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Sousedské setkávání v Radči
Tak jako v letech minulých
proběhlo v Radči poslední dubnový den pálení čarodějnic. Asi
padesátka účastníků si užila
tradiční vatru, opékaní buřtů
a malé občerstvení.
Díky skupince nadšenců se
společenský život v této malé
a donedávna především rekreační obci začal rozvíjet. Během
roku zde probíhá plno akcí:
den dětí, turnaje ve stolním tenise, zakončení prázdnin, cyklistický výlet, hezké je i půlnoční

Silvestrovské setkání u kapličky.
Na akcích se lidé sejdou, popovídají si, zasportují. Ve spolupráci s MěÚ Žandov bylo vybudováno dětské hřiště. Hřiště
je veřejným prostranstvím pro
konání většiny akcí i pro vyžití
dětí v doprovodu rodičů i prarodičů v období mezi akcemi.
Letos je v plánu stavba pergoly
k posezení, opět za účasti radečských obyvatel. Největším
společenským setkáním jsou
Radečské slavnosti konané

v červnu, letos již šesté v pořadí. V únoru letošního roku založila většina občanů spolek, pod
jehož záštitou by se měly v obci
akce konat. Za finanční pomoci
MěÚ Žandov byla zakoupena
budova bývalé školky v přírodě, kterou bychom si chtěli
opravit a zřídit zde „kulturní
centrum obce“. Nemáme totiž
místo, kde by se lidé po celý
rok mohli scházet, vyřešit, co
je trápí. Člověk nežije sám. Žije
v prostředí, které by měl po-

moci zušlechťovat. Proto každoročně provádíme v březnu
úklid obce, staráme se o předzahrádky, chalupy a chtěli bychom, aby naše obec byla krásnější, aby se v ní dobře žilo. Ale
samo se nic neudělá ani nezorganizuje.
Poděkování proto patří manželů Leyovým, Svobodovým,
Papežovým, Tomkovým, Nitschovým, Šilhavým i paní Haškové a panu Záhorovi.
Hana Nádraská, Radeč

Spadlá zeď v Horní Polici opět „slaví“ • Ruský hrob v Dolní Libchavě
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Masopust ve Velké Bukovině
Jako již tradičně každým rokem se letos 7. března konalo
masopustní veselí ve Velké Bukovině. Nádherné maškary se
scházely u hasičské zbrojnice,
kde bylo připraveno první občerstvení pro účastníky. Mimo
jiné byly k ochutnání výtečné
koláče, svařák pro zahřátí a gulášek. Masopustní průvod zamířil jako vždy z Velké Bukoviny
na Karlovku, odtud do Malé
Bukoviny a zpět do Velké Bukoviny. Velké poděkování patří

občanům, kteří připravili příjemné a chutné pohoštění pro
putující maškary. Unavené cestou svezl p. Míra Kotouč na stylově vyzdobeném traktoru, za
což mu rovněž patří velké díky.
Zábava všech přítomných vydržela až zpět do Velké Bukoviny,
také počasí se velmi vydařilo
a tak nezbývá, než se těšit opět
za rok na jistě ještě početnější
přehlídku masopustních masek.
Jiřina Kavková

Ruský hrob v Dolní Libchavě
Uprostřed lesa táhnoucího
se podél trati od České Lípy
do Stružnice po pravé straně
se mimo cesty nachází mělká
plocha bývalé pískové jámy,
místa, kde si pro různé potřeby
těžili obyvatelé okolních obcí
písek. Podobných jam je v okolí
ještě několik.
Toto místo se stalo pohřebištěm 39 osob, vojáků zajatců,
snad všech národností tehdejšího Sovětského svazu. Hrob byl
po válce vyznačen obrubníky
a upraven s povrchem uhrabaného písku.
Z dochovaného hlášení ze
šetření zajišťovaného Sborem
národní bezpečnosti dle požadavku repatriačního oddělení ministerstva ochrany práce
a sociálního zabezpečení ze
14. května 1946 vyplývají jistá
zjištění. Šetření bylo prováděno až rok po válce a bylo za-

bezpečeno na základě ústních
informací, takže neposkytuje
všechny potřebné údaje.
Předně se v něm uvádí, že
mezi 20.–28. dubnem 1945 procházelo denně až 350 zajatců
na pochodu údajně po trase
Litoměřice – Úštěk – Kravaře –
Zahrádky – Česká Lípa – Dolní
Libchava – Stružnice – Benešov
n. Pl., směrem k Děčínu.
Dále je zde uveden celkový
počet zajatých vojáků, kteří po
této trase prošli během sedmi
dnů. Je to prosté vynásobení,
takže vyšlo 2450 lidí. Bohužel
nevíme zatím nic o jejich původu, krom toho, že to měli být
zajatci ruské národnosti. Pravděpodobným zdrojem tohoto
seskupení z oblasti Litoměřicka
by mohla být podzemní továrna Richard, ale odtud byla většina nucených dělníků stažena
do Terezína. Dále by se mohlo

Emeritní historik českolipského muzea Mgr. Smejkal přednáší
28. dubna ve Stružnici o konci války na Českolipsku

Vycházka k ruskému hrobu 5. 5. 2015 pod vedením Mgr. Smejkala

jednat o další přesunování lidí
např. z tábora Gross-Rosen ve
Slezsku, či snad táborů na severní Moravě. Zdejší vězni byli
hnáni směrem západním již
v březnu 1945.
Také konec pochodu je nejasný. V historiografii Děčínska
z té doby jsem stopy po tak velké skupině lidí nenašel. Zmizela
ještě někde dále, ale kde?
Z policejního hlášení vyplývá,
že patrně první z těchto skupin
byla v zoufalém zdravotním
stavu a při nocování na okraji Dolní Libchavy zde zůstalo
oněch 39 osob zemřelých na tyfus. Pohřbeny byly nejdříve na
zahradě domu čp. 116 a údajně,
podle uvedeného hlášení, prý
poslední z pochodů musel tyto
mrtvé vykopat a na hospodářských vozech byli převezeni na
dnešní místo.
Patrně roku 1975 jsem při
ověřování válečných hrobů pro

nějaké úřední hlášení navštívil také Jezvé, kde byl jeden
vojenský hrob v rohu hřbitova. Při této příležitosti jsem se
dozvěděl, že za hřbitovní zdí
je údajně pohřbeno dalších padesát lidí. Vícekrát jsem o tom
neslyšel.
Nyní, když před sebou máme
další zjištění o hrobu dolnolibchavském, objevuje se záhada
údajného hrobu u Jezvé znovu.
Mohlo by jít o zemřelé z pokračování těchto pochodů z dubna
1945? Pokud byl zdravotní stav
těchto lidí tak špatný, že v Dolní Libchavě zemřelo 10 % jejich
stavu, tak je pravděpodobné,
že tyto události měly své pokračování. Nic o tom nevíme,
žádné další hlášení ve své době
nebylo přijato nebo se nedochovalo. Každé nové zjištění
tak přináší další otázky a dost
možná neřešitelné.
Ladislav Smejkal
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Zábavné odpoledne pro seniory
I v letošním roce obec Velká
Bukovina uspořádala 18. 4. 2015
pro seniory (a nejen pro ně)
zábavné odpoledne v hostinci
„U Karbouse“, kde měli možnost posedět při dobrém občerstvení a hudbě. Sice se bohužel
letos nesešlo mnoho účastníků,
ale nemělo to pražádný vliv na
kvalitu zábavy a spokojenost

zúčastněných. Paní Janička Kopčanová opět napekla výtečné
dorty a k tanci i poslechu zahrál skvělý hudebník p. Jeníček
Macháček. Odpoledne všem
přítomným zpříjemnilo také
vystoupení děvčat ze žandovského kroužku aerobiku pod
vedením paní Martiny Kupcové. Setkání se vskutku vydařilo

a zábava pokračovala i po skončení programu, což byla nejlepší
odměna pro pořádající. Litovat
mohou skutečně pouze ti, kteří
se nezúčastnili. Při příležitosti
tohoto setkání poděkovali zástupci obce panu Jaroslavu Pokornému za jeho dlouholeté,
obětavé a vynikající vedení kroniky obce, za což mu byl předán

věcný dar. Ještě jednou velké
díky, pane Pokorný, za Vaši dosavadní skvělou práci pro obec.
Jiřina Kavková

Spadlá zeď v Horní Polici opět „slaví“
Vážení čtenáři RZ,
nechtěl bych být označen za
stálého rejpala a stěžovatele,
ale musím Vám sdělit to, co mne
(kromě jiných věcí v naší krásné vlasti) trápí a štve. Z médií
se dozvídáme, kolik finančních
prostředků navíc letos dostávají
jednotlivé kraje na opravy silnic
a mostů, včetně silnic II. a III.
třídy. V mém článku otištěném
v Českolipském deníku 4. 11.
2014, který zde přikládám, jsem
se vyjádřil, že doufám, že se
nebude v roce 2015 slavit další
výročí spadlé a neopravené zdi.
Mýlil jsem se, protože letos prý
se na opravu spadlé zdi zpraco-

vává projektová dokumentace
a realizace prý proběhne v závislosti na finančních prostředcích kraje v roce 2016! Tedy po
4 letech od jejího zřícení! KSSLK
nezajistila ani provizorní zazdění spadlého místa, které vesele zarůstá a hrozí další sesuv.
O pár metrů zpátky v zatáčce
u výjezdu z mostu je stejnou
dobu spadlé a neopravené zábradlí – uražený patník a dvě
pole trubek. Doufám, že na
tuto opravu nebude KSSLK také
zpracovávat projekt! Možná se
s opravou čeká na to, až se tam
někdo zabije.
Lubomír Šulc

Vážení čtenáři Regionálního
zpravodaje,
dovolte, abych v několika
větách reagovala na naši v médiích známou spadlou zeď za
přejezdem u ČD v Horní Polici.
Jak jistě všichni víte, v současné
době není vůbec lehké jak administrativně tak časově připravovat jakýkoliv projekt. V první
řadě se k přípravě projektové
dokumentace vyjadřuje stále
více správců sítí, organizací
a státních institucí, což se časově prodlužuje. V druhé řadě
musí být vlastník na projekty
finančně připraven. Dále jsme
svazováni zákonem o veřejných

zakázkách č. 137/2006 Sb., který
je již několikráte novelizován.
Na dodavatele projektových
dokumentací i na samotné stavební firmy děláme poptávková či výběrová řízení. V případě
spadlé zdi se jedná o stavební
práce za cca 8 mil korun. To
znamená, že vše musí probíhat
dle zákona č. 137/2006 Sb. A to
bohužel nelze vyřešit za dva
nebo tři měsíce. Tím se samozřejmě nechci zastávat vlastníka opěrné zdi tj. Libereckého
kraje.
Marie Matysová,
OÚ Horní Police
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Informace z OÚ Horní Police
Vážení spoluobčané,
rádi bychom Vás v tomto
článku informovali o právě
proběhnutých, probíhajících či
zrovna připravovaných stavebně-technických akcích Obecního
úřadu Horní Police. Věříme, že
tento článek přispěje k Vaší větší informovanosti.
Zateplení budovy
základní školy
Snaha o zateplení objektu
školy na kopci začala již před
rokem 2010 vypracováním energetického auditu budovy. Dotační titul Zelená úsporám, kvůli
kterému tento audit vznikl, se
však potýkal s mnoha problémy,
což vyvrcholilo naší snahou postupně rekonstruovat budovu
a snižovat tepelné ztráty z jiných, i když výrazně nižších,
dotačních prostředků. Tímto
způsobem došlo v několika po
sobě jdoucích letech k výměně
velké části oken (západní strana budovy + chodby). Vzhledem k těmto úpravám jsme
v loňském roce aktualizovali
energetický audit budovy. Dále
byl zpracován projekt celkového zateplení školy. Na základě
tohoto projektu bylo letos zažádáno z výzvy Státního fondu
životního prostředí o dotaci na
celkovou minimalizaci tepelných ztrát objektu. Tato žádost
byla ministerstvem akceptována
a nyní čekáme na rozhodnutí
o přidělení dotačních prostředků. Pokud půjde vše dobře,
mohla by být škola zateplena
ještě v tomto kalendářním roce.
Avšak vzhledem k tomu, že se
jedná o poslední výzvu tzv. starých operačních programů (nové
jsou očekávány v nejbližší době),
musí být případné dotační peníze proinvestovány do konce
letošního roku, což může lehce
ohrozit jakákoliv předem nepředvídatelná či neodhalitelná
závada, např. v projektové části.
O postupu v této záležitosti vás
budeme i nadále informovat.
Anketa o kanalizaci
Jak jistě všichni občané Horní Police vědí, probíhala v obci

koncem loňského roku anketa, ve které jsme žádali občany
o vyjádření, jakým způsobem
hodlají v budoucnu likvidovat
odpadní vody ze svých domácností. V této anketě jsme podrobně popsali celkem tři možnosti, které jsou možné (žumpa
s vývozem, čistička či napojení
na plánovanou kanalizaci).
Obecnímu úřadu se vrátily zpět
přibližně 2/3 rozdaných lístků.
Před několika týdny proto byly
do nemovitostí, které se ještě
nevyjádřily, doručeny nové anketní lístky. Nemovitosti, které
se ani nyní k plánovanému způsobu nakládání s odpadní vodou nevyjádří, budou za tímto
účelem osobně navštíveny pracovníky obecního úřadu s cílem
zjistit pro obec tolik potřebný
názor. Po analýze zjištěných
údajů bude obec Horní Police
jednat s vlastníkem stok (SVS,
a.s.), s jejich provozovatelem
(SčVaK, a.s.) a s projektanty
o dalším postupu v otázce plánované kanalizace v obci. O celkovém výsledku ankety vás budeme informovat v příštím čísle
Regionálního zpravodaje.
Opravy místních
komunikací
Na jaře letošního roku došlo
k opravě místní komunikace Na
Vyhlídce v délce cca 100 m. Do
této části komunikace byl navezen frézovaný asfalt, jehož povrch byl následně zhutněn. Tím
došlo k výspravě komunikace
v celé její šíři. Děkujeme všem
občanům za trpělivost při překonávání dopravného omezení,
které tato akce způsobila. Za
pomoci odborné firmy byl také
proveden zástřik výmolů v místní komunikaci vedoucí ze Stoupna do Radče. Ve snaze o opravu
povrchů komunikací budeme
pokračovat i dále. V nejbližší
době by měla být věnována pozornost ulici Školní a další části
ulice Na Vyhlídce.
Oprava části zámku
V letošním roce se obci podařilo získat dotaci ve výši 150.000
Kč na nutné opravy budovy hor-

nopolického zámku. Spoluúčast
obce na této akci je cca 10%. Naplánována je hydroizolace vnější zdi hlavní budovy, a to v místech, kde jsou výstavní místnosti
a sociální zařízení. Základy budou obnaženy, vyčištěny, opatřeny nopovou fólií a patřičným
drenážním systémem. Vše bude
probíhat za dohledu Národního
památkového ústavu a archeologů z českolipského muzea.
Informační systém
sms zpráv
V minulosti bylo zavedeno
posílání sms zpráv s informacemi o dění v naší obci. V současné
době není tento systém příliš využíván, a to ze dvou důvodů. Za
prvé klademe mimořádný důraz
na to, aby byly veškeré důležité
informace zveřejněny na všech
obvyklých vývěsních místech,
včetně internetových stránek
obce a účtu obce na stránkách
Facebook s tím, že ty nejdůležitější informace jsou zároveň
vyhlašovány pomocí veřejného
rozhlasu a doručovány do všech
domovních poštovních schránek. Pokud v některé části obce
nelze místní rozhlas slyšet, je
možnost pro jednotlivé objekty
zapůjčit domovní hlásič. Na OÚ
je k dispozici k zapůjčení 5ks.
Druhým důvodem pro omezení
služby rozesílání informačních
sms zpráv je výrazná finanční
nákladnost. Vzhledem k tomu,
že obecní rozhlas je v některých
místech obce hůře srozumitelný,
hledáme nyní cestu, jak pomoci
informovanosti občanů opětovným podpůrným rozesíláním
sms zpráv s mnohem nižšími
náklady, než kterými jsme byli
zatíženi doposud.
Veřejná prostranství
V současné době se v obci
také velmi zamýšlíme nad změnou úpravy veřejných prostranství. Jedná se zejm. o náměstí
Odboje, prostor před samoobsluhou a park Boženy Němcové.
Za tímto účelem již byl zpracován dendrologický průzkum
dřevin v parku. V další části
bude následovat tvorba studie

