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Před pár dny zde tekla Ploučnice (foto: Jan Mečíř)

Hospoda Hasičárna v Jezvém
Hospoda Hasičárna v Jezvém
rovná se příjemné posezení,
dobrá nálada, přátelský a ochotný personál.
Hospodu mají v pronájmu
od hasičů, potažmo od obce,
manželé Šimončičovi. Téměř
všechno kulturní, sportovní i hudební dění v Jezvé vymýšlejí a organizují právě oni. Vyjma několika fotbalových zápasů či turnajů
a akcí v kostele, které zase pořádá hornopolická farnost, resp.
farnost Jezvé. V Jezvém pořádají
olympiádu (soutěžilo přes 200
lidí), kuličkiádu, drakiádu, hudební večery, žehnají pivo atd.
Každému se líbil čistě, krásně
a vtipně upravený prostor před
Hasičárnou. Byla tam „dekorace“

v podobě letadla, mašinky i hasičského auta. Pohoda a dobrá
nálada byla patrná, i když člověk
jen projížděl kolem. Tak takový
pohled se nám letos nejspíš nenaskytne. Snad alespoň keře a zahrádka vysázená Šimončičovými
zůstane, jak byla. Vždycky jsem
si myslela, a zájem okolních obcí
to potvrzuje, že takto fungující
hospoda je pro obec i pro jejího
starostu požehnáním. Asi ne tak
v Jezvém. Nechápu přístup a jednání obecního úřadu ve Stružnici, který takovému hostinskému
přinejmenším hází klacky pod
nohy. Mám provozovnu v Horní Polici a v Zahrádkách a přístup všech bývalých i současných
starostů i starostek byl naopak

velmi vstřícný. Víte, ono je dnes
velmi snadné dovést živnostníka
až ke krachu. Z moci úřední jde
vše. Hloupé a krátkozraké zákony, o jejichž nutnosti nás denně
média přesvědčují, tyto praktiky
ještě posvětí. Zkrátka pořád platí,
že stokrát opakovaná lež se stává
pravdou. A tak kvete udavačství
a závist, o nichž by každý živnostník mohl vyprávět… Úspěch se
zkrátka neodpouští a lež vůbec
ne, pokud to je někdo z blízkého
okolí. Za takovými slabošskými
praktikami se často skrývá touha
po moci a přebujelé ego.
Připomíná mi to takový ten
smutný vtípek, jak jde sedlák
k Bohu a naříká, že má jeho soused pěknou kozu, co dojí mnoho

mléka. Bůh se ptá: „Chceš? Dám
ti také takovou.“ Sedlák odpoví: „Ne, chci, aby mu chcípla.“
Přístup OÚ Stružnice je pro mě
zdravým rozumem nepřijatelný.
Kde je dobrá vůle, všechno jde.
Budu ráda, když nám, zákazníkům, pan starosta podá vysvětlení a ozřejmí důvody, které ho
například vedly k podepsání tak
jednostranně „výhodné“ a skoro
likvidační smlouvy pro nový rok
s p. Šimončičem. Já osobně bych
ji nepodepsala, ani kdybych byla
v posledním tažení. Jinak přeji
manželům Šimončičovým mnoho
krásných nápadů jako dosud. Ať
neztrácí optimismus a víru v lepší
zítřky. Za všechny co si jich váží
Šárka Švehlová

Cyrano – byl jsi úžasný! • Z historie žandovského soudnictví
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Cyrano – byl jsi úžasný!
Příznivci kultury měli opět
možnost navštívit divadelní
představení jednoho z pražských divadel díky obecnímu
úřadu ve Velké Bukovině. Tentokrát byl vypraven v sobotu
11. února 2017 autobus do Divadla Radka Brzobohatého, a to
na představení „Cyrano, muž
bez bázně a hany!“.
Viděli jsme krásný historický příběh Gaskoňce s dlouhým
nosem, který se nešťastně zamiloval do krásné Roxany v tak
trochu modernějším pojetí za
doprovodu romantických písní
a hudby Ondřeje Brzobohatého. Vtipným se stalo představení také díky „oknu“ jednoho
z herců, které vyburcovalo protagonisty k autentickým improvizačním momentům, které
toto představení neuvěřitelně
obohatily. Poklonu musíme vyseknout všem účinkujícím, mezi
hlavními nás pobavili těhotná
Evička Burešová, Ernesto Čekan

či Petr Vágner. Pochvala celému představení byla vyjádřena
také závěrečným zaslouženým
„standing ovation“, což je pro
herce asi nejkrásnější poděkování za předvedený výkon. Po
představení jsme měli všichni
také možnost autogramiády
a focení s herci, což také jistě
v mnoha z účastníků zájezdu
zanechalo nezapomenutelný
zážitek.
Je potěšující, že se takovéto
akce pořádají a myslím, že vždy
se setkávají s nemalým zájmem
občanů. Vždyť pro některé je
to jediná možnost, jak navštívit
vzdálené divadlo a užít si kvalitní kulturní zážitek a to ještě
se zajištěním dopravy a často
za zvýhodněné vstupné. Za to
patří poděkování zaměstnancům obecního úřadu. Budeme
se těšit, co pro nás zase někdy
příště připraví.
Jiřina Kavková
Foto: archiv J. Kopčanové

Sbor dobrovolných hasičů Jezvé
V loňském roce 2016 se dobrovolní hasiči z Jezvého zúčastnili několika soutěží a akcí. Jako
každý rok pořádali a zajišťovali
Valentýnskou zábavu v Horní
Polici a pomáhali na obecních
akcích ve Stružnici i v Jezvém.
První soutěž v požárním útoku proběhla v červenci 2016 ve
Verneřicích, kde se zúčastnilo

naše družstvo mužů a umístilo
se na 6. místě. Již tradičně SDH
pořádalo soutěž v požárním
útoku o pohár starosty obce
a memoriál Aloise Juráška na
hřišti ve Stružnici, kde se naši
muži umístili na 3. místě a ženy
na 4. místě. Dobrovolní hasiči
renovovali vlastními silami Tatru 148 CAS 32, na kterou získali

grant od Libereckého kraje.
Dofinancování opravy Tatry
148 proběhlo z rozpočtu Obce
Stružnice.
V roce 2016 zasahovala jednotka SDH Jezvé u 17 událostí,
z toho u 6 požárů, 5 x technická
pomoc (např. odstranění popadaných větví a stromů), 1 x při
záplavě, 1 x u dopravní nehody

a 4 x jednotka vyjížděla k planému poplachu.
Děkuji všem členům výjezdové jednotky a členům sboru
dobrovolných hasičů za vynikající a obětavou práci. Díky patří i Obci Stružnice za podporu
v činnosti jak jednotky tak SDH.
Roman Skrčený
velitel jednotky SDH Jezvé
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Lípa Musica letos začne již v dubnu
Loňský 15. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídl řadu 23 koncertů na 18 místech Libereckého, Ústeckého kraje a v saském pohraničí a přivítal bezmála čtyři a půl tisíce
návštěvníků. Výroční dramaturgie akcentovala vokálně-duchovní
základ festivalu, který se rozvinul z původního Festivalu duchovní
hudby Česká Lípa, připomněla výrazné projekty a umělecké hosty,
kteří se na festivalu představili v uplynulých letech, ale současně nabídla i řadu nových programů v nejedné premiéře a nových
uměleckých tváří. Nová byla také dvě festivalová místa – Litoměřice a Úštěk. Zněla hudba symfonická, vokální i komorní a mimo
ústřední klasický žánr festivalu bylo pro návštěvníky připraveno
i jazzové a taneční osvěžení či setkání s populární legendou. Absolutním vrcholem oslav 15. výročí festivalu se stal zcela mimořádný projekt, kdy se po 45 letech do severočeské metropole – Liberce vrátil náš první orchestr – Česká filharmonie, a to ve spolupráci
se světově proslulým dirigentem Semjonem Byčkovem a klavíristou Kirillem Gersteinem. Ani letos nechybělo tradiční představení
mladých talentů ze ZUŠ Česká Lípa.
Pro tradiční festivalové místo,
kterým je již řadu let i kostel sv.
Vavřince v Jezvém, připravila
Lípa Musica neklasický koncert
s příznačným názvem [Jazz]vé,
který se uskutečnil v již také
tradičním termínu ve svátek sv.
Václava. Zcela zaplněný kostel
rozezpíval a cappella jazzový
sextet Skety, který je jedním
z nejúspěšnějších souborů svého druhu ve světovém měřítku.
Sváteční večer to byl pro všechny přítomné jistě veskrze příjemný, uvolněně bezstarostný
i jímavě dojemný.
Co Lípa Musica připraví pro
letošní Den české státnosti

v Jezvém je zatím zahaleno
rouškou tajemství, pro jaro si
však připravila speciální projekt
nazvaný Jarní dialogy, kterým
připomene 20. výročí přijetí Česko-německé deklarace v roce
1997. Spolek ARBOR, který je
pořadatelem festivalu od jeho
počátku, se již pět let snaží zejména v rámci Lípy Musicy rozvíjet a kultivovat česko-německé
vztahy, a to nejen prezentací
vynikajících německých umělců
v Čechách, ale též setrvale posiluje svoji přítomnost v Sasku,
kam vyváží nejlepší možné reprezentanty českého hudebního umění. Česko-německý dialog, pro nějž je festival takřka

předurčen svoji geografickou
polohou, tak každoročně nabývá nejen rozměru uměleckého,
ale přesahuje jej v rovině společenské, kdy pravidelně každý
rok nabízí několik kulturních
setkání Čechů a Němců při příležitosti festivalových koncertů
v českém i saském pohraničí.
Příležitost prezentovat a prohloubit tuto myšlenku formou
uceleného projektu nad rámec
běžné koncertní řady festivalu
slibuje uskutečnění minifestivalu při příležitosti těchto oslav.
Festivalová idea česko-německého dialogu se tak odehraje
třikrát přímo na jevišti.
Jarní dialogy nabídnou trojici projektů v průběhu letošního dubna, které se uskuteční
v Čechách i Sasku. Projekt otevře dialog instrumentální za
účasti renomovaných umělců
z ČR a Německa (9. 4. v Děčíně).
Přední česká a světová harfistka
Jana Boušková si ke spolupráci

přizvala vynikající umělce - německého houslistu a violistu Floriana Donderera, violoncellistku
Tanju Tetzlaff a českého flétnistu Jana Ostrého. Dále bude následovat dialog vokální s názvem
Vidi Speciosam, na němž budou
spolupracovat český soubor Tiburtina Ensemble s německou
renesanční kapelou Capella de la
Torre (16. 4. v České Lípě). Projekt
vyvrcholí dialogem hudebně-dramatickým s inovativním přesahem do video artu, na němž se
bude podílet vokální duo Kchun,
německý recitátor a tvůrce vizualizace. Ta bude založena na improvizačním videoartu Rudolfa
Živce promítaném přímo do interiéru kostela na základě tvorby kreseb akademickým malířem
Atilou Vörösem na téma hudebního přediva přímo při koncertu
(23. 4. v Großschönau).
Předprodej vstupenek
startuje 1. března, více na
www.lipamusica.cz
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Život v Polzenthalu za Velké války
Do tohoto vydání Regionálního zpravodaje jsme připravili
pouze články z okresních novin
Deutsche Lipaer Zeitung a doprovodili je autentickými obrázky z knihy Historie Velké války
1914 – 1915, kterou nám laskavě
zapůjčil pan Slávek Vrzal z Jezvého. V článcích, které jsme
vybrali, jsme se pokusili zachytit
celé spektrum válečného života
v našich obcích a také dopad
války na osudy jednotlivců.
Zajímavé je také srovnání
v zásobování obyvatel potravinami. Zatímco v roce 1915 se
strhla v Jezvé vlna solidarity se
zraněnými vojáky, kde bylo vybráno veliké množství všemožných potravin, tak v roce 1918
byla situace tak kritická, že na
to organizátoři poutního týdne v Horní Polici poukazovali
a vyzývali návštěvníky, aby si
potraviny přivezli s sebou. Do
toho tématu také dobře zapadá článek ze stejného roku, kdy
byla v Žandově vztyčena májka
a z recese byla místními vyzdobena potravinovými lístky, za
které se nedalo nic pořídit. Tato
akce vyvolala veliké pozdvižení
a vyšetřování četníků z České
Lípy.
V příštím vydání Regionálního zpravodaje se nebudeme
věnovat žádnému konkrétnímu tématu, nahodile vybereme
články, které nás svým obsahem
zaujmou.

Jezvé transport raněných
– 6. únor 1915
Sobota 30. ledna 1915 dorazil večerním vlakem z Litoměřic první transport o počtu 12
mužů. Na nádraží Stružnice-Jezvé je očekával předseda
pobočky „Pánského spolku Polzenthal“ Červeného kříže pan
vrchní učitel Josef Liehr ze
Stružnice, jakož i pan starosta
Franz Kreibich z Jezvé a velký
počet lidí z Jezvé a Stružnice.
Ranění byli zdejším sanitním
oddělením pod vedením vedoucího sanitní služby pana
Wenzela Schiller odborně vyloženi a pak saněmi, s výjimkou
jednoho nemocného, který
měl omrzlé nohy, pomocí pojízdných nosítek přepraveni
do záložního špitálu, který byl
zřízen v hospodě pana Friedricha Schrötter. Když dorazili do
záložního špitálu, byli ranění
obdarováni okamžitě čajem,
cigaretami a jinými dárky, pak
jim byla podána večeře – guláš
s knedlíky, který připravil pan
hostinský Schrötter a pivo, které bylo velmi ušlechtilým darem
manželky továrníka paní Anny
Wöhle. Továrníkova paní manželka A. Wöhle, jakož i manželka vrchního učitele, paní
Johanna Gerthner obsluhovaly
zraněné samy a byly připraveny ke každé službě. Po večeři
byli zranění uloženi do postelí
a strávili svou první klidnou noc

v Jezvé.
V neděli 31. ledna 1915 se na
popud pana starosty Franze
Kreibich podle došlé instrukce
c.k. vojenského sanitního oddělení jednalo s místními ženami, což mělo za cíl úpravu
a rozdělení došlých milodarů
a darů, které zdejším zraněným
vojákům docházely. Byl proto
vytvořen výbor žen, který se
prováděním těchto nařízení má
zabývat.
Pokračování z 8. února 1915
Do tohoto výboru byli zvoleni: paní Marie Nosakovitz jako
předsedající, paní manželka továrníka A. Wöhle, jako zástupkyně předsedající, paní Marie
Bauer 49, paní vrchního učitelová Johanna Gerthner, paní
Marie Kreibich 46, paní Marie
Kreibich 58, paní Marie Langer
35, paní Marie Patzner 86, paní
Hauptmann 87, Fr. Dr. M. Milde, paní poštmistra Her. Schreiber, paní Ottilie Ulbrich, paní
Anna Wünsch 45 a paní Anna
Wünsch 111.
Z dobrovolných darů dosud
došlo, resp. bylo nahlášeno:
• paní manželka továrníka A.
Wöhle – jedna teplá večeře, čaj,
cigarety, 1 sklenice zavařených
švestek
• pan továrník Franz Wöhle,
který dosud šlechetným způsobem bezplatně odevzdal dodávku uhlí k vytápění sálu

• pan předseda pobočky pánského spolku Polzenthal, pan
Liehr ze Stružnice, cigarety
• pan Franz Kreibich, starosta
v Jezvé, cigarety
• ctihodný pan farář Ernst Müller,
Jezvé,
cigarety
a doutníky
• paní Marie Wünsch, Stružnice,
pečivo, mléko, máslo, chleba,
jablka a cigarety
• pan továrník Franz Wöhle,
doutníky a cigarety
• pan obchodník Ulbrich, doutníky a cigarety
• pan Franz Ikert, hostinský
Stružnice 12 krabic cigaret
• pan Jung Julius, Jezvé, cigarety
• slečna Stöhr, Jezvé, cigarety
• pan Lösel Emil, kadeřník, Jezvé ovoce a cigarety
• paní Kreibich, 46, 1 chléb
• paní M. Bauer, 1 ks másla
• paní Bräuer, mléko, pečivo,
chléb a máslo
• paní Marie Nosakovitz, pečivo
a cigarety
• slečna Rosl Köhler, pečivo
• paní Wünsch 111, 1 chléb
• paní M. Tschakert, 1 kus másla
• paní Kreibich 53, pečivo
• paní M. Hauptmann, 1 chléb
• M. Patzner, 1 kus másla
• paní M. Langer 38, pečivo
• paní M. Wünsch 45, 1 chléb,
1 kus másla
• paní Wöhle 122 a Liehmann
121, pečivo
• paní obchodníková Ulbrich
a paní poštmistrová Schreiber
chléb a máslo.

