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Liška na střeše u Surovců 30. 4. 2017 9:39 (foto: Jan Mečíř)

Informace ze žandovské radnice

Dokončené, rozpracované a chystané projekty města Žandova
Vodovod Heřmanice:
V této místní části se výstavba
hlavního vodovodního řadu blíží
do finále. V měsíci květnu jsou
dokončeny všechny stavební
práce na hlavním řadu a tlakové
stanici. Již nyní chystáme podklady pro kolaudační řízení, tak aby
mohla kolaudace proběhnout co
nejdříve. Předpokládaný termín
konec září 2017. Protože se jedná
o vodní dílo, bude termín závislý
na vodoprávním úřadě v České
Lípě a jeho vytíženosti. Pro provoz tohoto zařízení je dále nutné
zadministrovat nájemní smlouvy
o provozování hlavního vodovodního řadu se SVS a.s. Teplice
a SČVaK Česká Lípa. Tyto smlouvy jsou procesně časově náročné,

proto předpokládáme, že první
přípojky na hlavní řad by mohly být realizovány na jaře 2018.  
Město pro zájemce o připojení
zajistilo a uhradilo projektové
dokumentace a vyřídilo celou
administrativu v rámci povolovacího procesu na našem stavebním úřadě. Dále Město schválilo
pro budoucí připojivší příspěvek
na navrtávací pas ve výši 6000
Kč. Ostatní náklady na provedení přípojek budou vlastníci přípojek hradit ze svých finančních
prostředků (na nové vodovodní
přípojky bohužel nelze získat
dotační podporu). Rovněž výběr
vhodného zhotovitele stavby
přípojky bude na jejich bedrech.
V současné době se jedná o 68

žadatelů a tedy 68 přípojek, staveb, územních souhlasů, proto
se administrují postupně.  Tímto
bychom chtěli také poděkovat
zaměstnankyním MÚ v Žandově, které byly a jsou nápomocny
žadatelům. Zejména děkujeme
projektové referentce paní Aleně
Pastorové, která připravila všechny potřebné dokumenty pro
stavebníky za město a vedoucí stavebního úřadu paní Janě
Kurjakové, která má na starosti
celý povolovací proces. Dík patří
rovněž panu Ivu Kubelkovi z Heřmanic, který pomohl s komunikací a byl pro „vršky“ styčným
důstojníkem. Budoucí stavebníky
přípojek budeme o dalších postupech a termínech informovat.   

Mateřská škola Žandov:
Žádost o dotaci z IROPu na rekonstrukci – jak jsme Vás informovali, podalo v loňském roce
město Žandov žádost o dotaci
do Integrovaného regionálního
operačního programu na kompletní rekonstrukci a modernizaci mateřské školky. Dotaci
máme schválenou, přislíbena
finanční podpora cca 75 % investičních nákladů. Jedna z úvah
před zadáním projektu zejména
z finančních a organizačních důvodů byla nová školka takříkajíc
na zelené louce. V blízkosti školy
a školky se však nenachází dostatečně velký pozemek a prostor pro jeho výstavbu. Pozemek
vzdálenější od současné školky

Pohádková cesta s Mrazíkem • Z kroniky obce
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Informace ze žandovské radnice – dokončení z titulní strany
a školy by nebyl vhodný, protože
některé prostory školky využívá
také škola; především kuchyň,
jídelnu, tělocvičnu.  V neposlední
řadě bylo nutné zohlednit, co do
budoucna s tímto současným objektem školky ze 70 let. Všechny
tyto důvody nás přesvědčily o rekonstrukci původního objektu.
Rozhodnutí rekonstruovat tento objekt s ohledem na náklady
a koordinaci je velmi zásadním
krokem a věřte, že ne lehkým.
Objekt školky byl postaven v akci
„Z“ v 70 letech a v podstatě kromě plynofikace kotelny je bez
razantnějších zásahů s původními instalacemi vody, topení,
kanalizace
a elektroinstalace,
o tepelných ztrátách a nákladech
na provoz nemluvě. Část objektu
je postavena v podstatě z „papíru“. Stávající dispoziční řešení
objektu má v každém křídle dvě
dlouhé chodby a mnoho malých
nevyužívaných skladů. Tělocvičnu pro tělesnou výchovu žáků
základní školy tvoří, dá se říct
„dvě větší místnosti se standardní výškou stropů“. Projekt rekonstrukce proto řeší nejen celkovou
modernizaci všech oddělení MŠ,
kuchyně, jídelny, ale také výměnu všech instalací zdravotní
techniky, ústředního vytápění,
elektro, osazení nových výplní
otvorů, zateplení celého objektu (stěny, stropy včetně podlah),
nové dispoziční řešení s rozšířením kapacity školky s výhledem
pro budoucí rozvoj a nárůst dětí.

Proto musí dojít k velkým dispozičním změnám v rozmístění
jednotlivých místností. Úkolem
projektantů byl návrh moderní
školky včetně rekuperace vzduchu a dále také návrhu budoucího prostoru pro tělocvičnu vyhovujících parametrů, která bude
sloužit také pro základní školu
a pro veřejnost.
Již od jara připravujeme a průběžně podáváme k odsouhlasení
poskytovateli dotace Zadávací
dokumentace na zhotovitele
stavby. V měsíci květnu byla vyhlášena výběrová řízení na zhotovitele díla. Jedná se o velkou
investiční akci, kde rozpočtované
náklady jsou ve výši 42 mil Kč bez
DPH. Celá akce musí proběhnout
za provozu MŠ, protože jinou
školku město nevlastní. Proto je
rekonstrukce rozdělena do několika etap. Kdy a jak vše proběhne
máme sice naplánováno v harmonogramu, ale vše bude záležet
na ukončení soutěže na zhotovitele a na finanční výši. Nejnáročnější fází je rekonstrukce kuchyně a jídelny. V této etapě bude
dočasně využíváno přízemních
prostorů hotelu Černá růže, kde
již nyní provádíme přípravu pro
budoucí dočasné zázemí stravování. Vše máme předem konzultováno s KHS  Česká Lípa tak, aby
provedené úpravy v Černé růži
mohli být následně s drobnými
úpravami využity a ponechány
pro budoucí funkční restauraci.
Podrobnější informace o koordi-

naci budeme podávat průběžně
dle postupů prací.
Oprava místních komunikací ve vlastnictví města:
Kostelní ulice úpravy povrchů
Na přelomu května a června
předpokládáme zahájení rekonstrukcí povrchů v úseku od
hřbitova do Volfartické ulice.
Zde provedeme opravy povrchů
po stavbě kanalizace. V celé šíři
bude nový asfalt včetně nových
obrubníků. Součástí je také dláždění z čedičových   kostek před
č.p. 58 v místech současných parkovacích stáních.
Ulice Osvobození
V letošním roce jsme byli úspěšní
v žádosti o dotaci na opravu povrchů v ulici Osvobození. V této
části je v současné době starý
rozlámaný litý asfalt na betonové mazanině. V místech, kde
byla prováděna kanalizace, jsou
rýhy opraveny v minulých letech
jen betonem. Veřejnou soutěž
na zhotovitele díla vyhrála firma
SaM Děčín. Součástí díla je nový
asfaltový povrch v celé šíři od křižovatky na Děčínské až k točně
včetně obrubníků a úpravy parkovacích stání. Dotace z Ministerstva pro místní rozvoj činí cca
1 mil Kč celkové náklady téměř
2 mil. Kč. Organizaci výstavby
a dopravní obslužnost bude po
dobu stavby koordinovat zhotovitel stavby. Za dočasná dopravní
omezení se předem omlouváme.
Ulice Potoční

Pokračuje rekonstrukce zámku
I v letošním roce se podařilo získat z Ministerstva kultury ČR finanční prostředky
na další část rekonstrukce zámku v Horní Polici. Dotace v celkové výši 270 tis.
Kč bude doplněna o vlastní podíl obce.
Díky tomu lze dokončit hydroizolaci zdiva v přístupové chodbě v přízemí budovy. Tato akce bude přímo navazovat na
práce probíhající v letech 2015 a 2016, kdy
byl vně budovy a ve výstavních místnostech vybudován systém větracích kanálů
zajišťujících proudění vzduchu kolem zdiva v podlaze. Výstavní místnosti i chodba
budou tímto po letošní etapě připraveny
k aplikaci sanační omítky.

Kromě výše uvedeného bude letos směřovat do zámku další investice, a to na
tvorbu projektové dokumentace pro
statické zajištění stropů mezi 1. a 2. patrem. V rámci této fáze dojde také v řešení
akutního havarijního stavu trámu v prostoru nad přístupovým schodištěm, který
hrozí bezprostředním zřícením (v místě
masivního zatékání v minulých letech).
Celková výše vynaložených prostředků
do budovy zámku z obecního rozpočtu
by měla dle odhadů v letošním roce činit
cca 120 až 140 tis. Kč (spoluúčast dotace +
projektová dokumentace + řešení havarijního stavu trámu).
Jiří Blekta

V dubnu 2017 jsme podali žádost
o dotaci na II.etapu na nový asfaltový povrch, nové zábradlí
a opravu povrchu mostku přes
Vrbový potok. Doufejme, že naše
žádost bude úspěšná, abychom
mohli navázat na v celku povedenou úpravu v I. etapě.
Nová hasičská cisterna:
Město Žandov je od začátku
roku 2015 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. Prostřednictvím
městských/obecních samospráv
měst Reichenbach/O.L., Žandov,
Zákupy a obce Nový Oldřichov již
jsou, nebo brzo budou pořízena
nová zásahová vozidla. Žandovu
dodá nové vozidlo: Cisternovou
automobilovou stříkačku „CAS
20/4000/240-S2T“ na podvozku
4x4, firma THT Polička s.r.o., která podala do výběrového řízení
nejnižší nabídkovou cenu. Pořizovací cena vozidla činí 7,8 mil.
korun. Z této částky zaplatí 85 %
EU, 5% činí státní dotace a 10%
zaplatí město Žandov. Termín
dodání vozidla je konec srpna
2017.
Michal Beň a Zbyněk Polák

Kardinál
Dominik Duka
v Horní Polici
Rádi bychom všechny co
nejsrdečněji pozvali na

sobotu 10. června,
kdy Horní Polici navštíví pražský arcibiskup, kardinál Dominik Duka. Setkat se s ním můžeme při
mši svaté, kterou bude sloužit v našem kostele
od 16:00. Po mši svaté bude možné pana kardinála osobně pozdravit, neboť je naplánováno
i jeho krátké zdržení.  
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Pálení čarodějnic ve Velké Bukovině
30. dubna se pravidelně i ve
Velké Bukovině scházíme k tradičnímu pálení čarodějnic. Nejinak tomu bylo i letos. Začínalo se lampionovým průvodem,
kde se sešlo opravdu mnoho
krásně příšerných čarodějnic
i čarodějů. Když doputovali
až na fotbalové hřiště, zapálili místní hasiči vatru, kde se
smažila zlá bukovinská čarodějnice. Jelikož tentokrát vatru
nepřipravili místní fotbalisté
a pálila se vlastně jen hromada
chroští, kterou hasiči bohužel
přiživili jakýmsi podpalovačem, začal se k nelibosti všech
přihlížejících valit dým všech
možných barev. Ten na chvíli zahalil celé fotbalové hřiště
do mlhy a rozehnal přihlížející
do všech stran. Když už se dým

rozpustil, mohli se zase všichni
vrátit k malým ohýnkům, kde
jako každý rok jsme si mohli
upéct buřtíky, které věnoval

obecní úřad Velká Bukovina.
I přes nějaké to rozčílení, že
se tentokrát nečepovalo pivo
a nehrála kapela, se akce vy-

dařila, počasí nám přálo. Každý
by si měl uvědomit, že dříve se
prostě jen zapálil oheň, sešli se
lidé a nikdo jim nechystal žádné občerstvení, pilo a jedlo se,
co si kdo přinesl. Proto patří
obci poděkování za to, co pro
tuto akci udělala, i když se to
ne všem zdálo dostačující. Ještě možná příště může vyrazit
průvod dříve, aby se i malé
děti mohly zúčastnit průvodu.
Vždyť ještě na podzim se koná
další lampionový průvod na
oslavu Halloweenu, kdy se jde
za černočerné tmy pouze s rozsvícenými lampiony.
Všem, kteří se na akci podíleli, patří poděkování a budeme
se těšit, že si to příští rok užijeme ještě lépe než letos.
Jiřina Kavková

Pohádková cesta s Mrazíkem
Pohádková cesta s Mrazíkem proběhla v sobotu 6. května v Žandově. Vymyslet a připravit vše
bylo celkem náročné. Kdo na
Mrazíkovi byl, posoudí sám a pokud jste nemohli dorazit, tak posílám pár fotografií k podívání.
Sešel se pěkný počet, celkem 120
dětí, které navštívily: Nastěnku,
Loupežníky, Ivánka s dědečkem
Hříbečkem, Ivánka s Babou Jagou u pece, Marfušu, Mrazíka

s berlou Mrazilkou, chaloupku na
kuřích nožkách, která se i otáčela
k lesu čelem a k Ivanovi zády, živé
stromy a samozřejmě další postavy z pohádky. Pec jsme nechali
u chaty, takže si můžete vyzkoušet, jak se na lopatu sedá :-)…
Setkání s Mrazíkem bylo vydařené a výsledek úžasný. Děkuji
všem, co s akcí pomáhali a všem,
co se zúčastnili. Fotografie najdete na www.zandov.cz (kultura –
fotografie z akcí)
Dana Janďourková
Město Žandov
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Zprávy z Polzenthalu
Jak jsme minule slíbili, přinášíme
mix všemožných zpráv, které život přináší v každé době.
Za povšimnutí jistě stojí osoba
Stefana Krombholze, který byl
velice úzce spjatý s naším regionem. Byla to velice významná
osobnost, která měla přístup
i k samotnému císaři. Další články
nám ukazují, jak se lidé dovedli
bavit a užívat si všech možných
příležitostí jako jsou Velikonoce,
posvícení, poutě a za zaznamenání stál i školní výlet do Střekova. Dobový tisk také zaznamenal
církevní slavnosti. Zaznamenal
i kuriozity, jako je přistání balonu
na Bořetíně a vyznamenání včelaře ve Valteřicích. Také zavedení
elektriky na Radeč bylo pro místní
obyvatele jistě významnou událostí, která ulehčila jejich životy.
Jezvé – úmrtí učitele
školy 18. srpen 1918
Dne 10. t.m. zesnul ve věku 86
let po dlouhodobé nemoci pan
Stefan Krombholz, ředitel školy
ve výslužbě. Zesnulý pocházel ze
staré selské rodiny z Dolní Police
a působil plných 47 let jako zdatný pedagog. Jeho první působiště
byla základní škola v Novém Boru
v roce 1851, načež následující rok
byl umístěn na nadační školu Josefa Zenkera ve Valteřicích, na
které působil až do roku 1882
jako učitel, od roku 1882 do 1898
jako ředitel tohoto ústavu. Dobrou pověst tohoto ústavu nejenže
nadále udržel, nýbrž ji také svým
čilým a neúnavným působením
ještě zlepšil. Píle a nadšení v učitelském povolání byly oceněny
úřady propůjčením Zlatého záslužného kříže a čestnou medailí za 40tiletou věrnou službu.
Smuteční průvod byl projevem
důstojné úcty pedagogickému
veteránu. Kromě mnoha spolků,
ke kterým patřil jako čestný člen,
se zúčastnilo velké množství kolegů včetně pana krajského školního inspektora, císař. rady R.J.
Muschick. Velkou část tvořili také
jeho žáci, z nichž mnozí již sami
ve vysokém věku, aby přísného,
ale spravedlivého učitele doprovodili na jeho poslední cestě.
U otevřeného hrobu pronesl pan

