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Fotografie z žehnání kříže na Ortlese dne 3. září 2016.
Kříž požehnal páter Stanislav Přibyl
foto: Petr Fletcher / www.struznice-jezve.cz

Budujete domácí čistírnu vod ve Stružnici?
Od jara letošního roku připravuje několik desítek domácností
a majitelů nemovitostí, kteří se
zapojili do společné akce obce
Stružnice a Severočeské vodárenské společnosti a. s., projekty svých domácích čistíren
odpadních vod. Pro připomenutí znovu uvádíme nastavené
parametry celé akce, vytvořené
po dohodě obce a SVS. (Zdůrazňujeme, že SVS rozhodla finančně podpořit jen technologie pro
čištění splaškových vod, nikoli
akumulační jímky k vyvážení,
které pouze úkol vyčištění vod
přenášejí jinam.)

Dotčené subjekty:
• Rodinné domy trvale obydlené
• Bytové domy s byty v osobním
nebo družstevním vlastnictví
• Rekreační objekty trvale obydlené, vše stav k 1. 1. 2015.
Výše podpory:
• Objekt s nejvýše 3 byty – max.
35 tisíc Kč, nejvýše však 50 %
skutečných nákladů vč. DPH,
• Objekt s 3 až 8 byty – max. 45
tisíc Kč, nejvýše však 40 % skutečných nákladů vč. DPH,
• Objekt s 9 a více byty – max. 55
tisíc Kč, nejvýše však 30 % skutečných nákladů vč. DPH.

Za objekt je pro účel podpory
považován jeden dům nebo
skupina domů, které využívají
společný systém likvidace splaškových vod. Podpora se nebude
týkat objektů, které již byly kolaudovány nebo měly být kolaudovány podle platného vodního
a stavebního zákona a novostaveb. Za uznatelné náklady se
považují náklady na projekt, realizaci vlastního čistícího systému, přívodní potrubí k systému
a případné odpadní potrubí (vč.
zemních prací), vše výhradně na
pozemku žadatele. Uznatelnými náklady nejsou správní a jiné

poplatky, znalecké posudky,
koupě pozemků, věcná břemena. Obecní úřad ve Stružnici svolal k celému projektu dvě akce,
v současnosti si registrovaní
zájemci nechávají zpracovávat
projekty svých domovních čistíren. Protože předpokládáme
realizaci některých ČOV v roce
2017, budou registrovaní zájemci v nejbližší době osloveni
obecním úřadem, abychom odhadovanou částku spoluúčasti
obce mohli zahrnout do návrhu
rozpočtu obce pro rok 2017.
Jan Mečíř,
starosta Stružnice

Hasiči z Polzenthalu • Pozvánka na Žandovskou desítku
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Hasiči Velká Bukovina
Od posledního příspěvku
o dění u hasičů ve Velké Bukovině, jak se říká, uplynulo již
hodně vody a klidně by mohla
plynout dál. Poslední dobou
činnost opět tak nějak stagnuje
a zájem o dobrovolnou činnost
upadá. Kromě pátečních srazů
ve zbrojnici za účelem údržby
prostředků se nic moc neděje.
V dubnu členové jednotky
vybudovali ohniště s lavičkami
a hranici k pálení čarodějnic pro
děti v mateřské škole a o prázdninách přiložili ruku k dílu při
stěhování v téže školce při velké
rekonstrukci. Jednotka se koncem června přípravou několika
svých soutěží již tradičně za-

pojila do průběhu odloženého
Dětského dne u nás nazvaného
Hurá na prázdniny. Bohužel
selhal agregát na výrobu lehké
pěny, zapůjčený kolegy ze stanice HZS v České Kamenici, a děti
se musely obejít bez své oblíbené zábavy. Druhý červencový
víkend odjelo několik hasičů
na 13. sraz Matýskářů do Dolní
Poustevny. Vzhledem k faktu,
že se ke mně nedonesly žádné
zprávy o umístění soutěžících,
lze usuzovat, že se soutěží buď
nikdo nezúčastnil, anebo výsledky nestály za zmínku.
Za sledované období jednotka SDH Velká Bukovina vyjížděla ke dvěma zásahům. Prv-

ním bylo 26. 6. 2016 odstranění
spadlého stromu na komunikaci
ve směru na Dolní Habartice
a druhým čerpání vody ze sklepa domu č.p. 127. Hasiči čerpali

ze sklepení vodu dvě hodiny,
než přijel technik SČVaK a uzavřel poškozenou přípojku.
Roman Vojta

Koncert v Jezvém

Středa 28. září 2016, státní svátek, vyprodaný kostel sv. Vavřince.

15. ročník festivalu Lípa Musica, po deváté v Jezvém, skupina Skety.