revitalizace obecních prostranství, a to zejm. s ohledem na
bezpečnost dopravy, zlepšení
stavu zeleně v obci a zlepšení
dopravního značení.
Přechod k základní škole
V loňském roce získala obec
dotaci na projektové práce týkající se vybudování bezpečného
přechodu přes komunikaci II/262
k základní škole. Po důkladném
posouzení všemi zainteresovanými orgány (Krajská správa
silnic, Policie ČR, stavební úřad,
odbor dopravy, projektant,
obec) bylo dospěno k záměru
umístit přechod v těsné blízkosti
křižovatky s místní komunikací
k základní škole na kopci. Přechod zde bude umístěn až po
nezbytných terénních úpravách
tohoto místa. Dotační prostředky loňského roku pokryly náklady na pořízení projektové dokumentace k územnímu řízení.
V letošním roce bychom rádi
pokračovali rozšířením této projektové dokumentace tak, aby
mohla sloužit jako podklad pro
stavební povolení. V souvislosti
s tímto bude také následovat
předpříprava možného rozšíření viaduktu u zámku o prostor
pro pěší s návazností na nově
zbudovaný přechod.
Doplnění veřejného
osvětlení
V minulých měsících došlo
k výměně některých svítidel veřejného osvětlení, neboť jejich
technický stav nebyl již nadále
způsobilý k používání v rámci
osvětlovací soustavy. Na žádost
občanů došlo také k rozšíření
soustavy veřejného osvětlení
o několik světelných bodů. I nadále se snažíme velmi aktivně
připravovat na celkovou rekonstrukci veřejného osvětlení.
Stavba sjezdu do
lokality Na Pískách
V první polovině letošního
roku získala obec dotaci na vybudování sjezdu ze silnice II/262
do lokality Na Pískách. Sjezd
bude zbudován v místě s patřičnými rozhledovými parametry
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silničního provozu. Tímto dojde
k bezpečnému propojení hlavní silnice s místní komunikací,
kterou obec vybudovala v roce
2014. Část sjezdu bude asfaltová, napojení na místní komunikaci bude prozatím provedeno
se štěrkovým záklopem. Důvodem je plánovaná výstavba
v této lokalitě a snaha ochránit

nově budovanou komunikaci
od negativních účinků nadměrného výskytu těžké techniky.
V rámci budování sjezdu dojde
též k přeložce dálkových kabelů společnosti O2. V lokalitě Na
Pískách jsou již 2 poslední volné
pozemky.
Opravy obecních bytů
Obec i nadále pokračuje
v postupné rekonstrukci obec-

ních bytů v č. p. 103. Na přelomu
let 2014 a 2015 došlo k částečné
výměně oken a k celkové rekonstrukci 1 volného bytu. V letošním roce je plánována rekonstrukce druhého bytu, výměna
dalších oken a dle finančních
možností obce i částečná oprava střechy, zejm. úžlabí s doplněním odvodňovacího systému
střechy.

2/2015
Žádáme naše spoluobčany
o maximální shovívavost, příp.
i relevantní pomoc při realizaci výše uvedených záměrů.
Finanční situace obce není ani
nadále výrazně pozitivní, ale
naší snahou je i nadále investovat do věcí přinášejících úsporu
finančních prostředků či zkvalitňujících život v naší obci.
Jiří Blekta a Marie Matysová

Informace ze Žandovské radnice
Dokončené, rozpracované a chystané projekty města Žandova

Odkanalizování ulic města – Kanalizace ulice Potoční a Studniční – město Žandov dokončilo výstavbu splaškových kanalizačních stok v ulici Potoční
a Studniční. V současné době
jsou stoky z důvodu dotační
podpory ve výši 1,6 miliónů Kč
z Libereckého kraje v majetku
města. Pro provozování kanalizačních stok byla uzavřena
nájemní smlouva se SVS Teplice
a.s. a SČVK Česká Lípa, protože
město nevlastní licenci na provozování vodního díla. Vlastníci
přilehlých nemovitostí byli informováni, že jim již nic nebrání
v napojení jejich kanalizačních
přípojek. S ohledem na velkou
administrativní i stavební náročnost patří všem zúčastněním
na zhotovení díla velké díky.
Neocenitelná je i pomoc úředníků zdejšího stavebního úřadu,
kteří v maximální možné míře
napomáhají vlastníkům nemovitostí se složitou úředničinou
a předpřipravili nezbytné žádosti a formuláře pro stavebníky přípojek. Dále chceme občanům poděkovat za toleranci při
provádění zejména výkopových
prací, při kterých docházelo
k částečným dopravním omezením. Současný stav povrchů
komunikací je ve většině částí
uveden minimálně do původního stavu. Avizované nové zpevněné povrchy komunikací v ulici
Potoční a Studniční plánujeme
až po připojení všech kanalizačních přípojek a také po koordinaci se správcem Vrbového toku
z důvodu obnovy zábradlí.
Současně s tímto dílem byla
stavebně dokončena dešťová

stoka v ulici Studniční, která je
přípravou pro odkanalizování
celého náměstí a dešťových svodů v této ulici, navíc bude využita i pro napojení dešťové kanalizace z ulice Kostelní. Tato větev
dešťové kanalizace byla v měsíci
květnu projekčně dokončena.
Město tím reagovalo na vyvolanou a připravovanou investici
SVS Teplice a. s. „Rekonstrukci
vodovodu v ulici Kostelní“. Při
této rekonstrukci bude prakticky celá ulice Kostelní postupně
rozkopána. Akci bychom chtěli
provádět současně se SVS Teplice a koordinovat tak nejen výměnu zastaralých inženýrských
sítí, ale také položení nové zmiňované dešťové stoky včetně
nových povrchů komunikace
a parkových úprav před kostelem. Předpoklad výstavby je
v roce 2016. Při realizaci díla
současně s SVS Teplice a.s.,
ušetříme nejen za část úpravy
povrchů komunikací, ale také
za platbu tzv. “deštného“. Na
vysvětlenou město Žandov
zatím jakožto zřizovatel škol
platí v současné době SČVK
Česká Lípa za dešťové vody,
které naprší na střechy Základní
a mateřské školy Žandov nemalé finance.
Dalším dokončeným dílem je
zrekonstruovaná betonová dešťová kanalizace v ulici Potoční
o průměru 600 mm v délce 45
mb, která byla v havarijním stavu.
Kanalizační stoky N (Náměstí),
M (ulice Mlýnská) a Volfartická
ulice: stoky máme zkolaudovány a jsou uzavřeny smlouvy
o provozování se SČVaK Čes-

ká Lípa. Vlastníci přilehlých
nemovitostí byli informováni
o možnosti připojení. Někteří
již své přípojky mají dokončeny. Vlastníci nemovitostí v ulici
Volfartické mají administraci
náročnější z důvodu dodatečného stavebního povolení stavby, kde na rozdíl od ostatních
ulic musejí žádat stavební
úřad i o vydání kolaudačního
rozhodnutí. Všechny tyto projekty jsou jistě ku prospěchu
našeho životního prostředí a zvýšení běžného standardu v obci.
Nicméně a to je finanční stránka věci, pro některé občany
znamená neočekávaný, zvýšený
výdaj v podobě financování své
kanalizační přípojky.
Rekonstrukce Kanalizace v ulicích Děčínská, Osvobození
a Pod Dubovkou: tato stavba
nebyla v režii města Žandova.
Investorem díla byla SVS a. s.
Teplice. Město v rámci možností
dohlíželo na uvedení povrchů
do původního stavu ve všech
uváděných ulicích. Co nás nejvíce těší je, že se podařilo kompletně zrekonstruovat v celé šíři
dotčenou část stavbou v ulici
Pod Dubovkou, kde náklady
města nepřesáhly 100 tisíc Kč,
vše ostatní uhradil investor díla.
V ZŠ Žandov jsou dokončeny venkovní zahradní úpravy
a zpevněné plochy pod herními prvky, které škola získala
z dotace LAG Podralsko. Mimo
jiné se jedná o betonové dlaždice pro hru zahradní Člověče,
nezlob se; zahradní kuželky
a zahradní šachy.
Zastupitelstvo schválilo vypracování projektové dokumen-

tace na objekt mateřské školy
Žandov. Úkolem projektu bude
nejen realizace úspor obdobně
jako u ZUŠ, ale také modernizace a rekonstrukce vnitřních
instalací, které slouží s drobnými úpravami od 80 let. Poměrně zásadním bude i rozhodnutí
a navržení dispozičního řešení
se zakomponováním tělocvičny
lepších parametrů. Po zpracování projektu stačí už „jen“ zajistit potřebné finance na realizaci, což bude znamenat vyčkat
na vhodný dotační titul. Dle
doposud známých dotačních
titulů to bude úkol nelehký.
Zvažovaná varianta je i etapizace díla.
ZUŠ Žandov – realizace úspor
energií. Stavba je dokončena.
Přes veškeré komplikace a trápení se zhotovitelem byl termín
dokončení díla vůči poskytovateli dotace dodržen a včas předán. Došlo nejen k provedení
zateplení a výměně všech výplní
otvorů, ale také k modernizaci
všech vnitřních prostor objektu
doslova od sklepa až po půdu.
Velkým přínosem by měla být
úspora energií za vytápění
nejen díky zateplení, ale také
s přispěním elektronické regulace hlavic každého topného tělesa. Bezpečnější je jistě
nové schodiště k tanečnímu
sálu v budově č.p122. Původní
strmé schody byly vybourány.
Zrekonstruovány jsou všechny
vnitřní instalace, sociální zařízení, modernizována svítidla
včetně nouzového osvětlení,
elektronického zabezpečovacího systému, vnitřní datové
sítě. Ve všech prostorech jsou
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položeny nové podlahové krytiny (dlažby, PVC lina, koberce).
Repasí prošly i všechny stávající
kazetové dveře, modernizací
a obnovou prošlo i vnitřní vybavení nábytkem (např. přebroušení, nátěry a lakování
lavic, montáž nových regálů
a podobně). Většinu z těchto
kompletačních vnitřních prací provedli v zimních a jarních
měsících zaměstnanci MÚ Žandov, kteří tím ušetřili městu
nemalé finanční prostředky.
Mimo jiné v ZUŠ Žandov našlo
své nové zázemí „Malé divadlo
Žandov“. Zde se přímo nabízí
známá zkratka MDŽ, na kterou
mnozí v jiné souvislosti dodnes
s nostalgií vzpomínají. Impulsů pro přesun zázemí divadelního spolku z prostor Koruny
do prostor ZUŠ je více. Jednak
historická tradice loutkového
divadla v Žandově, dohledání
některých původních loutek
z bývalé loutkové scény a potřebnost stabilního zázemí pro
hraní loutkových her. Dalším
podnětem je vzrůstající aktivita činoherního divadelního
spolku pod vedením principála
Mgr. Krejčího, který je mimo
jiné vlastníkem mnoha loutek
a přímo divadlem žije. Je zde
i určitá propojenost loutkového
divadla s uměleckým zaměřením školního zařízení, v němž
bude a kdoví zda nevznikne
další kroužek pro děti. Jedno
činoherní reprízované představení již v ZUŠ proběhlo v měsíci
dubnu. Dle našeho názoru velmi povedené a zábavné s bezvadnými hereckými výkony
hostujících herců i mnoha Žandováků. Až se trochu „zabydlí“, můžete se v ZUŠ těšit nejen na malou činohru, ale i na
pravidelná divadelní loutková
představení pro děti i dospěláky. I přes tato „škatulata“ bude
divadelní spolek pro činoherní
premiérová a velká představení
využívat prostor multifunkčního sálu v Koruně. Sledujte plakáty, případně se registrujte do
SMS InfoKanálu města Žandova
a nenechte si ujít senza zábavu,
spojenou třeba i s prohlídkou
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opravených prostor ZUŠ Žandov.
V současné době probíhá realizace několika dalších dotačních projektů. Město uspělo
v dalších dotačních žádostech
z Operačního programu životního prostředí. Jedná se o:
Revitalizace alejí v Žandově
– projekt se týká obnovy alejí
a veřejných prostranství před
hřbitovy v Heřmanicích, Valteřicích a na Radči. Uvedený
program dotačně podporuje
pouze obnovu zeleně (kácení,
ořezy a výsadby stromů a keřů,
mulčování, a založení nových
travnatých ploch). Z finančních
prostředků města bude součástí
realizace i stavební oprava propustku se zábradlím pod cestou
ke hřbitovu v Heřmanicích, včetně parkovacích stání u hřbitovů
ve Valteřicích a Heřmanicích
a rekonstrukce všech přístupových cest ke všem třem hřbitovům. Do budoucna plánujeme
osazení laviček, odpadkových
košů. Rekonstrukci cest a osazení mobiliáře plánujeme provést za pomoci vlastní techniky
a zaměstnanců MÚ Žandov.
Neutěšený stav hřbitovní zdi
Heřmanice, Valteřice a vstupní
zvoničky ve Valteřicích chceme
z důvodu celkové obnovy a rozsahu prací řešit dodavatelsky.
Bourání zdí z důvodu úspor
plánujeme se zaměstnanci
a technikou města.
Obnova historického sadu
a štěpnice Radeč – Projekt řeší
obnovu sadu. Stávající náletové
dřeviny byly vykáceny a odstraněny pařezy, původní ovocné
stromy v maximální možné míře
zachovány, ošetřeny ořezem.
Z těchto stromů mohou být
v následujících letech odebírány tzv. štěpy na roubování. Vysazeny jsou nové různodruhé
ovocné stromy (třešně, višně,
hrušně, slivoně, ořešáky a další), doplněny do pravidelného
sponu včetně nového oplocení
(akátové kůly, plaňky přírodní půlkulatina) a vysetí nových
travnatých ploch. Vše dle požadavků agentury ochrany
a krajiny přírody. Celková revitalizovaná plocha sadu je více
jak 1 hektar. V rámci projektu

