bukovina.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta 

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 10/15 kona-
ného dne 31. 8. 2015 od 17.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

• Usnesení č. 1-10/15: ZO jednomy-
slně schvaluje navržený program 
jednání.

• Usnesení č. 2-10/15: ZO jednomysl-
ně rozhoduje o výběru nejvhod-

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 9/15 kona-
ného dne 27. 7. 2015 od 17.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

• Usnesení č. 1-9/15: ZO jednomyslně 
schvaluje navržený program jed-
nání.

• Usnesení č. 2-9/15: ZO jednomysl-

nější nabídky veřejné zakázky 
„Hřející Velká Bukovina“, kterou 
je nabídka společnosti Teplo plus 
a.s., V Tůních 1356, 120 00 Praha, 
IČ 247 81 801 s nabídkovou cenou 
682.595,- Kč bez DPH.

• Usnesení č. 3-10/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje návrh smlouvy o dílo 
mezi obcí Velká Bukovina a firmou 
Teplo plus a.s., V Tůních 1356, 120 
00 Praha 2 a pověřuje starostu 

ně schvaluje Zadávací dokumen-
taci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Výstavba zdroje tepla 
využívajícího OZE v objektu OÚ ve 
Velké Bukovině“ v předloženém 
znění.

• Usnesení č. 3-9/15: ZO jednomyslně 
schvaluje Zadávací dokumentaci 
na veřejnou zakázku malého roz-
sahu „Zkvalitnění nakládání s bio-

obce podpisem smlouvy o dílo.
• Usnesení č. 4-10/15: ZO jednomy-

slně rozhoduje o výběru nejvhod-
nější nabídky veřejné zakázky 
„Zkvalitnění nakládání s biologic-
kým odpadem v obci Velká Buko-
vina“, kterou je nabídka společ-
nosti Novoborské dotační centrum 
z.s., nám. Míru 103, 473 01 Nový 
Bor, IČ 265 56 197 s nabídkovou 
cenou 539.000,- Kč bez DPH.

logickým odpadem v obci Velká 
Bukovina“ v předloženém znění.

• Usnesení č. 4-9/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje Zadávací dokumen-
taci na veřejnou zakázku malého 
rozsahu “Oprava hřbitovní zdi“  
v předloženém znění.

• Usnesení č. 5-9/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje záměr prodeje p.p.č. 
1589/1 k.ú. Karlovka

• Usnesení č. 5-10/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje návrh kupní smlouvy 
mezi obcí Velká Bukovina a sub-
jektem Novoborské dotační cen-
trum z.s., nám. Míru 103, 473 01 
Nový Bor a pověřuje starostu obce 
podpisem smlouvy.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta

• Usnesení č. 6-9/15: ZO odkládá 
projednání žádosti o prodej části 
p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina 
na další jednání zastupitelstva.

• Usnesení č. 7-9/15: ZO neschvaluje 
prodej části p.p.č. 2778/2 k.ú. Kar-
lovka.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta 

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 11/15 kona-
ného dne 7. 9. 2015 od 17.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

• Usnesení č. 1-11/15: ZO jednomyslně 
schvaluje navrž. program jednání.

• Usnesení č. 2-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje přijetí rozpočtové 
změny č. 2/2015, jejíž celé znění je 
přílohou zápisu.

• Usnesení č. 3-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje revokaci usnesení 
3-4/15 ze dne 8. 4. 2015

• Usnesení č. 4-11/15: ZO schvaluje 
(4 hlasy pro / 2 se zdrželi) revokaci 
usnesení č. 2-2/15 ze dne 2. 2. 2015

• Usnesení č. 5-11/15: ZO schvaluje (4 
hlasy pro / 2 se zdrželi) zavedení 
svozu nádob na komunální odpad 
s lístkovým systémem

• Usnesení č. 6-11/15: ZO neschvaluje 
(2 hlasy pro / 4 se zdrželi) navrže-
nou cenu za lístek na svoz komu-
nálního odpadu v plné výši ceny 
fakturované svozovou firmou.