Karlovka se pomalu stává
každoročním místem pro
pozorování čápů bílých.
Stráž přírody CHKOCS
Miroslav Půlpán
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Léto patří dětem
Letní slunce už pro letošek nenávratně ztratilo svou sílu, ale
ještě si na něj můžeme zavzpomínat při krátkém ohlédnutí za
akcemi, které na Bukovině patřily zejména dětem.
Se školním rokem se každoročně loučíme na sklonku června dětským dnem „Hurá na
prázdniny!“. Nejinak tomu bylo
i v sobotu 25. 6., kdy se děti na
fotbalovém hřišti pobavily soutěžením o sladké odměny. Místní
složky - sportovci, hasiči a myslivci, spolu se zástupci obce připravili zhruba desítku stanovišť
v tradiční podobě, jak je všichni
známe. Prokázat bylo třeba jak
sportovního ducha, tak správnou
mušku a šikovné prsty. Odpoledne doplnil hudbou starý známý
DJ Vondr. Dokonce i počasí si zachovalo ve srovnání s posledními léty téměř totožný charakter
a obloha místy hrozící tmavými
mraky dopřála dětičkám dostatek času k projití všech soutěží,
ovšem už ne hasičům ke zprovoznění směšovače a vykouzlení
řádné hromádky pěny, ve které
drobota tak ráda řádí. Prudký
déšť nás vyhnal po čtvrté hodině
do úkrytů a domovů.

Svou příznivější tvář nám
předvedla nebesa o posledním
srpnovém víkendu, kdy se děti
vypravily na cestu Pohádkovým
lesem. Je až zázrakem, že tři roky
po prvním povedeném pokusu
to konečně opět vyšlo, počasí
přálo a po dvou nezdařených
ročnících (v prvním případě nám
už rozestavěné kulisy spláchl solidní přívalák, vloni oproti tomu
po panující vlně veder nebylo
radno do vyprahlého lesa vůbec
strkat nosy) konečně přivítala
Bílá paní zástupy dětí u bran svého hradu. Ty nafasovaly taštičky
na výhry a pokračovaly tajuplnou cestou přímo k čarodějnicím
a dál. V lese plném pohádkových
bytostí jste se mohli potkat například s Mankou a Rumcajsem,
lesními vílami, včelkou Májou,
hloupým Honzou, Hurvínkem,
Spejblem i Máničkou, zlobivými
čerty nebo hodnou pohádkovou babičkou. Nahlédli jsme do
ležení úžasně barevných indiánů i pravěkých neandrtálců.
Tvořilo se, malovalo, navlékaly
korálky, skládaly obrázky, rýžovalo zlato, jezdilo na koloběžce,
opylovávaly kytičky nebo tahala
řepa… Krásný letní den se podařil a v cíli byl každý malý soutěžící

odměněn křupavým opečeným
špekáčkem od dobrosrdečných
pirátů či chlazeným nápojem
od veselé pirátky. Humornou
tečkou byla plavecká exhibice
několika vedrem zmožených
pohádkových postav ve Velkém
rybníce.
Letošní Pohádkový les byl
zdařilým zakončením uplynulých prázdnin a budeme věřit, že
konstelace slunce, deště a teplot
zůstane i v příštích letech příznivá a už se budeme v Karlovském
lese vídat pravidelně. Všem zúčastněným postavám patří veliké

díky za to, že se ze svých pohádek uvolnily na celou letní sobotu, ovšem zvláštní poděkování
musí dostat Vlastík Kucharovič,
který má celou akci „na triku“
a ve spolupráci s Janou Kopčanovou ji do puntíku zajistil, nachystal a věnoval jí nemalý kus svých
prázdnin.
Tak tedy, léto, ahoj a my
s dětmi abychom se pomalu
chystali na prosincovou návštěvu svatého Mikuláše s pekelným
a nebeským doprovodem…
Ing. Eva Málková

Labutí rodinka

V měsíci květnu jsem vypustil na velkém rybníku Karlovka rodinku
labutí velkých – samici, samce a pět mláďat. Tuto rodinku jsem převezl z rybníku v Pihelu, kde se na stejném rybníku narodila mláďata
druhému páru. Pokud jsou na stejném rybníku dva samci, dochází
ke krvavému souboji a v některých případech až k utopení protivníka. To byl důvod, abychom odchytili jednu rodinku a vypustili ji