a z důvodu budoucího lepšího
přístupu k údržbě sadu (velký
sklon terénu) město odkoupilo od soukromých vlastníků
přístupové cesty. Tímto jim děkujeme za jejich vstřícnost při
jednáních.
Svoz bioodpadu z města Žandova – V rámci tohoto dotačního projektu jsme pořídili
nákladní vozidlo IVECO s kontejnerovým nosičem. Součástí
projektu je 8 kontejnerů různých typů na svoz bioodpadu.
Automobil byl dodán zatím se
třemi kontejnery. Již je prováděn odvoz travní hmoty převážně z veřejných prostranství
města a pozemků města na
bioplynovou stanici do Velké
Bukoviny. Ostatní kontejnery
budou dodány později, z důvodu velkého odbytu kontejnerů
nestačí je výrobci kontejnerů
vyrábět.
Z důvodu neúspěšné žádosti podané o dotaci v loňském
roce na Ministerstvo pro místní
rozvoj na rekonstrukci kapličky
na Velké Javorské a avízu o vyhlášení podobného titulu i na
tento rok kompletujeme dokumentaci a aktualizujeme ji pro
opětovné podání.
Zastupitelstvo města také
schválilo vítězného dodavatele
na prodloužení vodovodního
řadu na Radči financovaného
z rozpočtu města. Dílo provedeme jako zkušební projekt
společně v kooperaci se SČVK
Česká Lípa (odborné montážní práce na vodovodním řadu,
včetně revizí, proplachu atp.)
a svépomocí zaměstnanci MÚ
Žandov zemní a výkopové práce technikou města.
Koupaliště SLUNCE Žandov –
po posledním nájemci zůstalo
koupaliště v neutěšeném stavu.
Jednak způsobeno malou údržbou sečených ploch a spíše neaktivitou nájemce, ale také každoročním poškozováním nejen
travnatých ploch a oplocení divokými prasaty. Také dožívající
zařízení celého areálu (odlupující se dlažba okolo obou bazénů, shnilé a potrhané oplocení, prohnilé fošny podlahy
a zkorodovaná konstrukce terasy, zastaralé sociální zařízení
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atp.) nepřidá na jeho atraktivitě. Areál by si jistě zasloužil
zpracování rozsáhlejšího projektu obnovy a modernizace.
Nicméně pro tuto sezónu bylo
rozhodnuto z důvodu přístupu
loňského nájemce a poměrně
dostatečného počtu zaměstnanců města podpořených
Úřadem práce provozovat koupaliště ve vlastní režii. Od jara
byly započaty postupné práce
spojené s odstraněním náletových dřevin, ořezy dřevin,
odbourání rozpadlých schodů,
modulace terénu, dosypání
zemin, úprava ploch rotačními bránami, pohrabání, osetí
travním semenem, zaválcování, odebrání zeminy v tloušťce
30 cm mezi malým a velkým
bazénem pro vytvoření pískové pláže, osazení obrubníků,
pokládka geotextilie, navážení
bílého písku pro vytvoření pískové pláže, demontáž a odstranění stávající dlažby, vyčištění
šachet, repase vypouštěcích
ventilů, výroby a osazení betonových poklopů šachet, demontáž stávajících shnilých fošen a očistění konstrukcí terasy,
demontáž oplocení. Čas letí, do
spuštění sezóny nám zbývají
úpravy povrchů okolo bazénů,
částečné opravy stěn bazénů
a samozřejmě napuštění. Teď
jen ať zasetá tráva roste. Režim dohledu a provozu na
koupališti bude pro tento rok
ve stejném duchu jako v předchozích letech, tzn. vstup
zdarma, koupání na vlastní
nebezpečí, sociální zařízení
bude po dohodě s vlastníkem
autokempu využíváno zmodernizované v areálu kempu,
sekání ploch a úklid areálu provedeme zaměstnanci města.
Do konce roku budeme chtít
zrealizovat nátěry konstrukcí
a pokládku nových fošen na terasu a dále nové dřevěné oplocení, abychom zabránili škodám
od černé zvěře. Z uvedených
důvodů prosíme, mějte pochopení a trpělivost pokud do některých částí v areálu bude
omezován vstup. Tato omezení
budou činěny z důvodů probíhajících prací především v rámci Vaší bezpečnosti, případně
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nově osetých nebo opravovaných plochách. Přes tyto všechny plánované práce by si areál
koupaliště zasloužil kompletní
rekonstrukci bazénů, sociálních
zařízení, abychom zlepšili kvalitu nabízených služeb.
Zakoupení autoplošiny MULTICAR – dosah 18 m, plošina zakoupena pro větší bezpečnost
zaměstnanců při správě a údržbě veřejného osvětlení, při ořezech stromů, při čištění žlabů,
údržbě bytového fondu apod.
V této fázi je zaškolena posádka pro potřebu města a plošina

tak již využívána. Do budoucna, v případě časové možnosti
a po stanovení ceny, bude možný s obsluhou i její pronájem.
Podpora zaměstnanosti – jak
jsme u konkrétních projektů zmínili, i tento rok město
Žandov zaměstnává 15 občanů Žandovska podpořených
Evropským sociálním fondem,
kteří se starají nejen o běžný
úklid, úpravu, údržbu zeleně
a čistotu města, ale také provádí i odborné práce. Jistě jste
je v ulicích nepřehlédli. Kromě
mužů je zde i několik žen, které
se umí s křovinořezem ohánět

stejně obratně. Velkým přínosem jsou kmenoví zaměstnanci
úřadu, kteří jsou postupně zaškolováni jako strojníci techniky a získávající další odbornost.
Začíná se nám tvořit celkem
slušná technická četa s patřičným vybavením. Za tyto odvedené práce všem touto cestou
děkujeme.
Na závěr Vás zveme na žandovskou Svatoantonínskou pouť
dne 13. 6. 2015 a paní Janďourková potvrzuje, že se máte na
co těšit.
Michal Beň a Zbyněk Polák

SMS InfoKanál města Žandova
Vážení spoluobčané, město
Žandov Vám tímto nabízí bezplatný, jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých
informací o dění ve městě. Ve
snaze zajistit větší informovanost jsme zahájili provoz
SMS InfoKanálu města, který
umožňuje zasílání důležitých
informací na zaregistrovaná
čísla Vašich mobilních telefonů
v krátkých textových zprávách
(SMS).
Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:
• plánovaných přerušeních dodávek energií a vody
• uzavírkách místních komunikací
• termínech mimořádných svozů odpadu
• konání kulturních a společenských akcí
• a další užitečné informace
spojené se životem ve Vašem
městě?
Zajistěte si tyto informace tím,
že se ZAREGISTRUJETE! Jak?
1. online nebo 2. SMSkou nebo
3. osobně na Infocentru města

Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře
na webových stránkách města,
hledejte obrázek na úvodní
straně webu. Nebo se registrujte přímo na tomto odkazu:
www.infokanal.cz/cweb/reg/
ZANDOV. Pomocí registračního
online formuláře můžete svou
registraci později upravit nebo
registraci zrušit.
Jak se zaregistrovat pomocí
SMS? SMS napište, prosím, ve
tvaru dle Vašeho bydliště:
• bydlíte-li přímo v Žandově,
SMS je pro Vás ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
ZANDOV ULICE CISLOPOPISNE
• pro obyvatele Dolní Police
platí tento tvar SMS:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
DOLNI POLICE CISLOPOPISNE
• jste-li z Heřmanic, SMS pište
ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
HERMANICE CISLOPOPISNE
• pro obyvatele Novosedla je
platný tvar SMS:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
NOVOSEDLO CISLOPOPISNE
• bydlíte-li ve Valteřicích, po-

šlete SMS ve tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
VALTERICE CISLOPOPISNE
• obyvatelé části Radeč, pište
SMS:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
RADEC CISLOPOPISNE
• je-li Vaším bydlištěm Velká
Javorská, registrujte se SMS ve
tvaru:
REGISTRUJ JMENO PRIJMENI
VELKA JAVORSKA CISLOPOPISNE
• pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat
mezeru a slovo EVID
SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 487 723 489
Neodpovídejte na SMS, které
od nás dostanete, zprávy jsou
pouze informační.
Vážení občané, zavedením
SMS InfoKanálu se snažíme
zkvalitnit život v našem městě. Věřím, že budete se službou spokojeni, proto prosíme,
neváhejte a registrujte se. Jen
dobré zprávy, Vám přeje vedení města Žandova

O jedné povedené akci
V sobotu 16. 5. 2015 se konalo
na zámku v Horní Polici společenské posezení ke Dni matek.
Akci organizoval Obecní
úřad v H. Polici, který využil nabídky dvou přednášejících dam
z Prahy k pořádání besedy na

téma Společenská etiketa. Přítomným ženám byla předvedena ukázka stolování, včetně
aranžování květin. K tomu patří
i správné chování ve společnosti
a to nejen při jídle u stolu v restauraci, ale také při vstupu do

společenských prostor – kdo jde
první, zda žena či muž, kdo první
usedá ke stolu, pořadí při chůzi
po schodech – muž/žena apod.
Dále se přítomné ženy dozvěděly i něco málo poznatků z kosmetiky, líčení a používání krémů,
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Společenská kronika

Ve druhém čtvrtletí roku oslavili své
životní jubileum tito spoluobčané.
Do dalších let jim přejeme hodně
zdraví, radosti, pohody a štěstí.

60 let
Mezera Stanislav
Kocourková Zdeňka
Šmatláková Marie
Šulcová Alexandra
Blektová Jitka
Zamazal Otakar
Rybínová Marie
Flusek Antonín
Hauser Antonín
Slavíková Vlasta
Plaček Jiří
Hezká Ladislava
Jakubec František
Holečková Jaroslava
Koubková Zdeňka
Röslerová Vlasta
Makulová Magdalena
Váchová Helena
Zvolánková Jarmila
Bittman František
Prokopová Jaroslava
Dubská Jiřina
Zemanová Květa
65 let
Němcová Hedvika
Mika Václav
Drnec Rudolf Ivan
Švejda Ladislav
Novák Pavel
Hriň Zdeněk
Tomášková Miloslava
Blechová Danuše
Čonska Jiří
Koutníková Jaroslava
Soukupová Miroslava
Ryšavá Jiřina
Soukup Vítězslav
Burianková Alena
Tejkalová Milada
70 let
Vrba Jiří
Nutil Josef
Padrta Antonín
Beerová Emilie
Sojková Miroslava
Paštyková Emilie
Ferko Jan
Linertová Stanislava
Šumová Leona
75 let
Bláha Michal
Štická Jiřina
Junová Marie
Bernášková Miroslava
Štás Ludovít
80 let
Bočková Jaroslava
Bárta Bohumil
Bělová Vilma
85 let
Večeřová Marie
Zadražilová Marie
90 let
Pešek Jiří
Přáda Václav

-8kde přednášející poskytly rady
z vlastní zkušenosti – ne vždy
platí, co je dražší, je i lepší.
Závěrečná část byla věnována barevné typologii. Každá
přítomná žena se dozvěděla,
zda – dle pleti a barvy očí – patří k barvám léta či zimy a tedy
které barvy jí budou slušet
a měly by převládat v jejím šatníku. Nutno podotknout, že ve
výstavní síni hornopolického
zámku bylo vše velmi pěkně připraveno – stoly byly nazdobené,

Ze života města a obcí
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za což patří poděkování paní
Bílkové. Některé z přítomných
žen také napekly nějaké dobroty, které spolu s kávou, čajem
a vínem celou atmosféru setkání,
které se protáhlo až do podvečerních hodin, zpříjemnily.
Všem zúčastněným patří velké díky za pěkně strávené odpoledne. Dle sdělení samotných
přednášejících se jim ve výstavní
místnosti hornopolického zámku
velice líbilo a překvapila je i příjemná atmosféra celé akce.

Čarodějnický rej ve V. Bukovině
Kdy jindy než 30. 4 2015 se
slétávají čarodějnice a jiná strašidelná stvoření ke svému rejdění.
Nejinak tomu bylo i ve Velké Bukovině. Tentokrát byl uspořádán
také lampionový průvod, který
měl k potěšení pořadatelů velikou účast a to nejen dětí, ale
i dospělých, kteří ve velké většině přišli v kostýmech čarodějů
a čarodějnic. Všichni zúčastnění
se sešli u hasičské zbrojnice, odkud se po společném fotu vydali
s lampióny na průvod obcí k fotbalovému hřišti. Po zapálení vatry bylo možné si opéct buřty,
které věnovalo Řeznictví PATO.

Vzhledem k opravdu neočekávanému množství účastníků se
bohužel tentokrát nedostalo
na všechny, což ale jistě nikomu nezabránilo v dobré zábavě.
K pohodovému večeru přispělo
nejen vydařené počasí, ale také
následující taneční zábava za doprovodu country kapely Lehárko. Tato akce se opravdu velmi
podařila, což je potěšující a zároveň povzbuzující do dalších let.
Děkujeme všem zúčastněným
a také fotbalistům z V. Bukoviny,
kteří jako každoročně připravili
vatru a zajistili občerstvení.
Jiřina Kavková

Školství

Ekologie nás baví!
Během měsíce dubna v naší
školce proběhlo několik ekologických akcí. V dalším pokračování česko-německého ekologického projektu, který vznikl
za spolupráce Divadla Spejbla a
Hurvínka s názvem „Hurvínkovy
cesty do přírody“, jsme se tentokrát seznamovali s životem
netopýrů. Po úvodní motivační
pohádce jsme se dozvěděli, jak
netopýr vypadá, kde se s ním
můžeme setkat, čím se živí,
a který ze smyslů je pro něho
nejdůležitější. Také jsme si na
netopýry zahráli. Vyzkoušeli
jsme si, jak netopýr loví potravu a zda máme také tak dobrý
sluch. Na konec jsme si vyrobili
krásného netopýra z papíru.
V rámci oslav Dne Země jsme
se vypravili na výlet do České
Lípy. Děti a paní učitelky z MŠ

Bratří Čapků pro nás na školní
zahradě připravily zábavný ekoprogram. Na stanovištích jsme
si připomněli pravidla třídění
odpadu, poznávali jsme různé
rostliny a živočichy, poslouchali jsme zvuky ptáků, poznávali
přírodu živou i neživou a seznamovali se s tím, jak chránit naši
planetu.
Den Země jsme si ještě
oslavili 22. dubna odpoledne
společně s rodiči na naší školní zahradě. Počasí nám přálo
a tak si maminky, tatínkové
a sourozenci spolu s dětmi mohli vyzkoušet skládání obrázků
z přírody, najít kukačku a sojku,
nakrmit medvěda, nalovit ryby,
sledovat, jak kvete leknín, ukrýt
zajíčka do trávy, aby ho nenašla
liška, projít část zahrady se zakrytýma očima pouze s pomocí

provázku a zjistit,
jak dobrý mají sluch.
Kdo se nebál, navštívil i ježibabu a prošel se pavučinou. Na
konci si děti vyrobily
papírovou pampelišku.
Od dubna se naše
děti těší na pobyt na
školní zahradě stále
víc a víc. Důvodem
je instalace čtyř mobilních záhonů, tzv.
čtverečkových zahrádek, které
jsme za přispění účelové dotace
z Dotačního fondu Libereckého kraje pořídili. Na těchto záhoncích má každé dítě svůj čtvereček zahrádky, kde se může
pokusit si něco vypěstovat. Naší
snahou je probudit v dětech radost z pěstování a také zodpovědnost za „svůj kus zahrady“.
Děti mají možnost rozhodnout

se, co budou pěstovat a vyzkoušet si, co všechno obnáší starat
se o svůj záhon. Všechny děti si
již semínka různých rostlin, zeleniny či drobného ovoce zasely
a teď záleží na každém, zda si
něco vypěstují. O svou zahrádku se totiž musí starat a kdo se
bude starat dobře, určitě sklidí
i očekávanou úrodu.
Kolektiv MŠ Stružnice

Školství
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Velké motýlí dobrodružství
Ve školce jsme po několik
dní prožívali velké motýlí dobrodružství. Nejprve jsme si pořídili motýlí domeček. Pak jsme
si přes internet objednali motýlí
vajíčka a těšili se, jak se budeme
o vylíhlé motýlky starat. Dlouhé
dva týdny jsme netrpělivě očekávali doručení balíčku. Až jsme se
dočkali! Z nápisů na obalu jsme
zjistili, že naše motýlí „mimina“
přiletěla letadlem až z motýlí
farmy nedaleko Londýna. Pět

malých černých chlupatých housenek se mělo k světu a rostly ze
dne na den. Pak následovalo relativně klidné období zakuklení,
ve kterém jsme si uvědomili, že
bychom rychlou proměnu kukel
v motýly mohli propásnout. Ale
protože jsme motýlí kukly hlídali
skoro nepřetržitě, vylíhnutí jsme
nepropásli! Z motýlků s oranžovočernobílými křídly s názvem
babočka bodláková byli nadšeni nejen děti, ale i rodiče, kteří

nezapomněli před odchodem
z MŠ do motýlího domečku nahlédnout. Čtyři dny jsme babočky krmili sladkou šťávou z jablek, pomerančů, pampelišek
a námi připraveným nektarem.
Potom jsme pětici motýlků na
školní zahradě slavnostně vypustili. Byl to pro nás všechny
úžasný zážitek. Těší nás, že jsme
sledováním v „přímém přenosu“ jedné z nejúžasnějších proměn přírody v našich dětech

zase o kousíček vztah k přírodě
prohloubili.
Kolektiv MŠ Stružnice

Okénko do mateřské školy v Horní Polici
V tomto školním roce jsem
jako předškolní pedagog dostala příležitost zapojit se do
úžasného environmentálního
projektu „S Mrkvičkou na zkušenou“. Organizace Mrkvička
sdružuje mateřské školy, které
mají zvýšený zájem o ekologickou výchovu a zprostředkovává vzájemné výměny zkušeností učitelek mateřských škol
v této oblasti.
V této souvislosti jsem v březnu absolvovala odbornou týdenní stáž v Mateřské škole
„Čeladenská beruška“ v obci

Čeladná na severní Moravě. Je
to Ekoškolka pracující metodou
„Začít spolu“.
Tato ekologicky zaměřená
mateřská škola nabízí dětem
vzdělávací činnosti, které vedou k aktivnímu učení – učení
vlastní zkušeností, pozorováním, experimentováním, zážitky a hrami v přírodě.
Co pro mě znamenalo zúčastnit se stáže „S Mrkvičkou
na zkušenou“?
Získala jsem řadu nových
podnětů, nápadů a typů pro
práci s dětmi. Dostala jsem ne-

smírnou energii a chuť do další
učitelské práce. Velikou chuť
vyzkoušet nově nabyté poznatky ve své mateřské škole, což se
také stalo.
Každou středu nabízíme
v dopoledním vzdělávacím bloku našim dětem několik ekologicky laděných aktivit k výběru.
Děti si samy z nabízených činností zvolí jednu, kterou chtějí
dělat. Vybraná práce děti velice
baví a vydrží u ní delší dobu. Na
konci vzdělávacího bloku každé
dítě poví všem, jak se mu pracovalo a co nového se naučilo.