školní direktor Schmiedt nad zesnulým dojemnou smuteční řeč.
Žandov – masopustní
rej 7. března 1922
Rej masopustního veselí uzavřel „Venkovský bál“ pořádaný
malou místní částí Kamenickou
ulicí. Měl poměrně velký počet
návštěvníků z „města“ a okolo ležících míst a dobrý průběh.
Provázen byl svobodně zvoleným místním přednostou panem
V. Vendelem, jehož originální
humor neustále udržoval na
úrovni náladu jak tanečníků, tak
netančících. Ve venkovském výčepu se podávaly ohnivé kapky
a prvotřídní cukrovinky. Potlesk
za básnický projev sklidil pan
Zoller, který neúnavně obveseloval návštěvníky svými hláškami.
Veškerá radostná zábava, která
neznala hořkost starostí, a v duchu uznání kulturní jednoty, jako
jedné z nejdůležitějších institucí
našeho národa, vynesla vlastním
úsilím 63 korun.
Valteřice – vyznamenaný
včelař 4. duben 1922
Předsedovi včelařské sekce
Heřmanice – Valteřice, panu Josefu Kriesche, rolníkovi ve Valteřicích byla výborem Německého
centrálního včelařského spolku,
společně s písemným uznáním,
předána „ Zlatá včela“ jako ocenění jeho zásluh o pozvednutí
výtěžnosti domácího včelařského
chovu a vyjádření díku a uznání
za více jak padesátiletou činnost
v představenstvu této sekce.
Dne 30. března se shromáždili členové sekce v hostinci pana
Leimera, aby slavnostně předali
zasloužilému předsedovi toto
vyznamenání. Vedoucí obchodu,
pan ředitel Schmidt, ocenil ve své
řeči činy, kterými se jmenovaný
především v této sekci vyznamenal a předal mu blahopřání členů
sekce. Zcela překvapen, poděkoval oslavenec za tuto poctu a slíbil, že bude svoje síly nadále věnovat domácímu chovu včel
Žandov – koncert jarních
písní 7. duben 1922
Pěvecký a hudební spolek
uspořádal minulou neděli večer

koncert jarních písní v sále hostince „U slunce“. Program přinesl
výběr z nevyčerpatelné studny
německých písní pro mužské
i smíšené sbory, který pohádkovým způsobem velebí kouzlo jara,
přírody a lásky. Sbory, s pečlivostí
a viditelným nadšením opakovaly
a sklidily velký potlesk. Se sbory
soutěžil také Komorní orchestr
spolku, posílený o nové zdatné
zpěváky, jehož přednes sklidil
úctyhodný úspěch. Obzvlášť dobře zvládl spolek zvolenou zpěvohru „Stará píseň“ (Das alte Lied),
od E. Mengeweina s doprovodem
orchestru, která zaujala všechny
členy a nabídla nádherně zpracované scény. Překvapivě pěkně
a s vybraným vkusem působil
oděv skupiny hezkých rybářek
a originální scénu doplnil věrně
vyobrazený rybářský cech. Herci
se své úlohy s úspěchem zhostili
a zážitek byl naplněn harmonií.
Publikum kvitovalo všechna vystoupení potleskem.
Kéž spolek zůstane věrný péči
o kulturní dědictví ve zušlechťování německé písně a hudby
a nechť je mu dosažený úspěch
pobídkou ke službě vysokým
a vznešeným cílům!
Radeč – elektrické
osvětlení 9. duben 1922
V naší obci, ležící stranou od
dopravního ruchu, je nutno o to
s větším potěšením přivítat, že
také u nás došla na řadu otázka
osvětlení a zakrátko, proslýchá
se dva měsíce, má být v naší obci
zaveden elektrický proud. O masopustním pondělí bylo založeno
družstvo pro zavedení osvětlení.
Vstoupilo do něj 67 členů.
Družstvo volí následující pány
do zastoupení: Franz Eiche jako
předsedu, Franze Nietscheho,
jako zástupce, Josefa Fiebera jako
jednatele, dále Franze Grasserta
sen. a Ritzela Storch. Dozorčí rada
se skládá z následujících pánů:
Vinzenz Pohl, předseda, Eduard
Hauptmann, zástupce, Vinzenz
Krombholz, Reinhold Samper,
Karl Werner a Josef Richter.
Realizací byla pověřena společnost Reichenberger Gesellschaft
A.E.G. Union. Přípravné práce

jsou již v proudu, různé stavební
pomůcky jsou k dispozici, něco
je ještě na cestě, takže v týdnu
po velikonocích bude zahájena
stavba. Členové již zaplatili polovinu na měřící přístroje a podíly
50 korun na jeden spouštěč. Během stavby mohou ještě vstoupit
členové do družstva za stejných
podmínek, jako jsou v současné
době. Po dokončení stavby mohou být připojení ještě dražší.
Každý začátek je těžký, ale za pár
let bude každý jistě rád, že má
doma v pohodlí světlo.
Žandov – velikonoční
neděle 25. duben 1922
O nádherném ránu velikonoční neděle vzbudil obyvatelstvo
budíček, který zahrála místní kapela. Nato velký počet slavnostně
vyzdobených velikonočních jezdců ze Žandova a okolí zaujal na
náměstí postavení. Po zanotování
nádherného chorálu „Das ist der
Tag des Herrn“ – „To je ten den
Páně“, promluvil pan V. Vendel,
ve kterém oslavil znovuzrození
přírody a krásného národního velikonočního obyčeje. Potom se vydal průvod za zvuků hudby přes
obec směrem na Horní Polici, kde
se na náměstí dostavilo duchovenstvo. Arciděkan pan W. Frind
se v projevu obrátil na velikonoční jezdce. Jeho ryzí slova udělala
na přítomné hluboký dojem a zůstanou tak všem ve stálé paměti.
Průvod se nato vydal přes Dolní
Polici a skončil v Žandově. Obyvatelstvo srdečně přivítalo tento,
již delší dobu opomíjený pěkný
německý velikonoční zvyk a vyjádřilo tak pořadatelům zvláštní
uznání. Nechť krásné a nápadité
národní zvyky, kterými německý
národ je tak bohatý, znovu ožijí
k radosti a povznesení národa
a k obnovení pocitu sounáležitosti, který na všechny snahy národa
působí plodně a požehnaně.
Žandov – poutní týden
15. červen 1922
Tento týden je naše farnost
ve znamení poutníků z širokého okolí na osmidenní pouti sv.
Antonína, jejíž počátky sahají až
k roku 1660. Tehdy bylo na přání
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Hartefels uspořádáno na den sv.
Antonína Paduánského prosebné procesí ve zdejším kostele, zasvěcenému sv. Bartoloměji, které
údajně způsobilo vyléčení nemoci. Uzdravený majitel panství přivezl z Říma papežem vysvěcenou
sochu sv. Antonína. Ke zvláštním
poutním zvykům patří „přikládání“ dětí, a u oltáře sv. Antonína
„oblékání a svlékání“ zde církevně zasnoubených, které bylo zavedeno okolo roku 1745. V roce
1682 byl kostel znesvěcen soubojem mezi Karl von Proh a Benediktem von Präschenfeld. Socha
sv. Šebestiána na náměstí připomíná zlou nákazu, které v roce
1740 podlehlo mnoho obyvatel.
Jezvé – výlet do Střekova
20. červen 1922
Školy v Jezvé podnikla 12. tohoto měsíce s oběma třídami
výlet přes Děčín do Střekova. Ve
¼ na 8 hod.ráno vezl parník skupinu žáků, ke které se připojilo
také 70 dospělých, z Horní Police do Děčína, poté v ½ na 9 pokračovala jízda do Střekova. Po
nádherném výstupu stinnou alejí
ořešáků jsme došli v 10 hodin ke
zřícenině. Děti dostaly kávu a pečivo, poté jsme si prohlédli děčínský hrad. V nádherném rytířském
sále poslouchali všichni pozorně
výklad a potěšili se na horní terase nádherným výhledem na
údolí Labe s pozadím Krušných
hor. Poté, co nás hostitel upozornil na jednotlivé komnaty
a budovy, začali jsme sestupovat.
Přes železný most jsme se v jednu hodinu dostali do Ústí, kde
jsme okružní procházkou přešli
frekventované ulice a náměstí
a dorazili k přístavišti parníku,
který nás dopravil v 4 hodiny do
Děčína – Podmokly. V zahradním
hotelu „Töpfer“ dostaly děti občerstvení a limonádu. V ½ 6 večer
jsme nastoupili cestu domů. Velkým i malým zůstanou zážitky na
pěkný výlet s jeho památkami jistě v dobré paměti.
Horní Police – poutní
týden 5. červenec 1925
Velký počet poutníků se tento
týden bude zajímat o následující
sdělení: Horní Police vděčí svému
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významu za sochu Matky Boží na
nádherně upraveném hlavním
oltáři. Podle ústního podání připlaval kdysi tento milostivý předmět po Ploučnici a vyplaval nad
lávkou na břeh, na témže místě,
kde nyní se nalézá socha P. Marie.
Po dlouhou dobu byl v 16. století
pro milostivý obraz k dispozici
pouze nevzhledný kostelík, až
za majitele panství a patrona
kostela, vévody Julia Franze von
Sachsen-Lauenburg 1688 – 1692,
byl postaven dnešní kostel s věží
a třemi kaplemi. Zbožná dcera
zakladatele,
velkovévodkyně
Toskánská, která bydlela v Zákupech a nechala z Říma mnohého
světce dovézt na hřbetě velblouda, postavila ještě dvě postranní
lodi, křížovou cestu a volně stojící
zvonici. Již v roce 1724 byl proud
poutníků už zcela silný. Během
týdne – svátku setkání Marie
s Alžbětou – bylo napočítáno
235 mší, 239 zpovědníků a 34 320
osob, které ke zpovědi přišly.
V roce 1741 bylo zaznamenáno 41
700 kajícníků. Dne 1. února 1724,
o velmi mírném zimním dni, bylo
slavnostně přeneseno tělo sv.
Kristiny ze Zákup do Horní Police. Obrovské zástupy lidí tehdy se
zpěvem a modlitbami doprovázely procesí. V roce 1731 dorazily
do Horní Police také kosti sv. Pavla a byly přeneseny litoměřickým
biskupem za asistence 82 kněží
ze zámku do poutního kostela. Právě zmiňované pozůstatky
svatých, dary papeže, spočívají
uloženy v drahocenném hedváb-

ném rouchu pod sklem, po obou
stranách hlavního oltáře. Křížové
cesty vykazují pozoruhodnosti
zázračných uzdravení, mezi nimi
na břevnu, vysoko na stěně, skupina těžkých řetězů, které měl
nosit křesťanský otrok v Alžíru.
Valteřice – den přísahy
9. červenec 1925
Věrni danému slavnostnímu
slibu otců, započal zde svátek
sv. Prokopa, den přísahy, jako
svátek dnem pracovního klidu.
Podle starého podání připomíná tento den přísahy prastaré
časy a připomíná nákazu, která
napadla dobytek v celé vesnici,
takže na straně Jezvé zůstala jen
jedna koza a na straně Police zůstalo jen jedno prase, načež pro
obě poloviny vesnice zdomácněla označení „Kozí “ a „Prasečí“
strana. Za zpěvu zbožných písní
a modliteb chodíval tedy průvod
obyvatel Kozí strany do Jezvé do
farního kostela, kde se účastnili
mše, zatímco obyvatelé druhé
poloviny vesnice směřovali na
Horní Polici. V roce 1881 následovalo konečně sjednocení obyvatelstva a od té doby šel jeden
rok průvod do Police, druhý pak
do Jezvé, takže se den sv. Prokopa střídavě slavil ve dvou různých
farních kostelích. Vepředu průvodu jde školní mládež, pak následují místní obyvatelé se dvěma
starými prapory, doprovázeni
kapelou. Odpoledne se koná
průvod okolo polí s modlitbami
a písněmi. Náklady pro oslavu
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svátku sv. Prokopa (hudba, předříkávač a slavnostní mše stálo dříve 18 zlatých) uhradí obec.
Bořetín – přistání
balonu 14. záží 1925
V neděli 9. srpna v 9 hodin
večer přistál na pozemku hostinského Franze Mattausch č. 25
balon, se kterým se vznesl pilot
balonu P. Schuster z Drážďan.
Balon byl vypuštěn v 7 hodin na
letní slavnosti na lesním zámečku
v Drážďanech po zaznamenání
304 připojených pohlednic. Výška
balonu je 4 metry, 3 centimetry,
průměr 2 metry. Balon je uschován pro zájemce o prohlídku
v hostinci pana Mattausche. Pohlednice v počtu 304 ks byly odeslány příjemcům.
Stružnice – Velká slavnost
posvícení 15. listopad 1925
Tedy buďte solidární, přátelé
posvícení zblízka i zdáli, a dostavte se přesně k posvícení ve
Stružnici. Omluva neúčasti neexistuje. Nedostavení se bude
přísně potrestáno. A posvícení,
které stojí za zhlédnutí, se tentokrát uskuteční. O to se postaral
zdejší mládežnický spolek, který
vedle pietního uctění památky
zemřelých a položení věnce u památníku bojovníků, zahrnul do
svátečního programu veškerá obveselení při posvícení. Zlatý hřeb
programu se uskuteční v pondělí
dopoledne. Velmi veselo bude na
originální buršácké svatbě, která
bude zahájena v pondělí odpoledne o ½ 3. V neděli bude posvícení zahájeno budíčkem, odpoledne a večer se bude tančit.
Odchod v půl 3 od hostince Puhlových. Posvícení bude zakončeno v úterý odpoledne setnutím
kohouta* a večer besedou. Jako
milé hosty očekáváme tentokrát
všechny přátelé a známé z okolí
a z Lípy. Objednejme jen pěkné
počasí, o to ostatní se postará
pořadatelský výbor.
(*starodávný obyčej, kdy se na návsi setnula kohoutovi hlava šavlí
a tím byl ukončen masopustní rej)

