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Hodnotící zpráva k hospodaření Horní Police
Obec Horní Police hospodařila v roce 2015 podle rozpočtu,
který byl na straně příjmů a výdajů vyrovnaný. Hospodářský
výsledek za rok 2015 je kladný.
V roce 2015 se provádělo 6
rozpočtových opatření v různé
výši příjmů a výdajů. Rozpočtová opatření se týkala především
přijatých dotací od Úřadu práce
na pracovníky na údržbu obce,
na pečovatelskou službu od LK
a MPSV, z OPŽP na Systém sběru biologicky rozložitelného

komunálního odpadu. Další
finanční prostředky se čerpaly
na opravy, údržbu nemovitostí
a majetku ve vlastnictví obce; (veřejné osvětlení – opravy, údržba,
osazení nových světelných bodů
v ulici 9. května (k Jánským,
směr Podlesí u Štraubů), výměna
u náměstí před samoobsluhou,
oprava hlavic na starém mostě,
opravy K. H. Máchy, výměna rozvaděče na Podlesí, veřejné prostranství – údržba komunikací,
prořezávání náletů u koupaliště,

zpracování studie využitelnosti, lesy – vyžínání, natírání proti
okusu, nová výsadba, bytové
domy – čp 103 výměna oken ve
zbývajících bytech č. 3–6 včetně
zednických prací, v DPS malování, oprava podlahy na chodbách,
nákup nových bojlerů, oprava
kotle, výměna průtokových ohřívačů, čp 131 nákup kotle, bojleru
do bytu č. 5, OÚ – zednické práce, malování, nákup nábytku,
knihovna – nákup nové počítačové sestavy, koupaliště – nový

vrt, částečná oprava oplocení,
komunikace – pokračování výstavby komunikace v lokalitě Na
Pískách – sjezd na II/262, opravy
MK Na Vyhlídce, pozemky za
hřbitovem připojení a výstavba
el. přípojky, MŠ – v rámci zateplení budovy byl zajištěn úvěr na
financování spoluúčasti, částečná oprava plotu, ZŠ – oprava
a údržba vestibulu, PD položkový rozpočet na zateplení, zámek
– hydroizolace obvodových zdí,
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Hodnotící zpráva k hospodaření Horní Police
(dokončení z titulní strany)
památky – restaurování sochy
M. J. Husa, dále byly čerpány finanční prostředky na propagaci
obce, na revizi plynových topných spotřebičů v objektech, na
zpracování PENB, čerpání úvěru
na předfinancování dotace od
SFŽP na BRKO, dále pak finance
na zimní údržbu, obec finančně
podporovala různé organizace
a spolky…), zadání a tvorba nového územního plánu.
Obec zřídila úvěr na předfinancování dotace z OPŽP na
Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu. Do konce roku
2015 zbývalo doplatit 211 tisíc.
Úvěr byl splacen v lednu 2016.
Obec prodávala pozemky,
které občané měli historicky
oploceny nebo je nějak užívali. Liberecký kraj obci daroval
pozemky pod chodníky v ulice
Petra Bezruče, obec prodala
pozemky, na kterých jsou tělesa
komunikací, vyúčtování proběhne v únoru 2016. Během roku se
uzavíraly nové nájemní smlouvy

na bytové a nebytové prostory a pozemky. Byla zpracována
projektová dokumentace na
vodovodní řad pro pozemky za
hřbitovem, PD pro ÚR na vrt na
koupališti. Vydaly jsme Obecně
závazné vyhlášky – o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů na území obce, – o zákazu
konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství,
– o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. V obci se doplnila a rozšířila hnízda pro separovaný odpad.
Náklady za odpady se každoročně úměrně zvyšují, obec doplácí 145 Kč/občana, i tak je místní
poplatek na rok 2016 ponechán
v původní výši 600 Kč/občana
pro týdenní svoz (540 Kč/občana
pro kombinovaný svoz).
V roce 2015 byla rozeslána II.
a III. výzva dotazníků pro občany k dostavbě kanalizace v obci
Horní Police.

Obec a příspěvkové organizace obce opět vstoupily prostřednictvím komoditní burzy na trh
s energiemi. Tímto nákupem
energií jsme dosáhli nejnižších
cen za jednotku elektřiny a zemního plynu pro dané období.
Připravujeme soutěž na dodavatele pro systém sběru a likvidace
odpadů v obci. Obec uzavřela
novou smlouva na pojištění majetku obce.
Obec využila možnosti příspěvku na VPP pracovníky z Úřadu práce. V roce 2015 byly uzavřeny dvě smlouvy na vytvoření
pracovních příležitostí, u obecního úřadu pracovalo celkem 7
pracovníků. Na tyto pracovníky
jsme obdrželi příspěvek ve výši
510 tisíc. Na základě dohody
s Probační a mediační službou
jsme poskytli místo pro výkon
obecně prospěšných prací pro
jednoho odsouzeného.
Obec získala dotaci na pečovatelskou službu přes LK od
MPSV 132 tisíc, z OPŽP na Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu ve výši 2 991 tisíc,

dále pak na PD přechod k ZŠ
z LK 42 494 Kč, na údržbu v lesích 27 600 Kč z LK, výstavba sjezdu v lokalitě Na Pískách 300 tisíc
z LK, restaurování sochy MJH 34
tisíc z LK, z Ministerstva kultury na VISK 15tisíc, hydroizolace
zámku 150 tisíc. Všechny dotace, o které jsme zažádali, byly
úspěšné.
V roce 2015 stále vymáháme
po panu Wlčkovi dlužné částky
za pronájem nebytových prostorů, jenž vznikly v minulých obdobích. S těmito záležitostmi je
spojeno i soudní řízení.
V roce 2015 jsme v rámci krajů – Liberecký a Ústecký jednali
o tranzitní dopravě na silnici II/262. Probíhala jednání
o rekonstrukci části silnice (od
Šmída k mostu přes Ploučnici –
z důvodu překročení hlučnosti
a prašnosti) a položení nového
– tichého asfaltu, dále jednání
o rekonstrukci k havarijnímu stavu opěrné zdi za přejezdem ČD
u č.p. 131.
OÚ Horní Police

Michal Vaněk v Malém divadle Žandov
Jak jistě mnozí víte, v Základní umělecké škole získal Divadelní spolek Žandov prostor pro
svou divadelní činnost a pro realizaci dalších pořadů, do kterých
zve zajímavé hosty. Takto Malé
divadlo dne 22. ledna přivítalo
právě v rámci pořadů představujících zajímavé osobnosti vzácného hosta, Michala Vaňka, všestranného kumštýře, muzikanta,
herce, skladatele, textaře, člena
několika hudebních seskupení
a principála Divadla Matýsek
a Divadla Michala Vaňka a hlavně skvělého člověka. Přítomní
diváci se v příjemném rozhovoru
doplněném krásnými Michalovými písněmi dozvěděli mnoho
z jeho uměleckého, ale nejen
uměleckého života. Své vyprávění Michal doplnil spoustou
vtipných a mnohdy kuriózních
situací, které se při hudební
a divadelní produkci stávají. Asi
nejznámější je v současné době

Michalovo Divadlo Matýsek, mimořádně úspěšné autorské divadlo pro malé děti, kde Michal
se svými hereckými partnery má
na svém kontě více než 3000
představení po celé republice.
Mezi současné pohádkové tituly
patří např. Datlování, Malířská
pohádka, Copak čápy asi trápí
nebo pro všechny malé cestovatele Cesta kolem světa. Ve většině dětských představení Michal
vystupuje ve dvojici; nejčastěji
ho nyní můžete vidět s hereckou kolegyní Zuzkou Novákovou. Michalovy pohádky plné
poetiky, laskavosti a nádherné
češtiny – vzácný to jev v současné době – jsou oživeny nádhernými loutkami, které si Divadlo
Matýsek samo navrhuje a vyrábí. Největším problémem je, jak
svorně říkají Michal se Zuzkou,
najít dostatečný prostor k jejich
uskladnění. U nich prý, kam se
podíváte, jsou kulisy a loutky,
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Na chvíli prý tento problém vyřešili, když se přestěhovali z panelákového bytu v Boru do domku
v Rynolticích, ale i to prý byla
jenom otázka času, kdy se zdánlivě velký domek „divadlem“
zcela zaplnil. Michal velmi barvitě vyprávěl i o svém hudebním působení, o známé kapele
s kuriózním názvem Zhasni (prý
to vystihuje náladu hudby, kterou hrají, nicméně pořadatelé
v rámci vtipnosti jim při jejich
produkci často zhasínají), o spolupráci s vynikajícími jazzovými
hudebníky a dalšími známými
osobnostmi; zmínil například
natáčení hudebního klipu s hercem Jiřím Lábusem, při kterém si
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užili společnou, poněkud strastiplnou jízdu Velorexem. Velmi
zajímavě se Michal také rozpovídal o svém „velkém“ divadle,
respektive divadle pro dospělé,
a to především o kontroverzní
hře o prokletých básnících Verlainovi a Rimboudovi, kdy už
sám název – Smím tě políbit, než
chcípnu – byl sám o sobě dostatečně provokující a dráždivý jak
pro diváky, tak i pro kritiky.
Setkání bylo zakončeno několika krásnými skladbami z Michalovy hudební dílny a po skončení „oficiální“ části následovalo
neformální posezení, při kterém
se Michal rozpovídal o věcech,
které nestihl říci v předchozí
části. Chtěl bych za všechny pří-

tomné Michalovi poděkovat
za nevšední zážitek a potvrdit
v jeho případě heslo z plakátu,
že „Hvězdy žijí kolem nás“ – Michal je svým uměním a nebývalou skromností toho dokladem.
Chceme v těchto podobných
pořadech pokračovat a zvát další zajímavé hosty, které sice také
nevídáme ve „hvězdných“ mediích, ale kteří toho přesto umějí
tolik, že stojí zato se s nimi osobně setkat.
Nyní nejblíže se tedy můžete
přijít podívat na pořad zhudebněné poezie básníka Milana
Burdy z Děčína (19. února), dále
pak v pátek 25. března na nejnovější autorské monodrama
vynikajícího herce a muzikanta
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Jaroslava Střelky „Zahraj ty Ejsíky“; kromě toho připravuje
Divadelní spolek premiéru loutkové pohádky „Sůl nad Zlato“
na den 11. března a v dubnu hudebně-taneční zpracování Hrubínovy básně Šahrazád a hudebně dramatickou podobu Erbenovy Lilie. Informace o těchto
a všech dalších pořadech a představeních v MDŽ se vždy ještě
dozvíte z plakátovacích ploch,
webových stránek Divadelního
spolku Kamenice (pod heslem ve
vyhledávači „DS Žandov“) a prostřednictvím InfoKanálu města
Žandov.
Srdečně vás všechny zveme.
Za DS Žandov
Karel Krejčí