Zmíněný pedagogický styl
práce je velmi efektivní – učitelka je dětem partnerem a rádcem. Děti jsou samostatnější
a tvořivější.
V novém školním roce 20152016 plánujeme v naší mateřské
škole zařadit environmentální
výchovu jako nový cíl výchovně
vzdělávacího programu.
Chceme pečovat o zdravý životní styl dětí prostřednictvím
dostatku příležitostí k pohybu
v přírodním terénu a otužováním venku za každého počasí.
Mgr. Věra Kušnieriková

Proč je pravidelný pohyb a sportování
pro předškolní děti tak důležité?
V předškolním věku dítě tráví
velké množství času pohybem
a „sportováním“. Kvalita pohybů se zvyšuje, dítě se učí i složitější pohyby jako je např. jízda
na bruslích, plavání, jízda na
lyžích, jízda na kole, překážkový
běh, kopaná atd.
Co platí pro pohybové aktivity u dětí 3–6 let?
Rychlé střídání různých pohybových aktivit. Děti upřednostňují dynamické pohyby
před statickými pracemi tj.
děti nepostojí a zaujme je
spíše běhání než sezení na místě. Děti těžko snášejí jednotvárné činnosti. Děti jsou soutěživé
a preferují fyzickou výkonnost,
proto je možné je dobře motivovat. Děti se snaží napodobovat

sportovní aktivity dospělých, ale
zde je třeba hlídat možná rizika
úrazů. Dospělí mají zásadní vliv
na pohybový rozvoj a výchovu
dítěte.
Velmi důležité je střídání činností, jejich dynamika
nebo výbušnost, naopak relativně dlouhotrvající jednotvárná činnost dítě nebaví.
Z pohledu dítěte výrazně stoupá
hodnota jeho fyzické výkonnosti v porovnání s vrstevníky – dítě
si všímá, kdo běhá rychleji, lépe
jezdí na koloběžce, na kole atd.
Co děti už zvládnou: chytit
a hodit míč, základy plavání,
skoky do dálky atd. Při nácvicích a případném zlepšování
kondice a obratnosti je nejdůležitější upřednostňovat hru

Školství

-10a všeobecně rozvíjející cviky, nikoliv úzkou specializaci. Nejlepší jsou různé druhy sportovních
kroužků rozvíjející celkovou obratnost, jako je šplh, přeskoky,
slalomové běhy, hody míčem,
schovávání, honičky atd. V tomto období se utváří a upevňuje
vztah dítěte k pohybu a sportu
obecně a rodiče to mohou do
značné míry ovlivnit. Je důležité, aby dítě podporovali, chodili
s ním sportovat a jen mírně jej
ve sportovních aktivitách usměrňovali. Právě v tomto období
by dítě mělo získat velmi obecné základy pro velkou paletu
možných sportů, mělo by umět
jezdit na kole, kolečkových i ledních bruslích, lyžích, kopat, házet i chytat míč, případně hry
se sportovním náčiním jako
jsou tenisové (lépe soft tenisové) a pingpongové rakety.
Dítě samo si časem případně
vybere, kterému sportu se chce
více věnovat a do školy nastupuje jako pohybově vybavené
a netrpí kvůli své případné neobratnosti. Už nikdy nebude mít
tolik času na sportování a spor-

tovní hry jako v tomto období.
V předškolním věku a na začátku období školní docházky je
velmi důležité vést děti k pohybu formou dětské hry – nařizování a zákazy jsou většinou
neúčinné. Děti si vytvářejí vztah
k pohybu a pohybové aktivitě celkově a je velkou chybou
ukazovat jim, že pohyb je něčím nevhodným nebo dokonce
projevem nevychovanosti nebo
nekázně. Právě v tomto období
rodiče musí najít poměr mezi

sportem a jinými aktivitami
(např. sledováním televize, hraním na počítači apod.). Někteří
rodiče si neuvědomují, že je potřeba děti „zvednout ze židle“
a přimět k nějaké pohybové aktivitě, protože v pozdějším věku
bude dítě jen kopírovat návyky
z dřívějška a statických aktivit
bude přibývat.
Ve zdravém těle zdravý duch!
Kurzy sportovních aktivit děti
seznámí s různými druhy sportů,
s jejich základy, součástí je meto-
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dická průprava přiměřená věku.
Děti tak poznají např. základy
vybíjené, fotbalu, lehké atletiky
(běh, skok, hod), jógu, pohybové
a míčové hry, aerobik, pozemní
hokej, jízdu na kole a koloběžce,
seznámí se s jednoduchými gymnastickými cviky.
I v naší školce jsme se rozhodli ještě větší měrou přispět
k rozvoji našich „svěřenců“
a to ve spolupráci se společností
SPORTOVNÍ ŠKOLA s. r. o. Tato
společnost pořádá letos již třetí ročník sportovních školiček
s motem Děti v pohybu. Ucelená
sportovní příprava pro děti ve
věku 4–6 let probíhá již v jiných
regionech a setkává se tam s mimořádným ohlasem. Rozhodli
jsme se proto, že ji nabídneme
i našim dětem. Doposud jsme
absolvovali prvních několik lekcí
tohoto projektu a setkali jsme
se s velmi pozitivním ohlasem
u dětí. Můžeme potvrdit kvalitu
a profesionální přípravu jednotlivých lekcí, proškolené trenéry
a profesionální pomůcky.
Alena Chocová,
MŠ Žandov

Týden zdraví v ZŠ Žandov
Již v předchozích číslech Regionálního zpravodaje jsme Vás
informovali o projektu „Pohyb
a výživa“, jehož program plníme celý školní rok. S tím souvisí
i Týden zdraví, který proběhl na
naší škole poslední týden v květnu. Jídelna nám připravovala
k obědu po celý týden jídla, kde
se objevovala např. pohanka,
cizrna, bulgur, ryba s bylinkami,
zeleninové polévky, kuře. Ve třídách byly naplánovány sportovní a výživové aktivity, vycházky
do okolí školy, lehkoatletický
čtyřboj, testování žáků v jejich
fyzické zdatnosti. Toto testování je také součástí projektu PaV
a žáci jím již prošli jednou na
začátku školního roku. V květnu se pak porovnávaly výsledky
jednotlivých žáků, tedy dopad
celého projektu na fyzičku žáka.
Také jsme si připomínali, jak má
vypadat zdravá výživa.
Každá třída měla naplánovaný svůj program. V pondělí si

měly děti přinést zdravou svačinku. Poprosili jsme maminky
dětí, aby ji s dětmi přichystaly.
U vyšších ročníků proběhla výstavka donesených pokrmů
s ochutnávkou. Děti doma připravily a přinesly zeleninové
a ovocné saláty, různé pomazánky, sýrové talíře a rolky, sladké ovocno-tvarohové dorty. Rodiče dětem s přípravou pomohli
a nás to moc potěšilo.
Čtvrťáci a páťáci se také dohodli, že si v tomto týdnu vytvoří projekt „Kulinářský souboj
4. a 5. třídy“ na téma „Jak se vaří
v jiných zemích“. Rozdělili se do
6 skupin a vylosovali si zemi,
která byla jejich hlavním tématem. Po celý týden ve volných
chvílích, kdy se nesportovalo,
hledali informace o přidělených
zemích. V pátek pak došlo na
jednotlivé prezentace a také
na vaření a přípravu tradičního
jídla, jehož recept si vyhledali.
Děti k vyhledávání informací

o přípravě využily školní tablety,
které byly zakoupeny v dalším
projektu, do kterého je naše
škola zapojena. V rámci tohoto
projektu jsme obdrželi 8 tabletů, které jsou dětem k dispozici.

Celý týden se nám opravdu podařil. Bylo hodně jak pohybu,
tak i zdravých jídel.
Mgr. Petra Joslová,
zástupkyně ŘŠ

Školství
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Z lodního deníku pirátů MŠ Stružnice
Pondělí. Dojeli jsme dobře.
Vlak nás dovezl až do přístavu
Doksy a pak jsme šli kousek pěšky. Naše loď (hotel) se jmenuje
Kamýk a naše kajuty (pokojíčky) se jmenují – Dravá kosatka
a Rezavá Dora. Paní kuchařky
v podpalubí vaří moc dobře.
Odpoledne jsme prozkoumali
místní klidné moře (Máchovo
jezero) a okolí. Na zlaté pláži jsme tvořili stavby z písku.
A protože sluníčko krásně svítilo a bylo teplo, mohli jsme si
hrát i po kolena ve vodě. Viděli
jsme tam spoustu kačenek, labutí a jiných ptáčků. Na břehu
jsme objevili velkou kotvu, kterou tam ztratili nějací piráti. Po
večeři jsme si na terase vyrobili
pirátské triko a zatančili si na
pirátské diskotéce. Před spaním
nám Dravá chobotnice četla
pohledy od maminek.
Úterý. Dopoledne jsme se
vypravili do Muzea Čtyřlístek
za Bobíkem, Myšpulínem, Pinďou a Fifinkou. Zhlédli jsme tři
krátké pohádky, prohlíželi si
knížky a vybarvovali čtyřlístkové omalovánky. Všichni jsme si
tam koupili nějaké dárečky na
památku. Odpoledne jsme si
šli pohrát na pláž, nejdřív na
písek a potom na průlezky. Po
kopečkové zmrzlině, kterou

jsme si koupili, se strhla největší
pirátská bitva všech dob. Piráti
ze Zrzavý Dory bojovali proti
pirátům z Dravý kosatky. Mlátili jsme se nafukovacími meči
hlava - nehlava. Taky jsme trochu zmokli, ale nám to nevadilo, protože jsme měli pláštěnky.
Po večeři jsme zachraňovali na
zahradě Kamýku ztroskotané
piráty. Nejvíc jich zachránil Vyražený zub a Černá Mery.
Středa. Po snídani jsme
dopluli na cizokrajný ostrov
(Zoopark Berousek), kde byla
spousta zvířat. Viděli jsme
velbloudy, lamy, oslíky, černá prasátka, kozy, poníky, ale
i nebezpečné tygry a lvy, před
kterými jsme se museli ukrýt na
starodávný kolotoč. Po obědě
jsme psali dopisy pro maminky,
vyráběli pirátské vory a lodičky
z papíru. Na palubě lodi jsme si
zahráli fotbal a opět se tančilo.
Po večeři jsme se s baterkami
vydali na dlouhou noční cestu
za ukrytým pokladem. Zpět na
loď jsme se vrátili až za svitu
měsíce a hvězdiček. Všichni piráti hned usnuli.
Čtvrtek. Dva dopolední
úkoly zněly jasně. Doplout na
zámek, kde pro nás děti ze ZUŠ
Doksy měly připravenou po-

hádku Karkulka. A najít poštu,
abychom mohli maminkám
odeslat dopisy. Oba úkoly byly
splněny. Po obědě jsme na palubě otevřeli námořnický tetovací salón. Za každý vyřešený
labyrint získal pirát jedno tetování. Vše probíhalo za doprovodu pirátských písní a tanců.
Potom jsme se vydali do lesa na
suché klacky, abychom si večer
mohli na ohýnku upéct buřty.
Chutnaly skvěle.
Pátek. Ihned po snídani
probíhalo velké balení lodních
kufrů a úklid. A protože jsme
byli po celý týden hodní piráti
a všechny pirátské úkoly jsme
splnili, získali jsme pirátské di-

plomy a knížečky. Moc se nám
tu líbilo, týden pirátského dobrodružství se opravdu vydařil!
Ovšem po výborném obědě
nastal čas zvednout kotvy. Celá
naše posádka ve složení Černá
Mery, Černá perla, Zlatá kotva, Dřevěná noha, Velká pusa,
Dřevěné kormidlo, Jednoočko,
Vyražený zub, Černovous, Rezavá šavle a Dravá chobotnice
se v pátek odpoledne ve zdraví
vrátila zpět do rodného přístavu Stružnice.
Tímto velice děkujeme panu
Šimonkovi a našim sponzorům
firmě Blažek a synové za odvoz
zavazadel a fa Matys za finanční dar.
Piráti a pirátky z MŠ Stružnice

Rozšiřujeme si obzory
V rámci výuky se žáci hornopolické školy společně se svými pedagožkami a pedagogy
vydávají za poznáním i mimo
budovu své školy, aby si své obzory rozšířili i jiným způsobem,
než kterého se jim dostává ve
školních lavicích.
V dubnu navštívili žáci 7.–9.
třídy IQLANDII v Liberci. V rámci exkurze shlédli žáci i SCIENCE
SHOW, tvořenou efektními
demonstračními experimenty
s elektrostatickým generátorem, kapalným dusíkem či hořlavými tekutinami. Samostatně
si mohli projít celou expozici
rozdělenou do tematických celků – zde se nejvíce zajímali

o části věnované člověku, živlům či kosmu. Exkurze tak byla
velkým obohacením učiva přírodovědných předmětů.
V témže měsíci se ještě žáci
6.–8. ročníku zúčastnili vzdělávacího projektu Planeta Země
3000 v České Lípě. Letošní rok
byl věnován Východní Africe.
Seznámili se s uchvacujícími panoramaty, dynamickou přírodou, různorodými lidmi, vznešenými zvířaty. Již nyní se těší na
příští rok, který bude věnovaný
Filipínám.
Na začátku května se žáci 6.
ročníku vypravili do Prahy. Cílem jejich cesty se stal nejdříve
Pražský hrad, sídlo českých pa-

novníků a prezidentů. Zde si
nejprve procvičili svůj orientační smysl, když se seznamovali
s jednotlivými objekty Hradu
a pracovali s mapkou, pak se
hravou formou (program Příběh
hradu) v rolích různých obyvatel
středověkého sídla králů dozvídali nejrozličnější informace
o historii nejstarších částí celého
komplexu – hradebního okrsku,
královského paláce a církevních
staveb zasvěcených sv. Vítu a sv.
Jiřímu. Z Hradčan se, již notně
unaveni, metrem svezli do Holešovic, kde na ně čekali pracovníci pražského planetária. V něm
si všichni včetně obou učitelů
prohlédli blízké i vzdálené čás-

ti vesmíru, jen je mrzelo, že se
nedozví, jak to vlastně s tím kosmem nakonec za několik miliónů let dopadne.