-5• dále darovaly slečny Minke
Nosakovitz, Milchen Grunzel
a Mariechen Wünsch velké
množství cigaret
Jak je zřejmé z výše jmenovaného, bude pro zdejší raněné
učiněno vše, aby se částečně, jak
jen možno za vzniklé trampoty
a svízele odškodnili a pobyt jim
byl příjemný.
Děleno podle národnosti je
jich 5 Maďarů, 2 obyvatelé Galizie, 1 Bosňák, 2 Češi, a 2 maďarští Chorvaté.
Je rozeslána zdvořilá prosba
váženým paním v Jezvé, aby
pomohly toto milé dílo dále
zdokonalovat, a aby milodary
pro naše raněné vojáky byly
nahlášeny výše uvedenému výboru žen, nebo na úřad starosty
v Jezvé, a bude dáno na vědomí, kdy tyto dobrovolně poskytnuté milodary se mají donést
k odvozu. Za každý i malý dar je
jménem raněných jakož i úřadu
starosty v Jezvé vysloven dárcům velký dík a srdečné „Zaplať
Pánbůh“.
Horní Police pamětní smuteční obřad – 9. prosinec 1915
Za opravdu veliké účasti ze
všech kruhů se konala dne 6.
t.m. ve zdejším kostele zádušní
mše za pana Engelberta Jentsch, učitele ve Velké Bukovině,
jednoročního
dobrovolníka,
který padl na poli cti a slávy.
Nepřátelská kulka způsobila
jmenovanému těžké zranění na
hlavě, když hrdinně plnil svou
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vojenskou povinnost, a podlehl
mu v Komelu v rytířském řádovém špitále. Panu učiteli Jentsch
bylo teprve 37 let, tedy zdaleka
nedosáhl vrcholu svého života,
dosud naplněného bohatou
a svědomitou prací.
Jeho památka zůstane všemi uctívána. Zesnulý byl zetěm
manželů pana Augusta a paní
Marie Wünsche, truchlí po
něm kromě nejbližších rodinných příslušníků také manželka
paní Hedwig Jentsch, dvě děti
Ludwig a Erna a matka, paní
Emilie Jentsch, a švagři.
Čest památce statečného bojovníka!
Žandov – 11. březen 1916 – pozdrav z válečného pole
Z ruské fronty posílá svobodník pan Eduard Bach svým
rodičům (rodina Bach, hospoda
Střelnice -Žandov), od kterého
již v těchto listech byly zveřejněny mnohé působivé informace s válčiště: Nejsrdečnější
pozdravy z nepřátelské země
posílají uvedení telefonisté regimentu: Franz Kammel, poddůstojník z Chlumce, Eduard
Bach, svobodník ze Žandova,
Werner Strohbach, svobodník
z Verneřic, Franz Anhne, pěšák
z Velké Bukoviny.
Nashledanou! Prostřednictvím „Redakčního telefonu“
bezdrátově zprostředkováváme
tímto nejkrásnější pozdravné
odpovědi našim statečným telefonistům, jejichž tak důleži-

tou, nebezpečnou a namáhavou službu vylíčil již podrobně
mnohý článek v našem listě.
Z celého srdce sdělujeme přání
brzkého šťastného a vítězného
shledání. „Deutsche Leipaer
Zeitung“
Bořetín dary ve prospěch
válečné sociální péče – 1.
duben 1916
Ti, kdo říkali „Adieu“, zaplatili v hospodě pana Franze Mattausch jako pokutu za použití
tohoto nyní právem zakázaného francouzského pozdravu
částku 7 korun 68 haléřů ve
prospěch Fondu vdov a sirotků
ozbrojených sil. Obnos bude
zaslán na Úřad válečné sociální
péče. Tento čin si zaslouží napodobení. Tvoří dobrý základ pro
vymýcení veškerých cizáckých
výrazů a slouží mimo toho ještě
dalším vlasteneckým účelům.
Od prostých obyvatel Bořetína by se mohl mnohý městský
člověk, který ještě dnes sype
tucty cizích slov, mnoho učit!
Taková řádná pokuta za všechny cizojazyčné provokace by
snad mnohého s konečnou
platností přivedla k rozumu!
Jezvé – 1. září 1916
České severní dráhy - Dobrovolně zde šel na smrt pěšák
Franz Ille ve věku 45 let. Provedl
tento neblahý čin pod vlivem již
dlouho projevovaného trudomyslného stavu rozpoložení.

1/2017
Horní Police – 1. září 1916
Na poli cti slavně padl nyní
také při tvrdých a úporných bojích na předmostí Görzer dne
6. t.m. ve věku 28 let pan Karl
Hansel, který byl v domácím pěším regimentu.
Utrpěl průstřel hrudi. Otec
statečného bojovníka pracuje
jako topič ve zdejším pivovaru.
Zpráva o úmrtí vzbudila všeobecnou účast nad osudem odvážného vojáka.
Horní Police Sejmutí zvonu
dne 2. září 1916
Nyní odvádí z krásného pokladu sytě znějících kostelních
zvonů svou daň vlasti také náš
arciděkanský kostel. Především
je to ten největší z našich zvonů
o váze 800 kg a o průměru 120
cm. Pochází z roku 1512. Latinský nápis na zvonu, přeložený
do němčiny, zní:
„Tento zvon byl odlit Léta
Páně 1566 za Zbinko Berky, pána
na Dubé, Lípě, Zákupech a Polici z majetku zdejšího kostela.
Přetaven byl v roce 1807 za Ferdinanda, císařského prince a velkovévody z Würzburgu pána na
Polici a mne, Johanna Gold z Litoměřic.“
Dále jako druhý, umíráček,
z roku 1755, průměr 45 cm
a váha 48 kg, odlit Wenzlem
Förster. Jako třetí zvon, Ave Maria – vrcholový zvoneček z roku
1712, o průměru 30 cm a váze 20
kg. Nápis na něm zní!“ V roce
1712 mne odlil Baltasar Grome.“

Ze života města a obcí

-6-

1/2017

Život v Polzenthalu za Velké války
Tyto tři zvony o celkové váze
868 kg, jejichž kov byl vyžádán
pro válečné účely, budou také
tomuto účelu sloužit. Často se
člověk ve velkém vyzvánění velkého zvonu ztratil a první myšlenka byla, že dřívější svědkové
ranních a šťastných hodin navěky oněměli.
Po dvě století svolávaly bezpočet zbožných poutníků na
pouť, doprovázely tisíce mladých párů k oltáři. – A nyní
„oni“, kteří zněli na nepočítaně
pohřbech, si nyní na první neděli, neděli 1. října 1916 mezi 5-6
hodinou sami zvonili na vlastní pohřeb. Kostel Panny Marie
v Horní Polici a každý z nás,
komu ty milé hlasy kdy zazněly,
přinesl vlasti jako daň starobylou památku, a loučíce se voláme na naše milé zvony:
“Hlásejte svědectví o míru –
snad umíraje pomůžete přemoci nepřítele.“

Stružnice úmrtí – 15. leden
1917
V sobotu odpoledne 13. tohoto měsíce zemřel ve věku 72
let z č. 107 pan Karl Hanke. Pohřeb se koná v úterý odpoledne
ve 3 hodiny na zdejším hřbitově. Zemřelý zanechává 7 dětí,
z nich 5 synů bojuje na frontě.

Letošní poutní týden v Horní Polici začne dne 7. července
a končí 15. července. Upozorňujeme jistě početné návštěvníky,
že dne v důsledku všeobecného
velkého nedostatku potravin
nebude možné stravování ani
od obce, ani v hospodách. V dů-

(dokončení)

sledku toho doporučujeme,
abyste si zajistili potraviny sami.
To samé platí také pro obchodníky.
Petr Fletcher,
www.struznice-jezve.cz
Zdena Slavíková (Havlíčkův
Brod), Slávek Vrzal (Jezvé)

Žandov také jedna májka 10. květen 1918
Těžká doba vhání také tu
a tam výkvět zoufalého humoru. Tak nalezli například obyvatelé Žandova časného rána 1.
května na náměstí májku, která
byla ověšena neproplacenými
lístky na tuk, máslo a maso a na
bidle dole byl lístek s následovným nápisem:
„Ze všech stromů můžete jíst,
ale jen z toho nikoliv!“
Horní Police pouť – 20. červen 1918

Masopust
se opět vydařil
První březnovou sobotu roku 2017 jsme se ve Velké Bukovině
opět sešli k masopustnímu veselí. Sluníčko přivedlo opravdu mnoho návštěvníků, kteří měli možnost si zakoupit tradiční masopustní
občerstvení. Po přímo na místě smažených koblížkách se jen zaprášilo, jitrnice, jelítka a tlačenka šly na odbyt o nic méně než výborný
gulášek. K dostání byly také skvělé koláčky pečené Mateřskou školkou Velká Bukovina, koláčky a záviny od paní Eriky Krškové. K pití
bylo kromě jiného možno zakoupit točené pivo a na zahřátí třeba
svařáček. Tentokrát hrála nejen k poslechu, ale také k tanci živá
hudba, takže za zvuku harmonik a bicích mohly dovádět nejen
maškary, ale i přihlížející. Letos jsme měli možnost shlédnout opět
nepřeberné množství nádherných kostýmů, za zmínku stojí úžasné masky čtyř ročních období nebo rodina chobotniček. Když se
všichni posilnili a sešly se všechny masky, vyrazil průvod na tradiční
cestu po všech třech obcích – nejdříve zastávka ve Velké Bukovině

Masopust 2017
Stružnice
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní Marii Švejchové, která se zasloužila o uskutečnění masopustního průvodu konaného dne 18. 2. 2017. V letošním roce vedla trasa
částí obce Stružnice až k hospůdce U močálu. Díky patří
všem zúčastněným, kteří prokázali nápaditost a humor. Těšíme se na vás za rok.
Martina Hamadová

a pak už hurá do kopce na Karlovku a odtud na Malou Bukovinu a zpět do Velké Bukoviny. Všem maškarám a občanům, kteří
přichystali občerstvení patří velké poděkování. Pochvalu má opět
Míra Kotouč a rychlá rota v čele s p.Ivaničem za pěkně nazdobený
traktor s přívěsem. Počasí nám přálo a všichni byli jistě spokojení
s celým průběhem akce.
Jiřina Kavková
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Odstraňování a prevence
povodňových škod ve Stružnici
Obec Stružnice ve spolupráci
s dalšími subjekty v uplynulých
letech realizovala řadu akcí jako
nápravu stavu po povodních,
které by zároveň měly zmírnit
průběh či dopad povodní a záplav příštích: propustek pod
místní komunikací u Podlahů
(100% podíl obce), propustky
pod křižovatkou u Bokůvků
(dotace EU - ESF), dešťovou kanalizaci pod Šámalovými v Jezvém (Člověk v tísni), dešťovou
kanalizaci u Valentů (obec),
dešťovou kanalizaci u Křemenů (obec), propustek u čp. 14
(obec), opravu dešťové kanalizace u kostela (obec), opravu
dešťové kanalizace u družstevních bytovek u silnice na Horní
Libchavu (obec), parkoviště na
hřišti (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR), lávku na bývalé II/262 u statku (MMR), dva
propustky u Fletcherů (MMR),
rekonstrukci
a zkapacitnění
Radečského potoka (investor
Povodí Ohře, obec financovala
výstavbu můstku a související přeložky inženýrských sítí),
nové koryto (MMR) a následně
vjezd (také MMR) u Táborských,
cestu s propustky u Soukupů
(MMR), mostek na komunikaci

pro pěší přes Valteřický potok
(MMR), nové propustky na vodoteči kolem viaduktu u Holubů (také Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR).
Poslední akcí realizovanou
v rámci odstraňování povodňových škod z roku 2013 s využitím
dotací Ministerstva pro místní
rozvoj ČR je úplná rekonstrukce
lávky přes Ploučnici a přilehlé
záplavové území. Kromě řešení
havarijního stavu mostní konstrukce z 30. let minulého století a inundační lávky naposledy
ve větším rozsahu opravované
na jaře 1977 bude – musí, je to
podmínka dotace - nové řešení splňovat současné technické
a bezpečnostní normy a předpisy.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele zvítězila firma TRAIL
Servis, a. s., Ústí nad Labem s cenou 12.084.942,42 Kč vč. DPH.
Po podpisu smlouvy se zhotovitelem na přelomu roku byly
práce zahájeny přípravou výroby ocelových konstrukčních
prvků, vlastní staveniště bylo
předáno zhotoviteli 8. února.
V pondělí 13. 2. se na místě začalo odstraněním jednostranného
zábradlí na betonové lávce, lik-