na předem vytipovaném rybníku – v našem případě na Karlovce,
kde jsem pravidelně kontroloval a přikrmoval tuto rodinku a mláďata nechal okroužkovat českou společností ornitologickou. Bohužel do dnešního dne zůstala naživu jen dvě mláďata. Předpokládám,
že v říjnu odletí na shromaždiště na nezamrzající rybníky nebo řeky.
Stráž přírody CHKOCS Miroslav Půlpán
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Hasiči z Polzenthalu
Jak jsem v minulém čísle Regionálního zpravodaje slíbil,
přinášíme vám zprávy týkající se hasičů, požárů a spolků
v našich obcích. Některé zprávy týkající se hasičů a požárů
byly již zveřejněny v předchozích vydání RZ, zejména v Černé kronice Polzenthalu. Níže
najdete záznamy jak požárů
samotných, tak věcí organizačních. Při hledání těchto zpráv
jsem narazil na velmi dlouhý
článek o hasičských sborech
v Čechách z roku 1877, kde jsou
vypsány počty hasičů u některých míst z okolí, které by vás
mohly zajímat. Jedná se o Českou Lípu 220, Markvartice 150,
Neustadtl bez bližšího určení
místa 200, Žandov 104, Stružnice 110 a Volfartice 124 členů.
Za povšimnutí stojí také požár
z roku 1883 v Žandově, kde
bylo velké množství hasičských
sborů z celého okolí. Doplnit
článek obrázky je téměř nemožné, tak alespoň přikládám
několik dobových reklam na
hasičskou techniku. Do dalšího
vydání Regionálního zpravodaje se pokusíme připravit nějaké
raritní zprávy z Polzentalu.
Sloučení hasičských sborů –
Leitmeritzer Zietung 1. září 1874
24. června došlo ke sloučení
hasičských sborů pod jeden pojišťovací úřad. Jedná se o sbory
hasičů z Heřmanic, Horní Police, Žandova, Radče, Stružnice
a Valteřic. Za tímto účelem byla
vyhotovena petice, která byla

zaslána Parlamentu Království
českého dne 15. srpna tohoto
roku prostřednictvím pana jednatele Josefa Rochelta z Horní
Police
Petice za Zemskou hasičskou pojišťovnu – Leitmeritzer Zietung 24. července 1874
Sjednocené dobrovolné hasičské sbory z Heřmanic, Jezvé,
Horní Police, Žandova, Radče,
Stružnice a Valteřic se rozhodly
zaslat následující petici českému zemskému sněmu a zvou
tímto sousední hasičské spolky, jakož i představenstva obcí,
aby se k této petici připojili. Písemná prohlášení o přistoupení
přebírá nejpozději do 15. srpna
t.r. předseda uvedeného spolku
pan Jos. Rochelt v Horní Polici.
Váženému zemskému sněmu!
Zástupci hasičů z Heřmanic,
Jezvé, Horní Police, Žandova,
Radče, Stružnice a Valteřic spolu se zástupci obcí se usnesli
předložit petici českému zemskému sněmu ke zřízení Zemské hasičské pojišťovny. Český
zemský sněm nechť prokonzultuje způsob vytvoření Zemské
hasičské pojišťovny a samotné
zřízení takového ústavu a dle
možnosti se současnou podporou pojišťovací povinnosti.
V souladu s tímto jde časově
o ustanovení požární policie
a požárnického řádu v Čechách. V Čechách samotných
počítáme v průběhu roku 1873
více jak 238 organizovaných

spolků dobrovolných hasičů
o celkovém počtu asi 17000 členů, v samotné části Čech osídlené německým obyvatelstvem
přes 178 spolků dobrovolných
hasičů.
Dovolujeme si připomenout,
že našich sedm hasičských sborů je v dosahu jedné hodiny
a plně vybavené, sedm nových
přívodných stříkaček je obsluhováno 500 muži osádky. Celkové náklady na hasicí přístroje činí 7000 zl., vybavení skoro
stejně tolik, nehledě na výzbroj
v hodnotě cca 10 zl, kterou si
každý hasič obstaral z vlastního. Současně byly zřízeny pokladny na podporu nemocných
a neštěstím postižených hasičů.
Početné požáry v posledních letech by jistě způsobily
větší škody, kdyby dobrovolný
hasičský sbor nepřispěchal ze
všech sil co nejrychleji k jejich
potlačení a nechránil se vším
sebeobětováním majetky svých

spoluobčanů. Pro informaci
uvádíme, že rakouský Zemský
sněm se usnesl, zavést požární
policii a řád, toto ustanovení
nabývá právní moci již od 1.
června 1870. Tyto zákony nabyly právní moci 5. dubna 1873 na
Moravě, v Salzburgu pak dne 2.
února 1873.
Odvažujeme se tedy rovněž
uctivě prosit o vyhlášení podobných nařízení pro naši vlast.
Ze strany většiny pojišťoven,
které jsou založeny jako ziskové společnosti, se stává, že tyto
ze zlepšení hasičského stavu
získávají největší užitek, aby
pak málo, nebo vůbec ne zohledňovaly nový stav.
Toto jednání pojišťovacích
společností ohrožuje pokroky
v rozvoji hasičského stavu. Pojišťovací společnosti zpravidla
neznají riziko a splátky pojištění zůstávají neúměrně vysoké.
(pro zveřejnění byl text
zkrácen a upraven)
Požár v Havraní – Prager
Abenbllatt 21. září 1875
V obci Rabenstein u Horní
Police 15. tohoto měsíce o 10.
hodině dopoledne vypukl požár stavení. Na požářišti zasahovali hasiči z Police, Žandova,
Valteřic a Heřmanic. Vzhledem
k nepřízni počasí a nedostatku
vody nebylo lehké požár zdolat. Jen s vypětím společných sil
byl požár uhašen včas, že nedošlo přeskočení ohně na další
stavení.