Velikonoční dílna
Žáci devátého ročníku se
s námi pomalu loučí, a tak za
ně přebírá štafetu osmá třída.
Spolupráce s prvním stupněm
se velmi vydařila. Velký dík patří Vlastovi Kucharoviči, Míše
Žemličkové a Báře Pincové,
kteří přiblížili mladším spolužákům naše tradice a zvyky.
Na závěr si společně upekli beránka a perníčky, které si mohli vlastnoručně ozdobit.

Školství
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Environmentální výchova teoretická i praktická
Již od roku 2007 je nedílnou
součástí školního vzdělávacího
programu polické školy environmentální výchova. Ta v naší
škole netvoří samostatný předmět, ale prolíná různými předměty, od těch, u nichž se přírodovědná náplň očekává, jako
jsou přírodopis, člověk a jeho
svět, zeměpis, chemie, tak i po
předměty společenskovědní,
v nichž se však také o činnosti
člověka mající dopad na životní
prostředí dozvídáme, těmi jsou
např. dějepis či výchova k občanství.

Ruku v ruce s teorií by však
měla jít i praktická složka
této environmentální výchovy,
a proto učitelky pro své žáky
připravily několik akcí. 22. duben je datum, kdybychom se
měli všichni zamyslet nad naším chováním k planetě Zemi.
I naši studenti si zopakovali důležitost třídění odpadu, šetření
energií, vysazování nových lesů
apod. Do projektu se zapojila
celá škola. Žáci vytvářeli plakáty
na ochranu životního prostředí,
zhlédli krátký dokument o znečištění moře ropou, který na ně

velmi citově zapůsobil, a na závěr zasadili před školou macešky. Pochválit musíme i naše prvňáčky, kteří v průběhu celého
týdne sbírali obrázky ohrožených druhů zvířat a rostlin, které využili pro tvorbu billboardu.
Žáci 2.–5. ročníku měli připravený program ke Dni Země
i v rámci svých předmětů prvouka nebo člověk a jeho svět.
Tvořili projekt na čtvrtky – malovali, lepili, byly pro ně připraveny ekologické testíky a čtvrťáci s páťáky dokonce vymýšleli
logo Dne Země. Všem se to moc

Projekt „Hýbejme se“
I nadále pokračují sportovní
aktivity hornopolických žáků.
Jejich fyzickou zdatnost napomáhají rozvíjet jednak turistické dny organizované v rámci
projektu „Hýbejme se“, jednak
sportovní kroužky s následnou

účastí na soutěžích a závodech,
zapomínat nesmíme ani na naše
plaváčky z 1. stupně. Namátkou
přinášíme několik vzpomínek na
sportovní výkony našich dětí:
Vybraní chlapci z 6. a 7. ročníku v úterý 31. března dokázali vy-

bojovat první místo v turnaji Vladimíra Šmicera ve Verneřicích.
Zaujali jak předvedenou hrou,
tak příkladným sportovním chováním a fair-play.
V dubnu absolvovali šesťáci
dva dny turistických pochodů,

povedlo, všichni byli moc šikovní. Po proměnlivém, místy
zasněženém dubnu se jaro zaskvělo v plné kráse, ale před
školou nám stále něco chybělo.
Společně s žáky jsme se rozhodli pro vybudování skalky. Chtěli
bychom poděkovat rodičům
Nikolky Kneiflové, kteří nám
již na podzim zajistili dostatek
zeminy. Čekalo nás dost práce,
jelikož nám hromada pořádně
zarostla. Vypleli jsme, navozili
před školu a nyní už nás čeká
jen to příjemné. Můžeme začít
sázet rostliny. Připojíte se?

nejprve 14. dubna během šestihodinového výletu poznali
blízké okolí školy, Žandova
a Horní Police. Zkusili si několik
her ve volné přírodě a opekli
svačinové buřtíky. Veškeré aktivity byly zaměřeny na podporu fyzické zdatnosti, týmového
ducha, schopnosti přežít ve
volné přírodě a dobré nálady.
Druhý pochod, uskutečněný
v poslední dubnový den, se protáhl až do pozdních odpoledních hodin, kdy se žáci s panem
učitelem Kacafírkem domluvili
na pěším návratu z České Lípy
po přednášce o východní Africe. Nezaháleli ani osmáci, kteří
7. května pokořili (pro některé
až příliš vzdálený) Strážný vrch.
I jim se výlet vydařil, neboť počasí přálo, nálada byla perfektní a nikdo se nezranil. Na závěr
hezkého dne si také opekli tradiční buřty a dospěli k závěru,
že se vlastně těší na další turistický den.

Školství

-13V úterý 12. května se žáci 6.
a 7. třídy zúčastnili meziškolního atletického závodu Poháru
rozhlasu v Jablonném v Podještědí. Se stejně starými spolužáky, převážně ze sportovních
škol, se utkali ve sprintu na 60

metrů, vytrvalostním běhu 1000
/ 600 m, skoku do dálky, skoku
do výšky, hodu kriketovým míčkem a štafetě 4 x 60 m. Ve všech
těchto disciplínách, díky své bojovnosti a nasazení, výsledkově
předčili mnoho soupeřů. Pan
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učitel Kacafírek všechny zúčastněné pochválil za předvedené
sportovní i morální výkony. Vzájemné povzbuzování a uznání
kvalit soupeřů svědčilo o velmi
krásném vztahu žáků ke sportu
a jeho hodnotám. 22. května jsme

úspěšně ukončili plavecký výcvik
v Děčíně. Mnozí žáci si zdokonalili své dovednosti, ale největší
radost máme z našich původních
neplavců, kteří se přestali bát.
Pláč nahradili úsměvem a radostí
z pokroku.

Masopustní karneval
V únoru připravili opět žáci devátého ročníku pro mladší spolužáky masopustní karneval. Do víru tance a soutěží je vtáhl Bob
a Bobek. Nechybělo ani vyhodnocení nejhezčích masek. Zavítali
k nám piráti, mořská víla, princezna Elza, oslík a mnoho krásných
postaviček. Starším kamarádům děkuje celý 1. stupeň.

Dějepisné a zeměpisné projekty
V rámci výuky dějepisu jsme pokračovali v dějepisných projektech. Žáci 7. třídy připravili nástěnku a artefakty o době husitské,
osmáci se zaměřili na období romantismu a klasicismu v Čechách.
V zeměpisu si připravili žáci osmé třídy prezentace krajů ČR. Ve
všech projektech připravilo mnoho žáků velice kvalitní práce.
Články ze života ZŠ H. Police vznikly za přispění Mgr. J. Doležálkové, Mgr. J. Kacafírka, Mgr. H. Havlíkové, Mgr. A. Nápravníkové a Mgr. B. Přívratské

Velikonoce v MŠ
Vítání jara mají děti vždy
velice rády, protože tvoříme
mnoho různorodých výrobků:
kraslice, zajíčky, velikonoční košíčky, zápichy slepiček. Uděláme
radost nejen sobě a rodičům, ale
i na obecním úřadu, v knihovně,
v bio farmě p. Maglena a místní prodejně U Havlíků a místní
prodejně na Malé Bukovině.
Všude tam jsme přinesli jaro
i s básničkou a výrobky. Společnými silami jsme nazdobili
břízku v parčíku. I když se zima

letos nevzdávala, oslavili jsme
pašijový týden v barvách. Modré pondělí, žluté úterý, na škaredou středu barevně oblečeni
a s úsměvem. Ve čtvrtek zeleně,
i paní kuchařka se zapojila a připravila něco zeleného k snědku.
A v pátek opět barevně. Naučili
jsme se i hodovačky a v pondělí
jsme čekala, my děvčata, již připravena na naše chlapce s pomlázkami.
Martina Záhorová,
MŠ Velká Bukovina

Informace o činnosti ZUŠ Žandov
Výuka ZUŠ Žandov se koná
v krásných budovách. Ještě
probíhají dokončovací práce
tanečního sálu, ateliéru, šatny
a stěhování.
Ve školním roce 2014 – 2015
se koná Celostátní soutěž ve
hře na bicí nástroje žáků Zá-

kladních uměleckých škol vyhlášená MŠMT ČR. Žák Lukáš Rác,
ze třídy Bc. Jaromíra Nováka,
získal v okresním kole 1. cenu
a krajském kole 3. cenu. Oběma
blahopřejeme. Ve dnech 11.–15.
května 2015 se konaly krásné
společné koncerty žákyň a žáků

všech ZUŠ okresu Česká Lípa nazvané ZUŠTOUR. Vystoupení se
konala v Novém Boru, Doksech,
České Lípě, Mimoni a v Žandově se koncert konal v úterý
12. května v sále kulturního
domu Koruna. Naši školu velmi
úspěšně reprezentovali žákyně

a žáci Karolína Stanková (klavír), Kateřina Bažantová (klavír,
sólový zpěv), Sára Dostálová
(sólový zpěv), Lukáš Rác (bicí),
Denisa Džudžová (sólový zpěv)
a taneční skupina Motýlci vedená uč. Věrou Petříkovou a uč.
Janou Kodešovou.
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-14Žákyně a žáci tanečního a hudebního oboru se také představí v sobotu 13. června 2015 v programu Svatoantonínské pouti.
Závěrečné koncerty připravujeme na 17. a 19. června 2015
s výstavou výtvarného oboru
v sále kulturního domu Koruna
v Žandově. Veřejná vystoupení
jsou také připravena ve Verneřicích, Benešově nad Ploučnicí,
České Lípě, Stráži pod Dalekem,
Horní Polici a Kravařích.
V měsíci červnu 2015 probíhají přijímací zkoušky zájemců
o studium v ZUŠ Žandov v těchto oborech: Hudební obor poskytuje výuku hry na příčnou
flétnu, klavír, housle, akordeon
– harmoniku, zobcovou flétnu,
el. klávesy, kytaru, bicí nástroje, sólového zpěvu, sborového
zpěvu, komorní a souborovou
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hru. Školné je stanoveno na 150
Kč měsíčně. Taneční obor nabízí
výuku klasického, scénického, lidového, moderního a disko tance. Školné je stanoveno na 120
Kč měsíčně. Výtvarný obor poskytuje základy vzdělání v předmětech kresba, malba, grafika,
keramika, dekorativní činnost.
Žáci používají při studiu mimo
jiné keramickou pec, hrnčířský
kruh atd. Školné je stanoveno
na 130 Kč měsíčně. Ke studiu výtvarného oboru se mohou přihlásit také dospělí zájemci.
Podrobnější informace o studiu v uvedených oborech na ZUŠ
Žandov mohou zájemci získat
osobně v budově školy, nebo na
telefonních číslech 487 861 241,
mobil 736 536 414 v době mezi
14.00 a 18.00.

Ráno 30. dubna začal podivný den. Do školky ve Velké Bukovině se slétli malí čarodějové a čarodějnice. Při hudbě si zarejdili, jak
jinak než na naši nacvičenou čarodějnickou písničku. Po svačince
nastartovali košťátka a připravili se k letu po vesnici. Proběhla kontrola vycpané kolegyně, kterou osud večer neminul. A den zakončili
s rodiči lampiónovým průvodem k táborovému ohni.
Martina Záhorová, MŠ Velká Bukovina

Kouzelný stoleček
V naší žandovské školce se během roku objevil kouzelný stoleček. Jde o stoleček, který ukrývá spoustu zajímavých pokusů
pro děti, rodiče a další zvědavce. Většinou jde o jevy z chemie
a fyziky, ale pro děti je to zde
představeno jako kouzla. Jde
o projekt KOUZELNÁ VĚDA,
kterého jsem se zúčastnila v Liberci v IQ Landii. Z každého semináře jsem do školky dovezla

velké krabice plné věcí, které
jsou k pokusům potřeba. Stoleček je umístěn na chodbě a mají
k němu přístup všichni, kteří přijdou do školky. Všechny pokusy
jsou zde připravené i s popisem,
jak správně postupovat. Pokusy
se mění většinou každý týden.
K mému překvapení má stoleček velký úspěch u všech věkových kategorií. A co se na stolek
nevešlo nebo je moc náročné,

bude jako překvapení na zahradní slavnosti, která proběh-

Poznáváme Liberecký kraj
Základní škola Stružnice pravidelně pořádá pro své žáky
víkendové poznávací pobyty.
Začátkem měsíce května se
všichni žáci blíže seznamovali
s Libereckým krajem. Ve čtvrtek
7. května odjeli vlakem do Kryštofova Údolí, kde měli v Domě

Řemesel domluvenou dílničku.
Holčičky a kluci vyráběli pro
své maminky malované kachle.
Ubytování dětem poskytla Základní škola v Hrádku nad Nisou, městečku ležícím na okraji
Lužických hor, v Žitavské pánvi.
V pátek žáky čekalo poznávání

česko-německo-polského trojmezí. Hned ráno se vydali pěšky navštívit německé městečko
Zittau a následně se vydali do
3 km vzdálené polské obce Sieniawky, která je částí města Bogatynia a leží v nejjihozápadnější části Polska. Obě místa si
děti prohlédly a vyzkoušely si
nakupování v jiné měně. Zpáteční cestu do Hrádku jely vlakem. V sobotu, před odjezdem
domů, děvčata a chlapci ještě
navštívili Botanickou zahradu
v Liberci. Další poznávání našeho kraje žáky čeká v červnu, na
škole v přírodě, kdy cílem bude
krásná příroda v okolí Splavů
a Doks.
L. Kolstrunková, ZŠ Stružnice

ne v úterý 23. 6. 2015.
Vlaďka Franzová

Základní škola Stružnice
nabízí rodičům a dětem
týdenní akci s názvem

O prázdninách
do školy
Termín: 17. 8. – 21. 8. 2015
od 7.00 do 16.00 hodin
Program: dílničky, hry, soutěže, pěší výlety po okolí, jízda
Lužickým vláčkem do Liberce
(poplatek za týden činí 300 Kč)
Zájemci se mohou přihlásit
i v průběhu prázdnin na tel.
731 526 909. Zájemci mohou
být ve věku od 5 let do 11 let.
Pedagogický dozor zajištěn
zaměstnanci školy. Stravu zajišťují rodiče.
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Malé ohlédnutí za projektem „Firmička“
Od září 2014 do července
2015 ve spolupráci s OHK v Liberci se žáci naší Základní školy
Stružnice zapojili do projektu
„Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti“
(CZ.1.07/1.1.00/54.0073). Projekt
byl financován z prostředků
ESF a státního rozpočtu ČR.
Cílem projektu byla metodická výchova podnikavosti ve
školách a to formou školících
minipodniků. Jednalo se o tzv.
cvičné firmičky, zaštítěné prostředím školy a s podporou metodiků, facilitátorů, pedagogů
a mentorů ze skutečného podnikatelského prostředí. Klíčovými prvky projektu bylo posilování podnikatelských znalostí
a dovedností, nastavení komunikace, podpora tvořivosti
a inovativnosti. Školní minipodnik byl veden hravou formou,
ale s aspekty fungování reali-

stické firmy. Pro naše žáky byl
projekt přínosný především:
• v posílení podnikatelských dovedností
• v nastavení komunikace a spolupráce mezi reálným podnikatelským prostředím a školami
• vyzkoušeli si formu zkušenostního učení
• v podpoře tvořivosti, inovativnosti a iniciativnosti
• v nepohrdání některými druhy
zaměstnání a pozitivnímu vnímání zejména řemesel a některých technických oborů
• v setkání s odborníky z praxe.
Projekt si kladl za cíl zlepšit
postoj našich žáků ke vzdělávání, ke své škole, ale i k jednotlivým profesím. Cílem projektu
byla snaha zažít si ucelený postup od nápadu po finální výrobek a navíc vyzkoušet si získané
poznatky z finanční gramot-

nosti v praxi. V průběhu provozování firmičky si žáci pořídili
vybavení, které mohli plně využívat nejen po celou dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Získaný majetek bude
bezplatně převeden na školu
a bude sloužit i nadále pro po-

třeby žáků. Součástí projektu
Partnerství škol a zaměstnavatelů pro rozvoj podnikavosti
byla exkurze do podniků a závěrečný benchmarking, který
se koná 5. června 2015 na Krajském úřadu Libereckého kraje.
L. Kolstrunková, ZŠ Stružnice

poděkování: Blíží se letní prázdniny a tím i konec mého
prvního roku ve školce. Loni v září jsem nastupovala s menšími
obavami, co mne zde čeká. Našla jsem zde dobrý kolektiv a hlavně děti, které mě nabíjí energií. Moc ráda bych poděkovala všem
za ochotu mi v začátkách pomoci. Děkuji i rodičům za shovívavost a trpělivost v tomto roce.
Vlaďka Franzová

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Na základě dohody mezi školou a firmou
TextilEco, a.s. je v obci Jezvé nově umístěn
kontejner.