vidace této části lávky je ukončena. V současnosti je v těchto
místech vrtáno a plněno betonem pole pilotů; na nich budou
zakotveny nové pilíře inundační
lávky. Práce pokračují i o víkendech, týden ztráty způsobila
rozlitá Ploučnice v době jarních
prázdnin. Firma se vrátila na
kratší stranu inundační lávky,
která tím po pondělku 6. března už také neexistuje.
Termín dokončení stavby je
podle smlouvy konec června
2017. Přechod přes Ploučnici je
v tomto místě uzavřen, prosíme obyvatele, aby to i nadále
respektovali a využívali jinou
trasu. Dochází také k nutným
zásahům do provozu na přilehlých komunikacích a dalších
přístupových plochách po obou
stranách řeky. Omlouváme se
všem obyvatelům a podnikatelům za vzniklé komplikace
a dočasná omezení a věříme, že
společným vstřícným přístupem
přispějeme ke zdárnému vybudování tolik potřebné a současně zajímavé stavby.
V blízké době nás čeká obnova propustku pod nádražím
u Rutteů a dešťové kanalizace
u Surovců. Rozsáhlou připravo-

vanou akcí bude řešení záplavové vlny z přívalových deštů
na lukách pod Ortlesem, která
je nevhodnou meliorací sváděna do nekapacitního kanálu přímo do středu Jezvého (Bláhovi).
Zde spolupracujeme s organizací Člověk v tísni, podle dohody
z 2. března by mohlo už v nejbližších dnech začít zpracování
studie. Také se zastupitelstvo
zabývalo a bude zabývat řešením změněných odtokových poměrů po výstavbě na lukách nad
zahradami u náměstí v Jezvém.
Kromě tzv. tvrdých opatření
obec samozřejmě dlouhodobě
pracuje i na „soft“ řešeních,
tedy varování obyvatel a podpoře „povodňové domobrany“
- jednotky dobrovolných hasičů
v obci. Na posledním zasedání
zastupitelstva obce, právě týden
po kulminaci poslední povodně,
bylo krásně vidět, jak kdo v zastupitelstvu vnímá potřebnost
moderního vybavení JSDH. Ano,
velcí kluci si rádi hrají s drahými
hračkami, ať už hasiči nebo vojáci. Na rozdíl od hry (výcviku
na vhodném vybavení) vojáků,
kdy všichni věříme, že armádu
pro svou obranu nikdy nebudeme potřebovat, u hry hasičů
si můžeme být jisti, že je dříve
nebo později opět potřebovat
budeme.
V dubnu to bude právě rok,
co obec zprovoznila systém hromadného rozesílání varovných
SMS zpráv. Nedávná hrozba vylití Ploučnice až do našich obydlí nám přinesla další telefonní
čísla do této trvale doplňované databáze. K 6. 3. 2017 v ní
máme uloženo 437 kontaktů.
Jsou to obyvatelé obce, místní
podnikatelé, chataři a chalupáři, také povodňové orgány sousedních obcí. Přesto, byť jejich
počet klesá, zůstávají majitelé
nemovitostí v zátopovém území, kteří necítí potřebu nechat
se povodňovými orgány obce
informovat.
Jan Mečíř
starosta Stružnice
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Vítání občánků ve Velké Bukovině
Třetí lednovou sobotu se v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Bukovině opět konalo Vítání
občánků. Tentokrát pan starosta přivítal do obce dvě
holčičky narozené v roce 2016. Popřát, zarecitovat
a zazpívat za hudebního doprovodu paní ředitelky
jim přišly i děti z místní Mateřské školy. Letošní Vítání
občánků bylo již čtvrtým v řadě. Akce se stala u rodičů oblíbenou a stále je koho vítat. Podle předběžných
zpráv lze předpokládat, že ani v roce 2018 se pan starosta milé povinnosti nevyhne a obecní kolébka nebude zahálet.
Roman Vojta

Nejstarší občanka Horní Police
– paní Amálie Koutná
Nejstarší žijící občankou Horní Police je Amálie Koutná,
rozená Mistriková. Narodila se 2.2.1920 na Slovensku v obci
Šťávnik / Velká Býtča. V únoru letošního roku oslaví své 97
narozeniny. Amálie Koutná vychovala 3 děti a to Františka, Marii a Jana. Do Horní Police přišla se svým manželem
Františkem v červenci roku 1945. Celý svůj život obětovala
práci v zemědělství. Začalo to prací u rolníků, po příchodu
do Horní Police s manželem soukromě hospodařila a pracovala v JZD Rudý Říjen. Ráda trávila čas na zahrádce a navštěvovala zdejší kostel.
Touto cestou bychom popřáli paní Koutné hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.
OU Horní Police

Hasiči Velká Bukovina
Podíváme-li se v čase zpět,
do období posledních informací
o činnosti hasičů z Velké Bukoviny, je nutné vrátit se až k srpnu
loňského roku. Tehdy jsem vás
informoval naposledy.
20. srpna byli naši hasiči opět
přizváni ke spolupráci při vytvoření hasičské fontány na pouti
v Novém Oldřichově. Stříkání
proběhlo bezchybně a odměnou účastníkům byl potlesk přihlížejících.
4. 10. 2016 vyjížděla jednotka obce k likvidaci části stromu spadlého na komunikaci
ve směru do Dolních Habartic.
V uplynulém roce již potřetí.
Dřeviny vysázené před válkou
do alejí podél komunikací dožívají a stromy, či jejich části,
budou padat stále častěji. Další
mimořádná událost, ke které

byla operačním střediskem vyslána místní jednotka, byl nález uhynulé volavky popelavé
v Bukovinském potoce 28. 1.
2017. Podezření na nákazu ptačí
chřipkou se naštěstí nepotvrdilo. Volavka zřejmě uhynula hlady a vysílením.
V sobotu 10. 12. 2016 uspořádali členové jednotky s finančním přispěním obce Mikulášskou diskotéku s nadílkou. Letos
premiérově v hale na hřišti, kde
se pravděpodobně nyní budeme setkávat nejčastěji. Nelze
říct, co přesně způsobilo nižší účast dětí na nadílce, zda to
byla ona změna místa konání,
nebo spíše pozdní termín, ale
určitě nic z toho neovlivnilo
standartní průběh a úroveň
kvality. Svou práci stejně dobře,
jako v předchozích letech, odvedl náš DJ Vondr a mluveným

slovem i hudbou provedl děti
celým odpolednem s připravenými soutěžemi.
Od nového roku se početní
stav členů jednotky opět dostává na zákonem stanovené
minimum devět členů. Po dvouleté přestávce obnovil smlouvu
o členství v jednotce Roman
Vojta.
15. 1. 2017 proběhla Valná
hromada SDH. Z důvodu uzavření pohostinství „U Karbouse“ a s přihlédnutím k očekávané dlouhodobě se opakující
nízké účasti členů, jsme její konání svolali do zasedací místnosti Obecního úřadu. Místa stačila
i s rezervou. Pouhých jedenáct
přítomných členů znamenalo
těsnou nadpoloviční většinu pro
hlasování. Host naší Valné hromady, starosta okresního sdru-

žení hasičů ČMS Pavel Veselý,
předal přítomným navrženým
členům ocenění a informoval
o připravovaných novinkách ve
sdružení. Například o výměně
členských průkazů, která již probíhá od 1. 1. 2017 a potrvá ještě
i v příštím roce. Na Valné hromadě bylo všemi přítomnými
členy odhlasováno zvýšení členských příspěvků od roku 2018 na
200,- Kč.
Hasičský ples se letos konal
4. 2. a skutečně se vydařil. Kapela Septima, s kterou spolupracujeme již dlouhá léta, opět
hrála výborně a bez zbytečných
přestávek. Návštěvnost i zábava
byla skvělá a nám nezbývá nic jiného, než si takto vydařený ples
přát každoročně.

Roman Vojta
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Hodnotící zpráva k hospodaření
obce Horní Police za rok 2016
Obec Horní Police hospodařila
v roce 2016 podle rozpočtu, který byl na straně příjmů a výdajů
vyrovnaný. Hospodářský výsledek za rok 2016 je kladný.
V roce 2016 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,
od LK na pečovatelskou službu, na výměnu oken v ZŠ, z MK
na opravu zámku, z MMR na
tvorbu nového územního plánu, z CHKO na nové oplocenky
v lesích. Další finanční prostředky z rozpočtu obce se čerpaly
na opravy, údržbu nemovitostí
a majetku ve vlastnictví obce a to
ve výši 2 395 tisíc korun. Nové investiční záměry byly v roce 2016
ve výši 466 tisíc.
veřejné osvětlení – opravy,
údržba, osazení nových světelných bodů v ulici Na Vyhlídce
ke hřbitovu, výměna rozvaděče
před nádražím;
veřejné prostranství – údržba místních komunikací, prořezávání náletů u koupaliště, za
fotbalovým hřištěm, na Bělou,
proběhla výsadba nových ovocných stromů k základní škole,
byla provedena úprava pomníku
a keřového záhonu u samoobsluhy;
lesy – pravidelné vyžínání a natírání proti okusu, nová výsadba
jehličnanů a listnáčů, byly postaveny nové oplocenky;
bytové domy – v čp 103 byla
provedena celková rekonstrukce
bytu č. 2 včetně elektroinstalace,
vyměnila se topná tělesa v bytě č.

4, částečná výměna krytiny, střešního okna, výměna topných těles
též v čp 131 bytě č. 1, pokračujeme s výměnou oken v bytech č.
1 a 3 v čp 131, do DPS byly zakoupeny nové WC, proběhla oprava
radiátoru, oprava vodoinstalace;
nebytové hospodářství – rekonstruovaly se sociálky a proběhla částečná výměna oken
v restauraci Na Kovárně, kadeřnictví, dále pak v čp 6 v bytě bývalé školy, vyměnily se okapy na
budově čp 6;
OÚ – částečná výměna krytiny,
střešního okna, výměna ústředny
k monitorování OÚ;
koupaliště – další práce na
novém vrtu, pokračovali jsme
s opravou sociálek, dále proběhla oprava střechy na budově,
částečně bylo opraveno oplocení
areálu, byla provedena každoroční oprava a údržba herních
prvků;
komunikace – nákup frézované drtě a s tím spojené opravy
místních komunikací ke Dvorsku,
spojnice na Podlesí, k Věchetům,
proběhly opravy chodníku v ulici 9. května, v ulici Na Pískách,
opravy vjezdů v ulici Petra Bezruče;
ZŠ – proběhla další etapa výměny 42 ks oken a to ve všech třídách, sborovně a kancelářích,
byla zpracována zpráva k odvedení dešťových vod;
zámek – byla provedena další
etapa hydroizolace obvodových
zdí a to dvou vnitřních místností,
byla provedena nová elektroinstalace těchto místností;
Finanční prostředky byly dále
čerpány na propagaci obce, na

revizi topných spotřebičů na
tuhá paliva v objektech, dále
pak na nákup a opravy sekaček,
křovinořezů, materiálu na zimní údržbu, servis aut, traktoru,
vozového parku. Finančně jsme
podporovali různé organizace
a spolky. Obec pokračuje s tvorbou nového územního plánu.
Obec prodala pozemky v lokalitě Na Pískách určené k výstavbě
RD. Během roku se uzavíraly
nové nájemní smlouvy na bytové
a nebytové prostory a pozemky.
Byla zpracována projektová dokumentace na zateplení budovy
OÚ, dále pak PD na vrt na koupališti, bylo vydáno stavební povolení na přechod k základní škole.
Vydaly jsme Obecně závaznou
vyhlášku – o stanovení kratší
doby nočního klidu. V obci byla
rozšířena hnízda pro separovaný odpad. Náklady za likvidaci
odpadů se každoročně úměrně
zvyšují, obec doplácí za každého
občana přihlášeného k trvalému
pobytu cca 150 Kč, i tak je místní
poplatek na rok 2017 ponechán
v původní výši 600 Kč/občana
pro týdenní svoz a 540 Kč/občana pro kombinovaný svoz.
V roce 2016 byly rozeslány
dotazníky pro občany k získání kompostéru pro domácnosti, v roce 2017 by měli občané
kompostér obdržet. 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. Jako členové
DSO Peklo jsme soutěžili nového dodavatele pro systém sběru

a likvidace odpadů v obci, tato
soutěž nebyla pro obce DSO
Peklo tak zajímavá (12 obcí - do
soutěže se zapojilo 6 obcí), že by
došlo ke změně firmy a hlavně
snížení cen za likvidaci odpadů
v jednotlivých obcích. I tak obec
nadále vyjednává s firmou e-centre o možnosti připojení do nové
soutěže. Obec využila možnosti příspěvku na VPP pracovníky
z Úřadu práce. V roce 2016 byla
uzavřena smlouva na vytvoření
pracovních příležitostí, u obecního úřadu pracovali celkem 3 pracovníci. Na tyto pracovníky jsme
obdrželi příspěvek ve výši 534
tisíc. Obec získala dotaci od Libereckého kraje na pečovatelskou
službu 115 tisíc, na výměnu oken
v ZŠ 291 tisíc, z Ministerstva kultury na hydroizolaci zámku 300
tisíc, z Ministerstva pro místní
rozvoj na tvorbu nového územního plánu 98 tisíc (v roce 2016
vyplacena částečná dotace 75 tisíc), z Chráněné krajinné oblasti
na nové oplocenky ve výši 108 tisíc. Všechny dotace, o které jsme
zažádali, byly úspěšné. V rámci
DSO Peklo jsme získali dotaci od
LK na územní rozhodnutí pro
Cyklomagistrálu Ploučnice 200
tisíc, žádáme o dotaci na získání
kompostérů pro jednotlivé domácnosti z Operačního programu životního prostředí.
V roce 2016 jsme vymáhali
dlužné částky od občanů dlužících na poplatcích za odpady
a nájemném, stále jsou vymáhány dlužné částky za pronájem
nebytových prostorů po panu
Wlčkovi. S touto záležitostí je
spojeno i soudní řízení.
OÚ Horní Police

Informace k realizaci projektu DČOV V. Bukovina
Obec Velká Bukovina informuje občany, že z důvodu vyskytnutí nových skutečností, se
ZO Velká Bukovina rozhodlo
zastavit projekt Domácí čistírny
odpadních vod Velká Bukovina a dále v něm nepokračovat.

Během zpracování podkladů
k podání žádosti vyšly najevo
nové nejasné skutečnosti ohledně podmínek výzvy. Především
však, na základě jednání s dvěma na sobě nezávislými projektanty a dotčenými orgány,

konstatovali zastupitelé obce,
že vzhledem k časové náročnosti
zpracování rozsáhlé projektové
dokumentace a termínů k vyjádření dotčených orgánů, není podání žádosti o podporu z výzvy
SFŽP č. 11/2016 do termínu 30. 11.