Hasiči Velká Bukovina
Jelikož jsem do posledního
čísla Regionálního zpravodaje
nenapsal příspěvek o dění u hasičů ve Velké Bukovině, objeví se
v následujícím článku i události
staršího data. Neviděl bych v tom
nedostatek, neboť příspěvek
není o seznámení s aktualitami,
ale s činností za uplynulé období.
Na zářiové Svatováclavské
pouti se rozhodli prezentovat
i hasiči z naší dobrovolné jednotky. Smyslem akce bylo předvést
lidem, kterých se na pouti sejde
obvykle velké množství, že i v Bukovině jsou hasiči. Pro návštěvníky si připravili malou výstavku výstroje a výzbroje i stánek
s občerstvením. Přípravu pevně
uchopil do ruky velitel Petr Fiala
a po celou dobu mu zdárně asistoval Jirka Votík. Ostatní členové
jednotky se také zapojili i když
ne všichni a každý svým vlastním
způsobem. Dobrý guláš navařila,
samozřejmě ne sama, již v pátek
Šárka Fialová.
V sobotu 10. října 2015 se tři
z pěti nositelů dýchací techniky
Milan Kucharovič, Jirka Votík
a Vlasta Málek zúčastnili cvičení
NDT v polygonu na stanici HZS
v České Kamenici.
V den rozsvěcení vánočního
stromu na křižovatce ve Velké Bukovině nachystali hasiči
dárek dětem z Mateřské školy
vystupujícím na akci. Do balíč-

ku s ovocem mimo jiné přibalili
magnetku s hasičským vozem, to
aby děti věděly, že dárek je od
hasičů, reflexní pásku pro bezpečnost i krabičku vitamínů od
velitele Petra Fialy. Balíčky nebyly hrazeny z pokladny hasičů,
ani obecní, ale z dobrovolných
příspěvků členů jednotky.
5. prosince, tedy přesně v den,
kdy obvykle přichází svatý Mikuláš odměnit hodné děti, uspořádali hasiči ve Velké Bukovině
dětskou Mikulášskou diskotéku
s nadílkou. Každý se mohl zúčastnit a kdo tak učinil, myslím,
nelitoval. Zde je nutné poděkovat obci za finanční příspěvek
na nákup balíčků, pronájem sálu
a za poskytnutí cen do soutěží.
Náš soukromý hasičský DJ Vondr
rozjížděl hudební produkci tak,
jako každý rok.
Ve večerních hodinách dne
8. 1. bylo slyšet ve všech třech
částech obce Velká Bukovina
vyhlášení poplachu místní hasičské jednotce. Svolávání hasičů
bylo zřetelné, neboť byl poplach
v naší obci úplně poprvé vyhlášen pomocí varovného a vyrozumívacího systému (VVS) bezdrátovým rozhlasem. Hasiči vyjížděli
kvůli vznícení sazí v komínu rodinného domu ve Velké Bukovině. V tomto krátkém období,
kdy o sobě zima po několika letech dala vědět i mrazy a topí se

ostošest, je čištění komínů velice
aktuální. Na sobotu 23. 1. 2016
přichystali hasiči Petr Fiala a Jirka
Votík sáňkovací akci nazvanou
„Sjezd Blažáku na čemkoli“. Se
založením ohýnku zdárně pomáhal i Angel. Myslím, že na první ročník byla účast spoluobčanů
dobrá. Pokud se v příštích letech
dočkáme sněhové nadílky, mohl
by se sjezd opakovat ročníkem
druhým s ještě větším úspěchem.
Výroční Valná hromada SDH
za rok 2015 se konala 7. 2. 2016

v Pohostinství U Karbouse s již
ustálenou účastí cca poloviny členů. Stav členské základny se každoročně snižuje a noví členové
nepřicházejí. Během roku 2015
zrušili své členství čtyři členové
a jeden zemřel.
Fotografie z některých akcí,
včetně souvisejících článků najdete na internetových stránkách
sdh-velkabukovina.webnode.cz.
Roman Vojta,
hasiči Velká Bukovina
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21. ledna t. r. by oslavil své 94. narozeniny
hornopolický arciděkan Msgr. Josef Stejskal
Před dvěma lety, dne 26. ledna 2014, nás po šedesátileté službě
v naší obci a farnosti a v sousedních farnostech Žandov a Jezvé navždy opustil. Msgr.Josef Stejskal byl 15.hornopolickým infulovaným
arciděkanem, papežem byl jmenován Papežským prelátem, byl
i Čestným kanovníkem litoměřické kapituly svatého Štěpána a také
Čestným občanem obce Horní Police. Pro trvalé uctění jeho památky před druhým výročím jeho úmrtí instalovala obec na objekt fary
jeho pamětní desku a znak. Návrh desky, výrobu znaku a jejich
umístění zajistil po souhlasu litoměřické diecéze bývalý dlouholetý
starosta Horní Police Lubomír Šulc. Pamětní desku uhradila obec
Horní Police.
Lubomír Šulc

Další krok k čistějšímu prostředí v údolí Ploučnice
Ve středu 17. února 2016 od
16:00 hodin se v zasedačce obecního úřadu ve Stružnici sešli zaregistrovaní zájemci o podporu
odkanalizování svých obytných
domů s vedením obce a pozvanými hosty, odborníky v dané
oblasti. Zástupci Severočeské
vodárenské společnosti – spoluaktéra tohoto pilotního projektu – se bohužel z tohoto jednání
omluvili. Celkem přišlo 51 občanů (plus několik, kteří se nezapsali do prezenční listiny), takže
kapacita zasedačky byla zcela
vyčerpána.
Po přivítání starostou a stručným připomenutím vývoje této
obecní akce poskytly přítomným
základní legislativní informace
paní Kreisingerová z vodoprávního úřadu a paní Bártová ze
stavebního úřadu v České Lípě.
Starosta Ing. Jan Mečíř pro úpl-

nost zopakoval, pro koho byla
před rokem akce vyhlášena. Při
splnění všech dalších parametrů se k dohodnutému datu do
společného projektu Obce Stružnice a Severočeské vodárenské
společnosti, a. s., registrovali
zájemci z rodinných domů trvale obydlených, bytových domů
s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví i majitelé trvale
obydlených rekreačních objektů,
vše dle stavu k 1. 1. 2015. Seznam
těchto žadatelů byl akceptován
zastupitelstvem obce.
Zastupitelstvo schválilo také
výši podpory: pro objekt s nejvýše 3 byty – max. 35 tisíc Kč,
nejvýše však 50 % skutečných
nákladů vč. DPH; objekt s 3 až
8 byty – max. 45 tisíc Kč, nejvýše však 40 % skutečných nákladů vč. DPH; objekt s 9 a více
byty – max. 55 tisíc Kč, nejvýše

však 30 % skutečných nákladů
vč. DPH. Za objekt je pro účel
této podpory považován jeden
dům nebo skupina domů, které
budou využívat společný systém
likvidace splaškových vod. Podpora se netýká objektů, které
již byly kolaudovány nebo měly
být kolaudovány podle platného
vodního a stavebního zákona
a novostaveb. Za uznatelné náklady budou považovány náklady na projekt, realizaci vlastního
čistícího nebo akumulačního systému, přívodní potrubí k systému a případné odpadní potrubí
(vč. zemních prací), vše výhradně
na pozemku žadatele. Uznatelnými náklady nebudou uznávány správní a jiné poplatky, znalecké posudky, koupě pozemků,
věcná břemena.
Potom starosta otevřel prostor pro dotazy, dále jsou pře-

psány některé z těchto dotazů.
Odpovídali přítomní projektanti,
zástupkyně vodoprávního a stavebního úřadu a starosta.
• Objekt je v zátopové oblasti,
je možno zde čističku vybudovat?
Jedná se o vodní dílo, zákon to
dovoluje. Projektant dokáže řešit např. zpětnou klapkou.
• Bude možné dohodnout
s projektantem a výrobcem (dodavatelem) případnou slevu?
Pokud se dohodne více zájemců na společném projektantovi
popř. dodavateli, bude záležet
na domluvě.
• Doporučujete nějaké konkrétní firmy?
Paní Kreisingerová z Městského
úřadu Česká Lípa, vodoprávní
úřad (tel. 487 881 235), má přehled o zde působících projektantech. Samozřejmě z titulu své
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ale přehled může poskytnout
a obci poskytne. Během tří týdnů bude svolána další schůzka
pro občany, kam budou pozváni projektanti a zástupci firem.
Bude možné konzultovat jednotlivé případy.
• Může si každý vybrat projektanta a dodavatele sám?
Ano, důležitý je výsledek, aby
vše odpovídalo normám a mohl
být schválen provoz. Vodoprávní
úřad může poskytnout seznam
norem, které je nutné dodržet.
• Musí projektant vypracovat
položkový rozpočet?
Pokud bude investor žádat o příspěvek, pak ano, obec a SVS bude
kontrolovat uznatelné náklady.
• Jaký je hrubý cenový odhad?
Záleží na jednotlivých případech,
u každého objektu bude vybudováno něco jiného, částka se
samozřejmě odvíjí od konkrétní
lokality a zvoleného řešení. Vel-

mi hrubý a orientační odhad je
70 až 100 tis. Kč.
• Jaké jsou limity fosforu při vypouštění do vodních toků?
Bude konzultováno s Povodím
Ohře, obec požádá o závazné
stanovisko pro vypouštění do
toků i pro vsakování.
• Kdy bude možné požádat
o proplacení?
Po zprovoznění zařízení, předpokládaný termín prvních žádostí o úhradu je začátek roku 2017.
Další informace a pozvánky
k zaregistrovaným zájemcům
bude obec distribuovat elektronickou a klasickou poštou. Příští
informační akce by se měla na
OÚ konat cca za 3 týdny. Nic
však nebrání tomu, aby již dnes
schopný kvalifikovaný projektant začal zařizovat a tvořit, ke
všem zdrojům informací má obdobný přístup jako obec.
OÚ Stružnice, 18. 2. 2016
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Známé termíny akcí
ve Stružnici v roce 2016
• Český varhanní festival, 10. ročník – 22. března
• Stružnický verš, recitační soutěž – 23. března
• Stružnická peřej, vodácké závody – 9. a 10. dubna
• Zájezd k 150. výročí prusko-rakouské války – 21. května
• Koncert Hop – Trop u Hospůdky v močále – 27. května
• Zájezd do ND – Prodaná nevěsta – 29. května
• Stružnické slavnosti – 18. června
• 70 let kopané ve Stružnici – 25. června
• Vavřinecká pouť – 6. srpna
• Stružnický kocour, folkový festiválek – 20. srpna
• 115 let základní školy – 23. a 24. září
• Svatováclavský koncert (Lípa Musica) – 28. září
• Sběrové soboty: 7. května a 24. září
Bližší informace k akcím na obecních vývěskách
a webu obce www.obecstruznice.cz

V prvním čtvrtletí tohoto roku oslavili své životní jubileum tito
spoluobčané, kterým přejeme do dalších let hodně síly, zdraví,
štěstí a pohody.
60 let
Kaňková Eva
Novák Zdeněk
Mešina Josef
Demeter Tibor
Jirák Milan
Stankovič Václav
Veselá Věra
Čečrdlová Karla
Kubelka Jaroslav
Sysel Alois
Myška Milan
Timko Ladislav
Čerych Jaroslav
Kopal Vratislav
Ehrlichová Alena
Šubíková Brigita
Šindelář František
65 let
Dostálová Jana
Bašík Jindřich
Čejka Petr
Bartáček Václav
Ebel Zdeněk
Mácová Hana
Škrdlová Jitka
Hendrych Jaroslav
70 let
Tomášková Valja

Zajíčková Marie
Chyška Jiří
Sokolíková Marie
Tomášová Zdenka
Langr Jaroslav
Lukášková Milena
Jirásek Jiří
Nutilová Miloslava
Nedvědová Jiřina
75 let
Řeháček Zdeněk
Jenšovský Zdeněk
Chovancová Mária
Kodešová Emilie
Janďourková Alžběta
Štěrbová Miluška
Králová Marie
Vondrušková Emilie
80 let
Bíža Josef
Čmerdová Milada
Nádraský Roman
Heranová Zdeňka
Růžička Jindřich
Šamšová Marie
90 let
Šolle František
Lašek František
Šedivá Miloslava

Pojďte s námi
přivítat jaro!
v sobotu 19. 3. 2016, sraz účastníků v 10:00 hodin „U močálu“
Oblast Mlýnského vrchu je pro velkou část stružničáků cílem
letních procházek i významnou houbařskou lokalitou. Bohužel nám tento les hyzdí spousta odložených odpadků z dob
minulých. Proto vyzýváme houbaře, starousedlíky, chalupáře
i milovníky procházek, aby spolu s námi přivítali jaro tím,
že přiloží ruku k dílu a udělají něco pro naši přírodu. Pojďte
s námi na první jarní procházku spojenou se sběrem všeho, co
do lesa nepatří. Pytle na odpadky a rukavice jsou zajištěny. Na
všechny účastníky čeká po skončení akce občerstvení.
Na hojnou účast se těší Soňa a Ivan Hammerovi,
Občerstvení U močálu
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Třetí vítání občánků ve Velké Bukovině
V sobotu 20. února se v zasedací místnosti Obecního úřadu
odehrálo již třetí vítání novorozených občánků Velké Bukoviny. Na úvod této výjimečné
události zarecitovaly, zazpívaly
a novým občánkům rozdaly
dárečky děti z místní mateřské
školy pod vedením paní ředitelky Hlaváčkové, která jejich
vystoupení a následně i proslov
starosty doprovodila hudbou.
Tento den pronesl pan starosta Kucharovič slavnostní slova
při příležitosti uvítání Adámka
Kopala, Adélky Špačkové, Gábinky Málkové a Jiříčka Kroupy.
Na závěr slavnosti rodiče připojili své podpisy do Knihy zápisů
o uvítání do života.
Obec Velká Bukovina přeje svým novým občánkům do
dalšího života mnoho úspěchů
a samé štěstí.
Roman Vojta