Fletcher Petr
(www.struznice-jezve.cz)
Slavíková Zděna (Havl. Brod)
Řezáč Roman (Dolní Police)
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Z kroniky obce
Obec Velká Bukovina má od
1. ledna 2015 nového kronikáře
Jaroslava Pokorného mladšího,
který převzal kroniku po svém
otci, jenž ji vedl 35 let. S loňským
dokončením dalšího svazku kroniky, obsahujícím zápisy od roku
1991, přišel nápad předložit občanům výtah z kroniky uplynulého čtvrtstoletí.
Začínáme rokem 1991. Je uveden statistikou, že je zde přihlášeno 420 občanů. Ve Velké Bukovině 276, v Malé Bukovině 122
a v Karlovce 22 občanů. První
písemná zmínka o Malé Bukovině byla z roku 1393, o Velké Bukovině z roku 1454 a o Karlovce
z roku 1833. Karlovka se do roku
1950 jmenovala Karlovo údolí.
Kostel sv. Václava v Malé Bukovině pochází z roku 1723. Soustrojí jeho věžních hodin opravil
v roce 1952 pan Blahomír Jiroudek, takže hodiny ještě v roce
1955 ohlašovaly čas i zvukem.
Počasí začalo novoročním
lednovým oteplením až na
+10°C, první sníh napadl 21.
ledna a koncem ledna začalo mrznout, což trvalo po celý
únor a teploty klesly až k -18°C,
přičemž padal krásný prašan.
I zbytek roku probíhal normálně, tedy s počasím, na jaké byli
tehdy lidé zvyklí. O prázdninách
až +32°C, pak babí léto, krásný
podzim s listopadovým dušičkovým počasím. Zkrátka rok jak
má být.
Starostou obce byl v té době
Ing. Rudolf Drnec. V budově
obecního úřadu byla pošta,
knihovna, dětská poradna a kadeřnictví. V březnu se zde otevřel KONZUM zemědělského
družstva, což byl druhý obchod
po „Jednotě“. V létě se budova úřadu dočkala nové fasády.
Koncem roku pak další obchod
DEMVY otevřela paní Jitka
Havlíková, rozená Zemanová,
v domě svých rodičů na návsi.
Došlo k obnovení „Sboru
dobrovolných hasičů“ s 98 členy, s předsedou Václavem Von-

druškou st. a velitelem devítičlenného družstva Stanislavem
Švejdou. Hasiči prováděli pravidelné preventivní prohlídky komínů a podíleli se na organizaci
společenských akcí v obci. Také
fotbalisté kromě svých soutěžních zápasů a utkání Staré gardy pomáhali obci s karnevaly,
dětskými dny, zábavami či brigádami. Na zakončení fotbalového roku připravily paní Anna
Blažková a Olina Boháčová
k dobré chuti berana.
Nejvýznamnější hybnou silou v obci bylo tehdy JZD. Jednotné zemědělské družstvo při
své prosincové výroční členské
schůzi na sále hospody „ U Karbouse“ konstatovalo, že má 178
členů, přítomno bylo 148. Sklizeň obilí klesla oproti předchozím rokům na 3,9 tuny/hektaru,
úroda brambor 15,6 tuny/ha.
Rostlinná výroba byla ve ztrátě
i díky nesklizeným 6 hektarům
řepy (poškozena mrazem) nebo
zplesnivění 35 tun hořčičného
semene. Také v živočišné výrobě se nedařilo, tržby klesly
o více než třetinu. Přidružené
Dřevovýrobě klesl zisk o 15 %.
Přidružená Elektrovýroba byla
stěhována z Benešova do Děčína a tam se rekonstruovaly
budovy, takže zisk klesl na polovinu. Na rekonstrukci těchto

budov pracovala družstevní stavební četa, jejíž největší zakázkou byla stavba vlastního Masokombinátu ve Starém Šachově
z bývalé zelárny. Zde 10. prosince 1991 začala zkušební výroba
uzenin (vinné klobásy, salámy,
tlačenky) s dodávkami na předvánoční trh v Děčíně – Libverdě.
Dále družstvo vyrábělo provazy (dlouhé až 40 m) a šilo
rukavice, kovalo věšáky nebo
svícny do Belgie a Portugalska. Traktoristé v zimě vyráběli palety pro SETUZU Ústí nad
Labem nebo přepravní vozíky
pro mladoboleslavský podnik
ŠKODA. Tržby v přidružené Kovovýrobě v Benešově vzrostly
o 35%. I nově instalovaný katr
hospodařil se ziskem. Restaurace „Holubárna“ v Benešově nad
Ploučnicí byl prodána podnikateli Bašistovi.
Družstevníci se obávali o svou
budoucnost, mluvilo se o transformaci, jejímž cílem má být snížení nákladů a zvýšení efektivity, a to pronajímáním objektů,
strojů a zařízení družstevníkům.
Ve zkratce: V lednu oslavil
pan František Zeman st. své šedesátiny a zasloužený odchod
do důchodu posezením v pohostinství, na které pozval spo-

lupracovníky z dílen i vedení.
V únoru pořádali v restauraci
„U Šeredy“ v Malé Bukovině naproti kostelu chovatelé poštovních holubů svou výroční schůzi. V květnu začala paní Irena
Čerychová pronajímat pokoje
turistům. V červnu byly za přispění občanů vybudovány nové
mostky přes potok k Samcům
a k Horáčkům.
Došlo k výraznému nárůstu
cen základních potravin: chléb
9,60 Kčs, máslo 19,-Kčs, pivo 10°
4,60 Kčs. V září byl uzavřen obchod „Jednota“ na návsi. Koncem září uspořádala Osvětová
beseda zdařilou taneční zábavu
s plně obsazeným sálem, přestože vstupné bylo tehdy poprvé
stanoveno na nebývale vysokých
20,- Kčs. Na podzim byl vybudován nový vodovod od Mateřské
školky k „Cihelně“ (katastr Žandov). Připomeňme si, že v sušárnách a pecích bývalé cihelny
byla za druhé světové války v letech 1939 až 1945 skladována vojenská munice. V říjnu koupil od
obce budovu kulturního domu
s hospodou pan Zdeněk Kadlec.
V roce 1991 se v těchto obcích
narodilo 5 dětí, zemřelo 5 spoluobčanů a 5 párů vstoupilo do
svazku manželského.
Jaroslav Pokorný, kronikář
obce Velká Bukovina
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MŠ Horní Police
Vážení čtenáři, vážení rodiče,
na základě vyhlášeného konkurzu na funkci ředitele MŠ
Horní Police Vás informujeme
o jmenování nové paní ředitelky do funkce. Paní Holovská má
dlouholetou zkušenost s pedagogickou praxí jako učitelka
v mateřské škole i s vedením
příspěvkové organizace jako zástupce ředitele. Za zřizovatele
přejeme šťastný rozjezd, mnoho
úspěchů a hlavně pevné nervy!
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Společenská

kronika

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

60 let

Liškařová Jarmila, Přívratská
Věra, Laipold Vlastimil, Kliment Jaromír, Veselý Bohuslav, Vohlídal Jan, Flusková
Zdeňka, Šestáková Jana, Kneifl Pavel, Ivaničová Alena, Drncová Eva, Panochová Zdenka,
Hammerová Věra, Wehle
Rudolf, Kubaš René, Šrámek
Jaroslav

65 let

Klimešová Božena, Kaňka
Vlastimil, Čulík Jaroslav, Kušnieriková Věra, Polanecká
Anna, Nováček Bohumil, Havlas Vladimír, Hamr Bohuslav
Podrabský Jiří, Pinc Josef, Černý Jaroslav, Kozlíková Zdeňka
Krchová Kolínská Anna, Horáček Václav, Jančí Ivona, Šámalová Jana, Blažková Marie,
Jirsa Jiří, Benda Václav

70 let

Polák Václav, Jánošíková Jaroslava, Markovská Iva, Jenčková Jitka, Kindl Václav, Švejda Stanislav, Nedvěd Milan,
Šimek František, Krobathová
Zdeňka, Poláková Vladěna,
Glaser Jaroslav, Mouchová
Marie, Vavroušek Václav, Ryšavý Josef

75 let

Broschová Ladislava, Koubová
Danuše, Pecková Emilie, Woller Petr, Saidl Karel, Váchová
Jarmila, Šeborová Růžena, Vyhlasová Jana

80 let

Dušková Anna, Merxbauerová Květoslava, Tomšíčková
Jiřina, Bernášek Vít, Vyhlas
Václav

85 let

Kočí František, Janušková Jaroslava, Bartáková Olga, Popová Drahoslava

OMLUVA:
Chtěl bych se touto cestou omluvit
panu Ladislavu Kindlovi a dodatečně
mu popřát mnoho úspěchů a zdraví
do dalších let. V minulém čísle Regionálního zpravodaje došlo nedopatřením k záměně křestních jmen
a místo Ladislavovi jsme k 60. narozeninám popřáli Václavu Kindlovi,
který své jubileum oslavil až v tomto
čtvrtletí.
Roman Vojta
Obecní úřad Velká Bukovina

Známé termíny akcí ve Stružnici:
• Vítání občánků – čtvrtek 1. června
• Dětský den – neděle 4. června
• Koncert Hop Trop – sobota 17. června
• Turnaj fotbal. přípravek – sobota 24. června
• Vavřinecká pouť – sobota 5. srpna
• 3. Stružnický kocour – sobota 19. srpna
• Stružnická neckyáda – sobota 19. srpna
• Pohádkový les – sobota 9. září
• Soutěž v požárním útoku – sobota 16. září
• Koncert festivalu Lípa Musica – čtvrtek 28. září
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Projekt Obec
Občanům
umožní ušetřit občanům
Žandova na
energiích
v průměru
5250 Kč ročně

Občané
Žandova
se
nyní mohou připojit k více
než 68 000 domácnostem
a 570 obcím po celé České republice využívajících výhod
úspěšného celorepublikového
projektu s názvem Obec občanům.
Projekt si klade za cíl vytvářet obcím a domácnostem volné finanční prostředky, které
umožní zlepšovat prostředí
v obcích a městských částech.
Mezi obce, které se již do
projektu zapojily, patří Česká
Kamenice, Vilémov, Jablonné
v Podještědí, Chlumec a mnohé další. V první fázi se projekt
soustředí na vytváření volných
prostředků obcím a občanům
prostřednictvím snižování výdajů za zemní plyn a elektřinu.
Zapojené domácnosti v minulých letech průměrně ušetřily
na energiích 5 250 Kč ročně.
Celý proces realizace úspory
je navíc zcela jednoduchý, jelikož veškerý administrativní
a klientský servis vyřizuje partner projektu společnost Terra
Group, která je zároveň garantem kvality projektu.
ZAPOJTE SE A ZÍSKEJTE
VÝHODNĚJŠÍ ENERGIE
Občané Žandova se mohou
zapojit a ušetřit v průměru
5 250 Kč. Přihlášku pro domácnosti můžete vyplnit na webu
www.zandov.obecobcanum.
cz nebo telefonicky s koordinátorkou projektu Alenou Roušalovou na tel. čísle:
731 119 616.

K. Schwarzenberg navštíví H. Polici
Letos se již po deváté koná dne 9. června 2017 celorepubliková akce s názvem Noc kostelů. Také v letošním roce se do této akce zapojí farnost Horní Police a Jezvé. Zejm. v Horní Polici jde o akci se zvláštním
přívlastkem, neboť cca měsíc po jejím skončení bude kostel díky plánované rekonstrukci a získané dotaci
z IROP na dlouhou dobu uzavřen (cca 3 roky).
V jezveckém kostele začíná program v 18:00 přivítáním a následnou komentovanou prohlídkou kostela
(Mgr. Jana Kurešová z Národního památkového ústavu). Akce večera budou dále pokračovat v Horní Polici
(začínáme v 19:30) a vyvrcholí ve 22:30 přednáškou poslance PSP ČR pana Karla Schwarzenberga na téma
Evropan. Kromě této přednášky bude možné také navštívit komentovanou prohlídku kostela z úst odborníka a skvělého vypravěče pana Ing. Petra Macka z Univerzity Karlovy v Praze (20:40). Detailní program Noci
kostelů lze nalézt na plakátech a nebo na stránkách www.nockostelu.cz.
Jiří Blekta
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Pomozte nám pomáhat – stačí třidit odpad
Vážení spoluobčané, rádi
bychom Vás informovali o stávající spolupráci mezi Městem
Žandov a společností Dimatex.
Spolupracujeme již od roku
2014. Sběrné kontejnery firmy
Dimatex jsou určeny k druhot-

nému využití textilních materiálů s pozitivním vlivem na životní prostředí. Třídění textilu
je jednou z cest, jak dosáhnout
požadovanou úroveň 50 % recyklace komunálního odpadu
v roce 2020. Firma Dimatex je

držitelem certifikátu ČSN EN ISO
9001:2009. Svoz nádob na textil
optimalizuje inteligentní informační systém a NFC chipy. Tím
se šetří životní prostředí a náklady společnosti. Zároveň je přehled o situaci v terénu a vyhodnocení zaplněnosti kontejnerů.
Ve Stráži nad Nisou společnost
provozuje novou třídící linku.
Dimatex pomáhá neziskovým
organizacím, a to nejen materiálně, ale také finančně. V sídle
firmy ve Stráži nad Nisou provozuje mimo jiné vlastní charitativní šatník, díky němuž může kdykoliv poskytnout ošacení lidem
v nouzi. Společnost Dimatex
podpořila v roce 2015 neziskové
organizace v rámci oboustranné
spolupráce částkou přesahující 1.750.000 Kč. Spolupracuje
mimo jiné s Diecézní charitou
Litoměřice.
Co patří do sběrného
kontejneru:
Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy
a deky) zabalený v zavázaných

(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) nositelné boty
a hračky.
Co nepatří do sběrného
kontejneru:
Znečištěný nebo mokrý textil,
matrace, molitan, koberce, tašky, ústřižky látek, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Kontakt a profil společnosti:
www.recyklace-textilu.cz.,Facebook – Recyklace textilu.
Rádi bychom Vám představili
video: Cesta textilního odpadu.
www.youtube.com/Cesta textilního odpadu
Ve městě Žandově máme umístěny celkem 3 kontejnery (viz
foto) na Děčínské ulici, v ulici
Volfartické u bytovek OSBD
a v ulice pod Dubovkou. Za rok
2016 bylo vytříděno 4,3 t využitelného textilu.
Děkujeme vám, že nám
pomáháte pomáhat.