-5Shromáždění
delegátů
sboru Polzenthal – Österreichische Verbands-Feuerwehr-Zeitung 20. května 1880
Dne 29. dubna se konalo
v Horní Polici osmé shromáždění delegátů hasičské jednoty „Polzenthal“. Zúčastnili se
všichni delegáti z osmi spolků,
totiž z Velké Bukoviny, Heřmanic, Jezvé, Horní Police, Žandova, Radče, Stružnice a Valteřic,
které současně tvoří jednotu,
což bylo ze strany předsedy Rochelta konstatováno s radostí.
Poté co předseda srdečně
přivítal shromážděné, mezi
nimiž se také ještě nacházelo
mnoho hostů, přistoupili jsme
k programu. Ze sdělení předsedy a výroční zprávy jednatele
jsme vyrozuměli, že jednota se
695 členy v současné době patří
k Ústřednímu svazu zemských
hasičů, že ke svazu patřící spolky vytvořily vlastní podpůrný
fond. Od jejich založení spolky
uložily do podpůrné pokladny
částku ve výši 3245 zl 8 kr. Od
založení na podporách bylo
vyplaceno 1230 zl 21 kr, a proto
v současné době disponují fondem ve výši 2594 zl 17 kr.
Vedle toho vlastní většina
spolků patřících ke svazu ještě
velmi slušný spolkový majetek.
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Ze statistiky jednoty je vidět,
že tato disponuje 5 čtyřkolovými, 3 dvoukolovými stříkačkami, 7 stříkačkami bez sacího
zařízení, kromě toho 4 menšími
stříkačkami se 4472 stop dlouhými tlakovými hadicemi, třemi
mužstvy, jedním vozem s navinovací rolí a jinými různými hasicími přístroji.
Z jednání pouze zdůrazňujeme, že pro tento rok bylo
stanoveno místo jednoho
společného cvičení, cvičení
jednotlivá mezi dvěma, nebo
třemi sousedními spolky. Jednota přistoupila s přítomnými
delegáty, peticí obchodnímu
vedení Svazu v Čechách, sepsanou Čermákem, k upravení
vztahu hasičů k pojišťovacím
společnostem. Dále na návrh
předsedy byl přednostovi Svazu
v Čechách vysloven zasloužený
dík za jeho prospěšné působení, obzvláště za založení Svazu
a Zemské ústřední podpůrné
pokladny. Delegáty svazu byl
přednostovi svazu za jeho působení vysloven povstáním dík.
Poděkování starosty Žandova – Prager Abendblatt 4.
července 1883
Obecní úřad si dovoluje oznámit, že 1. července tr.

v noci vypukl v našem městě
požár. Na jeho lokalizaci se
podílely hasičské sbory z Horní
Police, Velké a Malé Bukoviny, Starého a Malého Šachova,
Jezvé, Stružnice, Radče, Valteřic, Heřmanic, Dolní Libchavy,
Merboltic, Valkeřic, Františkova
a obyvatelé Dolní Police.
Za rychlou pomoc a energické jednání a vůbec všem z blízka i daleka, kteří se na hašení
požáru podíleli, vyslovujeme
srdečný dík.
Městský úřad Žandov, starosta A. Grötßchel
Požár a poděkování Heřmanice – Leitmeritzer Zietung
4. srpna 1883
Dne 2. srpna okolo třetí hodiny ranní vypukl požár v hospodářství číslo 26 v Heřmanicích.
Požár se v krátkém čase začal
šířit i na okolní stodoly. Požár
likvidovaly hasičské sbory z Velké Javorské, Valteřic, Janovic,
Drum Vösnitz, Jezvé, a Horní
Police. Zrovna tak obsluhy stříkaček ze Žandova a Radče při-