• Usnesení č. 7-11/15: ZO neschvaluje 
(2 hlasy pro / 2 proti / 2 se zdrželi) 
navrženou cenu za lístek na svoz 
komunálního odpadu ve výši ceny 
fakturované svoz. firmou a 50% sle-

va z lístku v období topné sezony.
• Usnesení č. 8-11/15: ZO jednomysl-

ně schvaluje navrženou cenu za lís-
tek na svoz komunálního odpadu 
ve výši 80% ceny fakturované svo-
zovou firmou, což je v současnosti 
40,- Kč za nádobu 110 – 120 L.

• Usnesení č. 9-11/15: ZO jednomysl-
ně zamítá zhotovení povrchu úče-
lové komunikace na p.p.č. 2680  
v roce 2015.

• Usnesení č. 10-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje zhotovení opravy 
napojení místní komunikace p.p.č. 
2768 k.ú. Karlovka na komunikaci 
III. třídy č. III/2638 s realizací v roce 
2015.

• Usnesení č. 11-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje zhotovení opravy 
napojení místní komunikace p.p.č. 
2638/1 k.ú. Velká Bukovina na ko-
munikaci II tř. č. II/263 s realizací  
v roce 2015.

• Usnesení č. 12-11/15: ZO jednomyslně 
schvaluje prodej p.p.č. 1589/1 k.ú. 
Karlovka manželům Lohniským, 
Pražská 402, 407 11 Děčín 32.

• Usnesení č. 13-11/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje žádost ředitelství MŠ 
Velká Bukovina o uvolnění finanč-
ní částky na mzdy ve výši 40.500  
Kč z fondu odměn školy.

• Usnesení č. 14-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje záměr prodeje části 
p.p.č. 250 k.ú. Velká Bukovina

• Usnesení č. 15-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje záměr prodeje části 
p.p.č. 2678 k.ú. Velká Bukovina

• Usnesení č. 16-11/15: ZO jednomy-
slně schvaluje záměr prodeje části 

p.p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina  
s podmínkou zřízení věcného bře-
mene práva chůze pro obyvatele 
domů č.p. 113 a č.p. 190.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta

VeLKÁ BuKoVIna 
Usnesení Zastupitelstva obce Velká 
Bukovina ze zasedání č. 8/15 kona-
ného dne 7. 7. 2015 od 17.00 hod.  
v zasedací místnosti Obecního úřadu.

• Usnesení č. 1-8/15: ZO jednomyslně 
schvaluje navržený program jed-
nání.

• Usnesení č. 2-8/15: ZO jednomysl-
ně schvaluje přijetí dotace z pro- 
gramu EFEKT 2015 na projekt 
„Komplexní opatření ke snížení 

energetické náročnosti veřejného 
osvětlení v obci Velká Bukovina“ 
ve výši 225.000 Kč s finanční spolu-
účastí obce ve výši 337.500 Kč.

• Usnesení č. 3-8/15: ZO jednomyslně 
rozhoduje o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka ucha-
zeče Novoborské dotační centrum 
o.s., náměstí Míru 103, 473 01 Nový 
Bor, IČ: 265 56 197.

• Usnesení č. 4-8/15: ZO jednomy-
slně schvaluje uzavření smlouvy  
o odběru biol. rozložitelného odpa-

du (travní hmota z údržby zeleně)  
s odběratelem BPS Bukovina s.r.o.

• Usnesení č. 5-8/15: ZO jednomyslně 
schvaluje znění Smlouvy o právu 
k provedení stavby a pověřuje 
starostu obce jejím uzavřením se 
všemi dotčenými účastníky projek-
tu „ Zvýšení bezpečnosti dopravy  
v obci - úprava křižovatky“ .

• Usnesení č. 6-8/15: ZO pověřuje 
starostu obce osobním jednáním  
s majiteli pozemků dotčených 
stavbou „ Zvýšení bezpečnosti do-

pravy v obci - úprava křižovatky“  
o prodeji pozemků obci a dojed-
náním prodejní ceny.