Český hydrometeorologický ústav hledá

pozorovatele srážkoměrné stanice
v Žandově nebo v Horní Polici.
Pozorovatel má povinnost denně v 07 hod. SEČ změřit množství srážek (v zimě ještě výšku
sněhové pokrývky) a v průběhu dne zaznamenávat význačné atmosférické jevy
(např. mlhu, bouřku, námrazu,….). Naměřené a napozorované údaje zapíše pozorovatel
do deníku a po ukončení měsíce odešle formou výkazu do ČHMÚ v Ústí nad Labem.
Předpokladem pro zřízení meteorologické stanice je vhodný pozemek (stačí malá zahrádka
u rodinného domu, která není zastíněna stromy, pro umístění srážkoměru),
pečlivost a celoroční přítomnost pozorovatele (možný zástupce).
Tato pozorovatelská činnost je odměňována částkou 4 500 Kč btto/rok
a je vhodná zejména pro důchodce nebo pracující, kteří vykonávají svou činnost z domova.
Zájemci, obraťte se na paní Schmiedovou (tel.: 472 706 028, e-mail: schmiedova@chmi.cz)
nebo Ing. Richterovou (tel.: 472 706 021, e–mail: dasar@chmi.cz).
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Jitka Molavcová
a Alfred Strejček
v Horní Polici!
Vážení čtenáři Regionálního zpravodaje,
rádi bychom vás touto cestou
pozvali na představení

Oráč a smrt,
které se uskuteční v hornopolickém kostele

v neděli 9. července v 16:30.
Půjde nejspíše o poslední možnost
vidět náš kostel před uzavřením
a následnou tři roky trvající rekonstrukcí.
Hra Oráč a smrt je inscenována na motivy
hry Oráč z Čech, která byla sepsána
roku 1401 Janem ze Žatce a Teplé.
Jiří Blekta

Ze života města a obcí
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Ochrana zvířat při sklizni a sečích
K ČEMU SLOUŽÍ?
Webový portál senosec.czu.cz
je komunikačním nástrojem pro
nahlašování sečení ze strany zemědělců a plánování preventivní
a jiných aktivit ze strany myslivců.
Komunikace probíhá pomocí SMS
zpráv. Spolupráce se také mohou
účastnit dobrovolníci, vždy ale
jen pod dohledem myslivce.
JAK JE MOŽNÉ SE PŘIDAT?
Registrovat se může každý,
v roli, která mu přísluší – myslivec
při registraci vyplňuje svůj myslivecký spolek, zemědělec svůj
podnik, dobrovolník své okresy
zájmu. Před logováním a užíváním portálu je nutné registraci ověřit, tzn. zadat kód, který
přijde registrovanému na email
a na telefon.
JAK SE PORTÁL UŽÍVÁ?
Myslivec na nahlášeném místě
sečení naplánuje preventivní aktivity – vždy si vybírá, zda se akce
mohou zúčastnit dobrovolníci,
jaké aktivity se budou provádět,
navrhuje přibližné datum a čas.
Zemědělec v předstihu plánuje
sečení – datum a čas jsou orientační, vždy je možné je změnit
a upřesnit. Při změně termínu
sečení nebo preventivních akcí
jsou vždy pomocí SMS zpráv informováni ostatní účastníci, tj.
myslivci, případně dobrovolníci.
Zasílání SMS zpráv o změně termínu a času je automatické.
PROČ PORTÁL POUŽÍVAT?
V portálu do mapy ČR je možné
zanášet nejen místa a data sečení a preventivních akcí, ale také
nálezy živé či uhynulé zvěře.
Přínosem portálu je nejen
efektivnější komunikace při prevenci a ochraně zvěře při jarní
senoseči a další sklizni, ale také
sběr dat o akcích a nálezech, které mohou podpořit hospodaření
jednotlivých spolků v krajině.
V případě zájmu, je možné portál
také rozšířit o nové funkce, které
by myslivecké spolky nebo zemědělské podniky uvítaly a rády používaly. Neváhejte a přidejte se.
Další informace naleznete na:

SENOSEC.CZU.CZ

2/2017
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Informace z obecního úřadu ve Stružnici
Kompostéry
Na posledním jednání svazku obcí Peklo 18. května v Kvítkově se m. j. – po úspěšném přiznání dotace Státním fondem
životního prostředí ČR ve výši
3 810 048 Kč - projednával další
postup pro získání kompostérů
pro ty obce svazku, které se do
společného projektu zapojily.
V nejbližší době bude vypsáno
výběrové řízení na dodavatele,
předpokládají se dodávky na
podzim t. r. Podle rozhodnutí
zastupitelstev bude míra spoluúčasti žadatelů v různých obcích různá, ve Stružnici nulová.
Po dobu udržitelnosti projektu
kompostéry zůstávají v majetku obcí, po skončení budou
převedeny na občany.
Jednání o opatřeních proti důsledkům přívalových
dešťů v Jezvém
V úterý 27. května na OÚ
Stružnice za účasti zastupitelů
obce, státních orgánů a dalších
pozvaných projektant Ing. Jakub Jirák prezentoval první variantu studie úprav území pod
Kozlem a kolem Ortlesu, které
by měly výrazně omezit (zabránit zcela nelze nikdy a nikde)
následky přívalových dešťů
v této lokalitě. Po dopracování
v nejbližších týdnech bude projekt projednán v zastupitelstvu
a příslušných výborech zastupitelstva a rozeslán k připomínkování státním orgánům. Stu-

die je financována organizací
Člověk v tísni, na základě předchozí spolupráce této organizace s obcí při a po povodních
v roce 2010.
Pracovníci na veřejně prospěšné službě
I v roce 2017 využívá obec pro
údržbu majetku nezaměstnané, které obci k výkonu veřejně
prospěšné služby poskytuje a financuje úřad práce. V současnosti jich Stružnice využívá 10
(ještě před dvěma lety jsme jich
měli dvojnásobek), od 1. června
by počet měl vzrůst o další dva.
Kromě údržby obecní zeleně,
sběru odpadků po některých
našich spoluobčanech, zimního i letního úklidu komunikací
a chodníků provádějí tito pracovníci obce také drobné výspravy místních komunikací.

Výstavba nové lávky přes
Ploučnici
Na konci května dodavatel akce firma Trial dokončuje
betonáž pilířů, byly zahájeny
úpravy terénu. Dodavatel ocelových konstrukcí naváží jednotlivá pole inundační lávky
a pokračuje ve výrobě zavěšené části lávky. Na posledním
kontrolním dni 26. 5. se m. j.
řešilo zabudování osvětlení do

madla lávky. Na snímku z 12.
května t. r. stavební dozor Ing.
Hájková, místostarostka paní
Bělová a ředitel firmy Trial
Ing. Jícha při kontrole výroby
ocelové konstrukce lávky ve
výrobní hale subdodavatele
OK-BE spol. s r. o. ve středočeských Dublovicích.
Jan Mečíř,
starosta Stružnice

Měření hlučnosti
tichého asfaltu
Díky nutné kolaudaci nově položeného tichého asfaltu proběhlo ve
dnech 17. 5. a 18. 5. nové 24 hodinové měření hladiny hluku v Horní Polici. Výsledky nebyly ještě v době uzávěrky tohoto zpravodaje známy.
Jakmile budou k dispozici, budeme vás o nich informovat.
Jiří Blekta
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Zahradní slavnost ke Dni matek
V úterý 16. 5. 2017 se v odpoledních hodinách konala
Zahradní slavnost pro maminky a všechny přátelé školky.
Paní učitelky společně s dětmi
vyzdobily zahradu balónky,
girlandami a nachystaly dárečky pro maminky. Děti pekly,
malovaly, vyráběly dárečky,
pro potěšení svých maminek.
Počasí se vydařilo a tak jsme

si společně s rodiči mohli užít
krásné odpoledne. Děti si se
svými učitelkami připravily pestrá vystoupení, která jak už to
tak bývá, vesele doplnily svými
úsměvy a máváním na rodiče.
Děti se představily jako tanečníci mezi kapkami deště, zpěváci a recitátoři.
Tyto okamžiky jsou pro nás
velice vzácné. Můžeme vidět

naše děti, co všechno se dokáží naučit a je to pro nás velmi
milý pocit, který zahřeje jako
nic jiného.
Opečené buřtíky a občerstvení u našich kuchařek bylo
velkým bonusem a my jim za
to velmi děkujeme.
Jsem velmi ráda za spolupráci rodičů s mateřskou školou.
Spokojenost Vaše a Vašich dětí

je pro nás prioritou, proto rozzářené, šťastné dětské oči, jsou
pro nás tou největší odměnou.
Ráda bych Vás pozvala na
další vystoupení našich dětí
a to 10. 6. 2017 na Svatoantonínské pouti a 14. 6. 2017 od
16 h na Akademii MŠ, která se
bude konat v Koruně.
Markéta Neumanová

Návštěva lesní obory
Na první jarní výlet se celá naše
školka velice těšila. Sluníčko
svítilo, nebe bylo bez mráčků
a my jsme se vypravili velkým
autobusem do Holan, do obory
Vřísek. Tato obora patří k nejstarším oborám v České republice a jsou zde chováni mufloni
a vzácné kozy bezoárové. Měli
jsme štěstí, že jsme si domluvili
návštěvu předem, protože do
této obory se noha smrtelníka
dostane pouze jednou do roka.
Byl to krásný les, jako z pohádky. Jen Karkulku s vlkem jsme
tu nepotkali. Za to jsme viděli
ztepilé stromy, kvetoucí keře
a léčivé bylinky, na zemi šustící
listí a spoustu krmelců a ptačích
budek.
V oboře na nás už čekal sympatický lesník s neméně sympatickou paní lesníkovou. Děti
jsme si rozdělili na dvě skupinky
a vydali se na cestu k loveckému zámečku. Cestou jsme plnili
připravené úkoly. Pozorovali
jsme přírodu, poslouchali ptáčky, poznávali přírodniny. Na

zemi v listí jsme objevili jelení,
srnčí a dančí parohy, na paloučku jsme se naučili novou hru
„Na lišku a liščátka“. A protože
se v lese umíme náležitě chovat
a dokázali jsme být potichu, vi-

děli jsme vzácné kozy z opravdu
krátké vzdálenosti. U loveckého
zámečku jsme si prohlédli „kozí
porodnici“ (ohrady s kozími
maminkami a malými mláďátky), nasvačili se a nabrali síly

na cestu zpět k autobusu. Pro
naše nejmenší dvouleté děti to
nebyla cesta zrovna nejkratší.
Pochopitelně si zaslouží velkou pochvalu, protože šlapaly
úžasně. Ovšem nejkrásnějším
momentem celé výpravy bylo
pro naše děti setkání s roztomilým mládětem kozy bezoárové,
jménem „Burák“. Kůzle mezi
námi běhalo jako pejsek, nechalo se hladit, vesele poskakovalo
a chtělo si s dětmi hrát „Berany,
berany, duc!“. Vůbec se nám od
něj nechtělo odejít. Ale protože
nám naše bříška začala připomínat, že je čas k obědu, museli
jsme se vrátit do školky.
Za tyto nevšední zážitky vděčíme především pánům myslivcům Pernicovi a Bartošovi,
kteří nám tento výlet zajistili, za
což jim tímto velice děkujeme.
A pokud chcete tip na hezký výlet, zjistěte si, který den v roce
je brána do obory Vřísek pro
veřejnost otevřená a určitě ji
navštivte.
Kolektiv MŠ Stružnice

Školství
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Hornopolická sportovní reprezentace
Dne 11. 5. 2017 se žáci a žákyně osmého a deváté ročníku již po čtvrté zúčastnili atletického Poháru rozhlasu v Jablonném v Podještědí.
Opět soupeřili s žáky českolipských sportovních
a městských škol v základních atletických disciplínách jako je běh na 60 a 1500 m, skok daleký
a vysoký, vrh koulí a štafeta 4 x 60 m. Naši žáci
a především žákyně v tomto soupeření obstáli
jak svým zaujetí a nasazením, tak i svými výkony. Především výkon Michaely Antonínové ve
vrhu koulí znamenal úžasné celkové 8. místo.
Do příštího ročníku si tedy všichni berou především odhodlání ke zlepšení svých výkonů a také
chuť znovu poměřit své síly s trénovanými „profesionály“.
Mgr. Jan Kacafírek

Úspěch na poli vědy v Horní Polici
Od ledna 2017 se tým Atomic
Unicorns sestávající z žáků třídy VIII.A naší školy účastnil

mezinárodní fyzikální soutěže
Pohár vědy. Barbora Hanzličková, Tereza Rybínová, Eliška

Nosková a Adam Černý postupně prošli v národní části
řešením čtyř korespondenčních kol, na jejichž vypracování
měli vždy jeden měsíc. Úkoly
se vždy sestávaly ze tří částí:
kreativity, kde postupně tvořili týmové logo, erb, krabičku
kosmonauta, návrh pokusu pro
mezinárodní finále, teorie, kde
se zodpovídaly otázky z různých oborů fyziky, a také praxe, kde si dle zadaného tématu
žáci vymýšleli vlastní pokusy
a měření, která i provedli, zaznamenali a zpracovali zprávu.
V řešení byl náš tým tak zdat-

Žandovský skřivánek
Snad již od nepaměti probíhá každoročně v naší škole
jarní soutěž ve zpěvu s názvem
Žandovský skřivánek. Letošní
ročník byl velmi úspěšný. Děti
se představily jak s lidovkami,
tak s písničkami od známých
autorů, jakými jsou Zdeněk
Svěrák a Jaroslav Uhlíř. Celá
škola byla v napětí, který z interpretů vyhraje. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích – mladší
a starší žáci. Zazněly písničky
Ach synku, synku, Beskyde,
Beskyde, Kdyby tady byla taková panenka a spousta dalších.
Největší úspěch, kdy se i obecenstvo přidalo a paní učitelky

uznale pokyvovaly hlavami,
sklidily hity Straka a Datel v podání Káji Pekárkové a Tomáše
Samce. Spolužáci je podpořili
sborovým zpěvem a tak se naši
sólisté mohli cítit opravdovými
hvězdami…..vždyť kdo z profesionálních zpěváků má za sebou takřka stočlenný sbor?
Popisek k fotce: Ve 2. kategorii se z 1. místa radoval Tomáš Samec, na 2. místě byla
Karolína Pekárková a 3. místo
vyzpívala Magdalena Bažantová s písničkou Rampouch.
Mgr. Kamila Nacházelová
ZŠ Žandov

ný, že dokázal ve své věkové
kategorii, 2. stupeň základních
škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, vybojovat
1. místo v České republice při
konkurenci necelých 400 škol.
Tímto úspěchem si zároveň zajistil spolu s dalšími pěti týmy
v pořadí právo reprezentovat
naši republiku v třídenním mezinárodním finále konaném
v Nymburce. Konkurenci jim
budou tvořit týmy z Německa,
Slovenska, Turecka, Belgie, Alžíru, Iránu a dalších zemí. Držme jim palce.
Mgr. Jan Kacafírek
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Kukátko do družiny při MŠ v Horní Polici
Pojďte s námi, milí spoluobčané, nakouknout do života
hornopolické školní družinky.
Naše kukátko vám představí
družinkové jarní aktivity.