spěchali na pomoc. I přes nepřízeň počasí se podařilo zabránit,
aby se požár nerozšířil na další
budovy. Příčina požáru je neznámá.
Zástupci obce Heřmanice si
dovolují poděkovat hasičským
sborům z Velké Javorské, Valteřic, Janovic, Drum Vösnitz, Jezvé, a Horní Police. Obsluhám
stříkaček ze Žandova a Radče
a dále všem, kteří přispěchali
k lokalizaci požáru stavení číslo
26. Všem těmto vyslovuji hluboký obdiv a dík.
V zastoupení obce Heřmanice dne 2. srpna 1883
Josef Müller, starosta
Fletcher Petr
(www.struznice-jezve.cz)
Slavíková Zdena
(Havlíčkův Brod)
Řezáč Roman
(Dolní Police)
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Žehnání piva Jezvecký Hasičák
O vzniku piva Jezvecký Hasičák
jsem Vás již informoval v minulém čísle Regionálního zpravodaje. Dnes můžu zodpovědně
prohlásit, že toto pivo vstoupilo
do života velmi rázně a rychle si
získalo mnoho příznivců. K jeho
oblíbenosti přispívá nejen jeho
chuť, ale také velice příjemné
prostředí hospody Hasičárna
a bohatě navštěvované akce,
které zde Kája a Martin Šimončičovi pořádají.
Když jsme si byli jisti úspěchem Jezveckého Hasičáku,
požádali jsme administrátora
kostela Svatého Vavřince v Jezvé, pátera Stanislava Přibyla,
aby našemu pivu požehnal. Ten
s požehnáním souhlasil a domluvili jsme se na sobotě 6. srpna.
Z jeho souhlasu jsme byli nadšeni a nám tím vyvstalo mnoho
povinností s přípravami tohoto
významného dne.
Nadešel 6. červen, vše k požehnání piva v hospodě bylo připraveno a sešlo se i mnoho zvědavců, kteří takovou akci stejně

jako my, ještě nikdy neviděli. Já
a Martin jsme počkali, až páter Přibyl odslouží mši v kostele
a doprovodili jsme ho do hospody, kde byl křest piva připraven.
Po cestě jsem povyprávěl něco
málo o historii Jezvé a domů,
které jsme cestou k hospodě
míjeli. V hospodě jsem pátera
Přibyla upozornil na několik historických dokumentů, které zde
slouží jako dekorace. Také jsem
zmínil všechny možné akce, které se zde konaly a jejich velkou
oblíbenost mezi místními i okolními návštěvníky. Hospodský
Martin páteru Přibylovi věnoval
starý svatý obraz, který se našel
na půdě jednoho jezveckého
domu a poté jsme přešli k samotnému aktu požehnání piva.
Nejdříve jsem v projevu seznámil pátera Přibyla a všechny
zúčastněné s dlouhou a bohatou
tradicí vaření piva v Jezvé a také
s historií vzniku piva Jezvecký
Hasičák. Představil jsem také
všechny, kteří se na vzniku piva
podíleli. Poté se přidal páter Přibyl těmito slovy:

„Kde se vaří pivo, tam začíná
lidská civilizace, protože to je
první nápoj, který se vám neudělá náhodou, pivo se musí vařit,
je tam nutná součinnost různých
řemesel. Takže tam, kde bylo
poprvé pivo, se mluví o začátku
civilizace dnešního typu. Proto
je smutné, když si v supermarketech kupujeme lahváče, a to
potom pijeme doma u televize.
Je výborné, když je pivo točené,
když se lidi sejdou a to pivo si vychutnají, a tím se posilují vztahy.
Někdy se to trošku přežene, ale
ten základ je dobrý, a tak jsem
moc rád, když vznikají takovéto
iniciativy, protože v důsledku se
sbližují lidi a u piva se dá vymyslet docela dost dobrých věcí.
Takže vám moc přeji, aby váš
Jezvecký Hasičák, nebo tedy náš
Jezvecký Hasičák, když jsem tím
farářem, nehasil jen žízeň, ale
aby také hasil různé spory, aby
se v hospodě lecos vyřešilo neformálně. Přeji vám, abyste na
tomto místě přicházeli na mnoho dobrých nápadů pro dobro
této obce. Svět se nedá předělat
zvenku a seshora, ale vzniká to
všechno dobrými nápady jednotlivých lidí a vy jste ukázali, že to
dovedete. Takže jen tak dál a to
pivo, které vám tu žehnám, ať
je tu takovou radostí, razítkem,
stvrzením a také podnětem
mnoha dobrých věcí. Požehnání neznamená, že se pivo udělá
lepším, je to požehnání lidem,
to znamená vyprošení všeho
dobrého pro lidi. Požehnání piva
je takové vyslání na cestu, podobné jako když nám maminka
v dětství dělala křížek na čelo,