Místo umístění: Pozemek ZŠ Stružnice
Žádáme občany o udržování pořádku při
ukládání textilu do kontejneru. Děkujeme.

Kultura
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Co vše jsme už mohli vidět v Žandově
z kulturních programů?
V lednu jsme byli na dětské
párty a pořádali jsme taneční zábavu s kapelou Pegas.
V únoru jsme tvořili v dílničkách
a navštívila nás Luba Skořepová. V březnu jsme přivítali jaro
a oslavili ho karnevalem.

V dubnu jsme si tradičně zatančili se seniory, vyšli s indiány
na dobrodružnou cestu a připravili jsme se na velikonoce v tvořivých dílničkách.
V ZUŠ Žandov se nově otevřelo Malé divadlo Žandov (MDŽ)

a první představení se jmenovalo Dobrotiví loupežníci. Během května pořádala v Koruně koncert ZUŠ žandov. A co
nás ještě čeká? Určitě s dětmi
oslavíme Den dětí a připravu-

jeme Svatoantonínskou pouť.
Fotografie ze všech akcí můžete vidět: www.rajcenet.cz; uživatel danazandov.
Dana Janďourková
město Žandov

Kultura
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Jaká bude 14. Lípa Musica?
Rok 2015 není vázán jedním
ústředním tématem, jako tomu
bylo ve výročním roce české
hudby, ale přináší řadu témat
a impulzů pro rozvinutí dialogu v duchu festivalového
motta: „Podmínkou pro nalezení dávného partnerství
a přátelství je dialog.“ Hlavním
kritériem dramaturgie zůstává
špičková interpretační úroveň
a pochopitelně také vhodnost
výběru koncertu pro daný koncertní prostor. Duchovní rovinu
programu, která má své kořeny
v samotných počátcích existence festivalu, bude reprezentovat už samotný prolog, který se
uskuteční na zmíněné zřícenině
gotického hradu Oybin v pátek
21. srpna. Ensemble Tiburtina
s uměleckou vedoucí Barborou
Sojkovou v těchto atraktivních
prostorách provede skladbu
Messe de Nostre Damme od
Guilliama de Machauta.
Jistým kontrastem k duchovnímu obsahu prologu bude zahajovací koncert cele věnovaný
symfonické hudbě, o nějž se
postará jeden z předních regionálních orchestrů – Filharmonie Hradec Králové společně se
svým šéfdirigentem Andreasem
Sebastianem Weiserem. Sólistou večera bude úspěšný český
trumpetista Marek Zvolánek,
který se ujme sólového partu
atraktivního koncertu J. N. Hummela.
Duchovní obsah budou mít
i další programy tradičního českolipského úvodu, které kromě
hudby nabídnou i přesah taneční a audiovizuální. Slavnou
němou filmovou klasiku Utrpení panny orleánské z roku 1928

představí Lípa Musica s živým
hudebním doprovodem v podání Orchestru Berg v prostorách
baziliky Všech svatých. Tentýž
prostor posléze prodchne taneční improvizace „O víře, naději a lásce aneb královský nástroj tančí“. Netradiční projekt
spojující hudbu a tanec se zabývá třemi základními atributy
křesťanské tradice v moudrostech biblických a antických textů. Barokní varhanní skladby
v podání Jaroslava Tůmy využívá Adéla Srncová pro vlastní
choreografii s využitím prvků
taneční improvizace.
Mysteriózní zahájení festivalu doplní první mimočeskolipský koncert, který se uskuteční
v rodišti H. I. F. Bibera, Stráži pod
Ralskem. Biberovy Růžencové
sonáty k oslavám mystérií ze
života Panny Marie zahraje Musica Florea pod vedením Marka
Štryncla. Duchovní program
úvodních koncertů festivalu
bude kontrastovat s představením irské lidové hudby určené
pro housle, kterého se ujme
proslulý anglický fiddler Pete
Cooper. Kromě koncertního
programu Angel‘s Waltz Cooper nabídne i workshopy pro
zájemce o tento specifický způsob hry na housle.
Folkové interaktivní zpestření vystřídají svatováclavské
koncerty, které započnou českoněmecký dialog. Prvním německým hostem bude Filharmonický dětský sbor z Drážďan,
který se představí v Kamenickém Šenově. Na svátek sv. Václava festival tradičně zavítá do
Jezvého a představí mladý soubor složený z nejlepších českých

dechových hráčů současnosti
PhilHarmonia Octet spolu s německými hosty v dílech klasicistních velikánů Haydna, Mozarta a Beethovena. Od hudby
klasicistní se festivalový program následně vrátí k baroku,
které představí v poloze vokální i instrumentální v podání renomovaných tuzemských umělců Aleny Hellerové, Vojtěcha
Spurného, Jany Semerádové či
Barbory Marie Willi.
Na zámku v Doksech provede
vokální uskupení Cappella Mariana Monteverdiho madrigaly
a v nové lokalitě – Prysku – se
posluchači budou moci setkat
s významným německým trumpetistou Oliverem Lakotou za
doprovodu vynikajícího mladého varhaníka Pavla Svobody.
Německá část festivalu bude
pokračovat začátkem října
v Grossschönau, kde vystoupí
naše přední varhanice Irena
Chřibková společně s barytonistou Romanem Janálem. Tradičně kvalitním vývozním artiklem
české hudby je komorní hudba,
kterou bude reprezentovat
Smetanovo trio na koncertu
v žitavské radnici na konci října.
Do pohraničí – Filipova u Rumburku navíc zavítá se sólovým
programem vynikající mladý
houslista a koncertní mistr České filharmonie Josef Špaček.
O prezentaci vybraných kvalit německé interpretační špičky se postará přední soudobý
violoncellista Nicolas Altstaedt,
který na zámku v Děčíně přednese sólový program složený
z děl J. S. Bacha v kontrastu
s tvorbou novodobějších skladatelů Brittena a Dutilleuxe.

Tento mladý německý violoncellista je jedním z posledních
žáků legendárního Pergmenščikova a patří dnes k evropské
špičce violoncellistů. Na svém
kontě má spolupráci s předními
světovými orchestry a dirigenty a působí rovněž jako ředitel festivalu Gidona Kremera
v Lockenhausenu. Nabídku pro
Děčín kromě Altstaedta doplní
projekt, který posluchače zavede do světa tradiční židovské
hudby spolu s kapelou Knoblauch Klezmer Band z Německa. Židovskou kapitolu dotvoří
dílo silné výpovědi, dětská opera Brundibár o dvou dějstvích
na libreto Adolfa Hoffmeistera
z pera Hanse Krásy, vzniklou
v době internace židů v Terezíně, kterou zařazujeme do
programové řady Lípa Musica
dětem. Toto ušlechtilé dílo zneužité k nacistické propagandě
je dodnes mementem křehkosti
lidských práv, které opět nabývá na větší aktuálnosti… Jeho
zařazením v podání Dětské
opery Praha připomeneme nedávné 70. výročí jeho premiéry
opery v židovském ghettu.
Lípa Musica nepřináší nové
impulsy jen v oblasti klasické
hudby, ale objevuje také zajímavé osobnosti, jež se pohybují
na pomezí jiných žánrů. Festival
nabídne setkání s nonkonformní umělkyní Ivou Bittovou a Čikori v Jablonci nad Nisou,
s bratry Ebeny v Novém Boru
a na závěr tamtéž se slavnostní
symfonickou tečkou, a sice provedení monumentální kantáty
Carmina Burana německého
skladatele Carla Orffa v podání tria operních sólistů ze scény

-18pražského Národního divadla,
Filharmonie Hradec Králové
a spojených sborů z Wiesbadenu a Blanska pod taktovkou německého dirigenta T. J. Franka.
Festival Lípa Musica věren
svým dramaturgickým zásadám
nabídne v roce 2015 další nové
impulsy a směry. Neopustí svůj
duchovní fundament, odpovědnost vnímanou ve vztahu
k sociálně-historickým vazbám
regionu a nabídne rozšíření

Kultura
festivalové myšlenky humánního dialogu a přátelství do
dalších evropských regionů. Přinese možnost setkání s nejvyšší
interpretační úrovní v oblasti
klasické hudby i projekty přesahující do dalších uměleckých
žánrů. Živým uměním naplní
kulturní centra a památky kulturního dědictví Libereckého
a Ústeckého kraje, Saska i Dolního Slezska s cílem dále prohloubit hodnotu započaté kulturní
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tradice, která je svým rozsahem
v regionu trpícím zpřetrháním
kulturních i mezilidských vazeb
zcela jedinečnou.
Čtrnáctý ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa
Musica se v letošním roce uskuteční v termínu od 17. září do
21. listopadu s prologem 21. srpna a nabídne řadu 24 koncertů
a 1 workshop. Na 16 místech
Libereckého a Ústeckého kraje
a v saském pohraničí nabídne

setkání s klasickou a filmovou
hudbou, folkem, alternativou,
operou i tancem. Předprodej
vstupenek probíhá od 1. června
2015. Vstupenky na festival jsou
k dostání online na webu festivalu, v českolipské festivalové
kanceláři a také ve vybraných
koncertních místech a síti Colosseum Ticket.
Více informací najdete
na www.lipamusica.cz

Lípa Musica do Jezvého letos přiveze PhilHarmonia Octet
Pro tradiční festivalové místo – Jezvé – si festival tentokrát
připravil vystoupení mladého
souboru PhilHarmonia Octet,
který je vyhledávaným dechovým ansámblem nejen na
českých koncertních pódiích,
zároveň se úspěšně etabluje
i v zahraničí.
Tento ansámbl byl založen
v roce 2007 z iniciativy úspěšného mladého hobojisty Viléma Veverky a fagotisty Václava
Vonáška. Jejich záměrem bylo
vytvořit sdružení nejlepších

českých hráčů jedné generace,
(kteří se v mnohém ovlivňovali již během studia na HAMU),
respektive konfrontovat domácí hudebně interpretační
tradici s moderními evropskými styly a trendy. Ne nadarmo
si těleso do svého podtitulu
dává přízvisko „ansámbl nového přístupu“. Cílem souboru
je obohacení české hudební
scény, rozšíření repertoáru
a zejména pak posunutí stávajícího interpretačního standardu. Interpreti tohoto ansámblu

jsou laureáty prestižních mezinárodních soutěží, absolventy
zahraničního studia, respektive členové předních českých
orchestrů. Pro soubor je dále
specifické, že se jednotliví hráči
cíleně věnují sólové hře, což je
ostatně příznačné pro nejlepší
světové ansámbly tohoto druhu. Název souboru lze chápat
dvojím způsobem: původním
významem slova „filharmonie“
– záliba v souzvuku, a pojmem
„harmonie“, používaný pro
tento druh souborů od doby

klasicismu. Repertoárový záběr
PhilHarmonia Octetu sleduje
vyhraněnou interpretací proměny hudební řeči na pozadí
střídání hudebních epoch a stylů, od 2. poloviny 18. století do
počátku nového milénia. V Jezvé těleso představí díla Ludwiga van Beethovena či slavnou
Partitu Wolfganga Amadea
Mozarta.
Koncert v kostele sv. Vavřince v Jezvém se uskuteční
tradičně na svátek sv. Václava,
28. září 2015.

Muzikál Aida
V pátek dne 8. 5. 2015 uspořádala Obec Velká Bukovina zájezd do
Hudebního divadla Karlín na muzikál Aida.
Zájem ze strany občanů byl tak
značný, že původně objednaných
třicet vstupenek bylo rozebráno
obratem a poptávka stále nebyla
pokryta. Z toho důvodu ZO odsouhlasilo doobjednání dalších
devatenácti kusů vstupenek a navíc dopravu velkým autobusem od
společnosti Mirobus, kterou obec
uhradila. Vystoupení umělců, kteří
na závěr sklidili dlouhý potlesk, zanechalo dle ohlasů přítomných ve
všech hluboký dojem.
V měsíci červnu chystá Obec Velká Bukovina další zájezd do jednoho z pražských divadel, tentokráte
skutečně pouze pro prvních třicet
zájemců. O podrobnostech budou
občané informováni prostřednictvím plakátů a místního rozhlasu.
Za Obec Velká Bukovina
Roman Vojta
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STRUŽNICKÉ
SLAVNOSTI
sobota

20. června 2015 od 13 hodin

• vystoupení ZŠ Stružnice a MŠ Stružnice
• vystoupení ZUŠ a mažoretky
• country tance
• představení skupiny Golem
• jízda po Ploučnici na raftu a člunu
• přehlídka hasičské techniky
• pěna pro děti
• dobová řemesla (keramika a střelba z luku a kuše)
• jízda na koních (ranč MalVik Stružnice)
• ohnivá show – ve 22:00 hodin
• přehlídka veteránů
• pouťové atrakce, stánky a občerstvení

Hrají:
16:00 – 17:00 FiddleFarm Band
19:00 – 22:00 Diesell Jeans
ozvučuje DJ Obelix
Těší se na Vás Obec Stružnice a kulturní výbor při ZO

Usnesení
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Usnesení z 5. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo
dne 4.5. 2015 od 18 hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a návrh programu jednání.
b) Zápis o inventarizaci majetku
města za rok 2014.
c) Čerpání rozpočtu města Žandov
za 1.–3./2015.
d) Rozpočtové opatření č. 2/2015.
e) Obecně závaznou vyhlášku č.
1/2015 o stanovení systému odstraňování KO.
f) Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích.
g) Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2015, kterou se zrušuje OZV č.
1/2011.

h) Odprodej části p.p.č. 9/1 v k.ú.
Heřmanice u Žandova p. J. Barotovi za cenu 35 Kč/m2 s oddělením
pozemku na své náklady.
i) Odprodej části p.p.č. 350 v k.ú.
Valteřice u Žandova manž. Kondášovým za cenu 35 Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
j) Odprodej části p.p.č. 40/1 v k.ú.
Žandov u Č.Lípy p. R. Gregorovi
za cenu 30 Kč/m2.
k) Odkoupení části p.p.č. 47 v k.ú.
Žandov u Č. Lípy od p. R. Gregora
za cenu 30 Kč/m2.
l) Odkoupení části p.p.č. 343 v k.ú.
Radeč u Horní Police od pí. L.
Křenkové za cenu 50 Kč/m2.
m) Odkoupení části p.p.č. 341/3 v k.ú.
Radeč u Horní Police od manželů
Hodačových za cenu 50 Kč/m2.
n) Vrácení p.p.č. 390/14 v k.ú. Valteřice u Žandova SPÚ bezúplatně
z důvodu nezahrnutí tohoto pozemku do ÚP na výstavbu.
o) Fin. přísp. 7 tis. Kč pí. M. Kupcové
na soustředění dětí v aerobiku.