1. Jaro v Horní Polici jsme
s dětmi přivítali 21. března 2017
vhozením společně vyrobené
Morany ze starého mostu do
řeky Ploučnice. Děti odplouvající symbol zimy vůbec nelitovaly
a s chutí vyzdobily most veselými kresbami sluníček a jarních
květin.
2.

Naše družinka ani nezapomněla na měsíc březen – měsíc
knihy. Navštívili jsme hned dvě
knihovny - Místní knihovnu
v Horní Polici a školní knihovnu
v základní škole na kopci. Místní knihovnu dětem představila
paní Roudenská, která nám vysvětlila, za jakých podmínek si
zde můžeme vypůjčovat knížky.
Školní knihovnou nás zasvěceně
provedla paní učitelka Adamčíková. Tímto chceme moc poděkovat za hezká odpoledne.
3. V pátek 17. března odpoledne jsme se společně vydali vlakem na exkurzi do železničního
depa v České Lípě. Kluci a holky

si prohlédli staré parní lokomotivy, svezli se historickým vláčkem Hurvínkem a posunovací
mašinou Adélkou. Zaměstnanci
depa nám ukázali krásný model miniaturní železnice, která
nadchla všechny děti. Pro velký
úspěch u dětí tuto akci v příštím
školním roce rádi zopakujeme.

4. V průběhu jara jsme dvakrát

byli s dětmi cvičit ve školní tělocvičně, za což děkujeme základní škole, která nám prostor tělocvičny poskytla. Poprvé si žáci
a žákyně v tělocvičně zahráli pohybovou hru Člověče, nezlob se,
do které nás zasvětila paní učitelka Doležálková. Náplní druhého odpoledne byly pohybové
hry a soutěže. Byla velká škoda,
že byl o tuto akci ze strany dětí
malý zájem (nízká účast).

5. S přednáškou o psích kama-

rádech k nám zavítali na konci
dubna kynologové z Děčína.
Dětem přitažlivým vyprávěním
přiblížili povahu psa a základy
toho, jak se ke psům chovat.
K tomuto účelu dětem předvedli velmi netradiční psí doprovod – rotvajlera, miniaturního
bulteriéra a beaucerona. Děti

byly báječným publikem, téměř
okamžitě se do přednášky zapojily, přednesly vlastní dotazy
a dostaly pár rad a ponaučení.
Na závěr cvičitel pan Neuman
předvedl se psy ukázku výcviku.
Děti následně dostaly možnost
vyzkoušet si se psy vše, co během přednášky slyšely a viděly.

Nadšení bylo obrovské. Jak ze
strany dětí, tak ze strany paní
učitelek. Děkujeme děčínským
cvičitelům psů za báječnou spolupráci.
Za školní družinu
P. Potenská,
P. Hlavničková
a L. Neumanová

Jarní zprávičky z hornopolické mateřinky
Dětství je nádherné období
plné nečekaných překvapení,
nekonečných her a tajuplných
situací. Rozpomeňte se s námi
na školková léta plná nezapomenutelných zážitků, nevšedních
událostí a láskyplných pohlazení.
Takhle si užívaly školku během
jarních měsíců děti v Horní Polici.
Na konci února – 28. 2. 2017
– jsme pořádali v mateřské škole „Den otevřených dveří“. Na
programu byly ukázky výchovně vzdělávací práce od našich
nejmenších až po nejstarší děti.
Malí zahráli přítomným lidovou
pohádku, velcí pak předvedli
ranní cvičení a výtvarné tvoření.
Vše připravit dalo hodně práce,
dětem i učitelkám, a tak byla
velká škoda, že milých návštěv-

níků bylo jen poskrovnu. V měsíci dubnu jsme se s nejstaršími
dětmi z naší školky vypravili do
Dětské nemocnice v České Lípě.
Zúčastnili jsme se vzdělávacího
programu „Co se stane, když…“
Cílem akce bylo seznámit děti
s prostředím nemocnice a poukázat na různá nebezpečí kolem

nás, která děti ohrožují a mohou
je do nemocničního prostředí
dovést. Programem děti poutavě
provedla paní učitelka Houdová,
za což jí patří velké poděkování.
Od března do dubna děti
ze třídy Čmeláků absolvovaly
plavecký výcvik v českolipském
bazénu. V deseti lekcích se děti

seznamovaly s vodou, naučily
se jí nebát, umí splývat, potápět
se, plavat s pomůckami a některé i bez pomůcek. Odměnou na
závěr kurzu bylo pro každé dítě
mokré vysvědčení, které jim ve
školce předal sám vodník.
V průběhu jara jsme pro děti
ve spolupráci s českolipským
Domem dětí a mládeže Libertin
uspořádali tři setkání se zvířátky
– pan Benedek do školky dětem
přivezl hady, plazy, pavouky,
chlupáče - dětem pěkně povyprávěl o jejich způsobu života. Každý si mohl zvířátko prohlédnout
a kdo chtěl i pohladit, odvážlivci
též pochovat. Tato setkání s neobvyklými zvířátky se stala pro
děti zdrojem hlubokých zážitků.
Za mateřskou školu
V. Kušnieriková a D. Bílková

-18-

Školství

2/2017

5. ročník recitační soutěže Stružnický verš
„Bylo ráno a byl čtvrtek, jaký
krásný den…“ Nastal dlouho
očekávaný den D, na který se
děti z mateřské školy ve Stružnici těšily a pilně připravovaly.
Den, kdy maminkám, tatínkům,
babičkám, dědečkům a svým
kamarádům budou přednášet básničky a říkanky, které si
s maminkami vybraly a spolu
s paními učitelkami procvičovaly.
Úkol to byl nelehký. Vystoupit před tolika lidmi a porotou,
která pečlivě naslouchala dětským hláskům. Nejmenší děti
„Broučkové“ i starší děti „Motýlci“, zvládly vše na jedničku
a vždy s obrovským potleskem.

Po vystoupení na všechny čekalo občerstvení, které připravil kuchař Jiřík a po kterém se
jen zaprášilo. Pak následovalo
vyhlášení výsledků. Všechny
děti dostaly za svá vystoupení zaslouženou odměnu – diplom a pěknou knížku. Zvláštní
cenu získal pan Sehnoutek za
napsání vtipné básničky pro
svého syna Milánka s názvem
„Policajt“. Třešničkou na dortu
Stružnického verše bylo vystoupení paní Ehrlichové, která nám
zarecitovala krásnou báseň od
Fráni Šrámka „Splav“. Nejedno
oko nezůstalo suché.
Za sebe bych chtěla poděkovat všem vystupujícím za odva-

hu, nám rodičům a školce za
vzájemnou spolupráci a příjemně strávené odpoledne. Bude-

me se těšit na další ročník této
soutěže.
Petra Eliášová

Školní výlet
V pondělí 22. 5. se vypravili
žáci 1. – 5. třídy se svými třídními
učitelkami na dlouho očekávaný
školní výlet. Tentokrát jsme společně navštívili obec Staré Hrady, kde byly pro děti připraveny
dva pohádkové okruhy.
První milé překvapení na nás
čekalo již při zakoupení vstupenek. Děti dostaly hromadu
dárků od volné vstupenky pro
dospělého, přes kvarteta, krásné dekorační metry na zeď, až
po tácky pod hrnečky a pěkné
omalovánky. Další překvapení
pak čekala na děti při samotné prohlídce.  První okruh byla
prohlídka hradu a části zámku,
druhý okruh se jmenoval „Pohádková půda“. Na děti čekal
svět nejvyššího pohádkového
čaroděje Archibalda I.

Hradem nás od sklepa po
půdu provedla čarodějnice
a čertice. Na prostorné hradní
půdě, plné krásných věcí, opředených letitými pavučinami se
zabydlely čarodějnice různých

kategorií a kouzlobabky, pravá
starohradská strašidla, strašidýlka a také pěkně vykutálení
skřítkové se zvláštními jmény.
A tak se děti opravdu nenudily.
Pod odborným vedením jedné

z čarodějnic se dokonce všichni
naučili létat na koštěti.
A výlet by nebyl výletem,
kdyby děti neutratily do poslední koruny své štědré kapesné, které jim rodiče na cestu
dali. Nejvíce kluci utráceli za
meče, halapartny, přívěsky na
krk a mlsky. Děvčata zase kupovala šperky. Téměř všichni
jsme se občerstvili ledovou
tříští, která nám v tom horku
přišla vhod. Myslím, že výlet se
dětem i dospělákům moc líbil
a již se těšíme na všechny další
akce, které nás ještě do konce
školního roku čekají.
Přeji všem dětem hodně sluníčkové prázdniny a rodičům
klidnou dovolenou.
Mgr. Renata Vítů
ZŠ Žandov

Babička čte dětem
S radostí bychom Vám chtěli
představit projekt, do kterého
jsme zapojeni – Celé Česko čte
dětem. Tento bohulibý projekt
spojuje tři generace – děti, rodiče a seniory. Umožňujeme tak
dětem nahlédnout do života babiček, dědečků a naopak.
K nám do školky chodí paní
Jaroslava Švehlová, jsme za to

moc rádi a velmi děkujeme. Každý týden navštěvuje děti s novou pohádkou. Přichází vždy po
obědě, v rámci čtení dětem před
spaním. Dětem vždy přečte pohádku, ukáže ilustrace, popř. si
s dětmi popovídá o příběhu pohádky. A s přáním hezkého odpočinku se s dětmi rozloučí.
Dětem toto mezigenerační setkávání je velikým příno-

sem. Přestože dříve se rozdílné
generace stávaly přirozenou
součástí našich životů, v posledních letech se tyto přirozené
rodinné vazby vzdalují. Senioři
jsou často podceňováni, přitom
mohou rozdat spousty zkušeností, rad a radosti. Ne každé
dítě z naší školky má to štěstí
vyrůstat s babičkou a dědečkem.
Proto jsme se rozhodli propojit

dětský svět se světem seniorů.
Snahou společného setkávání
je odstraňovat předsudky o stáří
a podporovat seniorský věk jako
plnohodnotnou etapu lidského
života.
Nechcete se k nám přidat
a přijít číst dětem pohádky? Těšíme se na Vás …
Markéta Neumanová
a děti z MŠ ŽANDOV
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Svátky a lidové tradice v MŠ Stružnice
V dnešní uspěchané době je
velmi důležité umět se zastavit
a najít si čas na společné sdílení
a prožívání. Slavení tradičních
svátků a zvyků je proto velmi
vhodnou příležitostí. V naší mateřské škole se snažíme dětem
přiblížit lidové zvyky a tradice,
které pomalu ustupují do pozadí a o nichž mají často nejasné
či zkreslené představy.
Masopust:
Toto období máme všichni
moc rádi. Děti si doma společně s rodiči připravují kostýmy,
ve školce zase vystřihují, lepí,
malují různé masky. Letošním
hitem našich dětí byly masky
dinosaurů a zvířátek. Tradičně také pečeme masopustní
pečivo. V tomto roce se pekly
koblížky, které si s nadšením vyzkoušely upéct i děti nejmladší.
Koblížky chutnaly všem. I mamince a tatínkovi, se kterými se
děti nezapomněly odpoledne
podělit. Vrcholem všech příprav
byl karneval s hudbou, tancem
a soutěžemi, při kterých se

utkaly i paní učitelky. Užili jsme
si hodně fandění, smíchu a legrace.
Velikonoce:
S přípravami na Velikonoce
jsme začínali brzy. Nejprve si
děti spolu s rodiči na výtvarné dílničce vyráběly netradiční
kraslice z drátků a různobarevných korálků. Pod jejich rukama
vznikaly krásné dekorace a my
jsme zjistili, jak hodně šikovné
máme děti, sourozence, maminky i tatínky. Jako každý rok,
nás navštívil velikonoční zajíček,
který dětem přišel poschovávat
Kinder vajíčka s překvapením.
Radost děti prožívaly nejen při
hledání, ale také při sestavování
drobné hračky. Svátky jara jsme
završili tradiční obchůzkou s pomlázkami po obci, kdy různým
institucím, firmám i jednotlivcům přednášíme velikonoční
koledy a předáváme vyrobená
přáníčka, dárečky. Děti si toho
zpravidla také hodně vykoledují. Nejvíce se těší na návštěvu
u paní Surovcové, která dokáže
napéct krásně zdobené perníč-

ky. Tímto bychom chtěli velice
poděkovat manželům Surovcovým za nádherné perníkové
chaloupky, pohádky, lesy, zvířátka a betlémy, kterými je pravidelně, dvakrát do roka, naše
školka obdarovávána.
Den Země:
Letošní rok jsme Den otevřených dveří spojili s oslavou Dne
Země. Společně s rodiči si děti
na stanovištích školní zahrady
zkoušely ulovit rybky, projít

určenou trasu se zakrytýma
očima, složit rozbité vajíčko,
schovat zajíčka před liškou, doplňovat děravé obrázky, krmit
medvěda. Nejvíce se dětem líbilo překonávat pavučinu a sebrat si za odměnu čokoládový
penízek. Ze soutěžního odpoledne si děti odnesly drobný dárek a všichni jsme si pochutnali
na výborných koláčcích, které
nám napekl náš šikovný kuchař
Jiřík.
Kolektiv MŠ Stružnice

ZŠ Jezvé – Střípky z naší školičky
Beseda o Africe

V březnu na naši školu zavítala milá návštěva. Na besedu s žáky
se dostavili dva cestovatelé po Africe. Dětem vyprávěli o africké kultuře, o rozmanité fauně, o způsobu života lidí v afrických vesnicích
a samozřejmě žákům přiblížili fungování afrických škol. Ke konci
besedy žákům zahráli na bubny bonga a předvedli různé tance,
které si žáci včetně učitelského sboru mohli vyzkoušet. Za velmi
pěknou a naučnou besedu jsme poděkovali velkým potleskem.

Maškarní karneval

V únoru se v naší škole konal tradiční karneval. Tělocvična školy
se zaplnila postavami princezen, pirátů, přišli mezi nás nejen tradiční pohádkové postavy, ale i ty z moderní doby. Jedna maska byla
hezčí než druhá a nebylo vůbec lehké vybrat ty nejzdařilejší. Všichni
jsme se pobavili, zasoutěžili, zatancovali a strávili společně příjemné odpoledne.