VELKÉ DÍKY VŠEM NÁVŠTĚVNÍKŮM KULTURNÍCH AKCÍ MĚSTA ŽANDOVa
Ráda bych poděkovala všem,
kdo navštěvují kulturní akce
města Žandova! Připravujeme
pro vás spoustu zajímavých programů, tak by bylo jistě škoda
jich nevyužít. Pokud byste měli
zajímavý nápad čím obohatit
náš program, klidně dejte vědět
a pokusíme se ho zrealizovat.
Tyto akce potřebují velké přípravy, a proto bych chtěla poděkovat všem, na které se mohu
kdykoliv obrátit. Kamarádům,
kteří jsou ochotni věnovat svůj
volný čas, obléknout se do kostýmu čertů, indiánů, strašidel,
připravovat mazance, vánočky,
plést pomlázky, vařit dýňovou
polévku a chystat další přípravy. Velké díky Pavlovi, Viktorce
a Bertíkovi Janďourkovým za
velkou trpělivost se mnou, babičce Dáše Brožové, Vencovi,
Martině, Káje a Anežce Kindlovým, Lence Kettnerové, Káťe
Ehrlichové, Věře Petříkové,
Vlastovi Královi, Pavlu Kučerovi, manželům Chudobovým,
manželům Lohnickým, Marcele
Bížové, Petru a Danovi Vosátkovým, Vlastovi Kucharovičovi,

Kubovi, Petře, Natce a Márovi
Tomsovým, Jiřině a Verče Žiakovým, Divadelnímu spolku
Žandov , Davidu Broži a Gábi
Sokolíkové, Michalu Beňovi
a Milanu Královi (alias Pičuso-

vé), Andrejce a Simče Beňovým,
Vencovi Bendovi, Ále, Terezce
a Lucii Pastorovým, Janě a Kubovi Kurjakovým, Ádě a Lukášovi
Ehrlichovým, Anetě Marečkové,
Lence Bašíkové, Vandě Vácho-

vé, Jirkovi Haranovi, paní knihovnici Zdeně Fluskové a Městu
Žandov. Všem moc děkuji, těším se na vás a budu doufat, že
s vámi mohu opět počítat.
Dana Janďourková
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KULTURNÍ program města Žandova

leden – červen 2016
20. 2.
26. 2.
4. 3.

KINOKAVÁRNA

hrajeme pro děti Hotel Transylvánie 2 a večer Everest

KOUZLO CANYONINGU od 19h. v Koruně
TANEČNÍ ODPOLEDNE PRO SENIORY

hraje František Nebuželský

VÍTÁNÍ JARA – vynášení Morany a karneval
27. 3. VELIKONOČNÍ WORKSHOPY
19. 3.

1/2016

Linka pomoci má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje diskrétně odborné rady.
Na telefonní linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, a to bez
ohledu na to, zda trestný čin byl nebo nebyl
oznámen. Volat mohou oběti různých forem
násilí včetně násilí domácího. Pomoc na lince je
určena i obětem nedbalostních trestných činů,
např. dopravních nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc, rady a informace ženám, mužům
i dětem. Volat mohou lidé i při pouhém podezření, že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického,
ekonomického, či sociálního, stalkingu, nebezpečných výhružek
a podobného trestního jednání.
Na linku 116 006 mohou volat pozůstalí po obětech úmyslných
i nedbalostních trestných činů, kterým linka zprostředkuje rychlou
a nadstandardní pomoc Bílého kruhu bezpečí nebo nejblíže situované kvalitní služby. Linka poskytuje pomoc také svědkům trestných
činů, kteří byli událostí traumatizováni, potřebují psychickou podporu a informace o svých právech a ochraně.

pletení pomlázek a pečení mazanců

ZAHRADA ČECH
23. 4. DOBRODRUŽNÁ CESTA ZA INDIÁNY
14. 5 OLDIES PÁRTY
28. 5. DEN DĚTÍ
11. 6. SVATOANTONÍNSKÁ POUŤ
7. 4.

(změna programu vyhrazena)
Těšíme se na vás! Více informací u Dany Janďourkové
487 723 799, 737 622 469, email:danajandourkova@seznam.cz

Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality a na linku mohou zavolat i lidé, kteří se odůvodněně obávají, že se mohou stát obětí trestného činu a svou situaci
potřebují konzultovat. Vznik a provoz této nové služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu
Dejme (že)nám šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací naleznete na stránkách www.linka-pomoci.cz.

Národní divadlo slaví
Národní divadlo je první scénou České republiky, budovanou od roku 1868 z celonárodních sbírek a darů a otevřenou poprvé roku 1881, po požáru podruhé 1883. Na jeho jevišti zazněly slavnostní tóny opery Libuše, kterou Bedřich
Smetana právě pro otevření „zlaté kapličky“ zkomponoval. Honosnou vnější
i vnitřní výzdobu, která zaujme zejména svým bohatým zlacením, tvoří vrcholná
díla českých autorů 19. století – M. Alše, F. Ženíška, V. Hynaise, J. V. Myslbeka aj.
Návštěva činoherního, operního či baletního představení tvoří spolu s překrásnými prostory divadla nezapomenutelný zážitek. Celé generace Čechů, zvláště
v pro národ těžkých dobách, považovaly návštěvu tohoto kulturního stánku nejen za sváteční, ale i vlasteneckou záležitost. Poslední z řady rekonstrukcí divadla byla ukončena teprve nedávno, 9. prosince 2015.
Vybraní žáci ze Základní školy Stružnice za odměnu do Národního divadla
v Praze v květnu pojedou. Připojte se k nám a oslavte s námi 135. výročí otevření Národního divadla, viz přiložený plakát na str. 9.
Mgr. Lenka Kolstrunková, ředitelka ZŠ Stružnice

Ze života města a obcí
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Slavnostní ocenění SDH
Dne 23. ledna 2016 mělo SDH
Jezvé Výroční valnou hromadu,
na které došlo k slavnostním
oceněním jednotlivých členů
SDH Jezvé. Nejvýznamnějším
oceněním byla Medaile svatého Floriana, kterou dostal pan Alois Běla starší. Medaili svatého Floriana
mu osobně předal starosta Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan Josef Kreif. Pro pana
Bělu to však nebylo jediné ocenění, které toho večera
dostal.
Další medaile a ocenění dostali
Ocenění za SDH Jezvé:
Monika Semerádová, Klára Mansfeldová, Barbora Pilařová, Renata Ryšavá, Ilona Kotková, Anita Bělová,
David Šámal, Miroslav Svoboda, Petr Kotek, Lenka Jirovská.
Věrnostní Medaile:
10 let Miroslav Svoboda
20 let Luděk Hruška, Alois Běla ml.
30 let Vladislav Novotný, Ladislav Skrčený
40 let Milouš Šámal
50 let Ladislav Křemen, Vlastimil Bláha
60 let Alois Běla st.
Čestné uznání okresního sdružení:
Alena Skrčená , Luděk Hruška, Martin Mansfeld,
Robert Kotek, Alois Běla ml.
Medaile za příkladnou práci:
Roman Skrčený, Jan Merenus, Ladislav Skrčený
Medaile za Zásluhy: Milouš Šámal
Medaile svatého Floriána: Alois Běla st.
Všem oceněným gratuluji a celému Sboru dobrovolných hasičů Jezvé děkuji za skvělou spolupráci.
Lenka Jirovská, starostka SDH Jezvé

pan Alois Běla st. přebírá Medaili sv. Floriána

Zájezd do Národního divadla
v neděli 29. 5. 2016 od 15.00 hod.

opera „PRODANÁ NEVĚSTA“

zájemci si mohou vyzvednout vstupenky do 31. března 2016
u paní Kolstrunkové v Základní škole v Jezvém (tel. 731 526 909)
cena zájezdu 830 Kč (650 vstupenka a 180 Kč jízdné)

Odjezd:
		
		
		

10.00 hod. – Jezvé, autobusová zastávka
10.05 hod. – Stružnice, autobusová zastávka
10.10 hod. – Stružnice, U Mlýna
10.20 hod. – Česká Lípa, U jezu

Návrat mezi
19.00 – 20.00 hod.

Dlask tlustozobý, foto J. M.

Ze života města a obcí
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Historické zprávy z Polzenthalu
S pomocí přátel jsem získal
možnost prolistovat staré rakousko-uherské noviny. Zaujalo
mě velké množství článků, které
se týkají našich obcí, díky kterým
jsem získal mnoho nových informací o jejich historii. Také mě
velice překvapilo, že se o našich
obcích psalo ve Vídni, v Praze,
v Plzni, v Teplicích a jiných vzdálených městech. Rozhodl jsem
se, že vám budu pravidelně přinášet zprávy z těchto novin. Pro
začátek jsme spolu s panem Romanem Řezáčem vybrali několik
článků, které nás nejvíce zaujaly
a které popisují běžný život i důležité události v našich obcích.
Do dalšího čísla Regionálního
zpravodaje připravíme články,
které dnes vzbuzují největší pozornost - tedy černou kroniku.
Školní konkurs Valteřice
Prager Abenbllatt 25. 9. 1897
Školní okres Česká Lípa jménem Josefa Zenkera, prvního
obchodníka Gildi v Moskvě, zakladatele nadační školy ve Valteřicích, vypisuje konkurs na místo třetího učitele s definitivou.
Toto místo jest pod platem od
500fl. s přídavkem 50fl. ročně.
K tomu náleží byt v přízemí
školy. Bezplatná zdravotní péče
o něj, jeho blízké a sloužící z rukou
školního lékaře. Právo majitele
školy patří panu Andreasi Zenkerovi, šéfu velkoobchodní spo-

lečnosti Zenker & spol. v Moskvě,
a jeho potomkům. Zájemci
o toto místo musí mít list pro výuku na základních školách, způsobilost pro výuku hudby a kreslení, dále výuku českého jazyka,
eventuelně dalších jazyků. Tento
konkurz bude vypsán po šest
týdnů v Prager Abenbllatt a u K.
u K. okresní školní rady v Č. Lípě.
K. u K. okresní školní rada
Česká Lípa dne 19. září 1897
Velká Bukovina, placený inzerát
Prager Abendblatt 1. 12. 1873
Výtažek z Prager Abendblatt
z 19. listopadu tohoto roku.
Zpráva ze Žandova u České Lípy
a požáru hostince Zur Stadt Prag
patřícímu panu Josefu Pietschemu z Velké Bukoviny. K posledním čtyřem požárům v Žandově
vždy přispěchal jako první sbor
se stříkačkami z Velké Bukoviny
a to nejen do Žandova. Žandovští nikdy mezi prvními nebyli,
jak ukazuje poslední požár ve
Velké Bukovině. Jest to ostuda,
žandovská stříkačka s osazením
dojela, ale až po mnoha a mnoha upozorněních, požár byl již
tři hodiny v plném hoření. Vždyť
je to jen čtvrt hodiny cesty od
Žandova k nám. Jakou důležitou věcí se asi museli zabývati!
Všichni dobře víme, jak dochvilnost jest důležitá. Žandovští se
zřejmě řídí heslem „Pomalu, ale
jistě”.Toto si dobře organizova-

Valteřice – Obrázek valteřické školy pořízený
přibližně ve stejné době, jako byl inzerát otištěn.