aby neslo všude dobro, aby lidé,
kteří se s ním setkají, se stali lepšími lidmi. A to vám z celého srdce přeji.”
Poté páter Přibyl požehnal našemu pivu těmito slovy:
„Požehnej Bože toto pivo,
které jest uvařeno z Tvé milosti
z vody, chmele a zrna obilného.
Toto budiž pokolení lidskému
nápojem zdraví. Skrze Tvé jméno Svaté, dej každému, kdo jej
píti bude, zdraví těla i duše skrze
Krista našeho pána. Amen”
Nakonec se páter Stanislav
Přibyl otočil k návštěvníkům
a požehnal jim slovy „Ať se Vám
daří.”
V hospodě Hasičárna v Jezvém
se odehrála další nádherná akce.
Setkání s páterem Stanislavem
Přibylem bylo velice příjemné,
zanechal v nás velmi pozitivní
dojem a domluvili jsme se, že
v budoucnu společně podnikneme nějakou další akci.
A tak naše pivo vstoupilo do
života se všemi náležitostmi,
které k tomu patří. Při jeho zrodu jsme ho originálně přivítali
a vystavili mu rodný list, který je
vyvěšen v hospodě. U příležitosti
jeho požehnání jsme zhotovili
deset pamětních listů. Každý,
kdo stál u zrodu piva Jezvecký
Hasičák, včetně pátera Stanislava Přibyla, obdržel na památku
krásný pamětní list s podpisy
nás všech. Všichni návštěvníci si
odnesli krásnou vzpomínku na
historickou událost, která se zde
díky stejně smýšlejícím lidem
odehrála.
Petr Fletcher
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Oslavy a pouť v Malé Bukovině
Letošní Svatováclavská pouť
v Malé Bukovině se nesla mimo
jiné v duchu oslav 300 let založení kostela sv. Václava v Malé
Bukovině. Oslavy započaly již
v pátek 23. září 2016 koncertem
v kostele a zakončeny byly v neděli poutní mší ke cti sv. Václava – patrona obce a následným
posezením na faře se správcem
farnosti Marcelem Hrubým.
Jako každým rokem se oslavy
svátku sv. Václava neobešly bez
věhlasné poutě, kterou uspořádal Obecní úřad Velká Bukovina.
Opět mohli malí i velcí využít
zdarma či za malý poplatek různé pouťové atrakce, letos bylo
také možno vyzkoušet starodávná řemesla a jako vždy shlédnout
i pravé koňské rodeo. Program
byl také pěkně nabitý – nejprve
se předvedly mažoretky z Benešova nad Ploučnicí včetně těch
„oldies“, následovala Sklářská
muzika a děti tradičně pobavilo divadélko Koloběžka. Zlatým

hřebem bylo vystoupení Michala Davida Revival, které zajisté
nepotěšilo pouze „pamětnice“
jeho éry. Následovalo vystoupení kapely ByTheWay a oči nejen
dětí rozzářila ohnivá show, která byla zakončena velkolepým
ohňostrojem. Všechny pořádající
jistě potěšila nemalá účast nejen

místních, ale i přespolních. Ke
zdárnému průběhu jistě přispělo i skvělé počasí, ale velké díky
patří samozřejmě všem, kteří se
účastnili příprav a zajištění celé
akce. Pouze zamrzí, že přestože se nevybírá žádné vstupné
a atrakce jsou téměř zdarma,
najdou se i tací šetřílci, kteří jsou

lakomí zaplatit celodenní parkovné 30,- Kč a staví svá vozidla
na soukromé pozemky v celém
okolí. No i přesto se budeme těšit na další ročník Svatováclavské
poutě, snad se vydaří stejně jako
ta letošní.
Jiřina Kavková

Léto v Radči
Již tradičně léto v Radči začíná
letní slavností, letos již sedmým
ročníkem. Nepřálo nám moc
počasí, přesto účast, program
i organizace byly úspěšné. Hlavní akcí letošního léta byl výlet
z Radče ke Karlovským rybníkům. Účast 16 dospělých a 11

dětí považujeme za úspěch. Část
účastníků jela na kole, druhá
skupina pak absolvovala celou
deseti kilometrovou trasu pěšky. Při dobré svačince si dospělí
popovídali, děti se proběhly po
lese, dozvěděly se o flóře i fauně
chráněných rybníků. Odměnou

všem byl překrásný pohled na
vodu uprostřed zeleně a plovoucí labutě mezi rozkvetlými
lekníny. Večer k dobré náladě
přispělo posezení s kytarou a písničkami u táborového ohně. Některé děti si pak i s rodiči ustlaly
pod pergolou, kde přespaly do

druhého dne. Poslední víkend
o prázdninách patří turnaji dospělých ve stolním tenise a soutěžím dětí. Prázdniny skončily,
ale dobrá nálada zůstala. Již teď
se těšíme na další akce a nejenom o prázdninách.
Hana Nádraská

Oprava komunikace u nádraží ve Stružnici
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Dětské hřiště v Malé Bukovině
Již několik roků plánovala
Obec Velká Bukovina zřídit hřiště pro děti i v Malé Bukovině.
Bohužel v majetku Obce nebyl
žádný vhodný pozemek využitelný pro tento účel. Až se náhle
v roce 2014 naskytla ke koupi zahrada paní Tomšíčkové. Parcela
s travnatým porostem, rovinatá
a situovaná dále od silnice. Jako
bonus lze přičíst i oplocení, alespoň pro první roky.
Od koupě pozemku v květnu
2014 až do léta 2016 maminky
s dětmi čekaly, kdy už budou

moci začít řádit, avšak po dvou
neúspěšných žádostech o dotaci jsme již všichni ztráceli naději
na realizaci záměru. Naštěstí
se objevil štědrý sponzor, který
si nepřeje veřejnou prezentaci
a základní prvky dětského hřiště obci věnoval. Vybavení areálu není sice v takovém rozsahu,
jak jsme původně zamýšleli, ale
nyní již nic nebrání postupnému
dovybavení z obecního rozpočtu. Jistě existují detaily, na které
uživatelé upozorňují a které lze
při vzájemné spolupráci doladit.