2017 reálné. Ohledně možnosti
poskytnutí příspěvku občanům
na pořízení DČOV budou probíhat další jednání.
Roman Vojta
místostarosta obce
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Jezvecký koncert pro hospic
V sobotu, 25. března, se v jezveckém kostele sv. Vavřince
uskuteční dobročinný koncert,
jehož výtěžek poputuje na podporu Hospicu sv. Zdislavy v Liberci. Toto zařízení je rozsahem
a typem svých služeb jediné v Libereckém kraji. Hlavní činností
je pomoc nevyléčitelně nemocným klientům v poslední fázi
jejich života. Je kombinována
zdravotní, sociální a psychologická podpora nejen klientům
samotným, ale také jejich rodi-

nám. Situace, ve kterých hospic
pomáhá, můžou postihnout
kohokoliv. Je velmi potřebné vědět, že existuje instituce,
která dokáže v této nezvratné
a mnohdy velmi těžké životní
chvíli pomoci. A proto vznikla
myšlenka podpořit tyto aktivity
formou dobročinné akce. Koncert pořádá Římskokatolická
farnost Jezvé a přímo navazuje
na vyhlášenou sbírku s názvem
Hospic sobě. V rámci této kulturní akce vystoupí dvě tělesa:

známý Kytlický chrámový sbor
a kapela Lusatian Grass, která
se proslavila svými gospelovými
zpěvy. Koncert začne úderem
14. hodiny, délka trvání bude
cca 1 hod 20 min. Zapečetěná
pokladnička sbírky Hospic sobě
bude umístěna v kostele po celou dobu trvání koncertu. Věříme, že se Vám nabídka obou
vystoupení zalíbí a těšíme se na
setkání v Jezvé!
ŘK farnost Jezvé

Vyhlášení konkurzu na obsazení
funkce ředitele MŠ Horní Police
Obec Horní Police v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích vyhlašuje konkurz na obsazení funkce ředitele

Mateřské školy Horní Police, okres Česká Lípa, příspěvková organizace
S předpokládaným nástupem 01.07.2017 na dobu 6 let
Požadavky:
předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele škol a školských zařízení podle zákona
č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, znalost problematiky organizace a řízení ve školství a příslušných školských předpisů, znalost školské legislativy, morální bezúhonnost,
organizační a řídící schopnosti.
K přihlášce přiložte:
• úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (odpovídající odborná kvalifikace),
• potvrzení o průběhu zaměstnání uchazeče potvrzené posledním zaměstnavatelem, z kterého vyplývá
délka pedagogické praxe,
• lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší než 3 měsíce),
• stručný životopis,
• koncepci rozvoje školy (maximálně 4 strany formátu A4),
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce),
Další informace pro uchazeče: předpokládaný termín konání konkurzu je duben 2017
Přihlášku doručte osobně nebo poštou nejpozději do 31.03.2017 do 11 hodin na adresu: Obecní úřad Horní
Police, nám. Odboje 12, 471 06 Horní Police, v zalepené obálce s označením ,,Konkurz – Mateřská škola
Horní Police – neotvírat”. Případné dotazy na telefonním čísle: 487 861 337, 487 856 485, mob.: 607 909 404
nebo e-mailu starosta.police@o2active.cz
V Horní Polici, dne 01.02.2017
Marie Matysová, starostka

Mateřská škola Stružnice
nabízí vaření obědů
pro posledních 10 strávníků.
Obědy je možné vyzvedávat v budově
MŠ Stružnice nebo v budově ZŠ Stružnice v Jezvém.
Cena oběda je 47 Kč. Bližší informace na telefonním čísle: 487 861 140

Společenská

kronika

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

60 let:

Červinka František,
Palounková Věra, Šimek Antonín, Pavlas Vladimír, Heran
Jiří, Kindl Václav, Borůvková
Vlasta, Bellingerová Růžena

65 let: Šťastná Aurelie,
Gežo Josef, Rajšner Karel, Šebelová Jiřina, Varchulíková
Alexandra, Rutterová Hana,
Moudrý Miroslav, Fichtnerová Anna, Zelenková Hana,
Maňák Jaroslav, Schneiderová
Jaroslava, Miškejová Anna,
Flieger Miroslav, Trangoš Miroslav, Vydra Jiří, Krumlovský Jaroslav, Syslová Zdeňka,
Slezáková Jaroslava, Machka
Jan, Matysová Marie, Šámal
Milouš, Hudcová Anna, Podešva Jan
70 let: Bouška Gustav, Ján-

ská Jarmila, Javůrek Václav,
Machová Jana, Poláková Věra,
Brezovská Jitka, Tomášek Karel, Kypusová Hana, Janota
Josef, Roudenský Stanislav,
Švestka František, Ley Jana,
Dziak Josef, Bříško Jan, Pánková Jaroslava , Pajkrtová Marie,
Blažková Anna, Novák Jaroslav, Pařez Pavel, Křemen Ladislav, Šafařík Jaroslav , Tejkalová Jana, Součková Zdeňka,
Melichová Běla, Šubík Václav,
Vytisková Blažena, Martínková Božena, Jiřičková Božena

75 let: Došková Václava, Za-

jíček Jaroslav, Kouba Miroslav,
Šmídová Eva, Došek Ladislav,
Hlobeň Josef, Šamšová Marie,
Valentová Jaroslava, Moucha
Karel, Helešic František, Semanová Jitka, Šuma Miloslav,
Souček Václav

80 let:

Hrabánek Jaroslav,
Vlkavcová Věra, Picková Marie

85 let: Štruplová Antonie,
Jílková Květa, Lešák Bohuslav,
Kaňková Mária, Hyblerová
Daniela
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Z historie žandovského soudnictví
Staré soudnictví mívalo své
sídlo i v Žandově. Proto Žandov
měl také i svoje popraviště - Šibeniční vršek (Galgenberg). Toto
místo se mělo později nacházet
za Vrbovým potokem u Žandovské střelnice. Willy Lang, bývalý
žandovský učitel, malíř a spisovatel uvádí, že se k místu muselo jít vzhůru po dřevěném mostě
přes Vrbový potok. Ještě v roce
1919 byla v těch místech pod trním a křovisky nalezena deska
ze šibenice a katův špalek. Tato
výšina dostala proto název Šibenicní vrch.
Poblíž se nacházela i katovna.
Jako popraviště je zmiňována
i další lokalita - Pohanský vrch
(Heidenberg), později přejmenován roku 1725 na Josefův vrch
na počest císaře Josefa II., dnes
znám jako Tovární kopec.
Willy Lang (1892–1972) ve
svém románu Krásná rybářka
z Horní Police popisuje jednu
popravu v Žandově, která byla
provedena na základě nespravedlivě vyneseného rozsudku na
Evě Forcherové za vraždu svého dítěte. Román byl dokonce
zdramatizován řídícím učitelem

Marešem z Radče. Děj tohoto
románu je následující:
U Ploučnice v Horní Polici žila
vdova po rybáři se svojí dcerou.
Dívka Eva byla velkou krasavicí
a proto se jí říkalo „krásná rybářka“. Protože matka byla velice nemocná, otcovo povolání
zastávala dcera sama. Byla šikovná a pracovitá, a tak mnohý
i zámožný mladík, si v koutku

duše přál získat krásnou rybářku
pro sebe a pojmout ji za manželku pro své hospodářství. V té
době žil a pracoval v žandovské
lesovně mladý a hezký myslivec.
Dokázal mluvit líbivě a jeho
chování bylo lichotivé. Byl však
vychytralý. Dívka jeho svůdným řečem podlehla. Když se
přihodilo, že se měl stát otcem
dítěte, svou milou opustil. V té
době navíc zemřela její matka.
Eva zůstala v chatrči sama. Za
nějaký čas šel kolem rybářské
chatrče onen myslivec. Protože
zaslechl sténání, vešel dovnitř
a nalezl svoji milenku v bezvědomí. Vedle ní leželo i její dítě.
Ďábelská myšlenka mu náhle
vstoupila do hlavy, aby dítě zabil a svědka jeho viny pohřbil ve
vodě Ploučnice. Nato skutečně
děťátko udusil. V tom uslyšel
kroky a hlasy. Rychle se ukryl
v předsíni, dokud příchozi nebyli za ním. Potom prchl jemu tak
známou cestou pryč. Příchozí
byly přítelkyně Evy a ty našly vedle ní i mrtvé dítě. Již v přístích
dnech se sešel žandovský soud,
aby rozhodl o životě a smrti podle starého zvyku Sachsenspigel
(Saské zrcadlo). Jednání bylo
zcela krátké. Krásná rybářka,
která nemohla prokázat svoji
nevinu, byla odsouzena k trestu
smrti. Za několik dní měla být
provedena poprava. Na žandov-

ské Josefově hoře, kde od nepaměti stával kříž, v den popravy
stál mladý muž, do jehož uší přes
údolí Ploučnice děsivě zazníval
umíráček. Jeho oči sledovaly obrovský proud lidí, který se táhl
k žandovskému Šibeničnímu vrchu. Za knězem spatřil ubohou
hříšnici v rouše mrtvých. Ještě
jednou se zdlouha zadíval na
nešťastnou u šibenice, kde byl
připraven špalek. V tom sekera
mistra kata vykonala rozsudek.
Krásné rybářce zde skončil život.
Onen mladík v zoufalství běžel
k žandovskému lesu, kde se na
stromě oběsil. Byl to myslivec
Mirek, pravý vrah svého dítěte.
Šibenicní vrch – místo, kde
stála šibenice
Poslední poprava na Galgenbergu byla vykonána 26. června
1763. Jedna z poprav se udála
r. 1721. Byl zde 27. května toho
roku popraven 26-ti letý tovaryš
Johannes Georg Webersgink.
Tento ukradl v kostele ve Schwadenu obětní kalich, který chtěl
prodat židům do Teplic. Ještě
před popravou byl odsouzen
k deseti týdnům arestu. Poté
byl vpleten do kola a byly mu
zpřeráženy údy. Nakonec byl naražen na kůl a upálen. Bůh buď
milostiv jeho duši. Tolik zápis ze
Smolné knihy Žandova r. 1721.
Miroslav Dražkovič
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„Naši dobrovolní hasiči –
zodpovědnost pro budoucnost
ve společném domově Evropa“
„Unsere freiwillige Feuerwehr –
Verantwortung für die Zukunft
in der gemeinsamen Heimat Europa“

reg. č. 100248764
Město Žandov je zapojeno do přeshraničního projektu „Naši dobrovolní hasiči zodpovědnost pro budoucnost ve společném domově Evropa“ reg. č. 100248764.
Hlavním cílem uvedeného projektu je vytvoření přeshraniční kooperační sítě pro
vzájemnou pomoc obcí v česko-saském příhraničí při řešení krizových situací, likvidaci jejich následků a ochraně místního obyvatelstva. V rámci projektu dojde k vytvoření Koncepce společného využívání potenciálu dobrovolných hasičů a vydání
příručky „První pomoc pro hasiče“ s návodem, jak postupovat při vyžádání pomoci
od partnerů v konkrétních krizových situacích. Součástí příručky bude i obrázkový slovník a mapa společného území. Tyto dokumenty usnadní zajištění udržitelnosti projektu po obsahové stránce. Zástupci všech zúčastněných obcí se budou
i nadále zasazovat o další rozvoj přeshraniční spolupráce a o rozšíření plánované
sítě o další subjekty na české i německé straně. Prostřednictvím městských/obecních
samospráv měst Reichenbach/O.L., Žandov, Zákupy a obce Nový Oldřichov budou
pro hasičské jednotky pořízena nová zásahová vozidla za účelem přeshraničních
zásahů v případě řešení krizových situací a poskytování pomoci při likvidaci jejich
následků a dále bude vybudována chybějící infrastruktura pro zajištění potřebného zázemí pro techniku a personál.
Akce je financována v rámci projektu „Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro
budoucnost ve společném domově Evropa“ reg. č. 100248764, z prostředků Evropské unie, z programu pro přeshraniční spolupráci mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.

1/2017
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Kulturní program
Žandova leden – červen 2017
25. 3. Vítání jara – vynášení Morany
30. 3. ZUŠ TOUR od 17.00 – koncert žáků
základních uměleckých škol českolipského
okresu
6. 4. Zahrada Čech
7. 4. Víkendové spaní v ZUŠce – hudební,
výtvarné a taneční dílny
16. 4. Velikonoční workshopy (dílny)
6. 5. Pohádková cesta s Mrazíkem
19. 5. Taneční odpoledne pro milovníky tance
20. 5. Oldies párty
30. 5. ZUŠ OPEN od 17.00 – celostátní happening
základních uměleckých škol
3. 6. Den dětí
9. 6. Putovní galerie v kostele sv. Bartoloměje
od 17.00 – Přehlídka výtvarných oborů
ZUŠ okres Česká Lípa
10. 6. Svatoantonínská pouť
22. 6. Závěrečný koncert ZUŠ – od 17.00

Těšíme se na vás! Více informací na www.zandov.cz
Školství

Masopust
Blížil se konec února a s ním masopustní období, proto jsme se
s kolegyní z druhé družiny rozhodly, že si v naší nové kuchyňce upečeme masopustní koláčky. Ukázaly jsme dětem, jak se zadělává kynuté těsto, které jsme si připravily před odchodem na oběd. Těsto
v teple pěkně vykynulo a my se po obědě mohly pustit do dalších příprav před pečením koláčků. Uvařit si mák, vyšlehat tvaroh, rozmíchat
povidla, vyrobit žmolenku, nasypat plátky mandlí na talíř a mohly
jsme začít. Každý dostal kousek kynutého těsta, aby si z něj připravil koláč a naplnil si ho dle chuti, posypat žmolenkou a mandličkami
a šup s koláči do trouby. Koláčky byly velice chutné. Recept i ostatní

fotografie najdete na našich webových stránkách www.zszandov.cz
v sekci ŠD, proběhlé akce.
Poslední únorové odpoledne jsme v tělocvičně uspořádaly maškarní karneval. Každý si měl přinést masku a něco dobrého na společný
piknik. Po obědě jsme se převlékli do masek, připravili si společně občerstvení a s tóny první písničky odstartovali karneval. Zpívání, tancování a hraní provázelo celé odpoledne, které jsme si společně užili.
Součástí karnevalu byl i foto koutek. Fotografie z něj jsou k vidění na
již zmínění webových stránkách naší školy.
Vychovatelka Martina Rybínová
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Jaro, léto, podzim, zima v naší školce je vždy prima
Během letošního školního
roku k nám do školky nastoupilo rekordních 26 nových dětí. Za
nejdůležitější úkol jsme si proto vytyčili důkladné seznámení
dětí s prostředím mateřské školy
a nejbližším okolím. Seznámení
s vrstevníky i zaměstnanci školy
a osvojení si pravidel společného soužití. Větší akce pořádané mimo školu jsme odložili na
později a první půlrok se snažili
soustředit především na aktivity,
které lze provádět v mateřské
škole a blízkém okolí.
Na podzim jsme chodili ven
za každého počasí. Úplné dobro-

družství jsme zažívali na naší nejoblíbenější vycházce k ovečkám.
Cestou k nim jsme sbírali žaludy,
kamínky, barevné listy. U ohrady jsme pozdravili kozu Jiřinku,
která nám po kozím způsobu
odpověděla na pozdrav. Ovečky jsme krmili tvrdým chlebem,
který si děti přinesly z domova
a u potůčku jsme z přírodnin stavěli domečky pro skřítky nebo si
zahráli pohybovou hru. Z kopce
jsme měli úžasný výhled na celou
Stružnici. Pozorovali jsme letadla, mraky, ptáky, drobný hmyz
v trávě, červené mochomůrky
i veverku poskakující v korunách

stromů. Cestou zpět jsme nikdy
nezapomněli malému sádrovému muzikantovi za plotem
zazpívat pěknou písničku. Každou procházku jsme si užívali
s velikou radostí. Na zahradě
bylo naší nejoblíbenější podzimní činností hrabání listí. Jednou
jsme shrabali opravdu velikou
hromadu, ve které se děti válely
a potom se do ní zahrabaly, jako
ježek ze známé básničky.
Advent jsme v naší školce započali návštěvou českolipské
svíčkárny. Děti tvořily svíčky vykrajovátky z voskového plátu
a také naléváním teplého vosku
do forem. Šťastné výrazy ve tvářích dětem vykouzlilo sdělení,
že si zdařilé výrobky, zabalené
v pytlíčkách jako dárečky, mohou
odnést domů pro své maminky.
Také jsme si prohlédli vánočně
vyzdobené českolipské náměstí
a navštívili muzeum. Jak se chovat v opravdovém divadle, jsme
si ukázali na představení „Včelí medvídci zpívají“ v Jiráskově
divadle. Tradiční vánoční akcí,
na které si naše děti vyzkoušely
vystupovat na veřejnosti je Zpívání pod rozsvíceným stromkem
u OÚ ve Stružnici a Zpívání v kostele v Jezvém. Na vánoční dílně
jsme se blíže seznámili s rodiči
a také sourozenci našich dětí.