• Usnesení č. 7-8/15: ZO jednomyslně 
schvaluje přijetí dotace z Progra-
mu obnovy venkova Ústeckého 
kraje 2015 na projekt „Oprava 
hřbitovní zdi“ ve výši 231.000,- Kč 
s finanční spoluúčastí obce nad rá-
mec dotace.

Jaroslav Kucharovič, starosta 
Roman Vojta, místostarosta 

3/2015-21- usnesení

obec horní Police hledá spolehlivého 
občana do funkce kronikáře. 

Podrobné informace 
v kanceláři OÚ Horní Police.

OBEC HORNÍ POLICE – VÝZVA
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máhají mu získat větší kontakt 
s míčem ve hře a doufáme, že 
tato změna nám pomůže vycho-
vat výjimečné fotbalisty. Turnaj 
vedený tímto způsobem je stále 
na českých hřištích spíše raritou, 
ovšem při rozvoji fotbalových 
dovedností má rozhodně své 
opodstatnění. 

Co se výsledků turnaje týče, 
první místo obhájil tým Arse-
nalu Česká Lípa skvělým kolek-
tivním výkonem, druhý skončil 
tým FC Tempo Praha – jejichž 
hráči však všem ukazovali skvě-
lou technickou vybavenost, tře-
tí domácí TJ Dynamo Stružnice 
– jako jediní obrali však vítěze 
turnaje o body – čehož si nemo-

Vzhledem k tomu, že plánu-
jeme vydat publikaci o historii 
kopané ve Stružnici a Jezvém, 
chtěl bych tímto požádat všech-
ny občany a fanoušky, kteří ve 
svých sbírkách vlastní historické 
fotografie týkající se kopané ve 
Stružnici a Jezvém a jsou ochot-

Týden po skončení soutěžní-
ho ročníku 2014/2015, ve kterém 
za oddíl TJ Dynamo Stružnice 
po několikaleté odmlce nastu-
povaly i mládežnické týmy, byl 
na hřišti v Jezvém uspořádán 
již druhý ročník turnaje mlad-
ších přípravek, který měl být 
symbolickým zakončením první 
oficiální sezóny přípravek při 
oddíle. Dne 20. 6. 2015 se turna-
je účastnilo hned 6 týmů. Mimo 
domácích TJ Dynamo Stružnice, 
loňského vítěze turnaje Arsena-
lu Česká Lípa, a též kvalitního 
účastníka soutěže mladších pří-
pravek okresního přeboru Čes-
kolipska z Nového Boru, se tur-
naje účastnily i týmy mladších 

V příštím roce to bude již 
70 let od doby, co pánové Jo-
sef Jánský, Václav Pícha a další 
v roce 1946 založili první oddíly 
kopané v Jezvém a ve Stružnici. 
Jelikož se jedná o velmi význam-
né výročí, plánujeme s bývalými 
ale i současnými hráči řádně 

přípravek FC Tempo Praha a FC 
Slovanu Liberec, který měl v tur-
naji hned 2 týmy (modří a bílí) – 
nutno podotknout, že naši hosti 
z Liberce přijeli na turnaj s o rok 
mladšími fotbalisty, kteří se ov-
šem oproti starším protihráčům 
nenechali v ničem zahanbit. 

Na turnaji bylo k vidění mno-
ho bojovných utkání, ve kterých 
si mladí fotbalisté nedarovali nic 
zadarmo. Přínosem pro účastní-
ky byl i turnaj v minihrách, ve 
kterém si hráči zahráli utkání 
např. jeden proti jednomu, dva 
na dva na 4 branky, na 4 branky 
z obou stran atd. Tyto „malé“ 
formy fotbalu pomáhají hráči 
rozvíjet orientaci na hřišti, po-

uctít památku zakladatelů ko-
pané. Vzpomeneme také na ty, 
kteří zde v minulosti působili 
a přispěli tak k udržení kopa-
né v naší obci. Termín oslav je 
předběžně plánován na sobotu  
25. 6. 2016. Přesný program 
bude ještě upřesněn. 

hl nikdo z mnoha přihlížejících 
diváků nevšimnout, čtvrtí a pátí 
o rok mladší hráči FC Slovanu Li-
berec – pro které však byl turna-
jový způsob starších hráčů veliká 
zkušenost a pořadí uzavřel tým 
z Nového Boru. 