Např. dřevěné houpačky pro
malé děti budou vyměněny včetně uchycení za stejně kvalitní,
jako jsou ty na dětském hřišti ve
Velké Bukovině, tzn. jeden sedák pro větší a jedna houpačka
pro ty nejmenší, obě s poplastovanou kovovou konstrukcí. Objednané jsou již od srpna, dodavatel je bohužel nemá skladem.
Časté stížnosti jsme slýchali na
veliké mezery mezi stupni žebříku ke klouzačce. Žebřík bude
podložen deskou proti případnému propadnutí malých dětí.

Deska je již přichystána a v nejbližší době bude namontována.
Obec zakoupila pět kusů laviček,
které budou rozmístěny na obě
dětská hřiště a pevně zakotveny
do země. V plánu pro příští období je doplnit hřiště o houpadla
na pružině a další prvky. Žádáme jen o trpělivost, neboť ceny
herních prvků se pohybují v řádech desetitisíců a v současnosti
máme již dvě dětská hřiště, která
je třeba doplňovat a rozšiřovat
souběžně.
Roman Vojta

Dopravními značkami vše neskončilo, věříme tomu
Již rok a půl, od 1. dubna 2015, platí na silnici 2. třídy č. 262 mezi
Děčínem a Českou Lípou zákaz noční jízdy tranzitních kamionů nad
12 tun. Na funkčnost a dodržování tohoto omezení mají zde bydlící
různý názor. Faktem asi zůstane, že pokud se zákaz nekontroluje
a nevymáhá, je pouze na dobré vůli řidičů a především dopravců.
Liberecký krajský ředitel policie na posledním shromáždění starostů
Českolipska a Novoborska na dotazy zástupců našeho regionu (Matysová, Mečíř) konstatoval, že mu není známo nic o instrukci policistům na Českolipsku nekontrolovat noční provoz na této krajské
komunikaci, snad se tedy situace zlepší. Každopádně tento „noční klid“ lze monitorovat i pomocí technických prostředků, jednají
o tom již skoro rok zástupci Ústeckého a Libereckého kraje a obce
na trase. Návrhem je registrace hmotnosti vozidla při vjezdu do „zakázaného“ úseku, pro směr z Děčína do České Lípy na konci Děčína,
v opačném směru ve Stružnici.

Snímače ve vozovce registrují počet náprav, vyhodnocují hmotnost, současně kamery snímají registrační značku vozidla. Systém na
proměnné tabuli jednak upozorní řidiče, jednak RZ vozidla porovná
s databází vozidel místních dopravců, na něž se omezení nevztahuje. Výsledky budou – dle zájmu – předávány pracovištím a hlídkám
PČR a městské policie.
Návrh vhodné lokality ve Stružnici (prostor mezi obecním úřadem
a bytovkami, zároveň je místo i pod vizuální kontrolou místních
obyvatel):

Návrh řešení pro lokalitu Stružnice, pro jeden směr Česká Lípa - Děčín:

Systém se připravuje jako otevřený, s možností zobrazení dalších
údajů, např. nebezpečí náledí, nehody na trase atd. Oba krajské
úřady jsou řešení nakloněny. Radní pro dopravu LK i vedoucí odboru dopravy KÚ LK byli s technickými podrobnostmi seznámeni.
Při mém jednání s radním panem Mastníkem bylo konstatováno,
že bude problém najít vhodnou lokalitu. Proto jednu předkládáme,
pochopitelně nejen v Regionálním zpravodaji.
Jan Mečíř, starosta Stružnice
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Kulturní program
města Žandova
září – prosinec 2016
24. 9.
15. 10.
29. 10.
11. 11.

Oldies párty
PLES MĚSTA

• hraje kapela KOMPLETT
• raut připravuje Michal Pitek (restaurace Wildcook)

Oslava HALLOWEENU
Taneční odpoledne pro seniory

• hraje TERCIE

26. 11.

Vánoční WORKSHOPY (dílny)

27. 11.

Rozsvícení vánočního stromečku

3. 12.

Vánoční trhy s čerty ve sklepení

6. 12.

Kouzelná planeta „NEZKROCENÁ BRAZÍLIE“

10. 12.