Jejich šikovnost, fantazie a tvořivost se projevila při vyrábění vánoční spirály. A protože se nám
akce vydařila a bylo nám spolu
dobře, uspořádali jsme ještě vánoční posezení s rodiči, kde jsme
si pohráli s novými hračkami od
Ježíška, vzájemně ochutnávali
výborné cukroví a společně si při
kytaře zazpívali koledy.
Leden byl celý ve znamení
zimních radovánek. Na zahradě
jsme bobovali, koulovali se, stavěli sněhuláky i sněhulačky, hráli
jsme hry na sněhu i se sněhem.
Školku jsme měli zahalenou také
do běla. Dětmi vyrobené sněhové vločky, rampouchy, sníh, lyžaři, sáňkaři, zvířátka na sněhu,
zimní čepice a rukavice zdobili
interiér celé školky.
Sníh už nám ale roztál a my se
velice těšíme na jaro a léto, kdy
nás sluníčko svými paprsky vyláká ven. Tentokrát na výlety! Už
nyní se můžeme těšit na návštěvu mufloní obory v Holanech, výlet do Prahy na muzikál „Alenka
v kraji zázraků“, na školku v přírodě v Jiřetíně pod Jedlovou.
Ale nebudeme prozrazovat vše.
Spoustu dalších akcí, které chystáme uskutečnit, chceme pro
naše děti uchovat jako překvapení.
Kolektiv MŠ Stružnice

Plavecký výcvik našich školáků
Od 5. 1. 2017 jezdí druháci společně se třeťáky na plavecký výcvik do bazénu ZŠ Sever a v průběhu měsíce února se mezi malé
plavce zapojily také dětičky
z MŠ.
Hned na první lekci rozdělil
pan plavčík školáky do skupin
podle toho, jaké plavecké schopnosti mají, zda plavou, nebo se
bojí vody atd. Byla jsem velmi
mile překvapena, kolik dětí již
plavat umí. Dětem se na plavání
moc líbí, tak doufám, že zbývající část dětí, neplavci, se plavat
také naučí. Jestli to bude již teď
ve druhé třídě, nebo pak za rok
ve třetí, to je jedno. Důležité je,
že se plaveckého výcviku účastní.
Ministerstvo školství, mládeže

a tělesné výchovy zařazuje plavecký výcvik žáků základních
škol do povinného školního programu a každoročně jej dotuje
nemalými částkami. Domnívá
se totiž, že znalost plavání by
měla být nezbytnou součástí
přípravy člověka pro život, protože je nezastupitelné ve svých
kladných zdravotních dopadech
na organismus každého jedince.
Je finančně poměrně nenáročné, žáci hradí pouze dopravu.
A proč je vůbec plavání tak důležité? Je to ten nejlepší sport
pro všechny. Jednou z největších
výhod plavání je to, že je vhodné
pro udržení dobrého zdravotního stavu během celého života,
nehrozí při něm téměř žádné

úrazy a nezatěžuje se pohybový
aparát. Plavání má také pozitivní vliv na imunitní systém, vede
k otužování těla, zlepšuje prokrvení organismu a trénuje vytrvalost. Dalším pozitivem je zlepšení
celkového zdravotního stavu,
posílení srdečně - cévního systému a zlepšení vitální kapacity
plic, zlepšení chuti k jídlu, plavání má dobrý vliv na páteř, rovnoměrně aktivuje všechny svalové
skupiny. Je to pohybová aktivita,
která je vhodná téměř pro všechny. Výjimkou snad mohou být
jen lidé, kteří jsou alergičtí na
chlor. Proto je tak žádoucí, aby
se plaveckého výcviku účastnilo co nejvíce žáků. Je nesmírně
důležité naučit se s vodou „ka-

marádit“. A pořádně si zařádit
ve vodě v době volna s ostatními
spolužáky také není určitě k zahození.
Mgr. Renata Vítů, ZŠ Žandov
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Tématické týdny v naší školní jídelně
Koncem loňského roku,
v týdnu kdy chodil Mikuláš
s čertem a andělem, jsme pro
naše strávníky připravily jídelníček sestavený ve spolupráci
s peklem a nebem. Děti i dospělí strávnici ochutnali z polévek např. pekelnou kyselicu,
Barnabášovu svačinovou polévku, ale i polévku s andělskou
svatozáří. Z hlavních chodů
jsme pak nabídly guláš čertice
Muribany s nebeskými obláčky,
Ďáblův kotlík s Belzebubovou
podrážkou, pečené čertovo
kopýtko s yrobmarb a jiné pekelné pokrmy. Sladkou tečkou
tohoto týdne byly buchty hříšnice Doroty Máchalové. Pitný
režim byl dodržován s ďáblovými moky. Ani dospělým strávníkům jsme jídelní lístek „ne-

přeložily“ a tak je téměř každý
den čekalo na talíři překvapení.
Celý tento týden musím hodnotit velice kladně. Zvídavost dětí,
co že je to čeká dnes dobrého,
byla kouzelná. Řekly jsme si,
že v tomto duchu budeme pokračovat, a tak v prvním březnovém týdnu zavládla v naší
školní jídelně Itálie. Připravily
jsme pro naše strávníky na celý
týden italské obědové menu.
V barvách Itálie byla vyzdobena i celá školní jídelna. Pro
děti byla připravena výzva, kdo
z nich přijde v pátek oblečen
v italských barvách, dostane
sladkou odměnu. Z klasických
italských pokrmů jsme nabídly
Boloňské špagety, polentovou
pizzu Margherita, kuskus mediterrano s masem a zeleninou,

platýze na provensálském koření nebo kuřecí plátek Italiano
na medu a tymiánu s bramborovou kaší a opečeným česnekem. Ve výběru chodů jsme
braly ohledy na nejmenší strávníky. Vybíraly jsme jídla, aby
chutnala všem a zároveň aby
každý zkusil něco nového. Z polévek jsme připravily Italskou
zeleninovou a čočkovou polévku, Minestrone a dětmi velice
oblíbenou rajčatovou polévku.
Všem chutnalo a to je dobře.
Už nyní můžeme slíbit v dubnu
čarodějný rej a v červnu k MDD
budeme vařit pokrmy podle
přání dětí základní i mateřské
školy. V novém školním roce
plánujeme každý měsíc uvařit alespoň jeden celý oběd ze
světové kuchyně. Mezinárod-

ní kuchyně přináší nové chutě
a je často zdravější než tradiční
česká kuchyně. Používá se v ní
mnoho druhů ovoce, zeleniny
a ryb. Ráda bych touto cestou
poděkovala všem kuchařinkám
z naší jídelny za jejich ochotu a obětavost realizovat tyto
projekty. Na závěr se musím
za celý náš kolektiv pochlubit
s hodnocením jídelníčků KHS
podle nutričního doporučení.
Přesnídávky, obědy i svačiny se
v naší školním jídelně připravují
na výborné úrovni a to společně se zástupy dětí na přídavky
je tou největší odměnou a inspirací do naší další práce.
za kolektiv ŠJ
ZŠ a MŠ Žandov
Monika Kucharovičová

Únorové střípky z MŠ v Horní Polici
Měsíc únor 2017 proběhl
v naší mateřské škole ve znamení několika zajímavých aktivit.

1.

Prvního února jsme pro děti
mateřské školy a žáky a žákyně školní družiny uspořádali
Karneval plný smíchu. Progra-

mem nás provedli Fešák Píno
a Fešanda BON Bóňa. Všichni
se parádně zabavili tancem při
veselých písničkách, zasoutěžili
si a sami si i vyrobili cukrovou
vatu. Odměnou dětem za jejich
aktivity byly nejen dětské časopisy, pohádkové knížky a sladkosti, ale hluboké karnevalové
prožitky.

2.

V pondělí 13. února navštívilo mateřskou školu a školní
družinu MOBILNÍ PLANETÁRIUM se vzdělávacím programem
„ Krtci aneb co je tam na hoře?“
a „Koloběh vody v přírodě
aneb cesta kapky“. Nejmenší
děti provedl pořadem zvědavý Krtek a jeho tři kamarádky
žížaly. S učitelem Sokratem se
vydaly objevovat nepoznaný
povrch planety Země a hlavně
záhady Slunce a Měsíce. Na závěr projekce si děti s Krtečkem
zatancovaly a starším dětem
odborně odpovídal na zvědavé otázky autor projekce. Žáci
ze školní družiny se vzdělávali
v tématu „ Koloběh vody v přírodě aneb cesta kapky“. Tam
byli seznámeni s cestou vody
v přírodě a putováním kapky
v moři, v řece, v prameni, v rost-

lině. V závěrečné diskusi společně s   odborníkem zjišťovali
důležitost vody pro život a jak
ji chránit. Všem zúčastněným se
projekce líbila a těší se na další
návštěvu mobilního planetária
u nás.

3. Čtrnáctého února, hned den
po planetáriu, se přijeli na školní zahradu představit profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru v České Lípě.
Přijeli k nám s parádním hasičským vozem, který si děti mohly
nejen prohlédnout, ale pořádně prolézt, prozkoumat a samy
si i vyzkoušet, jak co v takovém
hasičském autě funguje. Hasiči
se svojí prací seznámili dopoledne předškoláky, odpoledne se
pak věnovali žákům a žákyním
ze školní družiny. Poděkování
za tuto akci patři českolipskému Hasičskému záchrannému
sboru zejména pak panu Toráňovi, tatínkovi našeho žáka
Jeremiáše.
Za MŠ Horní Police
Mgr. V. Kušnieriková,
Bc. P. Hlavničková,
P. Potenská
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První charitativní ples
V sobotu dne 25. února pořádala Nikola Zadražilová, Dis. ve spolupráci se společností Kapitol a.s. a Martinou Rybínovou charitativní
ples na sále MěÚ Koruna v Žandově. Veškerý výtěžek bude věnován
Mirče Štické, která trpí spinální svalovou atrofií a bude použit na financování stacionáře, který navštěvuje 2x týdně a na trénování a soutěžení v Boccie, ve které je moc dobrá. Po úvodním proslovu přišlo
na řadu taneční vystoupení skupiny Efekt pod vedením Bc. Gabriely
Brázdové s názvem Modrá je dobrá. Následovala volná zábava v podání hudební skupiny MP3, která hrála po celý večer. Nedílnou sou-

částí plesu byl prodej tomboly, ve které byly ceny věnované různými
sponzory. Jako bonus proběhlo slosování šatních lístků o dva dárkové
poukazy od Body Studia Česká Lípa. Poděkování patří všem zúčastněným i těm, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a chodu plesu, zejména starostovi Zbyňku Polákovi a místostarostovi Michalu Beňovi.
Nikola a Martina

Školství

Lednová a únorová
aktivita v MŠ Žandov
S dětmi jsme si povídali o tom, co děláme v zimě, jaké máme zimní
sporty, jak se v zimě oblékáme, a protože bylo letos po dlouhé době
hodně sněhu, řádně jsme si ho užili na naší zahradě. Navštívilo nás
také divadélko „Koloběžka“,
které děti vždy potěší krásnou pohádkou. Teď nás čeká
každoroční karneval pro děti
a vlastně i pro nás, plný zábavy, soutěží, her a tanců. Děkujeme všem maminkám, které
nám na toto Masopustní veselí
napekly dobroty.
Za kolektiv MŠ
Jaroslava Saganová

Poznávání řemesel
Od ledna letošního roku se s dětmi při pravidelných setkáních zúčastňujeme v Domě dětí a mládeže Libertin Česká Lípa projektu pod
názvem „ŘEMESLA“. Hlavním cílem je předškolním dětem přiblížit
různá, dnes již zapomenutá řemesla. Proměňujeme se v čase na hrnčíře, tkalce – švadlenu nebo
na truhláře – tesaře. V těchto
vzdělávacích blocích se děti
seznamují s tím, jaké nástroje,
techniky či materiály ke své
práci řemeslníci potřebovali
a jaká díla vznikala pod jejich
šikovnýma rukama. A nezůstává jen u povídání - některé
věci si mohou děti samy vyzkoušet. Už se nám podařilo
odlévat vázičku do formiček,
nebo si vyzkoušet práci na
hrnčířském kruhu. Výrobky
si odvážíme do naší školičky,
aby nám připomínaly příjemně strávená dopoledne.
Dagmar Bílková

Vydávání vysvědčení
Všechny akce, které pořádáme pro žáky mají návaznost na vzdělávání. Poznatky získané mohou žáci uplatnit ve všech předmětech,
a proto se můžou pochlubit velmi dobrými výsledky. Při předávání
pololetního vysvědčení byli všichni se známkami spokojeni.
Nikola Petříková, ZŠ Stružnice
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Beseda s policií ČR
Ve čtvrtek 1. 12. 2016 se na naší
škole konala beseda s policií ČR,
zaměřená na témata bezpečnost
na silnici, prevence rizikového
chování a drogy. Program besedy si připravil pan nprp. Ladislav
Křemen.
Začátek besedy byl věnován
bezpečnému pohybu na silnici. Žáci si zopakovali, dopravní
značky a základní pravidla silničního provozu. Protože mnoho
našich žáků jezdí do školy na
kole, které je využíváno nejen
jako dopravní prostředek, ale
také ke sportování a využití volného času, tak nemohla chybět
zmínka o správném vybavení
jízdního kola. Žáci si také zkusili
fouknout do alkohol testru. Dal-

ší část programu byla věnována
prevenci rizikového chování. Pan
nprp. Ladislav Křemen s žáky diskutoval a rozebíral situace, které
se týkají šikany ve škole, ale i ve
volném čase. Dozvěděli se, kdo
je typická oběť a kdo agresor,
jak je poznat, a kdo jim pomůže
při řešení šikany. Žáky také velmi
zaujaly ukázky videí, které se týkaly šikany na školách. Poslední
téma bylo věnováno seznámení
se s různými nástrahami drog
a jejich škodlivými účinky zejména na mladý organismus. To
že mezi drogy patří i cigarety,
asi někteří slyšeli prvně, ale že
existují daleko horší typy drog,
které jsou bohužel dnes velmi
lehce dostupné, si mnozí museli

teprve uvědomit. Žáci měli také
možnost si prohlédnout kufřík,
ve kterém byly připraveny různé
ukázky drog. Žáci byli nadšeni
a plní dojmů a jistě si s sebou
odnesli i spoustu důležitých rad.