Jezvé – Na 70. let starém obrázku je dům čp. 40
v Jezvé. Zde lékař Wufka bydlel a působil.

ný sbor nemůže dovolit. Ještě,
že máme svou hasičskou výstroj
a výzbroj v pořádku, na což obec
přísně dbá, ale také dostatek
vody k hašení. Škody vzniklé
požárem činí okolo 4 000fl. a co
hůře, poškozený pan Josef Pietsche není pojištěn.
Ignatz Heller,
starosta obce Velká Bukovina
Pronájem pivovaru Horní Police
Der Böhmische Zeitung 9. 3. 1915
V plném provozu stávající K.
u K. pivovar v Horní Polici na železniční stanici Police – Žandov
dnem 1. listopadu 1915 dává se do
nového pachtu. Pivovarská pánev je obsahu 48 hl. Výstav piva
v provozních letech 1913 – 1914
činí okolo 12 000 hl. V příslušenství jest sladovna, velké sklepení a spilka. Rybník pro ledování
hned u pivovaru, je zaveden vodovod. Případní zájemci, ohlaste
se u správy rodinných majetků
na ředitelství v Praze Hradčanech číslo 182, nebo na správě K.
u K. Správcovství panství Zákupy.
Císař Josef v Heřmanicích
Leitmeritzer Zietung 5. 5. 1880
Císař Josef při své návštěvě
Morgendorfu (Ranné) při obhlídce krajiny vystoupil na kopec
Hammerberg (dnes kopec Hamry). Při této cestě navštívil císař
Josef také naši obec Heřmanice,
o čemž vypravuje velice známá
episoda, kterou si zde dovoluji
uvést. Kraj pole nacházející se
naproti naší škole mezi parcela-

mi číslo 83 a 86 se po dnešní časy
nazývá Kaisersteg, neboť po této
pěšině přijel urozený monarcha
se svým doprovodem Laudonem
a Laszkým, aby navštívili naši
obec Heřmanice.
V tento památný den seděl
Wenzel Tietze, první heřmanický
učitel, mezi svými žáky ve školní třídě. V tom vstoupil do třídy
neznámý pán s doprovodem
a ptal se na metody výuky a píli
žactva. Chvíli sledoval výuku,
se kterou byl náramně spokojen. Učitel však neměl nejmenší
ponětí, s jak vysoce urozeným
hostem mluví, a s kým má tu
čest. Velice se polekal, když mu
to bylo sděleno. Vždyť stál tváří
v tvář císaři Josefovi. Coby bývalý
voják se vzpamatoval a vzdal císaři vojenskou poctu. Císař ocenil
vojenské vystupování učitelovo
a při svém odchodu se jej tázal
na jeho vojenskou službu. Učitel
Tietze odpověděl trochu zaraženě: „Císaři, já jsem práskl do bot
od pruského vojska*“. „Tfuj,“
odplivl si císař. Poté mu veterán
vyprávěl, co mu dalo námahy,
aby přeběhl k Rakušanům. Teď
se císař Josef spokojeně usmál
a pokýval hlavou. Poté doprovodil učitel Tietze ještě s jedním
usedlíkem z Heřmanic číslo 26
(pan Sneiderseph) urozeného
hosta na Modrý vrch a Rabensteinské výšiny u Javorské, odkud
císař se svým doprovodem přehlíželi krajinu. Při rozloučení císař
Josef odměnil učitele Tietzeho
třemi dukáty a také druhého
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kde nocovali na faře.
* Prusko-rakouská válka byla
válka vedená v roce 1866
Úmrtí ve Stružnici
Welt Blatt 22. 12. 1900
Ztráta pro Dobrovolný hasičský sbor ve Stružnici. Dne 7. tohoto měsíce zemřel ve Stružnici
na Severozápadní dráze zasloužilý a čestný člen zdejšího hasičského sboru, pan obecní radní
Josef Leibzeit. Odešel ve stáří 85
let. Pohřeb se konal 9. za účasti sboru dobrovolných hasičů
a mnoha obyvatel.
Ulovení orla ve Stružnici
Welt Blatt 29. 10. 1891
Dne 23. tohoto měsíce střelil
pan lesní Hanke ve Stružnici v
Čechách na zdejším Mlýnském
vrchu pěkný exemplář orla. Rozpětí křídel bylo 1,55 metru.
Slavnostní rozloučení v Žandově
Leitmeritzer Zeiutung 6. 9. 1882
4. září Žandov u České Lípy.
V předešlých dnech rozšířila se
zpráva, že náš duchovní správce
pan Páter Wenzel Jebautzky byl
přeložen na místo nového působiště do Býčkovic u Litoměřic. Za

tímto účelem bylo uspořádáno
slavnostní rozloučení. Spolek pěvecký a Dobrovolného hasičstva
uspořádaly slavnostní pochodňový průvod. Tento průvod vyšel
od domu pana velitele hasičského sboru přes náměstí, prošel Pivovarskou ulicí (nyní Volfartická)
dále kolem lesního úřadu k faře.
Zde pan F. Renger, vedoucí pěveckého sboru, promluvil k loučícímu se duchovnímu slavnostní řeč, ve které zdůraznil jeho
obětavost a lásku ke zdejší škole
a obci. Pan farář Jebautzky pak
všem poděkoval srdečnými slovy. Poté pěvecký sbor přednesl
svou píseň a vydal se opět průvodem Kostelní ulicí na náměstí,
zde slavnost pokračovala v hostinci Slunce v lokále pěveckého
spolku. Zde pan učitel Sabitzer
jménem pěveckého spolku pronesl slavnostní řeč a zdůraznil
díky panu faráři Jebautzkému
za jeho námahu, lásku a obětavost. V neděli pak pan farář
sloužil rozlučkovou slavnostní
mši svatou. Dnes v 7.30 dopoledne celebroval loučící se duchovní
slavnostní mši s Tedeum k zahájení nového školního roku. Poté
jej očekávali představení obce
s deputací ustrojeni do K. K.
privilegovaných uniforem. Ostrostřelecký sbor, Vojenský vete-
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ránský spolek a Sbor dobrovolných hasičů tohoto ctihodného
muže doprovodily na železniční
zastávku, kde se s ním ještě jednou rozloučili. Rozloučení bylo
dojemné, srdečné a pan farář byl
dojat milou pozorností.
Vřelý dík lékaři v Jezvé Prager Abendblatt 25. 5. 1895
Tímto si dovoluji poděkovati
panu MuDr. Rudolfu Wufkovi,
městskému a obvodnímu lékaři
v Jezvé na Severočeské dráze.
Vyslovuji mu vřelý dík za pomoc
mé 17leté dceři, která trpěla nesnesitelnými bolestmi žaludku.
Různí lékaři si nevěděli s jejím
onemocněním rady. Až se pan

Dr. Wufka osobně ujal léčení
mé dcery a s úspěchem ji vyléčil.
Tomuto pánu tisíceré Pán Bůh
zaplať. Therezia Reinert, Jezvé
na Severočeské dráze dne 24.
května 1895
Koňský a dobytčí trh v Jezvé
Prager Abendblatt 26. 9. 1892
V pondělí 3. října 1892 se koná
Koňský a dobytčí trh v Jezvé na
Severočeské dráze. Poplatek za
tržní místo nebude účtován.
Městský úřad Jezvé a. d. B.N.-B,
20. září 1892, Zástupce města
Josef Bauer, starosta
Fletcher Petr
www.struznice-jezve.cz
Řezáč Roman, Dolní Police

H. Police – Obrázek hornopolického
zámku okolo roku 1900. Vpravo za zámkem
vykukuje pivovar s kouřícím komínem.

Karneval ve Velké Bukovině
Jak se již stalo tradicí v naší
obci, uskutečnil se i letos opět
dětský karneval. Sešli jsme se
odpoledne 6. února 2016 na sále
v hostinci U Karbouse, kde se pod
vedením klauna DJ Baumana bavily děti při mnoha pěkných soutěžích. Děti si opět mohly vybírat
ze sladkých odměn a při každé
soutěži nikdo nezůstal neodměněn. Viděli jsme spoustu krásných
masek, jimž vévodily především
princezny, ale mohli jsme obdivovat i malé kovboje, indiány a všemožná zvířátka. Roztomilá byla
i dvojice sestřiček – sněhuláčků
Olafů. Děti v maskách podpořili
i někteří dospělí, což pojali možná jako trénink na nadcházející
masopustní průvod v obci. Děti se
nemohly soutěží nabažit, takže
se i některé soutěže zopakovaly

a zábava byla k nezastavení. DJ
pouštěl samé taneční pecky, což
děti náležitě ocenily a tančily až
do samého konce. Doufáme, že
se odpoledne líbilo všem zúčast-

něným a příští rok se opět sejdeme nejméně ve stejném počtu.
Poděkování patří všem, kteří pomáhali jak s přípravou a průběhem odpoledne, tak i s úklidem

a také děkujeme našemu Obecnímu úřadu za sladké odměny.
Jiřina Kavková
Foto: Miroslav Půlpán
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Tradiční Masopust v Horní Polici

Ze Stružnice přes Lípu na Ještěd je to kousíček, foto J. M.

Školství
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Grafomotorický kurz pro děti a jejich rodiče
Cílem předškolního vzdělávání je připravit dítě na vstup do
základní školy. Děti nastupující
do 1. třídy by měly být samostatné a trpělivé. Měly by se umět
podřídit pravidlům – například
sedět ve třídě určitý čas na určeném místě a plnit školní povinnosti. Všechny děti nemohou být
stejné. V každém dítěti je vždy
něco dobrého a úkolem učitelky
je dobré vlastnosti rozvíjet, aby
dítě zažívalo úspěch a bylo ve
škole šťastné.
Jedním z kritérií pro vstup do
školy je motorická oblast – dítě
před vstupem do školy má ovládat pohyby těla, koordinovat
jemnou a hrubou motoriku.
Oblast motoriky v naší mateřské škole rozvíjíme prostřednictvím pohybových her doprovázených říkankami, hudbou
a rytmem, uplatňujeme dechová
cvičení, relaxační učení, hudebně pohybové aktivity, kreslíme,
malujeme, modelujeme, dramatizujeme, posloucháme, komunikujeme. Rozvíjíme sluchové
a zrakové vnímání tak, aby dítě
umělo z vnímaného celku vybí-

rat části a původní celek z nich
opět složit – což je předpokladem úspěšného čtení a psaní.
Rozvoji motoriky dětí napomohl kurz grafomotoriky pro
děti a rodiče, který probíhal
v naší školce vždy v pondělí odpoledne, od měsíce října 2015 do
měsíce ledna 2016. Celkem měl
10 lekcí.
Děti nacvičovaly orientaci
v prostoru – co je nahoře, co je
dole, co je vpředu, co je vzadu,

Sluníčka děkují
Touto cestou bych moc ráda poděkovala paní
Mračkové za skvělou spolupráci mezi naší školkou
v Žandově a Sociálními službami v České Lípě. Vše
začalo, když se oddělení Sluníček jelo předvést
jako „SNĚHULÁCI“ . Děti se převlékly do sněhuláckých kostýmů a zarecitovaly seniorům básničky
a zazpívaly zimní písničky. Sklidily jsme velký potlesk. Pak ale teprve přišlo to pravé překvapení.
Z dětiček se staly roztleskávačky a nyní ukáplo
divákům i pár slziček dojetí. Děti dostaly tašku
plnou dárečků a hodně sladkostí. Pár dní na to
jsme obdrželi další vitamínky a pro většinu dětí
milované plyšáčky. Další dávka odměn nás čekala na karnevalu, který jsme si uspořádali ve školce. Opět nám bylo doručena spousta sladkostí
v podobě bonbónů, zdravých tyčinek, čokoládek
a také samolepkové knížky, balónky a omalovánky. Ne úplně vše jsme mohli rozdat na jedné akci
- to by dětičky bolela bříška, takže nám ještě něco
zbylo na další odměny a ceny. Děti nepochopí, od
koho jsme vše dostaly, ale my to víme a moc za
to děkujeme. Teď už je zase jen na nás nacvičit
nějaké vystoupení a udělat při další příležitosti radost babičkám a dědečkům.
Vlaďka Franzová a Sluníčka z MŠ Žandov

co je vpravo, co je vlevo, co je
první a co je poslední. Prostřednictvím pracovních listů se děti
učily dodržovat směr pohybu,
v bludišti hledaly různé cesty
k cíli, učily se uvědomovat si
pravou a levou stranu – nejprve
na svém těle, dále obkreslováním vlastní ruky, též určovaly
předměty na pravé a levé straně stolu, na obrázku, na tabuli.
Děti doplňovaly obrázky podle
pokynů – dokreslovaly, co chybí

vpravo a vlevo. Samozřejmostí
bylo trénování správného úchopu tužky. Všechny činnosti děti
prováděly pod dohledem rodičů,
kteří dětem v případě potřeby
pomohli či poradili.
Děkujeme všem dětem a jejich rodičům za aktivní účast na
kurzu grafomotoriky. Získané
grafické dovednosti napomohly
našim dětem při zápisu do základní školy.
Školka Horní Police

Školství
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Exotická a domácí zvířátka v mateřské škole
Jako každý rok i letos nás v naší mateřské škole, v rámci prožitkového učení a ekologické výchovy, pravidelně navštěvuje pan P.
Benedek z Domu dětí a mládeže v České Lípě s ukázkou exotických
živočichů. Děti se dozvědí mnoho nového o jejich životě. Velkým
zážitkem pak bývá hlavně přímý kontakt se zvířaty.
Tento program je zaměřený na vyprávění o běžně chovaných
zvířatech – domácích mazlíčcích, ale i o méně známých a exotických druzích, se kterými se děti tak často nesetkávají. Program
probíhá v prostorách naší mateřské školy, skládá se ze 4 navzájem
navazujících témat (30 – 45 min.) v průběhu školního roku. Během
návštěvy nejprve dostanou prostor děti na vyprávění o jejich zvířecích kamarádech a potom následuje povídání o konkrétním zvířeti či skupině zvířat, které je doplněno praktickou ukázkou. Při
každém tématu si děti mohou prohlédnout přibližně 4-6 různých
druhů, pohladit si je a dozvědět se něco o jejich životě. Na závěr
každého tématu dostanou děti obrázek na vybarvení.
Ludmila Barvínková, MŠ Žandov