p) Fin. příspěvek 25 tis. Kč na Radečské slavnosti.
q) Fin. příspěvek 5 tis. Kč na denní
stacionář Česká Lípa.
r) Rozpočtový výhled na roky 20182021.
s) Měsíční odměny a příplatky
poskytované neuvolněným členům zastupitelstva v max. výši
a v souhrnu za jednotlivé funkce
dle Nařízení vlády č. 52/2015 Sb.,
v platném znění s účinností od
1. 5. 2015. Odměny nebudou poskytovány členům výborů zastupitelstva, členům komisí rady,
nebo členům zvláštních orgánů
viz sloupec č. 11 výše uvedeného
Nařízení vlády.
t) Smlouvu se SFŽP na obnovu sadu
a štěpnice v Radči a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
u) Zhotovení Průkazů energetické
náročnosti budov ve vlastnictví
města Ing. J. Jeníčkem.
v) Opravu propustku v Heřmanicích
firmou Compag CZ.

w) Zhotovení dvou zpevněných
ploch ze zámkové dlažby u hřbitova v Heřmanicích a ve Valteřicích firmou Compag CZ.
x) Autorský dozor Ing. Hrubého na
akci Aleje.
y) Opravu střechy objektu čp. 133
nad Služebnou Policie firmou
Maliarik - Kuchyňka.
z) Zhotovitelem prodloužení vodovodního řadu v Radči firmu SčVK
Česká Lípa, přičemž výkopové
práce město provede vlastní technikou.
2. Bere na vědomí
Zprávu z jednání rady.
3. Neschvaluje
a) Odprodej a ani pronájem p.p.č.
409/1 v k.ú. Dolní Police p. J. Palounkovi a doporučuje pozemek
ponechat jako veřejný prostor.

trického plánu za cenu 20 Kč/m2
(usnesení č. 22/2015).
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 5/1 a části pozemku p.č. 12
dle skutečného zaměření a následného geometrického plánu
paní Evě Černé za cenu 20 Kč/m2
(usnsení č. 23/2015).
ZO schválilo prodej pozemků p.č.
199/5 a p.č. 199/6 manželům Lence a Pavlu Šimkovým za cenu 20
Kč/m2 (usnesení č. 24/2015).
ZO schválilo prodej části pozemku
p.č. 129 dle skutečného zaměření
a následného geometrického
plánu panu Vítězslavu Váňovi
za cenu 20 Kč/m2 (usnesení č.
25/2015).
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 159/1 a část pozemku p.č.
138 dle skutečného zaměření
a následného geometrického
plánu manželům Ladislavu a Marii Činčerovým za cenu 20 Kč/m2
(usnesení č. 26/2015).
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 239 dle skutečného
zaměření a následného geometrického plánu manželům Ivovi
a Boženě Hadrbolcovým za cenu
20 Kč/m2 (usnesení č. 27/2015).
ZO schválilo pronájem části pozemku p.č. 752/1 pro stání dvou
aut cca 30 m2 za 10 Kč/m2/rok
paní Daniele Vohlídalové (usnesení č. 28/2015).
ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 849 určený k dopravní

vybavenosti (stání, parkování)
dle geometrického plánu manželům Petře a Davidu Kalinovým,
manželům Dagmaře a Petru Bílkovým, panu Marcelu Gežovi
a Zdeňce Henišové za 20 Kč/m2
(usnesení č. 29/2015).
ZO schválilo pronájem prostor
pod mostem panu Marcelu Gežovi v době konání Třešňové
pouti (usnesení č. 30/2015).
ZO schválilo rozšíření VO dle žádostí a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo s panem
Stanislavem Temlem (usnesení č.
31/2015).
ZO schvaluje přijetí darů pro ZŠ
Horní Police ve výši 129.187 Kč
a pro MŠ Horní Police ve výši
12.380 Kč (usnesení č. 32/2015).
ZO schválilo příkazní smlouvu
mezi firmou eCENTRE, a.s. a Svazkem obcí Peklo na soutěž na svoz
a likvidaci odpadů s tím, že v článku VII bude cena uvedena jako
jednorázová roční odměna 25%
až 40% úspory (usn. č. 33/2015).
ZO schválilo předčasné jednorázové splacení úvěru zřízeného na akci ,,Zateplení budovy mateřské školy – obec
Horní Police” zůstatek ve výši
308.545,30 Kč a s tím spojené
náklady za vedení účtu (usnesení
č. 34/2015).
ZO schválilo záměr pronájmu
areálu koupaliště v Horní Polici na sezónu 2015 od května do

září za 15.000 Kč (usnesení č.
35/2015).
ZO bylo informováno
• o nutných opravách budovy koupaliště – krytina, podhledy,
• o průběhu vyřizování pohledávky po panu Vlčkovi,
• o průběhu opravných prací v DPS
– zednické práce, malování, nutná výměna krytiny na chodbách
a s tím spojené stavební úpravy,
• o zřízení sociálního poradenství
pro občany obce, které bude
k dispozici každou středu mezi
13. a 14. hod. na obecním úřadě
v Horní Polici,
• o plán. vítání občánků (28. 3.)
• o výsledcích kontroly z LK (účetnictví, archiv),
• o koncepci využití veřejného
prostranství v Horní Polici ve spolupráci s dendrologem,
• o výpovědi z bytu č. 2 v č.p. 131
z důvodu neplacení nájemného,
• o proběhlém školení povodňové
komise,
• o plánovaném uzavření Mateřské školy v Horní Polici dne 3.
dubna 2015,
• o přidělené dotaci na sociální
službu od MPSV ve výši 114.000,Kč,
• o podaných žádostech o dotace,
ZO byl předložen návrh
nového územního plánu.
Marie Matysová
starostka

20 Kč/m2 (usnesení č. 38/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
1092/15 dle geometrického plánu
685-27/2015 manželům Aleně
a Radkovi Kurjakovým za 20 Kč/
m2 (usnesení č. 39/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku
p.č. 1092/16 dle geometrického
plánu 685-27/2015 paní Monice

Pötschové za 20 Kč/m2 (usnesení
č. 40/2015).
• ZO schválilo pronájem areálu
koupaliště na sezónu 2015 od
1. 5. – 30. 9. za 15.000 Kč panu
Janu Kubišovi (usn č. 41/2015).
• ZO schválilo prodloužení pronájmu pozemku p. č. 251/2 za 10
Kč/m2 do 31. 12. 2018 panu Pilařo-

Horní Police

Na svém 5. zasedání ZO Horní Police
konaného dne 5. března 2015 od 18
hod na obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění přijalo následující usnesení:
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
(usnesení č. 16/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání v předloženém znění
(usnesení č. 17/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
232/5 manželům Kateřině a Josefu Pincovým za cenu 20 Kč/m2
(usnesení č. 18/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
1004 - paní Šárce Fričové za cenu
20 Kč/m2 (usnesení č. 19/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
178 manželům Dagmaře a Petru
Bílkovým za cenu 20 Kč/m2 (usnesení č. 20/2015).
• ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 668/1 dle skutečného
zaměření a následného geometrického plánu panu Václavu Štoskovi za cenu 20 Kč/m2 (usnesení
č. 21/2015).
• ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 16 paní Haně Patzenhauerové, panu Jiřímu Balounovi, část pozemku p.č. 38/1
manželům Antonínu a Marcele
Januškovým vše dle skutečného
zaměření a následného geome-

Horní Police

Na svém 6. zasedání ZO Horní Police
konaného dne 10. dubna 2015 od 18
hod na obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění přijalo následující usnesení:
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
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•

•

•

•

•

•

návrhovou komisi a zapisovatele
(usnesení č. 36/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání v předloženém znění
(usnesení č. 37/2015).
• ZO schválilo prodej pozemku p.č.
1092/7 dle geometrického plánu
685-27/2015 manželům Haně
a Rudolfu Effenbergerovým za

•

•

•

•

•

•

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Usnesení

-21vi (usnesení č. 42/2015).
• ZO schválilo možnost financování neuznatelných nákladů od
KB na zateplení budovy ZŠ Horní
Police a pověřuje starostku k vypsání žádosti k úvěru za předpokladu, že bude dotace akceptována (usnesení č. 43/2015).
• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2015 ve výši 1.575.800 Kč na
straně příjmů i výdajů (usnesení
č. 44/2015).
• ZO schválilo odměnu pro neuvolněného místostarostu ve
výši 14.630 Kč ode dne usnesení
(usnesení č. 45/2015).
• ZO schválilo prodloužení pronájmu místností v budově bývalé
ZŠ pro ZUŠ Žandov do 30. 6. 2015
(usnesení č. 46/2015).
• ZO schválilo realizaci zkušebního
vrtu v areálu koupaliště od firmy

Studnářství Krynek, která předložila nejlevnější nabídku (usnesení č. 47/2015).
• ZO schválilo smlouvu o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení v předloženém znění (usnesení č. 48/2015).
Bylo informováno
• stavební komise a pan Zelinka se
účastnili místního šetření k řešení situace o rozdělení části obecní cesty p.č. 16,
• podkladem pro rozpočtový
výhled je nově vypracovaný
program rozvoje obce a předpokládané investiční akce na
jednotlivé roky,
• dotace – knihovna – ,,Pokračování automatizace knihovnických
činností v Místní knihovně Horní
Police“ 15 tisíc, zámek – Havarijní

Horní Police

Na svém 7. zasedání ZO Horní Police
konaného dne 15. května 2015 od 18
hod na obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích v platném
znění přijalo následující usnesení:
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění. (usnesení
č. 49/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání v předloženém znění
doplněný o bod 7) Žádost o umístění reklamy na auto pro sociální
službu (usnesení č. 50/2015).
• ZO neschválilo smlouvu o správě a provozování veřejného
osvětlení mezi Obcí Horní Police
a Obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou.
• ZO schválilo prodej pozemku
p.č. 16/1 dle geometrického plánu 684-15/2015 paní Hermanové
Miluši za 20,- Kč/m2 (usnesení č.
51/2015).
• ZO revokuje usnesení č. 33/2015.
(usnesení č. 52/2015).
• ZO schválilo nové znění příkazní
smlouvy mezi firmou eCENTRE,
a.s. a Svazkem obcí Peklo na soutěž na svoz a likvidace odpadů

Stružnice

Usnesení 4. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 18.
února 2015. Přítomní zastupitelé:
Bělová Anita, Kopp Jiří, Kotek Robert, Levová Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup
Vítězslav. Nepřítomní zastupitelé:
Blažek Zdenek.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 4. zasedání konaném dne
18. února 2015 od 19:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 4. zastupitel-

•

•

•
•
•

•

•

•

v předloženém znění. (usnesení
č. 53/2015)
ZO deleguje starostku Obce
Horní Police Marii Matysovou
na všechny valné hromady společnosti, v nichž má Obec Horní
Police majetkovou účast na celé
volební období. (usnesení č.
54/2015)
ZO schválilo dar ve výši 4 000,- Kč
pro Český svaz včelařů Žandov
dle předložené žádosti. (usnesení č. 55/2015)
ZO neschválilo dar na provoz
Lužického motoráčku 2015 pro
Klub železničních cestovatelů.
ZO neschválilo dar pro Snílek
Dům na půl cesty.
ZO schválilo dar ve výši 25 000,Kč pro TJ Sokol na sezonu 2015
s tím, že 20.000 Kč půjde na provoz TJ Sokol, 5 000 Kč bude na
žáčky. (usnesení č. 56/2015)
ZO schválilo dar ve výši 5 000
Kč pro TJ Dynamo Stružnice na
nákup bezpečnostních hliníkových branek pro žáky (usnesení
č. 57/2015)
ZO schválilo účetní závěrku Základní školy Horní Police za rok
2014 sestavenou k rozvahovému
dni (usnesení č. 58/2015)
ZO schválilo rozdělení hospodář-

stva obce. (číslo usn. 2015-04-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 3.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2015-04-2)
3. Bere na vědomí informaci předsedů výborů o jednáních všech
ustanovených výborů a starosty
o novém proškolení povodňové
komise. (číslo usn. 2015-04-3)
4. Schvaluje příspěvek na sportovní činnost Milanu Zítkovi ve výši
25.000 Kč. (číslo usn. 2015-04-4)
5. Schvaluje nákup elektrocentrály
a zapůjčení potřebné osobě ze
zdravotních důvodů. (číslo usnesení 2015-04-5)
6. Schvaluje finanční příspěvek ve
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program MK ČR, dotace nebyla
přidělena z důvodů převýšení
fin. prostředků nad rámec možností tohoto programu (pouze
3 miliony alokace), Liberecký
kraj – další etapa v lokalitě Na
Pískách, sjezd na II/262 300 tisíc,
drcení stavebního materiálu za
zámkem, tento podrcený materiál bude použit na obnovu
a výspravy komunikací v obci,
oprava MK – ulice Školní, Na Vyhlídce, MK na Radeč,
údržba obecního majetku – OÚ
– opravy, úpravy a vymalování
v budově, DPS – výměna podlahy
a krytiny na chodbách a společných prostorách, čp 103 – dokončovací práce v bytě č. 1,
příprava pouti – program, zajišťování vystoupení, stánkařů,
uzavírka nám. Odboje,

• pozemky za hřbitovem – investice – příprava PD na vodovodní řad, na připojení lokality na
elektrickou energii a přílož veřejného osvětlení, tato investice
bude rozpočítána do ceny pozemku,
• splacení úvěru na zateplení MŠ
Horní Police,
• zpráva finančního a kontrolního
výboru,
• 23.05.2015 bude v obci proveden
svoz nebezpečného, velkoobjemného a železného šrotu, na
tento termín budou mít členové
ZO službu u jednotlivých sběrných míst,
• zákaz kamionů a tranzitu na silnici II/262 v nočních hodinách,

ského výsledku Základní školy
Horní Police za rok 2014, zisk
ve výši 86.803,89 Kč převést na
účet 413 rezervní fond, čerpání
rezervního fondu bude odsouhlaseno zřizovatelem (usnesení
č. 59/2015)
ZO schválilo čerpání investičního fondu Základní školy Horní
Police ve výši 50.000 Kč, finance
jsou určeny na opravy (usnesení
č. 60/2015)
ZO schválilo čerpání rezervního
fondu Základní školy Horní Police ve výši 10.000 Kč, finance jsou
určeny k nákupu propagačních
materiálů (usnesení č. 61/2015)
ZO schválilo účetní závěrku Mateřské školy Horní Police za rok
2014 sestavenou k rozvahovému
dni (usnesení č. 62/2015)
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Horní Police za rok 2014, zisk
ve výši 155.050,61 Kč převést na
účet 413 rezervní fond, čerpání
rezervního fondu bude odsouhlaseno zřizovatelem (usnesení
č. 63/2015)
ZO schválilo odpisový plán dlouhodobého majetku Mateřské
školy pro rok 2015 ve výši 11.301,Kč (usnesení č. 64/2015)

• ZO schválilo umístění reklamy
na auto pro Denní a pobytové
sociální služby Česká Lípa ve výši
8.349 Kč (usnesení č. 65/2015)

výši 5.000,- Kč na činnost mládeže pro Český rybářský svaz MO
Žandov. (číslo usnesení 2015-046)
7. Schvaluje fin. příspěvek ve výši
5.000,- Kč pro Český svaz včelařů
Žandov. (číslo usn. 2015-04-7)
8. Schvaluje finanční příspěvek ve
výši 5.000,-Kč pro KŽC Doprava,
s. r. o na provoz Lužického Motoráčku na sezónu 2015. (číslo
usnesení 2015-04-8)
9. Schvaluje oslovení firem pro
podání nabídky na rekonstrukci
sociálního zařízení v Mateřské
škole Stružnice. (číslo usnesení
2015-04-9)
10. Schvaluje zadání výběrového