-20-

Školství

2/2017

Pohár základních škol ve florbalu

Naše škola se přihlásila do soutěže v mládežnickém florbalu. 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.

Výlet do Litoměřic

Naše škola využila jarního období k poznávacímu výletu do Litoměřic. Žáci 3. a 4. třídy navštívili Máchovu světničku a rozhlednu
Kalich, ze které měli Litoměřice jako na dlani. Žáci 1. a 2. třídy se
vydali do galerie loutek „Sváťova divadla.“  V prvním patře měly
děti možnost obdivovat loutkové hračky pouze očima, ve druhém
patře dostaly příležitost si loutky zapůjčit a zahrát si s nimi divadelní představení. Po prohlídce divadla a rozhledny jsme se společně
vydali po Máchových schodech do cukrárny na výborný zákusek.

Sněhuláci pro Afriku

Naše škola se zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku, který se
koná již 5. rokem. I v letošním školním roce jsme nečekali na sníh
a vyráběli sněhuláky z papíru, ozdobili jsme je krepovým papírem
a korálky. Každý z žáků přispěl také na přepravu kol do Afriky padesátikorunovým příspěvkem. Částku, kterou jsme vybrali, necelých
1000,- Kč, jsme zaslali na určené konto.

Prodej kytiček

Další z mnoha charitativních akcí, do kterých se naše děti zapojují, byl prodej kytiček na podporu boje proti rakovině. Pod vedením
našich asistentek se 10. 5. vydaly vybrané skupinky žáků a nabízeli
občanům Stružnice a Jezvé k prodeji kytičky. Celkem děti vybraly
částku 2500,- Kč, kterou jsme odevzdali na dané konto. Jsme moc
rádi, že se naši žáci zapojují do těchto akcí a pomáhají ostatním.

Zdravá 5

Drž si zdravou pětku v jídelníčku, ať máš energii na jedničky v žákovské! Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program
pro základní školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především
v oblasti zdravého stravování. Lektorka Zdravé 5 seznámila naše
žáky zábavnou formou se zásadami zdravého stravování.
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Vystoupení pro seniory

V pondělí 24. dubna naši školu navštívili senioři z Domova pro seniory v České Kamenici. Děti připravily pro seniory kávu a malé pohoštění a odpoledne jim zpříjemnily svým vystoupením, ve kterém
zazpívaly a zahrály na flétnu. Radost seniorů se nedala přehlédnout, s chutí si zazpívali řadu písní společně s dětmi a pro všechny
to byl velmi příjemný zážitek.

Víkendový pobyt

Zdravé zoubky

V naší škole proběhla akce Zdravé zoubky. Žáci si zopakovali,
z čeho se skládá zub, jak si zoubky čistit a které potraviny jsou zdraví prospěšné. Své znalosti si nakonec žáci ověřili v kvízu, na kterém
ve skupinách pracovali. Za pilnou a úspěšnou práci všichni obdrželi
taštičku se zubním kartáčkem, pastou a návody na čištění zubů.

Poslední dubnový víkend jsme se opět vydali na každoroční
“víkendový pobyt”. V pátek ráno jsme vlakem jeli do Jablonného
v Podještědí, kde jsme ochutnali léčivou vodu ze Zdislaviny studánky a potom jsme si dali v místní cukrárně dobroty. Dále následovala
cesta autobusem do cíle – ZŠ Dubnice.
Ubytovali jsme se ve třídách a šli na průzkum okolí a také jsme
si pohráli na místních hřištích. V sobotu ráno jsme vyrazili pěšky do
nedaleké Stráže pod Ralskem, kde jsme se prošli kolem jezera a nakonec se odměnili vyhlášenou strážskou zmrzlinou. Jako překvapení na žáky čekala ukázka vodního sportu wakeboardingu. Navečer
jsme ještě využili dětských hřišť v Dubnici. Příjemně unaveni jsme se
nasoukali do svých spacáků a tvrdě usnuli.
V neděli ráno jsme si sbalili věci a huráá domů. Víkend utekl jako
voda a i když počasí nám zrovna moc nepřálo, odjížděli jsme plní
zážitků a už teď se těšíme na další “víkendovku”.
Autorky střípků Mgr. Lucie Plačková a Nikola Petříková

Pištec
Stružnický verš

V letošním roce jsme opět pořádali recitační soutěž „ Stružnický verš“. Z důvodu malého prostoru v zasedací místnosti Obecního
úřadu Stružnice a velkého počtu dětí jsme v letošním roce pořádali
tuto soutěž každý zvlášť. Každý, kdo se chtěl účastnit musel si doma
s pomocí rodičů vybrat básničku, naučit se ji správně recitovat a pak
svůj výkon přednesl před porotou. Porota byla složena ze zástupců
rodičů, obce, zástupce z MŠ a z řad pedagogů. Za velmi dobré výkony obdržel každý účastník „Účastnický list“ a sladkou odměnu,
kterou nám upekla paní Surovcová. Dort byl velmi pěkný a chutný.

V sobotu 22. dubna se chlapci z naší školy, jmenovitě Marek
Benda, Kuba Hýsek a Honza Moravec, zúčastnili 9. ročníku hudební přehlídky amatérských flétnových souborů Pištec, která se pořádala v Domově dětí a mládeže Libertin v České Lípě. Akce se zúčastnilo celkem šest souborů ze základních a mateřských škol. Naši
chlapci zahráli společnou skladbu Let my people go a poté každý
zahrál sólo píseň od Beatles. Za svůj výkon si kluci vysloužili obrovský potlesk publika a navíc byli odměněni diplomem a drobnými
dárečky. Byl to pro nás velký úspěch a velmi příjemný zážitek.
Mgr. Lucie Plačková

Školství
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A už tu máme konec roku

Rychle se blíží konec školního roku a zasloužené prázdniny. Od
září naše základní škola bude mít poprvé všech pět ročníků. Prvňáčků nenastoupilo tolik, abychom pro ně otevřeli samostatnou třídu,
ale i tak jim dopřejeme určité výhody ve výuce. Jsem moc ráda, že
si rodiče čím dál častěji nacházejí cestu do školy a pomáhají nám
řešit okamžitě případné problémy. Velmi si cením celoroční práce
žáků, jejich snahy a úsilí. Pokud se vyskytne problém při zvládání
učiva, řešíme vždy situaci okamžitě doučováním nebo jiným způsobem, aby došlo k nápravě. Naše žáky se snažíme všestranně rozvíjet. Jezdíme na sportovní turnaje, zapojujeme se do charitativních
akcí a pořádáme mnoho mimoškolních aktivit. Připravujeme projektové dny a různé formy zpestření výuky. Velmi dobrou spolupráci máme s místním mysliveckým spolkem, který pro nás připravuje
besedy, společné krmení lesní zvěře a nově akci ke Dni dětí. Na začátku školního roku pravidelně sbíráme kaštany a žaludy, abychom
pomohli myslivcům mít dostatečné zásoby pro zvířátka na zimu.
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Velké poděkování patří nejen panu Pernicovi a panu Bartošovi, ale
i všem ostatním členů mysliveckého spolku, kteří pro nás tyto akce
pořádají.
Na závěr bych chtěla vyslovit velké poděkování všem spolupracovnicím, bez jejich pomoci by nemohla naše škola kvalitně fungovat. Poděkování patří paní vychovatelce a učitelce Mgr. Plačkové
a paní učitelce Petříkové, které se žákům věnují i nad rámec svých
pracovních povinností, dvěma asistentkám pedagoga, paní Ing.
Novákové a paní Bendové, které jsou velmi flexibilní a svou pomoc vždy přizpůsobují  požadavkům  učitele, nové paní uklízečce  
Vladhansové, která se stará o čistou naší školy a dováží nám obědy
z místní mateřské školy.
Dovolte mi, abych všem spolupracovnicím, rodičům a převážně žákům, současným i těm novým, popřála velmi pěkné, klidné
a slunné prázdniny.
Mgr. Lenka Kolstrunková

Týden čarodějnické kuchyně ve ŠJ Žandov
V posledním čísle RZ jsem
přislíbila našim strávníkům čarodějnický rej. A tak se také
stalo. Naše školní jídelna se ve
dnech 24. 4. – 28. 4. proměnila v čarodějnickou chýši. Na
děti čekala vyzdobená jídelna,
ve které nechyběla opravdu
veliká čarodějnice a vše, co je
pro její bydlení typické: myšky, pavouci, pavučiny i dýně.
Za její výzdobu děkuji Vlastíkovi Kucharovičovi. Stejně tak
jako na Mikuláše, ani tentokrát jsme strávníkům jídelníčky
„nepřeložily“. A tak ochutnali
z polévek např. polévku ze žabích stehýnek, z hadích ocásků
nebo polévku ze zahrádky Bludimíry. Z hlavních chodů se pak
jistě těšili na bradavice s čarodějnými provázky (halušky se
zelím), Saxanin zakletý plátek
s vtipnou kaší malé čarodějnice (kuřecí plátek v římském
těstíčku, bramborová kaše),

Rumburakův guláš se zlatónky pana Viga (Maďarský guláš,
houskový knedlík), muří hnátu
na kopřivách s bandory a havraní zob (králík na bylinkách,

brambory a zelenina) a v neposlední řadě i na pochoutku
Harryho Pottera s Brumbálovými plackami a jako dezert
ohnivý pohár (bramborový

guláš, chléb, bobík). Nápoje
byly rozmanité: nápoj moci,
zapomnění, černé magie, elixír
dobré nálady, lektvar dlouhověkosti nebo lektvar věčného
mládí. Dětičkám v MŠ jsme ke
svačinkám nabídly např. Hermioniny bochánky, Čáryfukovu
přesnídávku, Hejkalovu baštu nebo bystré oko čaroděje
Dobroděje. V pátek, kdo přišel
v čarodějnickém obleku, dostal
delikatesu baby Jagy a rozdaly
jsme jich opravdu hodně. Mile
překvapili i dospělí strávníci.
Hodnotíme tento týden za velice úspěšný. Děkuji kuchařinkám Vrběně, Belzubě, Klotyldě
a Zubajdě za jejich pomoc. Už
teď se těšíme na poslední tématický týden v tomto školním
roce, kdy k MDD budeme vařit
podle přání dětí.
Za kolektiv ŠJ
Monika Kucharovičová
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ZUŠ Žandov přijímá nové žáky na rok 2017/2018
Až do konce června probíhá v základní umělecké škole
v Žandově přijímací řízení pro
zájemce o studium v některém
z uměleckých oborů, které se
ve škole vyučují. V hudebním
oboru nabízíme výuku hry na
klavír, keyboard, akordeon,
kytaru klasickou i akustickou,
elektrickou kytaru, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu,
klarinet, saxofon, bicí nástroje
a klasický nebo populární zpěv.
Jestli vaše dítě rádo kreslí, nebo
jinak výtvarně tvoří, může své
dovednosti rozvíjet ve výtvarném oboru, ve kterém se kromě kresby a malby žáci věnují
keramice. Pro milovníky tance
je v nabídce naší školy taneční
obor, kde se žáci kromě klasického tance věnují oblíbeným  
moderním tancům, Hip Hop,
Disco Dance a jiným. Podmínkou pro přijetí žáka do základní umělecké školy je dosažení
věku 5 let a úspěšné absolvování přijímacího řízení. Připravili
jsme pro vás odpovědi na vaše
nejčastější dotazy.
Kde najdu přihlášku do ZUŠ?
Přihlášku ke studiu si můžete
osobně vyzvednout v kanceláři
školy, nebo si ji můžete stáhnout na našich webových stránkách www.zuszandov.cz v sekci
informace o studiu přijímání
žáků. S vyplněnou přihláškou
a svým dítětem se dostavíte do
školy k přijímacímu řízení.
Jak probíhá přijímací řízení do
ZUŠ?
Přijímací zkouška v hudebním oboru se skládá ze zpěvu
libovolné písničky a rytmického
cvičení, kdy žák zopakuje drobný rytmický úsek. V tanečním
oboru je předpokladem pohybová dovednost a ve výtvarném oboru ukázka kresby. Paní
učitelky formou rozhovoru zjišťují zájem o zvolený obor.
Co když se nemůžeme rozhodnout, na co bychom své dítě
přihlásili?
Naše škola nabízí návštěvu
školy, s možností nahlédnout
do výuky a konzultovat vše
s pedagogy, kteří vám určitě

rádi poradí nebo doporučí, který nástroj by byl pro vaše dítě
vhodný.
Nemáme hudební nástroj, je
možnost zapůjčení ve škole?
Škola má archiv hudebních
nástrojů, které za úplatu 50 Kč

měsíčně zapůjčuje svým žákům.
Lze zapůjčit kytaru, housle,
akordeon, saxofon a keyboard.
V případě dalších dotazů
nás můžete kontaktovat na
telefonních číslech 777 527 001,

Alena Losová, dipl. um., ředitelka školy nebo 774 494 002, Michaela Vyhnánková, dipl. um.,
zástupkyně ředitelky.
Alena Losová,
ZUŠ Žandov

Školství / Usnesení
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Umístění vycházejících žáků
Ve školním roce 2016 – 17 vychází 13 žáků, z toho jeden z osmého ročníku. Šest žáků bylo přijato ke studiu na střední škole
s maturitou, ostatní odcházejí do tříletých učebních oborů. Budoucí studenti psali jednotné přijímací zkoušky. Věřím, že jejich

zkušenosti budou poučením pro příští deváťáky. Přeji všem hodně
úspěchů v nové škole a jejich rodičům pevné nervy.
Mgr. Hana Havlíková,
ZŠ Horní Police