I přesto, že většinu této problematiky v řadě předmětů probírají, je pro ně bezprostřední kontakt s „živým“ policistou určitým
zážitkem a informace od něj berou velmi vážně.

IQLANDIA za odměnu
Naši žáci se každý rok účastní předvánoční akce „Vánoce
v Aréně,“ kde v rámci dopoledního programu je pro děti
připraveno promítání pohádek,
soutěže v kreslení, malé dárečky
a spousta další zábavy. Letošní
podmínkou účasti bylo přinést
výrobky s vánoční tematikou,
které následně celou zimu zdobily prostory Home Credit Arény
v Liberci. Naši žáci s paní učitelkou Petříkovou vytvořili stromeček z ruliček od toaletního papíru a krásného sněhuláka. Oba
výrobky získaly 2. místo a nám
zajistili bezplatný vstup do libe-

recké iQLANDIE. Volné vstupenky jsme využili na konci ledna.
Návštěva byla doplněna programem v Planetáriu, které nabízí
velmi oblíbené spojení projekce
filmu a živého komentáře o aktuálním dění na noční obloze.
Hodinový program nám přiblížil sluneční soustavu a upřesnil
získané poznatky z hodin přírodovědy. Po jeho zhlédnutí
nám zbyl ještě čas na prohlídku
exponátů. Domů jsme se vrátili
v podvečer plni dojmů.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice

Žáci pomáhají ostatním
V průběhu roku se věnujeme
ekologii, kdy například sbíráme víčka od PET láhví. Protože jsme jich
měli velké množství, stále jsme hledali způsob jejich zužitkování. Oslovila nás sbírka víček českolipských
škol pro Mirečka. Celkem jsme předali 5 plných pytlů. A moc nás těší,
že výtěžek po jejich odprodání do
výkupu částečně rodičům pokrývá
náklady spojené s přepravou Mirka
na rehabilitační cvičení.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice
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Tříkrálová sbírka
Na začátku ledna se naši dobrovolníci zapojují
pravidelně do Tříkrálové sbírky, která je určena
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí. Naši žáci vytvořili dvě
skupiny a za doprovodu pracovnic Českolipské
Charity obcházeli domy ve Stružnici a v Jezvém.
Při přáních děvčata a chlapci recitovali a hráli na
flétny. I přes nepříznivé počasí byla sbírka úspěšná. Velké poděkování za ochotu patří Honzíkovi
a Janičce Moravcovým, Adélce Šimonkové, Terezce a Marku Bendovým a Jakubovi a Matýskovi Hýskovým.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice

ZOO koutek
I když bydlíme na malém městě, tak jsou zvířátka, která zde
v přírodě nemůžeme potkat.
Jako první jsem dětem představila lišaje smrtihlava, kdy mohly
pozorovat jeho vývoj od kukly
do vylíhnutí. Děti si hrály s kuklami a neměly z nich žádný strach.
Když se nám motýli vyklubali,
vypustili jsme je do přírody. Jako
druhé zvířátko jsme začali chovat vodní želvu. Děti si jí velmi
oblíbily a ani želva se jich nebojí.
Stali se kamarády. Děti ji krmí,
hladí, chovají a dokonce si jí berou po třídě na procházku. A zatím jako poslední zvířátko jsme
si pořídili motýla druhu Attacus
Atlas, který je největším motýlem na světě. Jeho vývoj sleduje-

me již od vajíček, přes housenku
až po motýla. Zatím máme ve
školce čtyři motýly, které si mohou děti pohladit i pochovat.
Protože se dětem zvířátka líbí,

rozhodli jsme se zřídit ve školce
zvířecí koutek, který je umístěn
tak, aby jej mohli pozorovat
i rodiče, když přijdou s dětmi do
školky. V budoucnu máme v plá-

nu ve zvířecím koutku chovat
i malé čtyřnohé mazlíčky a možná i nějaké opeřence.
za MŠ Žandov
Vlaďka Franzová

Sportovali jsme s radostí
Naše škola se přihlásila do soutěže v mládežnickém florbalu.
Utvořili jsme dvě družstva. Družstvo chlapců se umístilo v okresním
kole na 4. místě. Dívky postoupily
rovnou do krajského kola, ve kterém 31. ledna v Liberci vybojovaly
krásné 4. místo. Domů si děvčata
přivezla malý pohár. Všem našim
sportovkyním náleží velké poděkování za velmi pěkné sportovní
chování a velkou bojovnost. Druhý
den na žákyně ve škole čekala malá
sladká odměna.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ZŠ Stružnice
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ZŠ Stružnice: Informace pro rodiče
Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání
pro školní rok 2017/2018 se koná:

21. 4. 2017 (9.00 – 17.00)

náhradní termín: 28. 4. 2017 (14.00 – 17.00)
Nabídka na školní rok 2017/2018
• Základní pomůcky – zdarma
• Příspěvek od obce ve výši 2500,-- za každý rok
• Předpoklad samostatného 1. ročníku
• Individuální přístup ke všem
• Výuka genetickou metodou
• Mimoškolní aktivity – zdarma (flétna, taneční, keramika,
		 počítače, fotografický, náprava řeči)
• Škola v přírodě, plavání, víkendový pobyt, výukové
		 programy, výlety
• Rodinný kolektiv a vstřícné jednání

Školička pro předškoláky
Začátek: čtvrtek 9. 3. 2017 (16.00),
konec: čtvrtek 6. 4. 2017
• Zdarma, veškeré pomůcky děti dostávají
Den otevřených dveří
5. 4. 2017 (9.00 – 17.00)
• soutěžní odpoledne pro předškoláky, dílničky a prohlídka školy

„Brzy budu školák“
tento projekt je připraven pro předškolní děti, kteRÉ
příští školní rok nastoupí do základní školy

9. 3. 2017 – 6. 4. 2017 • od 16.00 hod. • v učebně ZŠ Stružnice
Program: cvičení na jemnou motoriku, příprava ke čtení, procvičení matematické
představivosti, grafomotorická cvičení, sociální zralost
Rodičům má sloužit jako možnost zjištění školní zralosti dítěte, jeho předností i nedostatků. Veškeré náklady
s tím spojené hradí škola. Přípravku nabízíme všem dětem a rodičům, kteří mají zájem bez ohledu na to, zda dítě
do naší školy v budoucnu nastoupí či nikoli. Podrobnější informace na telefonním čísle 731 526 909.
Mgr. Kolstrunková, ředitelka

Sněhuláci
pro Afriku

Pochvala
Žáci deváté třídy připravili
s vyučujícími dvě akce pro žáky
prvního stupně. První z akcí byla
zaměřena na zábavné soutěže,
ve kterých soutěžily děti společně se svými rodiči. Ukázalo se, že
mnozí rodiče si stále zachovávají
soutěživého ducha. Díky tomu
bylo toto odpoledne velmi příjemné a zábavné. Druhou akcí
byl maškarní karneval. Děti přišly
v hezkých a nápaditých maskách
a pro porotu bylo velmi těžké
určit vítěze. I pro karneval připravili žáci deváté třídy několik
soutěží. Velice oceňuji přístup
deváťáků, kteří věnovali část svého volného času mladším spolužákům. Kromě toho mezi sebou
vybrali finanční částku a věnovali
ji na zakoupení odměn.
Mgr. H. Havlíková,
třídní učitelka

Další charitativní akcí, kterou pořádáme
pravidelně každý rok jsou „Sněhuláci pro
Afriku.“ V průběhu pracovní výchovy si každý žák pod vedením paní učitelky mohl
vyrobit nejméně dva sněhuláky a dozdobit si je krepovým papírem nebo korálky.
Každý z žáků přispěl také na přepravu kol
do Afriky padesátikorunovým příspěvkem.
Letos jsme vybrali a odeslali 1100 Kč.
Mgr. Lenka Kolstrunková, ZŠ Stružnice

Co dělají zvířátka
v zimě?
Na toto téma vytvořily děti z naší MŠ koláž do soutěže OC PIVOVAR Děčín. Obrázek byl vystaven v Galerii
OC v lednu, kde zároveň probíhalo hlasování. Naše děti
se umístily na 2. místě a domů si přivezly vstupenku do
HOPSÁRIA pro celou školku.
MŠ Velká Bukovina

Školství
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Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá…
Lásku ke zvířatům, k přírodě
živé i neživé se snažíme v dětech pěstovat od malička. Již
v září na prvních vycházkách po
obci poznáváme zvířata domácí. Učíme se, jak se jmenují, jaké
vydávají zvuky, jak vypadají,
čím jsou pro nás užitečná, jak
se o ně máme starat.
Cizokrajná zvířata poznáváme prostřednictvím programu
DDM Libertin „Zvířata do MŠ“.
Pravidelně každé dva měsíce
k nám do školky zavítá pan Benedek s různými, většinou neobvyklými zvířaty. Na každou
návštěvu se s dětmi vždycky
moc těšíme, protože se dozvíme spoustu zajímavostí. Máme
možnost si zvířátka prohlédnout z velmi malé vzdálenosti,
některá si dokonce můžeme
pohladit, zjistit jaký mají povrch těla. Z poslední návštěvy
se nám nejvíce líbil chameleon,
který se dokázal tak zlobit, až
syčel a hrál všemi barvami. Neméně zajímavá byla agama
vousatá a gekončík nebo třeba
mládě kajmana.
Volně žijící lesní zvířata se
poznávají poněkud obtížněji,

ale přeci jen se nám to povedlo.
V prosinci nás v rámci interaktivního projektu E-liška navštívil pan hajný s liščím mládětem
Miou. Liščátko bylo velice roztomilé a nechalo se i pohladit.
Ale šelma se v ní nezapřela,
a byla to také velká uličnice.
Když se u nás v tělocvičně rozkoukala, pokukovala dětem
po bačkůrkách, které by prý
s velkou chutí rozkousala. Ale
dokázala se ovládat a tak újmu
utrpělo pouze triko paní učitelky, které liška svým drápkem
roztrhla.
S poznáváním přírody je
také pevně svázána péče o ni.
Můžeme říci, že ptáčky na školní zahradě krmíme opravdu
pečlivě a pravidelně. Letošní
zimu k nám ke krmítkům létají
rozmanité druhy ptáčků, které k nám ještě nikdy nelétaly.
Kromě různých druhů sýkorek,
přiletěl také datel, strakapoud,
brhlík, žluna, zvonek, kosové
i neposední vrabci.
Na podzim jsme chodili
do lesa sbírat kaštany, žaludy, abychom je v zimě mohli
odnést zvířátkům do lesa. Po

dohodě s pány myslivci jsme
vybrali vhodný termín a vyrazilo se. Děti obtěžkány taškami,
plnými suchého chleba, sena,
jablíček, mrkví, ořechů, žaludů,
bukvic, kaštanů, se velice těšily,
až uloží dobroty zvířátkům do
krmelců. Cestu nám zpříjemňoval lovecký pes Hans, kterého si
děti ihned oblíbily. Potom následovala velmi pěkná beseda.
V útulné myslivně děti pozorně
poslouchaly poutavé vyprávění

o lesních zvířátkách a o činnosti myslivců. Protože se nám beseda a vycházka ke krmelcům
moc líbila, domluvili jsme se
na další společné akci. Příště si
s myslivci vyjedeme autobusem
do obory nedaleko Holan, kde
bychom měli spatřit muflony
a další vysokou zvěř. Touto
cestou velice děkujeme panu
Bartošovi a panu Pernicovi za
příjemně strávené dopoledne.
Kolektiv MŠ Stružnice

Velká pololetní soutěž
Ve středu 8. 2. 2017 byla zahájena ,,VELKÁ POLOLETNÍ
SOUTĚŽ“, která je určena pro
všechny děti naší školy. Přestávky jsou pro některé žáky dlouhé
a nudné, proto jsem připravila
zábavnou vědomostní soutěž.
Každou středu se na nástěnce
objeví úkoly, na které děti odpovídají písemnou formou. Na
zpracování budou mít týden,

než se objeví úkoly nové. Otázky nejsou zrovna jednoduché.
Správné odpovědi si mohou vyhledat na internetu, v knihách
nebo se zeptat doma rodičů. Za
správné odpovědi se považují
takové, které jsou po obsahové
i gramatické stránce správně.
Proto si každý účastník soutěže
musí svou práci překontrolovat.
Úkoly budou ze všech možných

První pomoc
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje připravila projekt: První pomoc pro prvňáčky. Využili jsme této příležitosti a přihlásili do projektu první, druhou i třetí třídu. V pátek 10. února přijela paní záchranářka s kamarádem medvídkem, který děti provedl
zásadami první pomoci. Vyzkoušely si srdeční masáž a pokusily se
ošetřit nejběžnější poranění, s kterými se mohou každodenně setkat. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla záchranného systému.
Na závěr dostal každý žák malou brožurku a Diplom malého zdravotníka.
P. Šmídová, B. Přívratská

oblastí – logická, zeměpisná, literární, přírodovědná, sportovní, hudební, … Soutěž je dobrovolná a má za úkol zaplnit
přestávky, vyzkoušet si své znalosti a dovednosti ve vyhledávání informací, zároveň se pobavit
a vyzkoušet své logické myšlení.
Chtěla bych poprosit rodiče, aby
za děti úkoly neplnili. Pokud
chcete svým dětem pomoci, po-

raďte jim, jak a kde odpovědi
najít, jakým způsobem rébus vyřešit. Hodnocení soutěže bude
probíhat po každém jednotlivém kole, body se budou sčítat
a na konci školního roku budou
tři nejlepší vyhodnoceni. Hrajeme o zajímavé ceny.
Dětem přeji příjemnou zábavu.
Mgr. Inka Šostková
ZŠ Žandov