Všem účastníkům děkujeme 
za předvedené výkony, divá-
kům za podporu a věříme, že 
všichni byli s průběhem turnaje 
spokojeni. Našim hostům z FC 
Tempo Praha a FC Slovanu Libe-
rec děkujeme, že i přes dlouhou 
cestu pomohli náš turnaj udělat 
kvalitnějším a zajímavějším pro 
všechny účastníky.

Za TJ Dynamo Stružnice
Martin Hamada 

ni je půjčit, aby se ozvali na tel. 
č. 777 077 766, nebo je zaslali na 
e-mailovou adresu ladislavkre-
men@seznam.cz. Jménem TJ 
Dynama Stružnice, o.s. Vám za 
pomoc předem děkuji. 

Ladislav Křemen, předseda TJ

turnaj mladších přípravek „tak trochu jinak“

Fotbalové kempy
Další z akcí pořádanou pod TJ Dynamo Stružnice byly fotbalové kempy 

zaměřené na přípravkové kategorie (6 – 11 let). Fotbalové kempy se konaly 
ve 2 termínech (20. – 24. července a 3. – 7. srpna), vždy od pondělí do pátku, 
zpravidla od 9 do 17 hodin. Kempy se konaly na hřišti v Jezvém, kde probí-
haly fotbalové tréninky a stravování, které nám poskytla restaurace „U Hu-
berta“ v Horní Polici – touto cestou bychom ji také rádi poděkovali. V rámci 
kempů však mladí sportovci navštívili i několik okolních sportovišť (bazén 
Česká Lípa, tělocvična Horní Police), užili si také pěší vycházky i cyklovýlet 
do Horní Libchavy a Manušic. Chod fotbalových kempů zajišťovalo celkem 
5 trenérů fotbalu, kteří se starali o vyvážený a zábavný sportovní program 
pro 23 dětí z celkem 5 fotbalových oddílů. 

Martin Hamada, TJ Dynamo Stružnice

70 let kopané ve Stružnici

Věříme, že naše činnost s mládeží se klubu postu-
pem času vyplatí a tato investice se do budoucna pro-
mítne i do dospělého fotbalu. Zároveň však hledáme 
asistenty trenéra do našeho rozšiřujícího se kolektivu, 
který nyní čítá již 25 dětí. Funkci nabízíme komukoliv 
s kladným vztahem k dětem a sportu zároveň. Zájem-
ci nechť kontaktují email hamismartin@gmail.com pro 
sdělení bližších informací.

Martin Hamada, TJ Dynamo Stružnice

HLeDá Se 
trenér
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Závěr malorážkové sezóny se vydařil

21. ročník běžeckého závodu 
Žandovská desítka se už připra-
vuje. Hlavní pořadatel TJ Spar-
tak Žandov ve spolupráci s Měs-
tem Žandov a dalšími sponzory 
Vás zvou na další sportovní klá-
ní. Termín je stanoven na ne-
dělní dopoledne 8. listopadu 
2015. Místem konání turistická 
chata TJ Spartak u koupaliště 
Žandov. Prezentace závodníků 

lesem po naučné stezce kolem 
Karlovských rybníků a po silnici 
zpět do cíle u turistické chaty. 
Na nejrychlejší běžce v každé 
kategorii čekají věcné i finanční 
ceny, bude odměněn i nejrych-
lejší Žandovák (Žandovačka), 
případně startující z nejbližších 
sousedních obcí. Pro všechny 
běžce je v cíli zajištěno boha-
té občerstvení. Na své si přijde 