Lednové a únorové veselí v MŠ Žandov
V lednu nás ve školce navštívil kouzelník, který si pro děti připravil spoustu kouzel, kterých se mohly samy účastnit. Prostě se
z nich na chvíli stali kouzelníci a moc se jim to líbilo. Děti si mohly
pohladit i vyčarovaného králíčka. Zavítal k nám měsíc únor a s ním
i karnevalový rej. Děti se seznámily s lidovou tradicí masopustu,
vyrobily si masky a na závěr tohoto veselí jsme si všichni zatancovali a zasoutěžili. Se staršími dětmi jezdíme na plavání a i ve vodě
se cítí jako doma. Ti nejodvážnější okusily i tobogán. Také k nám
jezdí divadélko Koloběžka, které nikdy nezklame. Jejich pohádky
se dětem moc líbí. Předškoláci se připravují na školu a absolvovali
zápis do 1. třídy základní školy. Učitelky z MŠ se snaží připravit děti
na vstup do školy co nejlépe. Brzy budou prvňáčky, a tak si mohou
nanečisto vyzkoušet, co je ve škole čeká. Děti se připravují hravou
formou na důležitou etapu života – etapu školáka.
Jaroslava Saganová, MŠ Žandov

Tradiční setkávání generací
V prvních dnech nového roku
navštívily naší školku žandovské důchodkyně. Toto setkání
různých generací bylo velmi
emotivní. Děti předvedly návštěvě vše, co dokáží. Své umění předvedly všechny třídy, tedy
i ti nejmenší – Berušky. Děti
si připravily pásmo tanečků
a písní a obdarovaly hosty vlastnoručně vyrobenými dárečky.
Soudě podle rozesmátých tváří
a velkého potlesku bylo naše
vystoupení veselým zpestřením
dopoledne.
Alena Chocová, MŠ Žandov
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S pohádkou objevujeme svět
Tak zní motto školního vzdělávacího programu MŠ Stružnice. Okolní svět objevujeme
pomocí pohádek, protože pohádka je pro dětskou duši a vnímání dítěte nejpřirozenější cestou poznávání. Děti tráví v MŠ
většinu dne, proto se snažíme
vytvářet útulné, harmonické
prostředí a zároveň prostor
pro uspokojování potřeb dítěte jako je bezpečí, náklonnost,
láska, empatie. Dítě se učí hrou
a ta nás provází v průběhu každého dne po celý rok.
Naší prioritou je všestranný
rozvoj dítěte s přihlédnutím
k jeho individuálním potřebám.
Začátkem školního roku si stanovíme jasná pravidla, která se
snažíme dodržovat, abychom
předešli různým konfliktům
a nedorozuměním. Děti se učí
říkat své názory, vzájemně si
pomáhat, uklízet po sobě hračky, naslouchat, neničit práci
druhých, používat kouzelná
slovíčka a chovat se jako kamarád. Hudebnost dětí rozvíjíme
mimo jiné v kroužku Zdravého
pískání, kde hrajeme na flétny
a foukací harmoniky. Výtvarné
cítění rozvíjíme neustále, neboť
není ve školce den, kdybychom

v ruce nedrželi pastelky, štětec,
nebo modelínu. V současné
době jak u dětí, tak i u rodičů
vzrůstá obliba tvoření z keramické hlíny. Výrobky si vypalujeme ve své keramické peci.
Ekologické cítění dětí rozvíjíme
tříděním odpadů, přikrmováním lesních zvířátek i ptáčků
v zimním období. Na školní zahradě pěstujeme zeleninu ve
„čtverečkových zahrádkách“.
Den Země oslavujeme společnou akcí s dětmi a rodiči. Nezapomínáme také na přípravu
dětí do základní školy, k čemuž
nám napomáhají moderní výukové programy na interaktivní tabuli, pracovní listy i dobrovolné domácí úkoly.
Mateřská škola je celkově

vhodným prostředím pro rozvoj řeči. Dítě navazuje nové
kontakty, učí se komunikovat
s dospělými i svými vrstevníky
a učí se řešit dosud nepoznané
situace. Dětem chceme od příštího školního roku poskytnout
větší možnost rozvoje komunikačních dovedností zahrnující péči jak individuální, tak
i skupinovou ve formě Kroužku
logopedické prevence. S cizím
jazykem se budeme seznamovat v kroužku „Seznamování
s angličtinou“.
Naše MŠ se v průběhu roku
účastní různých akcí pořádaných pro děti mateřských škol.
Nadané děti se mohou zúčastnit např. hudební přehlídky
Českolipský slavíček a Českolip-

Masopust ve školce
V mateřské škole Velká Bukovina
bylo v týdnu od 15. do 19. února opravdu veselo. V rámci projektového týdne s názvem MASOPUST si děti připomněly masopustní tradice z obrázků,
pohádkových příběhů a písní, vyrobily
si papírovou masku na obličej, vycpaly
jitrnici a také si zahrály na opravdovou
kapelu. Vyvrcholením tohoto projektového týdne byl masopustní karneval,
kde děti předvedly své masky, dovednosti v soutěžích i v mlsání koblížků
a koláčků. Na žádném Masopustu
nesmí chybět medvěd s medvědářem
a ne jinak tomu bylo v naší školce. Pro
všechny děti to bylo velké překvapení
a pěkný zážitek. Už se všichni těšíme
na opravdový MASOPUST obce Velká
Bukovina 5. 3. 2016, kam děti s paní ředitelkou vyrazí ve společné masce.
Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ Velká Bukovina

ská píšťalka, připravujeme děti
na zdravotní, recitační a výtvarné soutěže. Jezdíme na plavání, podnikáme spoustu výletů,
exkurzí. Od příštího roku chceme také jezdit bruslit. Jednou
ročně vyjíždíme na dvoudenní
výlet do Prahy a školu v přírodě. Pořádáme vystoupení pro
rodiče a širokou veřejnost.
Toto všechno a mnohé jiné
aktivity realizujeme v Mateřské
škole Stružnice. Pokud se chcete podívat, máte možnost nás
navštívit ve dnech otevřených
dveří (18. a 19. dubna 2016) anebo kdykoliv jindy, nejlépe po
telefonické domluvě. Budou se
na Vás těšit hodné paní učitelky
a malí kamarádi.
Kolektiv MŠ Stružnice

Školství
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Projekt Vánoce v ZŠ Horní Police
Poslední chvíle před vánočními svátky si žáci prvního stupně,
ve spolupráci s žáky devátého
ročníku, zpříjemnili projektovým
dnem na téma Advent. Prostory tříd rozzářila pestrá výzdoba,
všude vonělo cukroví a vánoční
atmosféra se šířila celou školou.
Deváťáci si připravili pro mladší
spolužáky tvořivé dílny, přednášku o tradicích a napekli perníčky.
Tímto jim moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Pavla Šmídová,
Bohdana Přívratská

Čertí škola na kopci
4. 12. 2015 se žáci naší školy
proměnily v čertíky a celý den
se učili v pekelné třídě s čertovskou paní učitelkou. Byl to krásný a nezapomenutelný den plný
čertovských úkolů. Navštívil nás
i Mikuláš a jeho pekelná kniha
prozradila, kdo si zaslouží sladkou odměnu a kdo uhlíky.
Pavla Šmídová,
Bohdana Přívratská

Tvořivý kroužek
V předvánoční čas se u nás v hornopolické škole linula vůně cukroví, které napekli žáci navštěvující kroužek „Šikovné ruce“. Celé
odpoledne pekli a zdobili vánoční cukroví, které pak předali našemu hlavnímu sponzorovi, firmě Sauer Žandov, jako projev velkého
poděkování za naši moderní kuchyňku.
Pavla Šmídová, Bohdana Přívratská

Odpoledne
s budoucími prvňáčky
Touto cestou moc děkujeme našim budoucím prvňáčkům a jejich
rodičům za příjemně strávené odpoledne a jejich návštěvu v ZŠ Horní
Police. Děti si vyzkoušely práci školáka ve třídě, zacvičily si v tělocvičně
a za odměnu na ně čekalo sladké překvapení v kuchyňce. Díky tomuto hezkému seznámení byl pro nás všechny následující zápis do první
třídy jednodušší, veselejší a příjemnější. Už se na Vás těšíme, prvňáčci!
Pavla Šmídová, Bohdana Přívratská

Školství
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ROJKO – pohár vědy
Žáci ZŠ Horní Police se zapojili do projektu „Pohár vědy“.
Vytvořili osm soutěžících týmů,
které projevují zájem o fyziku
a další přírodní vědy. Řeší ve
čtyřech kolech zábavné úkoly,
bádají nad problémy a provádějí pokusy. Projekt probíhá pod
záštitou Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR. Na
přípravě soutěžních úkolů se podílí lektoři z Katedry didaktiky
fyziky Matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze. V prvním kole
žáci vytvářeli maskota, vyráběli
rakety, zkoumali princip vzletu,
vyráběli vlaštovky a uskutečnili
letecké závody. Nyní už s velkým
zájmem začínají pracovat na
úkolech druhého kola.
Pavla Šmídová,
Bohdana Přívratská

Čtenářské dílničky
Žáci prvního a druhého ročníku Základní školy Stružnice
se druhým rokem věnují čtenářským dílničkám. Rozvinutí
čtenářské gramotnosti každého žáka na potřebnou úroveň
by mělo být jedním z hlavních
vzdělávacích cílů základního
vzdělávání, proto každý týden
jednu hodinu z českého jazyka
věnujeme rozvoji čtenářských
dovedností a rozvoji čtenářské gramotnosti. Žáci si vedou
své vlastní čtenářské deníčky.
V rámci hodiny představí spolužákům knížku, kterou aktuálně čtou. Hodiny se stávají pro

žáky zajímavější a vedou k větší
motivaci přečíst si novou knihu.
Závěr hodiny patří společnému
čtení ze čteček, které škola pořídila z vlastních finančních prostředků za podpory OÚ Stružnice. Stejně jako v první třídě
i v třetím a pátém ročníku se snažíme žáky co nejvíce motivovat
ke čtení. Ve volném čase čtou
děti knihy dle vlastního výběru.
Aby o čtení doma měla přehled
i učitelka, zapisují rodiče denně
počet přečtených stánek. V hodinách se hodně zaměřujeme
na porozumění čtenému textu,
u “slabších” žáků se snažíme

Naši muzikanti
Flétna je pro děti prvním a nejjednodušším hudebním nástrojem,
který působí na zdraví jejich dýchacího ústrojí a motoriku prstů.
Řada našich dětí se s flétničkou seznámila již v mateřské škole, kde
děti pískaly pro zdraví i pro radost. Ve škole jejich dovednosti dále
zdokonalujeme. Zaměřujeme se na rozvíjení potřebných základních
dovedností: práci s dechem, správné držení nástroje a artikulaci.
Děti se hravou formou seznamují i s notami. Vzhledem k velkému
počtu zájemců jsou v letošním školním roce děti rozděleny do tří
skupin. Noví žáci a žákyně se učí základy, ale ti zkušenější již zvládnou zahrát i skladby od hudebních skupin Beatles a ABBA, spirituály
či lidové písně v jednoduchém dvojhlasu. Svým uměním reprezentují
školu i na veřejnosti. Naposledy děti zahrály začátkem měsíce února
Mgr. Lucie Plačková
seniorům.

zdokonalovat čtenářské dovednosti pomocí speciálních textů
pro dyslektiky a pomalejší čtenáře. Ve třídě máme vystavený
“čtenářský” strom, kde každé
přilepené jablíčko představuje
jednu přečtenou knihu. Pokud

žák dočte příběh, připraví si
písemný referát do čtenářského deníku a svou knihu třídě
představí. V ostatních dětech
tak může vzbudit zájem si knihu
také přečíst.
Mgr. Lenka Kolstrunková