Usnesení
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Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
28.11. 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) Čerpání rozpočtu města za 1.-9./
2016.
c) Rozpočtové opatření č. 5/2016.
d) Schodkový rozpočet města Žandov na rok 2017 ve výši příjmů
31.159.500 Kč, výdajů 51.557.000
Kč s tím, že záporné saldo hospodaření pro rok 2017 ve výši
20.397.500 Kč bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let.
Dále schvaluje závazné ukazatele
rozpočtu dle tab.č.1 v tabulkové
části materiálu „Návrh rozpočtu“.
e) Obecně závaznou vyhlášku města
Žandova č. 1/2016 o nočním klidu.
f) Dar ve výši 15.000 Kč na Žandov-

ŽANDOV

Usnesení z 16. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
19.12. 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) Čerpání rozpočtu města za 1.-9./

a výběrové řízení provede externí
firma.
Odkup poz.p.č. 36/2 o vým. cca 54
m2 v k.ú. Žandov u Č. Lípy od p. F.
Kaletuse za cenu 1 Kč.
Odprodej poz.p.č. 187 o vým. 194
m2 v k.ú. Žandov u Č. Lípy manž.
Skuhravým za cenu 35 Kč/m2.
Odprodej poz.p.č. 3 v k.ú. Heřmanice u Žandova p. J. Fazekašovi za
cenu 35 Kč/m2.
Odprodej poz.p.č. 11,14, a 16/2
o celkové výměře 3152 m2 v k.ú.
Valteřice u Žandova p. Jandlovi za
cenu 35 Kč/m2.
Odprodej poz.p.č. 70 o vým.
21 m2 v k.ú. Žandov u Č.Lípy p.
R.Hadrovskému za cenu 35 Kč/m2.
Odprodej části poz.p.č. 453/3
v k.ú. Žandov u Č.Lípy manž. Opočenským za cenu 35 Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady
s přibližnou výměrou 45 m2.
Odprodej poz.p.č. 1610/1 o vým.
723 m2 v k.ú. Radeč u Horní Police
manž. Nádraským za cenu 40 Kč/
m2.

w) Odprodej části poz.p.č. 253 v k.ú.
Radeč u Horní Police p. L.Petrákovi za cenu 35 Kč/m2 s oddělení pozemku na své náklady s přibližnou
výměrou 2000 m2.
x) Podání žádosti o dotace z MŠMT
z Programu 133510 Podpora materiálně technické základny sportu
na realizaci investičního záměru
„Výstavba tréninkového fotbalového hřiště v Žandově“ a schvaluje uvolnění potřebné částky na
spolufinancování tohoto projektu
ve výši 2.350.000 Kč.

2016.
c) Rozpočtové opatření č. 6/2016.
d) Předběžně rozpočtové opatření č. 7/2016 pro operace, které
vzniknou za období od 1.12.2016
do 31.12.2016 bez určení konkrétní výše v Kč pro tyto rozpočtové
změny: přijetí a případné realizace výdajů účelově poskytnutých
transferů, výdaje k odvrácení
škod, prevencí havárií a živelních
pohrom, výdaje ve stavu nouze,

výdaje na vyměřené pokuty, výdaje dle pravomocného rozhodnutí
soudu a další výdaje, kde může
dojít ke škodám z důvodu časového prodlení, změny rozpočtu
v důsledku upřesnění členění dle
plné rozpočtové skladby v případech přesunů příjmů a výdajů,
předběžný souhlas k rozpočtovému opatření dáváme radě popřípadě starostovi města a souhlasí
bez výhrad..

e) Dar ve výši 5.000,- Kč pro Denní
a pobytové služby na rok 2017.

na se týká vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti.
ZO revokovalo usnesení č.
19/63/2016 – přesun Školní družiny
z příspěvkové organizace Mateřské školy Horní Police do příspěvkové organizace Základní školy
Horní Police k 01.01.2017 (usnesení
č. 20/68/2016).
ZO schválilo vyhlášení konkurzu
na funkci ředitele Mateřské školy Horní Police, okres Česká Lípa,
příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem od 01.04.2017
(usnesení č. 20/69/2016).
ZO vzalo na vědomí jmenované
členy do konkurzní komise paní
Matysovou, pana Blektu.
ZO pověřilo vedením Mateřské
školy Horní Police, okres Česká
Lípa, příspěvková organizace paní
Mgr. Věru Kušnierikovou na dobu
určitou a to do jmenování nového ředitele vzešlého z konkurzu
(usnesení č. 20/70/2016).
ZO schválilo smlouvu OLP/4013/
2016 o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti Libereckého kraje na období 2017-2019
v předloženém znění (usnesení č.
20/71/2016).
ZO schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene – služebnosti
č. IV–12–4013584/VB/001, CL–Horní

Police p.p.č. 779/39, úprava kNN
(usnesení č. 20/72/2016).
ZO schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu
č. IV–12–4015142/P001, CL_Horní
Police 779/2 - nové kNN v předloženém znění (usnesení č.
20/73/2016).
ZO schválilo smlouvu o dílo na
akci ,,Předláždění krytu z betonových dlaždic se zámkem – chodník
ulice 9. května při silnici II/262“ ve
výši 99 946 Kč v předloženém znění s uvedenými změnami (usnesení č. 20/74/2016).
ZO schválilo dar ve výši 3 470
Kč pro Hospic sv. Zdislavy dle
předložené žádosti (usnesení č.
20/75/2016).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016 ve výši 0 Kč na straně příjmů, 0 Kč na straně výdajů
v předloženém znění (usnesení č.
20/76/2016).

toto místo byl přijat pracovník
pan Skokan ze Žandova.
Starostka informuje ZO o zpracování cenové nabídky na opravu
přístupového chodníku v areálu
mateřské školy, jedná se o demontáž asfaltového povrchu
s položením nové zámkové dlažby a výškové úpravy k odvedení
dešťové vody, nabídka je ve výši
240tisíc, dále je zpracovaná nabídka na úpravu prostranství za budovou školky, jedná se o položení
nové zámkové dlažby a výškové
úpravy k odvedení dešťové vody,
nabídka je ve výši 80 tisíc,
MTC – výroba nástavby zametače
je odložena na rok 2017, firma RATEPO s.r.o. nestíhá vyrábět.
Úřad práce – starostka informuje
ZO o aktuální situaci na trhu práce v regionu.
Byly dokončeny práce s výměnou
oken v č.p. 90 kadeřnictví, č.p. 131
byt č. 1, byt č. 3. S tímto dále souvisí zpracování cenové nabídky na
zednické práce v bytě č. 1 domu
č.p. 131
Vyúčtování dotací, kontrola z FÚ
dotace – volby 2012, 2013 – bez závad,

skou desítku.
g) Zprávu z dílčího přezkoumání
hospodaření města Žandov.
h) Odměny ve výši 36.000 Kč aktivním občanům města za rok 2016.
i) Odprodej objektu kůlny na p.p.č.
81 v k.ú. Žandov u České Lípy
manž. Vaszilyovým za cenu 15.000
Kč.
j) Smlouvu o spolupráci při zajištění
dopravní obslužnosti s LbK na období roku 2017 – 2019.
k) Odročení projednání Pokynů pro
úpravu návrhu Územního plánu.
l) Dar ve výši 5.000 Kč pro Centrum
LIRA, z.ú. Liberec na poskytování
preventivní sociální služby raná
péče v roce 2017.
m) Smlouvu se společností Tendra
na zpracování žádosti o dotaci na
„Sběrný dvůr“ z OPŽP a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
n) Odpis nefunkční multikáry M25
rok výroby 1988.
o) Vyhlášení VZ na „Rekonstrukci a modernizaci MŠ Žandov“,
Zadávací dokumentaci zpracuje

Horní Police

Na svém 20. zasedání ZO Horní Police konaného dne 25. listopadu 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.
20/64/2016).
• ZO schválilo program pro 20. zasedání ZO s tím, že je vypuštěn bod
8) Různé (usnesení č. 20/65/2016).
• ZO schválilo pronájem části pozemku p.č. 830/1 dle zveřejněného
záměru k zemědělským účelům za
cenu 1 500 Kč/ha/rok na dobu neurčitou s roční výpovědní dobou
pro pana Bílka Adama (usnesení č.
20/66/2016).
• ZO schválilo nájemné pro podnikající osoby v budově bývalé školy
č.p. 6 nám. Odboje od 01.01.2017
ve výši 15 Kč/m2/měsíc (usnesení č.
20/67/2016).
• ZO neschválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřská škola Horní Police v předloženém znění.
Změna se týká vymezení hlavního
účelu a předmětu činnosti.
• ZO neschválilo dodatek č. 2 ke zřizovací listině Základní škola Horní
Police v předloženém znění. Změ-
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•

•

•
•

•

•

p)
q)
r)
s)

t)
u)

v)

•

•

•

•

Informace:
• ZO vzalo na vědomí elektronickou
aukci ,,Sdružené služby dodávky
elektrické energie pro obec Horní Police“, vzalo na vědomí výběr
nejvhodnější nabídky.
• Nové pracovní místo na OÚ – na

2. Bere na vědomí
a) Informaci o dokončených a připravovaných investičních akcích.
b) Zprávu z jednání rady města.
3. Neschvaluje
a) Odprodej části poz.p.č. 418/1 v k.ú.
Heřmanice u Žandova p. J. Fazekašovi.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

2. Bere na vědomí
a) Informaci o dokončených a rozpracovaných investičních akcích.
b) Zprávu z jednání rady města.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

•

•
•
•

•

Marie Matysová
starostka
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Na svém 21. zasedání ZO Horní Police konaného dne 22. prosince 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.
21/77/2016).
• ZO schválilo program pro 21. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 21/78/2016).

Horní Police

Na svém 22. zasedání ZO Horní Police konaného dne 09. února 2017 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.
22/84/2017).
• ZO schválilo program pro 22. zasedání ZO v předloženém znění doplněný o bod 7) Žádost o dotace
(usnesení č. 22/85/2017).
• ZO schválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 497/9 (dle geometrického plánu č. 549-444/2008
nově oddělený pozemek p.č.
497/14 o výměře 754 m2) za cenu
75 Kč/m2 (usnesení č. 22/86/2017).
• ZO schválilo dar pro TJ Dynamo
Stružnice ve výši 10 000 Kč (usne-

Obec Stružnice

Usnesení 19. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 7.
prosince 2016. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Jiří
Kopp, Robert Kotek, Ing. Jan Mečíř,
Pavel Ryšavý, Alena Skrčená, Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastupitelé: Mgr. Anna Levová (omluven). Zastupitelstvo obce Stružnice na svém
19. zasedání konaném dne 7. prosince 2016 od 18:00 hodin v souladu
s ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 19. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-191)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 18.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-19-2)
3. Bere na vědomí informaci o jednáních výborů kontrolního, finančního, pro rozvoj, výstavbu
a pozemky a pro sport a kulturu.
(číslo usnesení 2016-19-3)
4. Schvaluje provedení místního šetření u Zahrádků v Jezvém. (číslo
usnesení 2016-19-4)
5. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 858/1 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2016-19-5)
6. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 852 v k. ú. Stružnice. (číslo

Usnesení
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• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 6/2016 ve výši - 7 895,96 Kč na
straně příjmů, - 7 895,96 Kč na
straně výdajů v předloženém znění (usnesení č. 21/79/2016).
• ZO schválilo rozpočet na rok
2017 jako vyrovnaný - příjmy ve
výši 10 828 000 Kč, výdaje ve
výši 10 828 000 Kč (usnesení č.
21/80/2016).
• ZO schválilo záměr prodeje obecního automobilu značky Praga
V3S za odhadní cenu 53 000 Kč,
tato cena je bez nákladů za pře-

vod (usnesení č. 21/81/2016).
• ZO schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2016 o stanovení kratší doby nočního klidu
v předloženém znění (usnesení
č. 21/82/2016).
• ZO neschválilo na základě žádosti v předloženém znění prodej veškerých podílů obce Horní
Police na základním kapitálu
společnosti EKO Volfartice, a.s.
ve výši 2,5% - jmenovité akcie B
41 - B 45, C 881 – C 900 za celkovou částku 50 000 Kč obchodní

sení č. 22/87/2017).
• ZO schválilo dar pro Denní a pobytové služby Česká Lípa ve výši
2 000 Kč (usnesení č. 22/88/2017).
• ZO neschválilo dar pro Farní charitu Česká Lípa.
• ZO schválilo dar pro TJ SOKOL
ve výši 10 000 Kč (usnesení č.
22/89/2017).
• ZO schválilo přílohu č. 2 – dodatek č. 1 ke zřizovací listině Základní školy Horní Police – Smlouva
o výpůjčce nemovitého majetku
v předloženém znění (usnesení č.
22/90/2017).
• ZO schválilo opravu bytu č.
1 v domě č.p. 131 (usnesení č.
22/91/2017).
• ZO schválilo Smlouvu o dílo
s firmou D-STAV na vnitřní
úpravy místností č.1 a č.2 ve
výši 216 788,20 Kč v předloženém znění a pověřuje starostku

k podpisu smlouvy (usnesení č.
22/92/2017).
• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2017 ve výši 259 600 Kč na straně příjmů, 313 600 Kč na straně
výdajů se zapojením prostředků
z minulého období ve výši 54 000
Kč v předloženém znění (usnesení
č. 22/93/2017).
• ZO neschválilo příkazní smlouvu
s Novoborským dotačním centrem
z.s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci
,,Drobný veřejný odpočinkový přístřešek – Horní Police“.
• ZO schválilo příkazní smlouvu
s Novoborským dotačním centrem z.s. na zajištění kompletní
administrace žádosti o dotaci na
akci ,,Obnova křížů – Horní Police“ v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
(usnesení č. 22/94/2017).