řízení na zpracování projektu
areálu Mateřské Školy Stružnice.
(číslo usnesení 2015-04-10)
11. Schvaluje zpracování zadávací
dokumentace pro výběrové řízení pro vysoušení Základní školy
Stružnice. (číslo usnesení 201504-11)
12. Bere na vědomí informaci o provedených inventurách dle plánu
inventur na rok 2014. (číslo usnesení 2015-04-12)
13. Schvaluje vyřazení majetku dle
přiloženého seznamu. (číslo
usnesení 2015-04-13)
14. Odkládá záměr prodeje pozemku p. č. 458/1 v k. ú. Jezvé a pověřuje výbor pro životní prostředí

•

•
•

•

•

•

•

•

•

Marie Matysová
starostka

Informace:
• žádost o opravu komunikace
k čp 124 – jedná se o přístupovou
komunikaci k domu čp 124 (drážní dům za kolejemi),
• svoz nebezpečného, velkoobjemového a železného materiálu
v sobotu 23. 5., informace byly
dodány do jednotlivých nemovitostí a jsou na vývěskách, www
stránkách, obecním facebooku,
• dotace – akceptace žádosti na
zateplení budovy ZŠ, systém
sběru BRKO, podání žádosti pro
hydroizolace zámku,
• II. výzva - vyplnění dotazníků na
kanalizaci, rozeslána majitelům
nemovitostí, kteří v loňském
roce nevrátili vyplněný dotazník
na OÚ,
• uzavření MŠ v době letních
prázdnin od 20. července do
14. srpna,
• dětský den na koupališti 6. června od 15 hodin,
Marie Matysová
starostka
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Usnesení

2/2015

a ochranu proti živelním pohromám posouzením vhodnosti
prodeje. (číslo usn. 2015-04-14)
15. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 428/3 v k. ú. Stružnice po ukončení stávající smlouvy.
(číslo usnesení 2015-04-15)
16. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 191/2 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2015-04-16)
17. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 192/7 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2015-04-17)
18. Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu
stavby č. IP-12-4005277/002,CLStružnice p. p. č.205/1 mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín (zastupuje společnost R-built s. r. o., Radovesice 169,
410 02 IČ: 25430645 ) pro uložení
kabelu do pozemku obce. (číslo
usnesení 2015-04-18)

19. Schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu stavby č. IP-124005340/VB1, CL-Stružnice p. p.
č. 319/1 mezi Obcí Stružnice a ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín (zastupuje
GA Energo technik, s. r. o., se sídlem Plzeň – Bolevec) pro uložení
kabelu do pozemku obce. (číslo
usnesení 2014-03-19)
20. Schvaluje provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v místní
části Bořetín dle předložené nabídky firmou Otto Žítek – ELOS,
Česká Lípa. (číslo usnesení 201504-20)
21. Schvaluje provedení rekonstrukce veřejného osvětlení v místní
částí Stružnice u nádraží ČD dle
předložené nabídky firmou Otto
Žítek – ELOS, Česká Lípa. (číslo
usnesení 2015-04-21)
22.Schvaluje vypsání výběrového
řízení na opravy ČOV u objektů

v majetku obce. (číslo usnesení
2015-04-22)
23.Schvaluje vypsání výběrových
řízení na vybudování ČOV u ZŠ
Stružnice a u hasičské zbrojnice.
(číslo usnesení 2015-04-23)
24. Schvaluje příspěvek na festival
Lípa Musica v roce 2015 ve výši
50.000 Kč. (číslo usn. 2015-04-24)
25. Odkládá schvalování zřizovacích
listin Základní školy Stružnice a
Mateřské školy Stružnice z důvodu doplnění příloh. (číslo usnesení 2015-04-25)
26. Pověřuje výbor pro rozvoj, výstavbu a pozemky provést kontrolu Územního plánu obce Stružnice. (číslo usnesení 2015-04-26)
27. Volí předsedou výboru pro sport
a kulturu paní Anitu Bělovou.
(číslo usnesení 2015-04-27)
28. Volí členy výboru pro sport
a kulturu pana Roberta Kotka,
paní Michaelu Šimonkovou, paní
Lenku Kolstrunkovou a paní

Alenu Skrčenou. (číslo usnesení
2015-04-28)
29. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci. (číslo usn. 2015-04-29)
30. Schvaluje smlouvu č. 14179404
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
v rámci Operačního programu
Životního prostředí. (číslo usnesení 2015-04-30)
31. Pověřuje sociální výbor posouzením žádosti o pronájem bytu
v Jezvém č. p. 87. (číslo usnesení
2015-04-31)
32.Schvaluje vyplácení jednorázového příspěvku ve výši 3000 Kč
fyzické osobě, která vypravila
pohřeb s obřadem osobě, jež
měla ke dni úmrtí trvalý pobyt
na území obce Stružnice. (číslo
usnesení 2015-04-32)

Stružnice

6. Schvaluje smlouvu o spolupráci
při zajišťování dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok
2015, č. smlouvy OLP/3036/2014,
mezi Libereckým krajem a Obcí
Stružnice. (číslo usnesení 201505-6)
7. Schvaluje obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
na území obce Stružnice. (číslo
usnesení 2015-05-7)
8. Schvaluje zřizovací listinu Mateřské školy Stružnice, příspěvkové
organizace. (číslo usn. 2015-05-8)
9. Schvaluje zřizovací listinu Základní školy Stružnice, příspěvkové organizace. (číslo usnesení
2015-05-9)
10. Schvaluje dodatek č. 1 k Partnerské smlouvě o zajištění realizačních náležitostí projektu
„Žadatelé bez občanky? Leader
bez hranic“ mezi LAG Podralsko
a Obcí Stružnice. (číslo usnesení
2015-05-10)
11. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 206/2 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2015-05-11)
12. Schvaluje záměr prodeje části
pozemku p. č. 734/1 v k. ú. Stružnice po zaměření na náklady žadatele. (číslo usn. 2015-05-12)
13. Schvaluje prodej pozemku p. č.
191/2 v k. ú. Stružnice o výměře
221 m² panu Liboru Neubauerovi
za cenu 57.460 Kč. (číslo usnesení
2015-05-13)

14. Schvaluje prodej pozemku p. č.
192/7 v k. ú. Stružnice o výměře
14 m² panu Liboru Neubauerovi
za cenu 728 Kč. (číslo usnesení
2015-05-14)
15. Schvaluje pronájem pozemku
p. č. 428/3 v k. ú. Stružnice o výměře 54 m² panu Jakubu Klíčovi.
(číslo usnesení 2015-05-15)
16. Schvaluje zpracování ocenění nabízených pozemků. (číslo
usnesení 2015-05-16)
17. Schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IE-12-4003698/
P008 mezi Obcí Stružnice a ČEZ
Distribuce, a. s., Děčín (zastupuje Roman Molnár) pro uložení
kabelu do pozemků obce. (číslo
usnesení 2015-05-17)
18. Schvaluje podmínky pro poskytnutí finanční podpory vlastníkům nemovitostí při řešení
individuálního odkanalizování.
Pro další jednání budou použity
žádosti předané do podatelny
Obecního úřadu Stružnice do
10. dubna 2015 do 11 hodin. (číslo
usnesení 2015-05-18)
19. Schvaluje navrženou výši podpory vlastníkům nemovitostí při řešení individuálního odkanalizování. (číslo usnesení 2015-05-19)
20. Schvaluje pokračování jednání
s SVS, zahrnuty budou žádosti
podané k 10. 4. 2015 do 11 hodin
do podatelny Obecního úřadu
Stružnice. (číslo usnesení 201505-20)

21. Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
obce Stružnice za rok 2014. (číslo
usnesení 2015-05-21)
22.Schvaluje pasport místních komunikací obce Stružnice. (číslo
usnesení 2015-05-22)
23.Schvaluje výši odměny neuvolněným zastupitelům v maximální
výši dle přílohy č. 1 nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. i v případě budoucí
změny nařízení vlády č. 37/2003
Sb. s účinností od 1. 4. 2015. (číslo
usnesení 2015-05-23)
24. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci. (číslo usn. 2015-05-24)
25. Bere na vědomí informaci
o připravované opravě vodovodu v Jezvém v Chalupnické ulici
a spoluúčasti obce na následné
opravě povrchu komunikace.
(číslo usnesení 2015-05-25)
26. Schvaluje vyřazení majetku MŠ
Stružnice dle předloženého seznamu. (číslo usnesení 2015-0526)
27. Souhlasí s uhrazením ztráty hospodaření MŠ Stružnice za rok
2014 ve výši 16.400,29 Kč z rezervního fondu. (číslo usnesení
2015-05-27)
28. Schvaluje převod hospodářského výsledku ve výši 9.383,54 Kč
za rok 2014 do rezervního fondu ZŠ Stružnice. (číslo usnesení
2015-05-28)

jednání.
• Usnesení č. 2-3/15: ZO jednomyslně schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na
stavební úpravu křižovatky silnic
II/263 a III/2637, Velká Bukovina
projekční kanceláři ProProjekt
s.r.o. dle nabídky.

• Usnesení č. 3-3/15: ZO jednomyslně schvaluje žádost o odklad
rozhodnutí o prodeji nemovitostí budovy č.p. 2 v Malé Bukovině
a pozemků st.p.č. 2, p.p.č. 477,
p.p.č. 928, p.p.č. 490/2 všechny
v k.ú. Malá Bukovina o tři týdny.
• Usnesení č. 4-3/15: ZO jednomy-

slně schvaluje podání žádosti
o dotaci na zařízení pro svoz
a zpracování bioodpadu (nosič
kontejnerů, kontejner, štěpkovač).
• Usnesení č. 5-3/15: ZO jednomyslně schvaluje podání žádosti
o dotaci na vytápění budovy OÚ

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
31. března 2015. Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Blažek Zdenek,
Kopp Jiří, Kotek Robert, Levová
Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup Vítězslav. Nepřítomní zastupitelé: 0.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 5. zasedání konaném dne
31. března 2015 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 5. zastupitelstva obce. (číslo usn. 2015-05-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení
4. zastupitelstva obce. (číslo
usnesení 2015-05-2)
3. Schvaluje vypracování energetického auditu budovy č. p. 87 v Jezvém. (číslo usnesení 2015-05-3)
4. Bere na vědomí informaci předsedů výborů o jednáních výborů
sociálního, pro životní prostředí
a ochranu proti živelním pohromám, pro dopravu a bezpečnost
a pro sport a kulturu od posledního zastupitelstva a o připravovaných akcích. (číslo usnesení
2015-05-4)
5. Schvaluje smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení služebnosti
č. j. OLP/180/2015 mezi Libereckým krajem a Obcí Stružnice.
(číslo usnesení 2015-05-5)

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 3/15 konaného 2. 3. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-3/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta
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tepelným čerpadlem (dotace zahrnuje i rozvody tepla)
• Usnesení č. 6-3/15: ZO jednomyslně schvaluje odprodej dřeva p.
Miroslavu Kotoučovi ml. za cenu
100 Kč /m3
• Usnesení č. 7-3/15: ZO schvaluje

5 hlasy / 1 se zdržel poskytnutí finančního příspěvku na podporu
činnosti Českému svazu včelařů
Žandov, o.s. ve výši 1.500 Kč.
• Usnesení č. 8-3/15: ZO jednomyslně schvaluje odprodej kačírku
zbylého z úpravy terénu u budo-

vy OÚ za pořizovací cenu.
• Usnesení č. 9-3/15: ZO jednomyslně schvaluje záměr zřídit věcné
břemeno – služebnosti ve prospěch ČEZ Distribuce, s.r.o. na p.
p.č. 2637/5, 2651/1, 2653/1, 2653/2,
2656, 2849 vše k.ú. Velká Bukovi-

Velká Bukovina

• Usnesení č. 4-4/15: ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Usnesení č. 5-4/15: ZO Velká Bukovina v souladu s §§ 72 a 84
odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanovuje měsíční odměnu za
výkon funkce neuvolněného starosty obce, neuvolněného místostarosty obce, neuvolněného
předsedy výboru zastupitelstva,
neuvolněného člena výboru
zastupitelstva a neuvolněného
člena zastupitelstva v maximální částce dle přílohy č. 1 nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
• Usnesení č. 6-4/15: ZO Velká Bukovina v souladu s § 77 odst.

2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o
obcích stanoví, že při souběhu výkonu dvou funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva
obce poskytne až do výše souhrnu
odměn za jednotlivé funkce.
• Usnesení č. 7-4/15: ZO Velká Bukovina v souladu s § 77 odst.
3 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona o obcích stanoví, že měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva budou vypláceny ode dne
přijetí tohoto usnesení. V případě nastoupení náhradníka na
uvolněný mandát bude odměna
náležet ode dne složení slibu.
• Usnesení č. 8-4/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
záměr směny p.p.č.2829/1, 2829/2
a 1870/18 všechny k.ú. Karlovka
o celkové rozloze 438 m2 (vlastník

Miloslava Pecová) za p.p.č.1610
k.ú. Karlovka o rozloze 434 m2
(vlastník obec Velká Bukovina).
• Usnesení č. 9-4/15: ZO Velká
Bukovina jednomyslně schvaluje navrženou podobu nových
webových stránek obce Velká
Bukovina, zadání jejich administrace paní Wichlasové dle nabídky a souhlasí s jejich spuštěním.
• Usnesení č. 10-4/15: ZO Velká
Bukovina jednomyslně schvaluje návrh uhradit na akci pálení
čarodějnic částku potřebnou
k zajištění špekáčků, chleba
a hudební produkci na akci.

• Usnesení č. 1-5/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-5/15: ZO jednomyslně schvaluje spolufinancování

akce „Oprava hřbitovní zdi“ nad
rámec dotace z vlastních zdrojů.
• Usnesení č. 3-5/15: ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje p.
p.č. 2638/3 k.ú. Velká Bukovina

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 4/15 konaného 8. 4. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-4/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-4/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
návrh rozložení splátek za nákup nemovitostí: budovy č.p.
2 v Malé Bukovině a pozemků st.
p.č. 2, p.p.č. 477, p.p.č. 928, p.p.č.
490/2 všechny v k.ú. Malá Bukovina do čtyř období.
• Usnesení č. 3-4/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně zamítá návrh na úhradu daně z prodeje
nemovitosti kupujícím (Obec
Velká Bukovina)

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 5/15 konaného 4. 5. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Inzerce

na, obec Velká Bukovina.
Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta
Ověřovatelé zápisu: Josef Pařez,
Roman Vojta

Starosta obce: Jaroslav Kucharovič
Místostarosta obce: Roman Vojta
Ověřovatelé zápisu: Martina
Jonášová, Miroslav Půlpán

Ověřovatelé zápisu: Monika
Kucharovičová, Josef Pařez

Sport / Inzerce
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Nadšenci vodáckého rekreačního sportu ze Stružnice
Po ukončení vodácké sezóny uzamknutím řeky Ploučnice o první
listopadové sobotě roku 2014 nastává nové období tohoto velice
krásného rekreačního sportu. Snad
nikdo jiný nebude tak bedlivě sledovat počasí a stav vody v řece Ploučnici
v květnových dnech r. 2015, kdy se opět
řeka Ploučnice odemkne pro příznivce vodáckého rekreačního sportu ve
Stružnici, než nestor tohoto sportu p. J.
Merenus st., neboť toto je doba prvého
píchnutí vodáckým pádlem do vody. Následující akce – plavba po řece Ploučnici
– je připravována nadšenci a recesisty
ze Stružnice na den 15. srpna 2015 od
13.00 hod, kdy se uskuteční již 13. ročník Stružnické neckyády.Proto zveme
všechny, aby přišli podpořit tuto akci
jako přímí účastníci se svými plavidly
nebo jako diváci. Věříme, že se bude na
co dívat, obzvlášť při slunečném počasí.
Organizátoři akce

Prodám BYT 3+1
nezrekonstruovaný
ve 4. p. včetně lodžie a sklepní
kóje v Žandově, Děčínské ulici

cena 450 000 Kč (k jednání)
telefon: 608

500 021
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