Školství
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Sportovní kroužek
Od 25. ledna mají žáci naší
školy možnost navštěvovat
nový kroužek. Pan Bc. Martin
Hamada vede každé pondělí
sportovní kroužek. Pravidelná pohybová aktivita snižuje
nemocnost, udržuje tělesnou
hmotnost v normě a má pozitivní dopad na psychiku dítěte, a navíc, dvě hodiny sportu
a zábavy zpříjemní našim žá-

kům den. V zimním období
kroužek probíhá v tělocvičně,
ale jakmile to počasí dovolí,
budou žáci a žákyně sportovat v přírodě. Pro zkvalitnění
sportovních možností byla nainstalována horolezecká stěna
a jako nezbytný doplněk pohybových aktivit byla zakoupena
velká žíněnka.
Mgr. Lenka Kolstrunková

Turnaj v OX
Není mnoho her, o kterých
by se dalo říci, že ve škole je
kdysi hrál každý. Piškvorky jistě
takovou hrou jsou. Když se na
začátku měsíce ledna ve školní
družině vyhlásil turnaj v piškvorkách, zavzpomínali si na
své dětství i rodiče našich dětí,
doma našli čtverečkovaný papír
a začali si lámat hlavu s křížky a kolečky. Domácí příprava

se dětem vyplatila. Do turnaje
se s chutí zapojili všichni žáci
naší školy a soutěž probíhala
v pohodové atmosféře, i když
nechyběla trocha vzájemné rivality. Nejlepším mladším piškvorkářem se stala Natálie Štruplová. Mezi staršími piškvorkáři
byl nejúspěšnější Marek Benda.
Mgr. Lucie Plačková

Karneval
Čtvrtek 18. února 2016 patřil
v naší škole karnevalu, který
se v letošním roce nesl v duchu
rytířského klání. Děti soutěžily
tentokrát ve dvojicích. Zdolávaly překážky, kdy bylo potřeba
zapojit sílu, rychlost a postřeh,
v jiných hrách vyzkoušely svou
prostorou představivost nebo
empatii. Na své si přišli samozřejmě i milovníci tance. Zatančili si ve volném stylu, při
dámské a pánské volence si vyzkoušeli tanec v páru.
Nedílnou součástí každého
karnevalu je vyhlašování ceny

za nejlepší masku. Musím zkonstatovat, že letošní rozhodování nebylo vůbec snadné. Objevila se zde spousta nádherných
princezen, pirátů, hrdinů, i jiných netradičních masek. Někteří přišli v kostýmech kupovaných, jiní si dali práci s vlastní
výrobou. Legraci nezkazila ani
paní ředitelka, která karnevalem prováděla také v kostýmu.
Myslím, že jsme se všichni při
této akci příjemně odreagovali,
jen je škoda, že ten pěkně strávený čas utekl tak rychle.
Mgr. Dana Puškárová

Základní škola a mateřská škola Žandov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
pořádá

HRAVÉ STŘEDEČNÍ ODPOLEDNE

PRO RODIČE S PŘEDŠKOLNÍMI DĚTMI, KTERÉ NENAVŠTĚVUJÍ MŠ
KDY: každou středu od 14:30 do 16:00 hod.
KDE: ve třídě Berušek v mateřské škole
volné hry dětí s rodiči v prostorách MŠ – seznámení s prostředím MŠ
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Zimní podvečer v ulici u stružnické lávky, foto J. M.

Konečně sníh…

Mateřská škola

Stružnice

První školní týden tohoto roku nám přinesl sníh
a teploty pod bodem mrazu, a tak jsme si to šli užít,
dokud je co. Nazuli jsme si zimní botky, teple se oblékli, bundy zapli až ke krku, na hlavu narazili čepici,
na ruce rukavice a mohli jsme vyrazit. Venku zima,
ale bílo, a tak jsme sněhem běhali a koulovali se.
Někteří se i ve sněhu váleli, když před někým utíkali
nebo když se snažili vyhnout nějaké té sněhové kouli. Zkrátka užívali jsme si to do sytosti.
ŠD Žandov

přijímá žádosti o přijetí
dítěte k předškolnímu
vzdělávání pro školní
rok 2016/2017

Zápis do 1. třídy ZŠ Horní Police
K zápisu se dostavilo
17 žáků. Pouze jednomu
zapsanému žákovi byl
doporučen odklad. Po
loňském odkladu by mělo
nastoupit 6 žáků. Prvňáčků by mělo v září nastoupit 22 a paní učitelka Mgr.
Pavla Šmídová se na ně
velice těší.
Mgr. Leona Ježková

Žádosti se přijímají
v úterý 26. 4. 2016
od 14:00 do 17:00 hod.
• tiskopisy si vyzvedněte
předem v budově MŠ
• přineste svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte

Školství
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Spejbl a Hurvínek jsou stále našimi kamarády
16. 12. 2015 se prvňáčci poprvé vydali se školou do Prahy.
A nebyla to výprava jen tak ledajaká, cílem bylo divadlo Spejbla
a Hurvínka. Zhlédli jsme představení s názvem „Štědrý večer
u Spejblů“. Dobře jsme se pobavili a děti si hlavně uvědomily,
že je důležité v předvánočním
shonu sledovat kalendář, aby
náhodou Štědrý den nepropásly, jak se to málem stalo Spejb-

lovi a Hurvínkovi. Proto jsme si
ve třídě každý den odstříhávali
z adventního kalendáře jeden
perníček. Ale 23. a 24. prosince si
už dětičky musely ohlídat doma
samy. Cestou nám tak vyhládlo, že mnozí z nás ani nečekali, až najdeme příhodné místo
k nasvačení a do svých zásob se
pustili přímo na schodišti divadla. Asi měli strach, aby jim něco
neuteklo.
ZŠ Žandov

První vysvědčení

Čtvrťáci nad mapou

Za svou pěknou a pečlivou práci sklidily dětičky v první třídě zasloužené ovoce v podobě pololetního vysvědčení. Protože pracovaly celé pololetí pilně jako včelky, rozdávala paní učitelka radost
v podobě jedniček.
ZŠ Žandov

O hodině vlastivědy děti pracovaly s mapou ve skupinách. Učily se
orientaci na mapě podle světových stran, vyhledávaly různá značení
používaná v mapách, pracovaly s měřítkem mapy a nakonec  vymyslely i krátký turistický výlet.
ZŠ Žandov

Pozdní lednové odpoledne, foto J. M.

Školství
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ZŠ Horní Police se zapojila do projektů
1. Čtení máme v malíčku, čteme každou chviličku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.2115
V rámci projektu byly zakoupeny knihy pro Čtenářské dílny:
celkem 710 knih, přičemž každý
titul po 10 kusech a tituly se
přizpůsobily věkové kategorii
žáků od 2. ročníku po 9. ročník a bylo zakoupeno i 42 kusů
elektronických čteček.
Čtenářské dílny se zaměřily
především na podporu schopností žáků v oblasti čtenářství
a čtenářské gramotnosti. Současně se při realizaci Čtenářských dílen rozvíjely jazykové
a komunikační schopnosti
žáků, žáci veřejně prezentovali své názory na četbu. Cílem
bylo dovést k četbě i ty žáky,

kteří dosud knihy z vlastní vůle
nečetli tím, že jim bude nabídnuta široká rozmanitost titulů,
volný výběr dle jejich schopností, dovedností a zaměření,
slabší čtenáři si mohli půjčovat
i knihy určené nižším ročníkům.

K další četbě se žáci podněcovali navzájem právě svými prezentacemi. Žáci si čtené knihy
půjčovali na dočtení domů. Každý žák si založil Deník čtenářské dílny. Tento způsob práce
s literárním textem žáci velice

oceňovali, byl pro ně „záživnější“ než tradiční hodina literární
výchovy spojená s četbou úryvků z čítanky.

2. Technické dovednosti pro budoucnost
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0332
Do projektu jsme zapojili 16
žáků 2. stupně z 6., 7., 9. ročníku.
V rámci tohoto projektu si rozvíjeli své technické dovednosti,
manuální zručnost, schopnost
číst výkresovou dokumentaci.
Konečné výrobky se jim velmi
povedly. Aby se výroba mohla realizovat v plném rozsahu,
dovybavili jsme školní dílnu
a přípravnu pro učitele novým
nářadím a nástroji. Cílem projektu byl rozvoj technického vzdělávání žáků druhého stupně for-

mou vytváření výrobků. 16 žáků
se do tohoto projektu aktivně
zapojilo a vedl je kvalifikovaný
učitel. Žáci po dokončení výrobku vypracovali každý své portfolio, pan učitel je doplnil o hodnocení pokroku žáka. Pozitivně
lze hodnotit rozvoj spolupráce
a schopnosti řešení problémů
u žáků i žákyň. Mezi hlavní přínosy technických dovedností
se řadí osvojení čtení výkresů,
vhodnost zvolených postupů
práce s technickými materiály,

správná volba odpovídajícího nářadí pro danou pracovní operaci
a jeho zručné užití spolu s rozvojem představivosti. V návaznosti na širokou paletu vhodně
zvolených projektových výrobků
došlo k rychlému osvojení práce
s novým technickým vybavením
školních dílen. Dalším pozitivním
přínosem bylo vzbuzení zájmu
dětí o manuální práci, která vždy
vedla ke kvalitnímu finálnímu
výrobku. Sami žáci hodnotili výsledky své práce velmi vysoko
a velká část výrobků byla použita jako dárek pro sourozence
či další členy rodiny. K dalšímu
rozvoji technických dovedností
lze doporučit především stabilnější zásobování dílen výrobním
materiálem. Současné vybavení
umožňuje zpracování velmi ši-

roké palety různých výrobků za
použití téměř všech nejběžnějších výrobních postupů, které
nebude možné provádět bez odpovídajícího materiálového zajištění. V kladném případě je potom možné optimálně reagovat
na vstupní dovednosti jednotlivých žáků a vhodně jim určovat
obtížnost výrobku. Tímto by se
dosáhlo maximální efektivity při
rozvoji kompetencí méně i více
nadaných žáků. Po dostatečném
rozvinutí těchto schopností je
možné v návaznosti zařazovat
výrobky, které budou pro svou
úroveň složitosti vyžadovat spolupráci skupiny žáků, a tím rozvíjet intenzivně jejich měkké kompetence v oblasti komunikace
a spolupráce.
Mgr. Leona Ježková
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Usnesení z 10. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
14.12. 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.

žANDOV

Usnesení z 11. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
1.2. 2016 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) Odkoupení objektu čp. 136 na Náměstí v Žandově za 650.000,– Kč.
c) Upřesnění stanoveného rozpočtu
města na rok 2016.
d) Rozpočtové opatření č. 1/2016.
e) Smlouvu o poskytnutí dotace na
realizaci projektu v rámci Programu spolupráce Česká republika
Svobodný stát Sasko 2014–2020 za
účelem realizace projektu: Naši
dobrovolní hasiči – zodpovědnost

Horní Police

Na svém 12. zasedání ZO Horní Police konaného dne 27. listopadu
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.
109/2015)
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání doplněný v bodě 3) o
OZV – místním poplatku za odpady na území Horní Police, nový
bod 4) Kupní smlouva – vodovodní

Horní Police

Na svém 13. zasedání ZO Horní Police konaného dne 21. prosince 2015
od 18. hod na Obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
118/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání doplněný o bod 8) Předčasné splacení úvěru BRKO (usnesení č. 119/2015).
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015 ve výši 204 112 Kč na
straně příjmů, 204 112 Kč na straně výdajů v předloženém znění
(usnesení č. 120/2015).
• ZO schválilo kompetenci starostky

Usnesení
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b) Rozpočtové opatření č. 6/2015.
c) Rozpočtové opatření č. 7/2015 pro
operace, které vzniknou za období od 1.12. do 31.12.2015.
d) Aktualizaci Programu rozvoje
obce pro rok 2016-2020.
e) Revokaci usnesení č. 9/15 bod j).
f) Dodavatelem el. energie společnost ČEZ a dodavatelem zemního
plynu společnost VEMEX pro rok
2016.

g) Dodavatelem zemního plynu společnost ČEZ pro rok 2017.
h) Smlouvu na dopravní obslužnost
s LK na rok 2016.
i) Veřejnoprávní smlouvu na dotaci
ve výši 15.000,– Kč na činnost mládeže pro ČRS, místní organizaci
Žandov.
j) Smlouvu o uznání stavby na pozemcích města s Lesy ČR.
k) Podání žádosti o dotaci na MMR

pro budoucnost ve společném domově Evropa a pověřuje starostu
podpisem.
f) Dodatek č. 9 ke smlouvě o zneškodňování odpadu s firmou AVE
na rok 2016.
g) Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva v maximální výši
a v souhrnu za jednotlivé funkce dle Nařízení vlády č. 52/2015
Sb., v platném znění s účinností
od 1. 2. 2016. Odměny nebudou
poskytovány členům výborů zastupitelstva, členům komisí rady,
nebo členům zvláštních orgánů
viz sloupec č. 11 výše uvedeného
Nařízení vlády.
h) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti s ČEZ Distribuce, a.s. pro úpravu sítě NN ve
Volfartické ul. na pozemku p.č.