Informace:
• Hodnotící zpráva za rok 2016,
• PD zateplení budovy OÚ,
• Žádost o výměnu oken čp 6
• MK Na Pískách,
• oprava chodníku v MŠ,
• VPP,
• Konkurz na ředitele MŠ,
• Rekonstrukce zdi za přejezdem,
• 9.2. proběhla kontrola z LK na
hospodaření obce,
• žádosti o dotace – oprava tří křížků – ZO schválilo opravu pouze
jednoho křížku a to ke škole na
pozemku p.č. 463, odpočinkový
přístřešek – ZO neschválilo, bezpečný přístup k ZŠ (přechod),
• LHP – informace o hospodaření
v obecních lesích, přípravné práce
na letošní rok,

usnesení 2016-19-6)
7. Schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 543 v k. ú. Jezvé. (číslo
usnesení 2016-19-7)
8. Schvaluje prodej části pozemku p.
č. 260/1 v k. ú. Stružnice, o výměře
129 m2, ostatní plocha za částku 6
450 Kč panu Ivu Záborcovi, Stružnice. (číslo usnesení 2016-19-8)
9. Schvaluje záměr prodeje lesních
pozemků: v k. ú. Jezvé - p. č. 32
(výměra 447 m²), p. č. 367 (25847
m2), p. č. 375/3 (6189 m²), p. č. 377/1
(190931 m²), p. č. 381 (8396 m²), p.
č. 383 (147 m²), p. č. 384/2 (141 m²),
p. č. 446/1 (11724 m²), p. č. 491/2
(31 m²), p. č. 494/7 (53751 m²); v k.
ú. Stráž u České Lípy - p. č. 68/1
(23044 m2), p. č. 96/2 (14826 m²), p.
č. 96/4 (39119 m²), p. č. 97 (123 m²),
p. č. 98 (89 m²), p. č. 99/2 (789 m²),
p. č. 101/3 (176903 m²), p. č. 101/7
(3666 m²), p. č. 110/2 (371 m²), p. č.
162/3 (11324 m²), p. č. 162/4 (23866
m²), p. č. 162/5 (41369 m²), p. č.
162/7 (24237 m²), p. č. 179/2 (2262
m²); v k. ú. Stružnice – p. č. 534/1
(927 m2), p. č. 534/3 (831 m²), p. č.
563/7 (385 m²), p. č. 565/11 (6741
m²), p. č. 593/5 (4649 m²), p. č.
600/11 (4907 m²), p. č. 600/12 (2980
m²), p. č. 600/13 (279 m²), p. č.
600/14 (1983 m²), p. č. 628/6 (6429
m²), p. č. 785/2 (1208 m²), p. č. 903
(11096 m²), p. č. 919/2 (11170 m²), p.
č. 920/2 (24216 m²), p. č. 981/3 (5330

m²), p. č. 995/4 (11226 m²). (číslo
usnesení 2016-19-9)
10. Schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení služebnosti cesty a umístění stavby č. 856/2016
na akci „Obnova lávky po povodni v červnu 2013 ev. č. L-02 přes
řeku Ploučnici a zátopové území,
Stružnice“, mezi Povodí Ohře, s. p.
a Obcí Stružnice. (číslo usnesení
2016-19-10)
11. Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- služebnosti č. j. OLP/5094/2016,
Stružnice ppč. 129/1, mezi Obcí
Stružnice a Libereckým krajem.
(číslo usnesení 2016-19-11)
12. Bere na vědomí informaci o fyzickém ukončení 3 akcí – dotací
MMR na odstraňování povodňových škod z roku 2013. (číslo usnesení 2016-19-12)
13. Schvaluje na základě nabídky
smlouvu o dílo č. 03.2016 mezi
obcí Stružnice a Ing. Naděždou
Hájkovou KH-Mosty na zajištění inženýrsko-projekční činnosti
pro stavební povolení a realizaci
stavby „Obnova mostních propustků p. p. č. 770, 821, 124/1v obci
Stružnice“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. (číslo usnesení
2016-19-13)
14. Schvaluje na základě nabídky
smlouvu o dílo č. 04.2016 mezi
obcí Stružnice a Ing. Naděždou

Hájkovou KH-Mosty na zajištění inženýrsko-projekční činnosti
pro stavební povolení a realizaci
stavby „Obnova lávky po povodni v červnu 2013“ ev. č. L-02 přes
řeku Ploučnici a zátopové území,
Stružnice“ a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. (číslo usnesení
2016-19-14)
15. Schvaluje na doporučení hodnotící komise na veřejnou zakázku
„Obnova lávky po povodni v červnu 2013 ev. č. L-02 přes řeku Ploučnici a zátopové území, Stružnice“
výběr nejvhodnější nabídky firmy
TRAIL Servis, a. s., Ústí nad Labem,
za cenu 12.084.942,42 Kč včetně
DPH a jako druhou nabídku firmy
SaM silnice a mosty, a. s., Česká
Lípa za cenu 12.575.817,05 včetně
DPH. (číslo usnesení 2016-19-15)
16. Schvaluje návrh smlouvy o dílo na
veřejnou zakázku „Obnova lávky
po povodni v červnu 2013 ev. č.
L-02 přes řeku Ploučnici a zátopové území, Stružnice“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy po písemném odsouhlasení přeregistrace akce od MMR. (číslo usnesení
2016-19-16)
17. Bere na vědomí informaci o předpokládaném počtu realizovaných
domovních čistíren odpadních
vod do 3. čtvrtletí roku 2017. (číslo
usnesení 2016-19-17)
18. Bere na vědomí informaci o před-

společnosti GEO Holding s.r.l.
• ZO schválilo příspěvek na stravování pro zaměstnance obce včetně starostky ve výši 50 Kč (usnesení č. 21/83/2016).
ZO bylo informováno:
• O uzavření MŠ od 27. 12. – 30. 12.
2016,
• O stavebních prácích v č.p. 131,
• O inventurách 2016,
Marie Matysová
starostka

Marie Matysová
starostka
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pokládaném časovém horizontu
realizace společného projektu
„Kompostéry“ ve 3. čtvrtletí r.
2017. (číslo usnesení 2016-19-18)
19. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016. (č. usn. 2016-19-19)
20. Schvaluje Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Stružnice
pro období 11/2012 až 11/2016. (číslo
usnesení 2016-19-20)

21. Bere na vědomí informaci starosty o aktuální změně nařízení vlády
č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev.
(číslo usnesení 2016-19-21)
22. Schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2016, příjmy ve výši 279.937 Kč,
výdaje ve výši 279.937 Kč. (číslo
usnesení 2016-19-22)
23. Schvaluje rozpočet obce pro rok

2017 jako vyrovnaný. Celkové příjmy ve výši 12.600.320 Kč a celkové
výdaje ve výši 12.600.320 Kč. (číslo
usnesení 2016-19-23)
24. Schvaluje podmínky pro výpůjčky inventáře obce. (číslo usnesení
2016-19-24)
25. Schvaluje vyřazení myčky na nádobí z evidence majetku ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 2016-19-25)

26. Schvaluje MŠ Stružnice čerpání 170.000,- Kč z provozních na
mzdové náklady. (číslo usnesení
2016-19-26)
27. Připraví úpravy termínů akcí pořádaných obcí v příštích letech.
(číslo usnesení 2016-19-27)

Obec Stružnice

zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-20-2)
3. Bere na vědomí informaci o jednáních výborů finančního a kontrolního. (číslo usnesení 2016-20-3)
4. Schvaluje pronájem pozemku p.
č. 858/1 v k. ú. Stružnice o výměře
260 m² (ostatní plocha) za částku
26 Kč ročně manželům Evě a Pavlu Slánským, Stružnice 63 za podmínky, že bude umožněn přístup
majiteli p. p. č. 869 k vodoteči
a majiteli p. p. č. 858/2 na vlastní
pozemky. (číslo usn. 2016-20-4)
5. Schvaluje prodej pozemku p. č.
852 v k. ú. Stružnice o výměře
65 m² (ostatní plocha) za částku
3 250 Kč manželům Evě a Pavlu Slánským, Stružnice 63. (číslo
usnesení 2016-20-5)
6. Schvaluje prodej pozemku p. č.

543 v k. ú. Jezvé o výměře 1642
m² (orná půda) za částku 32 840
Kč manželům Jiřímu a Haně Tesaříkovým, Zákupy. (číslo usnesení 2016-20-6)
7. Bere na vědomí informaci o projeveném zájmu subjektů o odprodej lesních pozemků. Pověřuje
starostu informováním uchazečů
o podmínkách prodeje. Současně
pověřuje starostu zadat zpracování odborného ocenění souboru
lesních pozemků. (číslo usnesení
2016-20-7)
8. Bere na vědomí informaci
o změně registrace akce ident.
č. 117D914003805 (MMR ČR), realizace projektu do 30. 6. 2017,
celková výše dotace 8 228 250
Kč. Současně bere na vědomí,
že v zákonném termínu proti

výsledku VŘ „Obnova lávky po
povodni v červnu 2013 ev. č. L-02
přes řeku Ploučnici a zátopové
území, Stružnice“, nebyly doručeny námitky. (číslo usnesení
2016-20-8)
9. Schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2016, příjmy ve výši 1 728 314 Kč,
výdaje ve výši 1 129 394,31 Kč a financování ve výši -598 919,69 Kč.
(číslo usnesení 2016-20-9)
10. Schvaluje upravený plán svozu
separovaného odpadu v roce
2017. (číslo usnesení 2016-20-10)
11. Pověřuje výbor pro rozvoj, výstavbu a pozemky návrhem řešení situace u č. p. 73 a 74 v k. ú.
Jezvé. (číslo usnesení 2016-20-11)

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 12/16
konaného dne 5. 12. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)

• Usnesení č. 1-12/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-12/16: ZO schvaluje
návrh rozpočtu obce Velká Bukovina na rok 2017.
• Usnesení č. 3-12/16: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 8/2016
• Usnesení č. 4-12/16: ZO schvaluje

poskytnutí finančního daru 3.000,Kč a bezplatné zapůjčení haly na
hřišti SH ČMS – SDH Velká Bukovina.
• Usnesení č. 5-12/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru
10.000,- Kč ČMSCHPH – MO Velká Bukovina na podporu činnosti
v roce 2017.

• Usnesení č. 6-12/16: ZO schvaluje poskytnutí finančního daru
10.000,- Kč ZŠ Horní Police na podporu činnosti školy v roce 2017.
• Usnesení č. 7-12/16: ZO schvaluje
ceník pronájmu haly na hřišti Velká Bukovina s platností od 1. 12.
2016.
Jaroslav Kucharovič, starosta

Velká Bukovina

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
• Usnesení č. 1-13/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.

• Usnesení č. 2-13/16: ZO schvaluje
rozpočet obce Velká Bukovina na
rok 2017.
• Usnesení č. 3-13/16: ZO revokuje
usnesení č. 12-10/16 týkající se podání žádosti o poskytnutí podpo-

ry v rámci Národního programu
Životní prostředí Výzva č. 11/2016.
• Usnesení č. 4-13/16: ZO schvaluje
opravu účetních chyb z let minulých.
Jaroslav Kucharovič, starosta

Velká Bukovina

• Usn. č. 1-1/17: ZO jednomyslně schvaluje navržený program jednání.
•
Usnesení č. 2-1/17: ZO
schvaluje podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova
Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské

zástavby – hřbitovy a ohradní zdi
s povinnou spoluúčastí obce ve
výši 25 % celkových uznatelných
nákladů projektu.
• Usnesení č. 3-1/17: ZO schvaluje
podání žádosti o podporu z Programu obnovy venkova Ústecké-

ho kraje 2017 v oblasti podpory 3.
Zlepšení živ. prostředí, revitalizace
a ochrana krajiny, nakládání s odpady s povinnou spoluúčastí obce
ve výši 25% celk. uznatelných nákladů projektu.
Jaroslav Kucharovič, starosta

Velká Bukovina

v 1.NP budovy OÚ Velká Bukovina.
Upřednostněni budou žadatelé
nabízející prodej minimálně základních potravin.
• Usnesení č. 3-2/17: ZO pověřuje starostu pravomocí zveřejnit záměr
obce nakládat s majetkem, bez
předchozího schválení ZO.
• Usnesení č. 4-2/17: ZO schvaluje
Směrnici pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu.
• Usnesení č. 5-2/17: ZO revokuje
usnesení č. 2-1/17 týkající se podá-

ní žádosti o poskytnutí podpory
z Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2017 v oblasti podpory 1. Obnova a rozvoj venkovské
zástavby.
• Usnesení č. 6-2/17: ZO schvaluje
podání žádosti o podporu ve výši
70% z programu 129 660 Údržba
a obnova kulturních a venkovských prvků na akci „Hřbitovní zeď
Malá Bukovina“ do SZIF ČR.
• Usnesení č. 7-2/17: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní smlouvy

s Novoborským dotačním centrem
z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o dotaci na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
• Usnesení č. 8-2/17: ZO schvaluje
rozdělení hospodářského výsledku za rok 2016 ve výši 17.882,09 Kč
následovně: do rezervního fondu
školy převést 15.882,09 Kč, do fondu odměn školy převést 2.000,- Kč.
• Usnesení č. 9-2/17: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2017.
Jaroslav Kucharovič, starosta

Usnesení 20. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
29. prosince 2016. Přítomní zastupitelé: Anita Bělová, Zdenek Blažek, Robert Kotek, Ing. Jan Mečíř,
Alena Skrčená, Vítězslav Soukup.
Nepřítomní zastupitelé: Jiří Kopp,
Mgr. Anna Levová, Pavel Ryšavý.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 20. zasedání konaném dne
29. prosince 2016 od 15:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 20. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 201620-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 19.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 13/16
konaného dne 21. 12. 2016 od 17.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 1/17
konaného dne 9. 1. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně os. údajů)

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 2/17
konaného dne 6. 2. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně os.údajů)
• Usnesení č. 1-2/17: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-2/17: ZO schvaluje záměr pronájmu nebytových prostor

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta
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Poděkování obci
Chtěl bych poděkovat Obci Stružnice za poskytnou dotaci v roce
2016. Rok 2016 byl rokem velkých změn. Největší změnou byl přestup
do jiného klubu. Z původního karate klubu Sport Relax jsem odešel,
a nyní působím v karate klubu SHOBU Academy, také v České Lípě,
pod vedením Jana Drobečka, který se podílel na rozvoji mého karate
už od útlého věku.
Rok 2016 považuji do teď za nejúspěšnější rok v mé kariéře. Jako
jednotlivec jsem dokázal vybojovat medailové ale i neméně cenné nemedailové pozice na mezinárodních a světových šampionátech např:
3. místo Gran Prix Plzeň v kategorii muži U21 (do 21 let), 3. místo Grand
Prix Ústí n. Labem v kategorii muži U21, 3. místo na MČr v kategorii
muži U21. Rok 2016 přinesl velkou změnu také v mé osobní přípravě.
Tréninky pod vedením lepších kondičních trenérů a trenérů karate.
Tréninkový plán, který obsahuje běh, posilovnu, silový trénink, plavání, gymnastiku, karate. Nyní mám trénink každý den, výjimkou nejsou
ani vícefázové tréninky, které mám i 2x denně. Změnou je také dodržování stravy a užívání doplňků stravy pro lepší výkon a správnou
tvorbu svalstva, které je nutné pro bojové sporty. S intenzivním trénováním nepřestávám ani v období zimy, ať už kvůli následující závodní
sezoně, tak také kvůli přijímacím zkouškám, které obsahují výše zmíněné disciplíny (běh, plavaní, gymnastika).
Tímto bych rád ještě jednou poděkoval obci Stružnice za poskytnou
dotaci, díky které jsem se mohl opět posunout dále ve své sportovní
aktivitě.
Milan Zítko
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