je možná od 8:00 hod. Nejmen-
ší děti startují v 9:00 hod., hlav-
ní závod pro dospělé na 10 km 
startuje  v 11:30 hod. Přijít zabě-
hat si mohou děti od nejmlad-
ších kategorií do 5-ti let až po 
seniory v kategorii nad 70 let. 
Tratě jsou již tradiční: od 100 
m pro nejmenší děti až 10.000 
m pro dospělé. Trasa hlavního 
závodu vede po silnici a dále 

také doprovod závodníků i di-
váci. Závod za poslední roky 
získával mezi sportovci na obli-
bě, není výjimkou, že na startu 
se schází už více jak 200 běžců 
všech kategorií. Určitě bych při-
vítal vyšší účast domácích bor-
ců, nebo alespoň těch, co pravi-
delně potkávám běhat při svém 
tréninku.

Oldřich Slaměný

Pozvánka na běžecký závod Žandovská desítka

v disciplíně 60 ran vleže skonči-
la  na 6. místě. Všechny uvede-
né závody byly závody sledova-
nými, což znamená, že výsledky 
z těchto závodů jsou podklady 
pro vytvoření žebříčku repre-
zentace České republiky pro 
další rok. 

Šárka Hubená

Chtěla bych poděkovat Za-
stupitelstvu obce Stružnice za 
finanční podporu mé činnosti 
v letošním roce, díky které jsem 
mohla zkvalitnit svou sportovní 
výbavu a tím i přípravu na se-
zónu.

Michaela Širlová 
SSK Manušice

22. a 23. srpna se v Manuši-
cích uskutečnil Memoriál Libo-
ra a Gerty Kůrkových a zároveň 
Krajský přebor Libereckého 
kraje ve sportovní střelbě z ma-
lorážky. Michaela Širlová se 
umístila na 1. místech třípolo-
hových závodů v disciplíně 3x20 
(574 bodů) a 3x40 (1137 bodů)  
a zároveň se stala krajským pře-
borníkem. Následující víkend se 
konalo Finále Kontrolního zá-
vodu reprezentace v Plzni, na 
který se bylo potřeba nomino-
vat třemi závody, které probí-
haly již od května. V malorážce 
Míša předvedla dobré výkony, 
které podávala po celou dobu 
sezóny a s nástřelem 569 bodů 

se po finále umístila na 8. mís-
tě v disciplíně 3x20. Následující 
den byl závod ze vzduchových 
zbraní, kde Míša postoupila 
do finále ze 7. místa. Dle no-
vých pravidel se ve finále střílí 
od nuly. Míša prokázala, že se 
se svou současnou výkonností 
udržuje na nejvyšší úrovni stře-
leckého sportu a s přehledem 
v tomto závodě zvítězila.

V záři sezóna vyvrcholila Mi-
strovstvím České republiky, kde 
se v disciplíně 3x20 s výkonem 
571 bodů po finále umístila na 
5. místě a v soutěži družstev 
obsadila společně s Kateřinou 
Janouškovou a Bilguunza-
you Byambaa krásné 3. místo,  
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Inzerce

Poděkování Obci Stružnice
Vážené zástupkyně a vážení 
zástupci obce Stružnice,

tímto bych Vám chtěl vyjádřit své poděkování 
za Vámi schválenou podporu mého sportu. Přidě-
lená dotace mi pomohla zakoupit sportovní vy-
bavení, pokryla náklady na výjezdy do zahraničí, 
především na Mistrovství Evropy (Francie / Paříž), 
kde jsem mimo jiné reprezentoval i naši malou 
obec Stružnice. Dotace taktéž pokryla náklady 
na reprezentační soustředění, které nám po-
mohlo dostat se do užšího výběru na Mistrovství 
světa (Indonesie / Jakarta), což považuji za velký 
úspěch. Bez přidělené dotace by nejen výše uve-
dené akce byly pro mě uzavřené. Vážím si toho  
a jsem opravdu moc vděčný, že obec Stružnice 
byla ochotna takto vyčlenit finanční prostředky, 
a tím mi otevřít nové cesty a posunout mě tak ve 
sportovní kariéře. 

S úctou a přáním krásných dní
Milan Zítko