520, 529/2 a 530 za úplatu ve výši
26.620,– Kč vč. DPH.
i) Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 170.000,– Kč
na sportovní činnost v roce 2016
pro TJ Spartak ČKD Žandov s podmínkou splnění propagace těchto
finančních prostředků od města
dle smlouvy.
j) Darovací smlouvu ve výši 15.000,–
Kč pro Český svaz včelařů v Žandově na činnost v roce 2016.
k) Darovací smlouvu ve výši 5.000,–
Kč pro Denní a pobytové služby
v České Lípě na provoz v roce
2016.
l) Darovací smlouvu ve výši 5.000,–
Kč pro Klub železničních cestovatelů na Lužický motoráček pro rok
2016.
m) Darovací smlouvu ve výši 5.000,–
Kč pro Klub biatlonu v Kamenic-

kém Šenově na sezonu 2015/2016.
n) Darovací smlouvu ve výši 8.000,–
Kč pro Centrum pro zdravotně
postižené Libereckého kraje na
provoz v roce 2016.
o) Odkup ¼ pozemku p.č. 366 v k.ú.
Valteřice u Žandova formou dražby a pověřuje starostu a místostarostu zastupováním města na
této dražbě.

řad lokalita Na Pískách, 5) MŠ –
převod finančních prostředků z RF
do IF, v předloženém znění (usnesení č. 110 /2015)
• ZO schválilo Smlouvu č. 15247134
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
v předloženém znění (usnesení č.
111 /2015)
• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 5/2015 ve výši 2 991 483 Kč na
straně příjmů, 3 202 870 Kč na straně výdajů se zapojením prostředků z minulých období ve výši 211
387 Kč (usnesení č. 112 /2015)
• ZO schválilo OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů na území obce Horní Police
v předloženém znění (usnesení č.
113 /2015)
• ZO schválilo OZV č. 2/2015 o zákazu konzumace alkoholických
nápojů na veřejném prostranství
v předloženém znění (usnesení č.
114 /2015)
• ZO schválilo OZV č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území
obce Horní Police v předloženém
znění (usnesení č. 115 /2015)
• ZO schválilo kupní smlouvu na
vodní dílo ,,Horní Police – ul. Na

Pískách – vodovod V2 v p.p.č.
779/2, k.ú.: Horní Police pro 5 RD“
v předloženém znění (usnesení č.
116 /2015)
• ZO schválilo převod finančních
prostředků MŠ z rezervního fondu do investičního fondu ve výši
110 000 Kč na nákup nových plynových spotřebičů (usnesení č. 117
/2015)

obce k provedení rozpočtového
opatření k 31.12. běžného kalendářního roku v případech – 1)
změny rozpočtu v důsledku upřesnění členění dle platné rozpočtové skladby v případech přesunů
příjmů a výdajů, 2) výdajů provedených ve stavu nouze a nutných
k odvrácení škod, prevenci a řešení havárií a živelných pohrom,
3) rozpočtové zapojení účelově
přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů (usnesení č.
121/2015).
• ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP –
12 – 4004493/VB/001 CL_Horní Police p.p.č. 1083/13, přípojka NN_GEO
v předloženém znění a pověřuje
starostku k podpisu této smlouvy
(usnesení č. 122/2015).

• ZO schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV
– 12 – 4013700/VB/001 CL_Horní Police p.p.č. 27, smyčka kNN v předloženém znění a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy (usnesení
č. 123/2015).
• ZO schválilo záměr prodeje obecního automobilu značky Multikar
M 25 za odhadní cenu 30 000 Kč,
tato cena je bez nákladů za převod (usnesení č. 124/2015).
• ZO bylo informováno o dodatku č.
6 mezi obcí Horní Police a AVE CZ
o navýšení cen za odpady v obci
s čímž ZO nesouhlasí a vyzývá starostku k dalšímu jednání.
• ZO schválilo prodloužení nájmu
správcovství Dolního prkenného
rybníka pro místní sdružení rybářů
Horní Police do 31. 12. 2025 (usne-

sení č. 125/2015).
• ZO schválilo záměr prodeje pozemků p.č 779/25 za cenu 50 Kč/
m2, p.č. 779/26 za cenu 350 Kč/m2,
p.č. 779/28 za cenu 50 Kč/m2, p.č.
779/29 za cenu 350 Kč/m2 (usnesení
č. 126/2015).
• ZO schválilo Smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
v předloženém změní a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
(usnesení č. 127/2015).
• ZO schválilo předčasné splacení
úvěru ve výši 211 387,51 Kč na akci
Systém sběru biologicky rozložitelného odpadu v obci Horní Police
včetně poplatků za vedení účtu
k 31. 01. 2016 (usnesení č. 128/2015).
Marie Matysová
starostka

na opravu komunikace ul. Kostelní.
2. Bere na vědomí
Zprávu z jednání rady města.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

2. Neschvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene
– služebnosti s ČEZ Distribuce, a. s.
pro úpravu sítě NN na pozemku p.č.
1222 v k.ú. Žandov u České Lípy.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Informace:
Připravovaná změna nařízení vlády
č. 37/2003 Sb. – odměny uvolněných
a neuvolněných členů ZO,
Marie Matysová
starostka
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Na svém 14. zasedání ZO Horní Police konaného dne 12. února 2016 od
18. hod na Obecním úřadě v Horní
Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
14/01/2016).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání doplněný v bode 3) Žádost o příspěvek pro TJ Sokol, 7)
Záměr pronájmu areálu koupaliště na sezónu 2016 (usnesení č.
14/02/2016).

Stružnice

Usnesení 10. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 16.
prosince 2015. Přítomní zastupitelé:
Bělová Anita, Kopp Jiří, Kotek Robert, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup Vítězslav. Nepřítomní zastupitelé: Blažek Zdenek,
Levová Anna (omluveni).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 10. zasedání konaném dne
16. prosince 2015 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 10. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2015-10-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 9.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
2015-10-2)
3. Bere na vědomí informaci o činnosti a připravovaných akcích
výborů pro životní prostředí
a ochranu proti živelním pohromám a pro sport a kulturu (číslo
usnesení 2015-10-3)

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 15/15 konaného dne 30. 11. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-15/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-15/15: ZO jednomyslně schvaluje uzavření smlouvy na
zimní údržbu komunikací s panem
M. Kotoučem st. za stejných podmínek, jako v předchozích letech.
• Usnesení č. 3-15/15: ZO schvaluje (6
hlasů pro / 1 se zdržel) návrh OZV
ve kterém je zapracován zákaz
spalování pro fyzické nepodnikají-

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 16/15 konaného dne 16. 12. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-16/15: ZO jednomy-

Usnesení

1/2016

• ZO schválilo dodatek č. 6 ke smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci č. 222/400181/16/11
v předloženém znění (usnesení č.
14/03/2016).
• ZO odložilo odměny pro členy zastupitelstva dle NV č. 37/2003 Sb.
• ZO neschválilo dar pro Farní charitu Česká Lípa.
• ZO schválilo dar pro TJ Dynamo
Stružnice ve výši 10 000 Kč (usnesení č. 14/04/2016).
• ZO schválilo dar pro Český rybářský svaz, MO Žandov ve výši 2 000
Kč (usnesení č. 14/05/2016).
• ZO schválilo dar pro Český svaz
včelařů Žandov ve výši 4 000 Kč

(usnesení č. 14/06/2016).
• ZO schválilo dar pro Denní a pobytové služby Česká Lípa ve výši
1 000 Kč (usnesení č. 14/07/2016).
• ZO schválilo dar pro Centrum pro
zdravotně postižené LK ve výši
2 000 Kč (usnesení č. 14/08/2016).
• ZO schválilo dar pro TJ SOKOL
ve výši 15 000 Kč (usnesení č.
14/09/2016).
• ZO schválilo podání žádosti na akci
,,Výměna oken v ZŠ Horní Police“
a současně obec vyčlení finanční
prostředky na vlastní podíl (usnesení č. 14/10/2016).
• ZO schválilo opravu bytu č. 2
v domě č.p. 103 do výše 250 000 Kč

(usnesení č. 14/11/2016).
• ZO schválilo Smlouvu o dílo s Kompostárnou CL s.r.o. na odstraňování biologicky rozložitelného odpadu, jejichž původcem je obec
Horní Police v předloženém znění
a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy (usnesení č. 14/12/2016).
• ZO schválilo záměr pronájmu areálu koupaliště na roky 2016, 2017,
2018 ve výši 30 000 Kč/rok (usnesení č. 14/13/2016).
• ZO bere na vědomí inspekční zprávu ČŠI v ZŠ Horní Police.

4. Schvaluje odložení prodeje pozemků p. č. 358/7, 358/12 a 358/13
v k. ú. Jezvé. Výbor pro rozvoj, výstavbu a pozemky posoudí situaci
na místě. (číslo usnesení 2015-10-4)
5. Schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 187/1 (25m2) v k. ú.
Stružnice. (číslo usn. 2015-10-5)
6. Souhlasí se schválenou vzorovou
dokumentací SVS, a.s. pro pilotní
projekt „Stružnice – finanční dar“.
A podporuje pokračování tohoto projektu. Současně pověřuje
starostu a obecní úřad svoláním
informační akce pro registrované
zájemce k realizaci akce podpory
individuálního odkanalizování objektů v obci. (číslo usnesení 201510-6)
7. Schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2015. Příjmy 416.990,– Kč a výdaje 416.990,– Kč. (číslo usnesení
2015-10-7)
8. Schvaluje rozpočet obce pro rok
2016 jako vyrovnaný. Celkové příjmy ve výši 12.672.620,- Kč a celkové výdaje ve výši 12.672.620,- Kč.
(číslo usnesení 2015-10-8)
9. Bylo seznámeno se situací kolem

dodavatele energií pro obec Energie pod kontrolou, o. p. s. a považuje za platnou smlouvu s Energií
Pro. (číslo usnesení 2015-10-9)
10. Schvaluje Smlouvu o spolupráci
při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje pro rok 2016
mezi Obcí Stružnice a Libereckým
krajem, č. sml. OLP/2892/2015. (číslo usnesení 2015-10-10)
11. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů. (číslo usnesení 2015-10-11)
12. Schvaluje příloha č.1 ceník 2016
specifikace plnění ke smlouvě číslo S/C10/05002151/2013/1471/01 od
firmy AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. (číslo usnesení 201510-12)
13. Schvaluje dar spolku Arbor na pořádání koncertu v rámci festivalu
Lípa Musica 2016 ve výši 50.000 Kč.
(číslo usnesení 2015-10- 13)
14. Bere na vědomí informace o průběhu změny ÚP a schvaluje, že do
zapracování změn ÚP budou zahr-

nuty pouze lokality schválené zastupitelstvem obce. (číslo usnesení
2015-10-14)
15. Schvaluje dohodu o zrušení
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení VB na akci: Plynofikace obcí
Stružnice a Jezvé 2.etapa“ mezi
Českými drahami, a.s. a Obcí Stružnice. (číslo usnesení 2015-10-15)
16. Souhlasí s úpravou omezení rychlosti na 30 Km/h na komunikaci p.
č. 328/1.(číslo usnesení 2015-10-16)
17. Bere na vědomí žádost paní Petry
Eliášové o prodloužení veřejného
osvětlení u novostavby rodinného
domu v lipové aleji. (číslo usnesení
2015-10-17)
18. Schvaluje rekonstrukci STA v č. p.
80 dle nabídky firmy Karel Rutte
Antény-satelity. (číslo usnesení
2015-10-18)
19. Schvaluje vyřazení majetku ZŠ
Stružnice dle přiloženého seznamu.(číslo usnesení 2015-10-19)

cí osoby.
• Usnesení č. 4-15/15: ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015, kterou se stanoví
podmínky pro spalování suchého
rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění.
• Usnesení č. 5-15/15: ZO Velká Bukovina vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se zrušuje
obecně závazná vyhláška č. 1/2012
o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
• Usnesení č. 6-15/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje FK