Usnesení
ŽANDOV

Usnesení z 17. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
13. 3. 2017 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.–12./
2016.
c) 	Rozpočtové opatření č. 1/2017.
d) 	Zadání pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce MŠ“ se stanovením
jako jediné hodnotící kritérium
výše ceny, dále pak stanovuje poskytnutí jistoty ve výši 500 tis. Kč.
e) 	Opravu prostor kuchyně a jídelny
v objektu restaurace Černá růže

jako dočasný stravovací prostor
pro děti a žáky ZŠ a MŠ  při rekonstrukci MŠ.
f) 	Finanční příspěvek ve výši 30.000,Kč pro Radečský okrašlovací spolek na Radečskou letní slavnost.
g) 	Dar ve výši 5.000,- Kč pro Klub železničních cestovatelů na provoz
Lužického motoráčku.
h) 	Dar ve výši 7.000,- Kč pro paní
M. Kupcovou na soustředění dětí
v aerobiku.
i) 	 Dar ve výši 15.000,- Kč pro ČSV
Žandov na nákup včelařského léčiva.
j) 	 Měsíční odměny a příplatky poskytované neuvolněným členům
zastupitelstva obce v maximální
výši a v souhrnu za jednotlivé
funkce dle příl. č. 1 nař. vlády č.
37/2003 Sb.,ve znění pozdějších

předpisů i v případě budoucí změny nař.vlády č.37/2003 Sb. s účinností od 1. 3. 2017.
k) 	Nabídku letecké společnosti JAS
AIR CZ s.r.o. na letecký snímek
Žandova.
l) 	 Odkoupení části pozemku p.č.
975 a pozemku 974 v k.ú. Žandov
u České Lípy   za kupní cenu 30,Kč/m2 od p. Lindra a p. Kadlece.
Důvodem je rozšíření kanalizační
stoky pro areál koupaliště.
m) Smlouvu na dodání hasičské cisterny s firmou THP Polička a pověřuje starostu jejím podpisem.
n) 	Podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova LbK na
povrchy v ul. Potoční.

kem – klempířství, pokrývačství,
tesařství ve výši 800 349,40 Kč
v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
(usnesení č.23/99/2017).
ZO schválilo dodatek č. 7 ke
smlouvě o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v obci č.
222/400181/16/11 s AVE CZ odpadové hospodářství v předloženém
znění (usnesení č.23/100/2017).
ZO schválilo účetní závěrku Základní školy Horní Police za rok
2016 sestavovanou k rozvahovému dni (usnesení č.23/101/2017).
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku Základní školy
Horní Police za rok 2016, zisk ve
výši 80 433,35 Kč převést na účet
413 rezervní fond (usnesení č.
23/102/2017).
ZO schválilo účetní závěrku Mateřské školy Horní Police za rok
2016 sestavovanou k rozvahovému dni (usnesení č.23/103/2017).
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku Mateřské školy
Horní Police za rok 2016, zisk
ve výši 28 298,91 Kč převést na

účet 413 rezervní fond (usnesení
č.23/104/2017).
ZO vzalo na vědomí odpisový plán
dlouhodobého majetku Mateřské
školy pro rok 2017 ve výši 29 398
Kč
ZO schválilo podání žádosti na akci
,,Výměna oken v ZŠ Horní Police –
IV. etapa“ a současně obec vyčlení
finanční prostředky na vlastní podíl (usnesení č.23/105/2017).
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2017 ve výši -146 260 Kč
na straně příjmů, 343 240 Kč na
straně výdajů se zapojením prostředků z minulého období ve výši
489 500 Kč v předloženém znění
(usnesení č.23/106/2017).
ZO ruší předkupní právo obce
Horní Police k prodanému pozemku p.č. 779/37 s podmínkou uzavření nového závazku bez zápisu
do KN, tj. sjednání smluvní pokuty
ve výši 100 000 Kč  při převedení
pozemku na třetí osobu do doby
zápisu stavby nebo rozestavěné
stavby (usnesení č.23/107/2017).
ZO ruší předkupní právo obce
Horní Police k prodanému pozem-

ku p.č. 779/33 s podmínkou uzavření nového závazku bez zápisu
do KN, tj. sjednání smluvní pokuty
ve výši 100 000 Kč  při převedení
pozemku na třetí osobu do doby
zápisu stavby nebo rozestavěné
stavby (usnesení č.23/108/2017).
• ZO schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene na části pozemku p.č. 62/2 s jednorázovou úplatou za zřízení věcného břemene
v celkové výši 1500 Kč v předloženém znění (tj. 500 Kč/m2) (usnesení č.23/109/2017).

řením bez výhrad včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 (usnesení
č. 24/113/2017).
• ZO schválilo dar pro Českolipský
dětský sbor ve výši 6 000 Kč (usnesení č.  24/114/2017).
• ZO schválilo dar pro TJ SOKOL
ve výši 10 000 Kč (usnesení č.
24/115/2017).

• ZO schválilo dar ve výši 3 425
Kč pro Hospic sv. Zdislavy dle
předložené žádosti (usnesení č.
24/116/2017).
• ZO schválilo smlouvu o dílo na
akci ,,Hydroizolace obvodových
zdí zámku – III. etapa“ s firmou
D-STAV Michal Vávra ve výši
558 208,55 Kč a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Současně

Horní Police

Na svém 23. zasedání ZO Horní Police konaného dne 23. března 2017
od 18:30 hodin 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.
23/95/2017).
• ZO schválilo program pro 23. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 23/96/2017).
• ZO schválilo prodej 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 pro manž.
Andreu a Erika Bohdálkovi (usnesení č.23/97/2017).
• ZO schválilo dar pro Český svaz
včelařů Žandov ve výši 3 000 Kč
(usnesení č.23/98/2017).
• ZO neschválilo dar pro Snílkův
dům na půl cesty.
• ZO schválilo smlouvu o dílo na
opravu střechy na obecním domě
čp 103 s panem Komendou Zdeň-

Horní Police

Na svém 24. zasedání ZO Horní Police konaného dne 26. dubna 2017
od 18:00 hodin 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.

•

•

•

•

•

24/110/2017).
• ZO schválilo program pro 24. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 24/111/2017).
• ZO schválilo účetní závěrku
obce za rok 2016 sestavovanou
k rozvahovému dni (usnesení č.  
24/112/2017).
• ZO schválilo závěrečný účet obce
za rok 2016 s celoročním hospoda-

2. Bere na vědomí
a) 	Interpelaci manželů

•

•

•

•

•

a Jany Kodešových ohledně odkoupení pozemku p.č. 236/4 v k.ú.
Žandov u České Lípy s tím, že
bude sjednána schůzka přímo na
místě s účastníky, tj. s manželi Kodešovými, p. J. Dvořákem a členy
komise pro prodeje a pronájmy
pozemků, příp. s dalšími členy zastupitelstva města.
b) 	Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření města Žandov za rok
2016.
c) 	Informaci o připravovaných investičních akcích – Náměstí a ul.
Osvobození.
d) 	Zprávu z jednání rady města.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Jaroslava

Informace:
• Žádost o výměnu oken v čp 160
• Příprava pouti
• Opravy bytu č. 1 v čp 131
• VO – audit, PD
• LH – audit
• r. 2018 – 100. výročí vzniku samostatného československého státu
• O svolání pracovní schůzky ve věci
změn školského zákona k 1. 9.
2017
• Rybníky
Marie Matysová
starostka

-25-

Usnesení

2/2017

obec vyčlení finanční prostředky na vlastní podíl (usnesení č.
24/117/2017).
• ZO schválilo doplnění programu
o) zadání vypracování PD pro
stavební řízení včetně inženýrské
činnosti – ,,Zámek Horní Police –
Statické zajištění stropních konstrukcí v západním a jižním křídle” dle nabídky za cenu 65 000 Kč
(usnesení č. 24/118/2017).
• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 3/2017 ve výši 123 000 Kč na straně příjmů, 170 000 Kč na straně
výdajů se zapojením prostředků

z minulého období ve výši 47 000
Kč v předloženém znění (usnesení
č. 24/119/2017).
• ZO schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na akci ,,Obnova křížů – Horní
Police“ (usnesení č. 24/120/2017).
• ZO schválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 576/1 za cenu 20 Kč/
m2 dle předložené žádosti s tím,
že žadatel na své náklady uhradí
geometrický plán na rozdělení
pozemku (usnesení č. 24/121/2017).
• ZO schválilo prodej pozemků p.č.
779/28 a p.č. 779/29 určených k vý-

stavbě RD dle ujednaných podmínek CHKO České středohoří a zveřejněného záměru manželům
Václavu a Evě Musilovým (usnesení č. 24/122/2017).
• ZO schválilo převod finančních
prostředků z rezervního fondu Základní školy do investičního fondu
Základní školy ve výši 80 000,- Kč,
finance jsou určeny na pokrytí nákladů spojených s investiční dotací
(usnesení č. 24/123/2017).

řízení
• Uzavření MŠ v době letních prázdnin 24.7. – 18.8.2017
• Konkurz na ředitele MŠ Horní Police
• Provedení auditu LH
• Standardy PS
• ZO vzalo na vědomí aktualizaci
standardu č. 4 – ceník úkonů, č. 5
– vnitřní pravidlo proces individuálního plánování od 01.05.2017
• Zajištění provozu koupaliště

Informace:
• Zajištění spádovosti školských za-

Marie Matysová
starostka

Obec Stružnice

a.s. v zastoupení OMEXON GA,
Energo, s.r.o., se sídlem Na Střílně
1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň. (číslo usnesení 2017-21-7)
8. Souhlasí se zpracováním znaleckých posudků na ocenění lesních
porostů v majetku obce a schvaluje proplacení faktury Ing. Mičánovi ve výši 56 400 Kč. (číslo usnesení
2017-21-8)
9. Ruší usnesení č. 2016-19-9 a z něj
vycházející usnesení č. 2016-20-7,
podané nabídky nebudou otevřeny a neprodleně vráceny na
adresu odesilatele. (číslo usnesení
2017-21-9)
10. 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. 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 2017-21-10)
11. 	Bere na vědomí informaci o zahájení a dosavadním průběhu obnovy lávky ve Stružnici. (číslo usnesení 2017-21-11)
12. Pověřuje starostu a obecní úřad
jednáním s MMR o navýšení dotace na akci „Obnova lávky po
povodni v červnu 2013 ev. č. L-02

přes řeku Ploučnici a zátopové
území, Stružnice“. (číslo usnesení
2017-21-12)
13. Schvaluje rozpočtové opatření č.
1/2017, příjmy ve výši 42 930 Kč, výdaje ve výši 42 930 Kč. (číslo usnesení 2017-21-13)
14. Schvaluje vyřazení majetku MŠ
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2017-21-14)
15. Schvaluje převod hospodářského výsledku MŠ Stružnice ve výši
50 350,77 Kč za rok 2016 do rezervního fondu MŠ Stružnice. (číslo
usnesení 2017-21-15)
16. Schvaluje změnu úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ Stružnice
od 1. 9. 2017. (číslo usnesení 201721-16)
17. Schvaluje vyřazení majetku ZŠ
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2017-21-17)
18. Schvaluje převod hospodářského výsledku ZŠ Stružnice ve výši
6 540,34 Kč za rok 2016 do rezervního fondu ZŠ Stružnice. (číslo
usnesení 2017-21-18)
19. Ukládá zastupitelům do příštího
jednání zastupitelstva seznámit se
na místě u Jandů se situací a výboru pro rozvoj, výstavbu a pozemky
připravit doporučení pro zastupitelstvo. (číslo usnesení 2017-21-19)
20. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 1/2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 70 000
Kč TJ Dynamo Stružnice na činnost v roce 2017. (číslo usnesení
2017-21-20)
21. Schvaluje proplacení zprostředkování uměleckého výkonu ve výši
50 000 Kč spolku pro duchovní
kulturu ARBOR. (číslo usnesení
2017-21-21)
22. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 2/2017 o poskytnutí individuální dotace ve výši 30 000 Kč
SK Kanoistika Česká Lípa, z. s. na
činnost v roce 2017. (číslo usnesení
2017-21-22)
23. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 3/2017 o poskytnutí in-

dividuální dotace ve výši 25 000 Kč
Milanu Zítkovi na činnost v roce
2017. (číslo usnesení 2017-21-23)
24. Schvaluje přípravu a podání žádosti o dotaci na výstavbu přechodů do nejbližší výzvy vč. požadované spoluúčasti obce. (číslo
usnesení 2017-21-24)
25. Schvaluje přípravu a podání nové
žádosti o dotaci na pořízení hasičské techniky do nejbližší výzvy
vč. požadované spoluúčasti obce.
(číslo usnesení 2017-21-25)
26. Schvaluje podání žádosti o dotaci na opravu hasičské zbrojnice
vč. požadované spoluúčasti obce.
(číslo usnesení 2017-21-26)
27. Schvaluje podání žádosti o dotaci
na vybavení na zásahy při povodních vč. požadované spoluúčasti
obce. (číslo usnesení 2017-21-27)
28. Schvaluje podání žádosti o dotaci
na pořízení radiostanice a svítilen
vč. požadované spoluúčasti obce.
(číslo usnesení 2017-21-28)
29. Bere na vědomí plánované termíny akcí v obci v roce 2017. (číslo
usnesení 2017-21-29)
30. Bere na vědomí informaci o provedených inventurách dle plánu
inventur na rok 2016. (číslo usnesení 2017-21-30)
31. Schvaluje vyřazení majetku Obce
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2017-21-31)
32. Ukládá zastupitelům do příštího
jednání zastupitelstva seznámit
se na místě u Skrčených se situací a výboru pro rozvoj, výstavbu
a pozemky připravit doporučení
pro zastupitelstvo. (číslo usnesení
2017-21-32)
33. Ukládá zastupitelům do příštího
jednání zastupitelstva seznámit
se na místě u Kučerů se situací
a výboru pro rozvoj, výstavbu
a pozemky připravit doporučení
pro zastupitelstvo. (číslo usnesení
2017-21-33)

Levová, Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý (do 21,12 hod), Vítězslav Soukup.
Nepřítomní zastupitelé: Zdenek Blažek, Robert Kotek, Pavel Ryšavý (od
21,12 hod), Alena Skrčená

Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 22. zasedání konaném dne
12. dubna 2017 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-

ní), v platném znění,

Usnesení 21. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
2. března 2017. Přítomní zastupitelé: Anita Bělová, Zdenek Blažek (do
20:39 hod), Jiří Kopp, Robert Kotek,
Mgr. Anna Levová, Ing. Jan Mečíř,
Pavel Ryšavý, Alena Skrčená (do
20:33 hod). Nepřítomní zastupitelé:
Vítězslav Soukup (omluven), Zdenek
Blažek (od 20:39 hod), Alena Skrčená (od 20:33 hod).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 21. zasedání konaném dne 2.
března 2017 od 18:00 hodin v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. 	 Schvaluje program 21. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-21-1)
2. 	Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 20.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-21-2)
3. 	Bere na vědomí informaci o jednáních výborů. (číslo usnesení
2017-21-3)
4. 	Schvaluje vystoupení pana Šimončiče na zasedání ZO. (číslo usnesení 2017-21-4)
5. 	Bere na vědomí informace o postupu pana Šimončiče při pronájmu části pozemku č. 250/1 k. ú
Jezvé. (číslo usnesení 2017-21-5)
6. 	Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-124007038. Název stavby: CL Stružnice, p.p.č. 425/5, přípojka NN,
mezi Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení MARTIA,
a.s., se sídlem Mezní 2854/4, 400
11 Ústí nad Labem. (číslo usnesení
2017-21-6)
7. 	Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE12-4003698/VB/006, CL-Stružnice,
rekonstrukce NN u nádraží, mezi
Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce,