Velká Bukovina dotaci na provoz
klubu pro rok 2016 ve výši 50.000,–
Kč.
Usnesení č. 7-15/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje SDH
Velká Bukovina příspěvek na Mikulášskou nadílku ve výši 3.000,–
Kč.
Usnesení č. 8-15/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje poskytnutí dotace ve výši 5.000,– Kč
pro ZŠ Horní Police na pořízení
držáku interaktivní tabule.
Usnesení č. 9-15/15: ZO schvaluje (6
hlasů pro / 1 se zdržel) záměr pronájmu p.p.č. st. 77 k.ú. Velká Bukovina
Usnesení č. 10-15/15: ZO jednomy-

slně schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 5/2015
Usnesení č. 11-15/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje návrh rozpočtu obce Velká Bukovina
na rok 2016.
Usnesení č. 12-15/15: ZO odkládá
projednání žádosti pí. Demovičové
na jednání po osobní konzultaci.
Usnesení č. 13-15/15: ZO bere na vědomí Návrh rozpočtu SOB pro rok
2016
Usnesení č. 14-15/15: ZO bere na vědomí rezignaci Moniky Kucharovičové na místo zastupitele obce.

slně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-16/15: ZO jednomyslně volí předsedkyní finančního
výboru pí. Jiřinu Kavkovou.
• Usnesení č. 3-16/15: ZO jednomyslně schvaluje za člena finančního

•

•

•

•

výboru pí. Eriku Krškovou.
• Usnesení č. 4-16/15: ZO jednomyslně schvaluje rozpočet obce Velká
Bukovina na rok 2016.
• Usnesení č. 5-16/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 6/2015

Marie Matysová
starostka

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

•

•
•
•

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta
• Usnesení č. 6-16/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
Dodatek smlouvy č. 15 ke smlouvě
o zneškodňování komunálních, separátních, velkoobjemových a nebezpečných odpadů ke smlouvě se
Společností AVE CZ odpadové hos-
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podářství s.r.o. a pověřuje starostu
podpisem dodatku.
• Usnesení č. 7-16/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje Rozpočtový výhled obce Velká Bukovina na roky 2015 – 2017.
• Usnesení č. 8-16/15: ZO Velká Bukovina ukládá starostovi zjistit
zákonné možnosti stanovení cen
za pronájem pozemků a odkládá
projednání cen za pronájem po-

zemků na příští jednání ZO.
• Usnesení č. 9-16/15: ZO Velká Bukovina odkládá projednání pronájmu části st. parcely č. 208/1 o
výměře 313 m2 na příští jednání ZO
• Usnesení č. 10-16/15: ZO Velká
Bukovina jednomyslně schvaluje
umístění nových svítidel VO v místech, kde není nutné instalovat
nové sloupy pro VO (Půlpán, Kopalová, Kadlec – Horáček, Novotný

– Hengst).
• Usnesení č. 11-16/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
umístění nových svítidel VO s nutnou instalací sloupů pro VO (Trégr
– Velčický – Samec) s realizací během roku 2016.
• Usnesení č. 12-16/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
Svazu CHPH ZO Velká Bukovina
dotaci na činnost ZO pro rok 2016

ve výši 10.000,- Kč
• Usnesení č. 13-16/15: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje
Smlouvu o díle č. 1286 s RK Avanza
s.r.o. a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.

Velká Bukovina

– projednání Investičního záměru
na akci „Oprava pomníku obětem
I. světové války Velká Bukovina“
– podání žádosti o dotaci na akci
„Oprava pomníku obětem I. světové války Velká Bukovina“ do
programu péče o válečné hroby
Ministerstva obrany ČR.
• Usnesení č. 3-1/16: ZO schvaluje
cenu za pronájem pozemku ve
vlastnictví obce ve výši: 1 Kč/m2 za
pozemek určený k osobnímu užívání a 2 Kč/m2 za pozemek určený
k podnikání.
• Usnesení č. 4-1/16: ZO Velká Bukovina schvaluje Českému svazu vče-

lařů Žandov, o. s. dotaci na činnost
pro rok 2016 ve výši 2.000,- Kč.
Usnesení č. 5-1/16: ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje části
p.p.č. 2678 k.ú. Velká Bukovina.
Usnesení č. 6-1/16: ZO jednomyslně schvaluje záměr prodeje části
p.p.č. 930/6 k.ú. Malá Bukovina.
Usnesení č. 7-1/16: ZO jednomyslně
schvaluje záměr pronájmu části p.
p.č. 208/1 k.ú. Velká Bukovina.
Usnesení č. 8-1/16: ZO jednomyslně
schvaluje pronájem p.p.č. st.77 k.ú.
V. Bukovina dle podané žádosti.
Usnesení č. 9-1/16: ZO jednomyslně
schvaluje Investiční záměr na akci

„Oprava pomníku obětem I. světové války Velká Bukovina“.
• Usnesení č. 10-1/16: ZO jednomyslně schvaluje podání žádosti
o dotaci na akci „Oprava pomníku
obětem I. svět. války Velká Bukovina“ do programu péče o válečné
hroby Ministerstva obrany ČR.
• Usnesení č. 11-1/16: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje noční
vypínání světel ve všech částech
obce.

• Usnesení č. 5-2/16: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje rozdělení hospodářského výsledku MŠ
Velká Bukovina ve výši 44.917,58
Kč dle žádosti následovně: do
rezervního fondu školy převést
24.917,58 Kč, do fondu odměn školy převést 20.000,– Kč.
• Usnesení č. 6-2/16: ZO po projednání zamítá žádost Spolku Lungta
o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ poměrem
hlasů 6 proti / 1 pro.
• Usnesení č. 7-2/16: ZO jednomyslně
zamítá pronájem p.p.č. 972 k.ú.
Malá Bukovina.

• Usnesení č. 8-2/16: ZO jednomyslně schvaluje pronájem části p.p.č.
208/1 k.ú. Velká Bukovina, dle podané žádosti.
• Usnesení č. 9-2/16: ZO jednomyslně
schvaluje prodej části p.p.č. 930/6
k.ú. Malá Bukovina, dle podané
žádosti.
• Usnesení č. 10-2/16: ZO jednomyslně schvaluje prodej části cca 25 m2
p.p.č. 2678 k.ú. Velká Bukovina,
dle podané žádosti.

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 1/16 konaného dne 4. 1. 2016 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-1/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-1/16: ZO jednomyslně schvaluje doplnění programu
o body:
– žádost Českého svazu včelařů
Žandov, o.s.,
– žádost o odprodej části p.p.č.
2678 k.ú. Velká Bukovina,

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 2/16 konaného dne 1. 2. 2016 od 18.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu
• Usnesení č. 1-2/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-2/16: ZO jednomyslně
schvaluje podání žádosti o pokácení všech lip na hřbitově Malá Bukovina.
• Usnesení č. 3-2/16: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje vypovězení Veřejnoprávní smlouvy č.

2012-94/OSU o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace,
adres a nemovitostí uzavřené se
Statutárním městem Děčín a pověřuje starostu obce podáním výpovědi smlouvy.
• Usnesení č. 4-2/16: ZO Velká Bukovina jednomyslně schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o zabezpečení provedení zápisů údajů
do informačního systému územní
identifikace, adres a nemovitostí
s městem Benešov nad Ploučnicí
a pověřuje starostu obce uzavřením smlouvy.

•
•
•
•
•

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta

Jezvé s Kozelským hřebenem z Radče, foto J. M.
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Turnaj Most 2016
Účast na kvalitním turnaji v nádherné hale máme
za „zásluhy s letním turnajem“. Připraveno bylo
6 zvučných soupeřů, samotný Most postavil 3 týmy.
Kluci mile překvapili a odehráli velmi dobré zápasy,
snad jen vstřelit více gólů bychom si přáli… První
zápas s Trnovany skončil remízou 1:1, trefil se Jakub.
S Litvínovem jsme vybojovali vítězství 2:1 (s „pílí nesmírnou“ Vojta a Jakub), i další zápas s Mostem
2004 byl vítězný 2:0 (Robert a Matěj). První porážka
nás čekala s Mostem 2003 B, kluci si vybrali slabou
chvilku a prohráli 0:3. S Mostem 2003 A ale podali
výborný výkon a získali zaslouženě bod za remízu
2:2 (oba Robert). V posledním zápase s Ústím nad
Labem (hrají žákovskou ligu!) by nám stačil bod na
úžasné 3. místo, ale prohráli jsme 0:2. I tak je celkové 4. místo velkým úspěchem! Vyhrál Most 2003
A, který ztratil v průběhu turnaje jediné dva body.
A ty jim vzali naši kluci…
Václav Trégr, Ivan Bílek

Václav Trégr, Denis Kučera, Matěj Kurjak, Richard Loukota, Karel Loukota,
Lukáš Růžička, Libor Kucko, Dominik Chochola, Vojtěch Kurjak, Hynek Karda,
Martin Vaníček, Robert Chochola, Jakub Šmíd + maskot Ondřej

Pohyb prospívá Radči i Radečákům
Léto je obdobím přirozeného
pohybu – vycházek, výletů, práce na zahradě. Léto v Radči bylo
také obdobím výstavby velkého
altánu na dětském hřišti. Aby
mohl být altán v říjnu dokončen, odpracovali dobrovolníci
mnoho hodin. Večer po brigádě
se občas posedělo u ohně, opekly se buřty a zazpívalo s kytarou.
První akcí v altánu bylo přivítání

nového roku 2016 s přípitkem
a petardami. Ale co s pohybem v zimě? Na dětském hřišti
se celé léto hraje stolní tenis
a v Radči je plno nadšenců pro
tento sport. Proto jsme uvítali
návrh radečské pingpongové
jedničky pana Záhory, že dohodne na MěÚ v Žandově hraní
stolního tenisu v Koruně. Vyšlo
to a od listopadu hraje v úterý

a ve čtvrtek v podvečer v Koruně až 18 Radečáků. Užíváme si
pohybu, povídáme si, užijeme
plno legrace a snad i naše hra se
pomalu zlepšuje. O vánocích se
konal žandovský turnaj, kterého se zúčastnilo našich 6 mužů
a 2 ženy. 2. místo v mužích (Ladislav Záhora) a 3. místo v ženách
(Lenka Hašková) z celkem 20 zúčastněných není tak špatné v sil-

né konkurenci s žandovskými,
kteří chodí do Koruny trénovat
před námi. Nic z toho by však
nebylo možné bez pochopení
MěÚ v Žandově, a proto velké
poděkování panu starostovi
Zbyňku Polákovi a panu místostarostovi Michalu Beňovi.
Hana Nádraská,
foto Petr Kňákal
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Nadšenci vodáckého sportu ze Stružnice
Po ukončení vodácké sezóny uzamknutím řeky Ploučnice
o první listopadové sobotě roku
2015 nastává poslední období
tohoto velice krásného rekreačního sportu. Na posledním ponoření pádla do vody v r. 2015
se sešlo celkem 6 lodí, kdy jednu posádku utvořili kamarádi

ze Žandova. Po ukončení plavby se posádky s dalšími došlými
kamarády přemístili do vodácké
klubovny Na močále ve Stružnici,
kdy byla zhodnocena celá rekreační vodácká sezóna a také velmi zdařilá akce čištění řeky, která
proběhla 14 dnů před zamykáním. I touto cestou bychom chtě-

li poděkovat všem, kteří se této
záslužné akce zúčastnili a sebrali
více jak 3q odpadu na trase Česká
Lípa prádelny až mlýn Stružnice.
Ještě jednou díky. Snad nikdo
jiný nebude tak bedlivě sledovat
počasí a stav vody v řece Ploučnici na přelomu března a dubna
2016 než nadšenci tohoto re-

kreačního sportu, neboť toto je
doba prvého píchnutí vodáckým
pádlem do vody. Na 17. dubna
2016 je připravována akce splutí
řeky Ploučnice od Stráže p./R. až
do hlavního veletoku Labe. Kdo
bude mít zájem, je vítán.
Rekreační vodáci Stružnice

Vyvážíme

septiky • žumpy • jímky
domovní čistírny
odpadních vod
Ceny za odběr včetně DPH, dopravy
a dokladu o likvidaci odpadu:

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

Žandov, Velká Bukovina
1.699 Kč do 2 m3 / 1.899 Kč do 4 m3

Čistíme

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

Objednávky čištění a odběrů odpadů:

Tomáš Hladík, telefon: 604 943 904
www.topstavebniny.cz / www.vyvazeniseptiku.cz
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