Obec Stružnice

Usnesení 22. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
12. dubna 2017. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Jiří Kopp, Mgr. Anna

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

1. 	 Schvaluje program 22. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-221)
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Usnesení

2/2017

2. 	Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 21.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-22-2)
3. 	Bere na vědomí informaci o jednáních výborů sociálního, pro
rozvoj, výstavbu a pozemky a pro
sport a kulturu. (číslo usnesení
2017-22-3)
4. 	Souhlasí s vystoupením pana Martina Šimončiče na zastupitelstvu
obce. (číslo usnesení 2017-22-4)
5. 	Schvaluje pronájem části pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Jezvé o výměře
213 m² dle zaměření za částku 639
Kč ročně panu Martinu Šimončičovi, trvale bytem Větrná 1830, Česká Lípa. (číslo usnesení 2017-22-5)
6. 	Schvaluje finanční dar pro Římskokatolickou farnost Jezvé ve
výši 50 000 Kč. (číslo usnesení
2017-22-6)
7. 	Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu.
(číslo usnesení 2017-22-7)
8. 	Schvaluje Přílohu č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 o nočním
klidu. (číslo usnesení 2017-22-8)

9. 	Schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 19 v k. ú. Stráž u České
Lípy. (číslo usnesení 2017-22-9)
10. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 663/3 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2017-22-10)
11. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č.
IP-12-4007207/001- CL-Stružnice
ppč.159, přípojka NN mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s.,
v zastoupení RYDVAL – ELEKTRO
s.r.o. (číslo usnesení 2017-22-11)
12. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IE12-4003698/VB/006 CL_Stružnice,
rekonstrukce NN u nádraží mezi
obcí Stružnice a ČEZ Distribuce,
a.s. v zastoupení OMEXOM GA
Energo, s.r.o. (číslo usnesení 201722-12)
13. Schvaluje posouzení situace z odtoku povrchových vod z p. p. č.
81/3 v k. ú. Stružnice odborníkem
na danou problematiku. (číslo
usnesení 2017-22-13)

14. Schvaluje posouzení opravy komunikace na p. p. č. 425 v k. ú. Jezvé odborníkem na danou problematiku. (číslo usnesení 2017-22-14)
15. Schvaluje posouzení situace s průsakem vody v komunikaci u čp. 73
a 74 v Jezvém odbornou firmou.
(číslo usnesení 2017-22-15)
16. Bere na vědomí žádost manželů Wendlerových. (číslo usnesení
2017-22-16)
17. Schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2017, příjmy ve výši 27 762 Kč, výdaje ve výši 27 762 Kč. (číslo usnesení 2017-22-17)
18. Bere na vědomí plánované termíny akcí v obci v roce 2017. (číslo
usnesení 2017-22-18)
19. Schvaluje vypracování „Studie
nakládání se srážkovými vodami
odtékajícími ze severního úbočí
Kozelského hřebene do uzávěrového profilu u pošty v Jezvém“
Ing. Jakubem Jirákem, Projekt IV,
s. r. o., za nabídkovou cenu 65 tis.
Kč. (číslo usnesení 2017-22-19)
20. Souhlasí s oslovením dodavatelů
v rámci veřejné zakázky malého

rozsahu „Stavební úpravy hygienického zařízení Základní školy
Stružnice“ (číslo usn. 2017-22-20)
21. Navrhuje složení výběrové komise pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Stavební úpravy hygienického zařízení Základní školy
Stružnice“: Anita Bělová, Roman
Skrčený, Mgr. Lenka Kolstrunková, Robert Kotek, Pavel Ryšavý
(náhradníci Vítězslav Soukup, Bc.
Roxana Janovská, Jaroslav Šafařík). (číslo usnesení 2017-22-21)
22. Souhlasí s darem obce ve výši 5
Kč za obyvatele na rok 2017 pro
Hospic sv. Zdislavy. (číslo usnesení
2017-22-22)
23. Bere na vědomí informaci starosty o průběhu výstavby lávky ve
Stružnici. (číslo usn. 2017-22-23)
24. Pověřuje obecní úřad vypsáním
výběrového řízení na funkci OLH
a současně v návaznosti ukončením spolupráce se stávajícím OLH.
(číslo usnesení 2017-22-24)

Velká Bukovina

kovina schvaluje pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy
OÚ Velká Bukovina o rozloze 85
m2 na adrese Velká Bukovina 178
žadatelce paní Martě Hejlové.
• Usnesení č. 3-3/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 2635/4 o výměře 76
m2, ostatní plocha, k.ú. Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 4-3/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 2635/5 o výměře 59
m2, ostatní plocha, k.ú. Velká Bu-

kovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 5-3/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 2635/6 o výměře 119
m2, ostatní plocha, k.ú. Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 6-3/17: ZO schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 2776 o výměře cca 350 m2, ostatní plocha
– komunikace, k.ú. Karlovka. Výměra bude upřesněna dle geom.
plánu pro oddělení části.

• Usnesení č. 7-3/17: ZO schvaluje záměr pronájmu p.p.č. 241/14
o výměře 4386 m2, orná půda, p.
p.č. 1121/23 o výměře 186 m2, orná
půda a p.p.č. 2706 o výměře 1608
m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Velká
Bukovina.
• Usnesení č. 8-3/17:   ZO schvaluje
umístění 1 ks svítidla VO na komunikaci na p.p.č. 2680 v k. ú. Velká
Bukovina.
Jaroslav Kucharovič
starosta

kovina schvaluje podání žádosti
o poskytnutí účelové investiční
dotace MV – GŘ HZS ČR v rámci
programu Dotace pro jednotky
SDH obcí na rok 2018, podprogram 2 – pořízení nového dopravního automobilu, včetně finanční
spoluúčasti obce ve výši 50%.
• Usnesení č. 4-4/17: ZO pověřuje starostu uzavřením příkazní
smlouvy s Novoborským dotačním
centrem z. s. na zajištění kompletní administrace žádosti o poskytnutí účelové investiční dotace
MV – GŘ HZS ČR v rámci programu
Dotace pro jednotky SDH obcí na
rok 2018, podprogram 2 – pořízení

nového dopravního automobilu.
• Usnesení č. 5-4/17: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 2/2017
• Usnesení č. 6-4/17: ZO schvaluje
zadávací dokumentaci k veřejné
zakázce na stavební práce na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
• Usnesení č. 7-4/17: ZO schvaluje
vyhlášení veřejné zakázky na stavební práce na akci „Hřbitovní
zeď Malá Bukovina“.
• Usnesení č. 8-4/17: ZO schvaluje
použití rezervního fondu k nákupu nábytku do MŠ v hodnotě
24.119,- Kč a na montáž okenních
žaluzií v hodnotě 4.252,- Kč.
• Usnesení č. 9-4/17: ZO schvaluje

odkoupení budovy č.p. 13, která
je součástí p.p.č. st.170 v k.ú. Velká
Bukovina (Pohostinství U Karbouse) za max. částku 1,000.000,- Kč
a související poplatky a pověřuje
starostu jednáním o podmínkách
prodeje.
• Usnesení č. 10-4/17: ZO schvaluje
zpoplatnění půjčování pivních
setů (lavice a stoly) a stanoví půjčovné za jeden set 50,- Kč / den
a vratnou zálohu 500,- Kč, ze které bude popř. odečteno půjčovné
při překročení sjednané doby zápůjčky.
Jaroslav Kucharovič
starosta

věrečný účet Obce Velká Bukovina za rok 2016 s výhradou - Inventurní soupis SÚ 403 Transfery na
pořízení dlouhodobého majetku
neobsahoval veškeré 	
požadované informace. Z inventurního soupisu nebyla zřejmá přesná identifikace majetku.
• Usnesení č. 3-5/17: ZO Velká Bukovina schvaluje Účetní závěrku
obce Velká Bukovina za rok 2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016.

• Usnesení č. 4-5/17: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřská
škola Velká Bukovina za rok 2016
sestavenou ke dni 31. 12. 2016.
• Usnesení č. 5-5/17: ZO rozhoduje
o vyloučení uchazeče o veřejnou
zakázku malého rozsahu „Hřbitovní zeď Malá Bukovina“ Kamenictví Jakub Jurek, IČ: 75182530, se
sídlem Žitavská 204, Hrádek nad
Nisou 46334. Nabídka uchazeče

nesplňovala požadavky na kvalifikační kritéria stanovená výzvou –
uchazeč nedoložil opravený výkaz
výměr. Opravený výkaz výměr byl
zadavatelem zveřejněn na profilu
zadavatele.
• Usnesení č. 6-5/17: ZO rozhoduje
o výběru nejvhodnější nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“
a to uchazeč GEDOS – NB s.r.o.,
se sídlem B. Egermanna 239, 473

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 3/17
konaného dne 6. 3. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
• Usnesení č. 1-3/17: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-3/17: ZO Velká Bu-

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 4/17
konaného dne 3. 4. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
• Usnesení č. 1-4/17: ZO schvaluje rozšíření programu jednání
o body: Rozpočtová změna č.
2/2017 a Výběrové řízení na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“.
• Usnesení č. 2-4/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 3-4/17: ZO Velká Bu-

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 5/17
konaného dne 3. 5. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
• Usnesení č. 1-5/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-5/17: ZO schvaluje zá-

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

-2701 Nový Bor, IČ: 25013220, za nabídkovou cenu 596.880,00 Kč bez
DPH, 722.225,00 Kč včetně DPH.
• Usnesení č. 7-5/17: ZO schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na akci
„Hřbitovní zeď Malá Bukovina“
mezi obcí Velká Bukovina a společností GEDOS – NB, s.r.o., IČ: 250
13 220, se sídlem B. Egermanna
239, 473 01 Nový Bor a pověřuje
starostu obce podpisem Smlouvy

Usnesení
o dílo na akci „Hřbitovní zeď Malá
Bukovina“.
• Usnesení č. 8-5/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 58/1, ostatní plocha (147 m2) a nově vzniklé p.p.č.
2647/3, ostatní komunikace (327
m2) k.ú. Velká Bukovina zájemci
dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 9-5/17: ZO schvaluje
pronájem části p.p.č. 33/1, manipulační plocha (270 m2) k.ú. Velká

Bukovina zájemci dle přiložené
žádosti.
• Usnesení č. 10-5/17: ZO schvaluje
prodej nově vzniklé p.p.č. 2776/2,
ostatní plocha (274 m2) k.ú. Karlovka zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 11-5/17: ZO schvaluje
pronájem p.p.č. 241/14 o výměře
4386 m2, orná půda, p.p.č. 1121/23
o výměře 186 m2, orná půda a p.

2/2017
p.č. 2706 o výměře 1608 m2, ostatní plocha, vše v k.ú. Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 12-5/17: ZO schvaluje
záměr pronájmu p.p.č. 1514/19,
trvalý travní porost (8138 m2) k.ú.
Velká Bukovina.
Jaroslav Kucharovič
starosta

Usnesení
Sport

TJ Spartak ČKD Žandov – SK Spartak Žandov z.s.
V lednu letošního roku se
událo mnoho změn, které se
týkají TJ Spartak ČKD Žandov.
Tento spolek sdružuje několik
sportovních oddílů (fotbalový,
tenisový, seniorský).
Nejzásadnější změnou je
nový název – SK Spartak Žandov
z.s.. Touto změnou se spolek
vrací k původnímu názvu, který
byl používán při vzniku spolku.
Ke změně vedla úprava občanského zákoníku, kterou najdeme v zákoně č. 304/2013 Sb. Název spolku musí obsahovat slova
„spolek“ nebo „zapsaný spolek“, postačí i zkratka „z. s.“.
Spolu s návrtem k původnímu
názvu spolku vznikl i nový znak
spolku. Další a neméně důležitou změnou je zvolení nového
výboru, jeho předsedy a místopředsedy. Předsedou je nyní
Jakub Tomsa, místopředseda je
Tomáš Vaníček a další tři členové jsou Zdeněk Gregor, Václav
Trégr a Oldřich Slaměný. Tímto
bychom chtěli poděkovat bývalému předsedovi Jaroslavu Košťákovi za dlouholeté úspěšné
setrvání ve funkci.

Nový oddíl – V loňském roce
požádali hráči stolního tenisu
o záštitu TJ Spartak ČKD Žandov. Na základě žádosti v lednu
2017 vznikl nový oddíl stolního
tenisu. Tento oddíl má nyní již
deset nových členů. Tito sportovci fungují již od 09/2015. Doposud již uspořádali několik turnajů Stolního tenisu, které byly
velice úspěšné a staly se z nich
již tradiční (vánoční, velikonoční). Poslední turnaj byl velikonoční, který se konal 22. 4. 2017,
zúčastnilo se celkem 18 hráčů
z toho 6 žen. Vítězem u mužů
se stal po třetí Václav Pluhař
a u žen po druhé zvítězila Marcela Mikó.
Čarodějnice – Dne 30. 4. proběhlo každoroční pálení čarodějnic v areálu fotbalového hřiště. I přes velmi chladné počasí
se přišlo podívat na zapálení vatry mnoho zájemců. Čekání na
zapálení vatry si mohli všichni
zpříjemnit upečením vuřtů. Děti
mohli také soutěžit o nejhezčí
„nejošklivější“ čarodějnici. Vyhlásili jsme tři čarodějnice, které
si odnesli tašku plnou sladkostí.
O dobrou atmosféru se celý večer staral DJ Petr Enge. Na bezpečné shoření vatry dohlíželi
žandovští hasiči, takže celý večer proběhl v pořádku a všichni
se dobře bavili.
Fotbal – Dne 25. 6. se uskuteční již VIII. ročník fotbalového
turnaje „O PUTOVNÍ POHÁR
MĚSTA ŽANDOVA“. Turnaj
je vypsán pro hráče r. n. 2002
a mladší. Turnaje se zúčastní
tyto oddíly SK Spartak Žandov/
FK Sklo K. Šenov, FŠ Most, FK
Varnsdorf, FC Nový Bor, Arsenal

Usnesení
Sport

-28Č. Lípa, Lokomotiva Č. Lípa, TJ
Jiskra Mimoň a FC Tempo Praha. První místo budou obhajovat fotbalisté FŠ Most, kteří pa-

tří k favoritům turnaje. Přijďte
podpořit naše mladé fotbalisty
a pomoci jim k dosažení nejlepšího výsledku. Turnaj začíná

v 9 hod a celým dnem bude provázet hudebně i slovem DJ Petr
Enge. Na závěr bychom chtěli poděkovat Městu Žandov,
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sponzorům a našim věrným příznivcům.
Jakub Tomsa, Tomáš Vaníček
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