Zpěvy v kostele sv. Bartoloměje

• s POUTNÍKY

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

MĚSTO ŽANDOV – DANA JANĎOURKOVÁ – tel. 737 622 469

3/2016

Turistika pro
malé děti
v Žandově
Chtěla bych touto cestou
poděkovat paní Bc. Lence Kettnerové za její chuť, elán a v neposlední řadě ochotu vést malé
kamarády ke vztahu k přírodě
a krásám našeho kraje. Její pravidelné programy na schůzkách
jsou pestré, plné her a soutěží
a systematicky připravují děti
na osvojování si znalostí či tábornických dovedností.
Považuji za velkou výhodu,
že všechno, co se děti dozvědí, si pak mohou vyzkoušet na
vlastní kůži. Paní Kettnerová
vede děti k zodpovědnosti,
péči o různá zvířátka, která
chodí pozorovat do místních
lesů, rodinných domácností
a chovných statků. Je to rovněž
přijatelný kompromis pro rodiče dětí, které by si zvíře přály,
ale z jakýchkoliv důvodů jej
doma mít nemohou. Zároveň
má snahu vybudovat u dětí

kladný vztah k přírodě, kdy
budou brát jako samozřejmost
neodhazování papírků a obalů,
učí je třídit odpad podle pravidel a díky tomu se děti budou
umět správně chovat v národních parcích i na ulici, a také
hlavně k sobě navzájem. Dále
se snaží děti vést k tomu, aby
svůj volný čas trávily smysluplně a aktivně. Proto kromě
schůzek, které jsou jednou za
čtrnáct dní, pořádá pravidelně
výpravy, ale i různé akce na
území kraje, kterých se zpravidla mohou účastnit i rodiče
či kamarádi členů turistického
kroužku.
Děkuji za čas, který paní
Kettnerová dětem věnuje,
a přeju jí, aby i letos ve svém
turistickém kroužku přivítala
další nové kamarády.
Ludmila Barvínková
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Změna je život, aneb nic nemůže být úplně dokonalé
Již od března jsme inzerovali koncert skupiny HOP TROP,
který se měl konat 27. 5. 2016
v areálu občerstvení U močálu
ve Stružnici. Bohužel, vzhledem
k akutním zdravotním problémům jednoho z členů kapely,
o čemž jsme se dozvěděli 2 dny
před konáním koncertu, přijel
„pouze“ Jaroslav Samson Lenk
sám. Píši pouze v uvozovkách,
protože většinu návštěvníků to
nijak nezaskočilo. Vystoupení
bylo trochu jiné, než jsme všichni očekávali, ale Samson je nejen
výborný muzikant, ale i bavič,
což opět všem cca 250 přítomným divákům předvedl.
Z tváří většiny návštěvníků
bylo patrné, že jsou spokojeni a že se koncert líbil. Nicméně, pokud se Huberťák Kučera uzdraví a myslím, že mu to
všichni moc přejeme, jsme se
Samsonem domluveni, že (snad)
v přibližně stejném termínu bychom udělali 2. pokus a uspořá-

dali znovu koncert skupiny HOP
TROP, ale tentokrát již v kom-

pletním složení. Děkujeme všem
návštěvníkům a doufáme, že

nám zachovají přízeň i pro další
podobné akce. Za úspěšný průběh koncertu pak chceme touto
cestou poděkovat všem, kteří se
na konání akce nějak podíleli
a předat jim i poděkování některých spokojených návštěvníků, zaslaných emailem či zveřejněných na facebooku.
Děkujeme jednak obci Stružnice, která zapůjčila party stan
(a že se na začátku koncertu
i hodil!) a zajistila posekání plochy pro odstavení aut návštěvníků koncertu, dále členům SDH
Jezvé, kteří dohlíželi po celou
dobu koncertu na případné
„žháře“ a v neposlední řadě
hlavně partě kamarádů, přátel i rodinných příslušníků, bez
jejichž aktivní pomoci bychom
akci v tomto rozsahu sami nebyli
schopni organizačně zvládnout.
Ještě jednou všem díky za pomoc a za rok již doufejme s HOP
TROPem ahoj!
Soňa a Ivan Hammerovi

Společenská kronika Něco je v nepořádku…
Ve třetím čtvrtletí tohoto roku oslavili své životní jubileum tito spoluobčané. K jejich významnému životnímu jubileu jim přeje redakce
Regionálního zpravodaje hodně štěstí, zdraví a pohody.

60 let: Slavíček Jaromír, Sokolíková Marie, Kubešová Jaroslava, Štefanová Jaroslava, Janoušková Blanka, Hendrychová Věnceslava

65 let: Benda Jaroslav, Hrušková Miloslava, Hammer Josef, Herma

Josef, Lipovská Marta, Vlachová Marie, Tichý Jiří, Brechlerová Jaroslava, Gonos Zdenek, Gregorová Miluše, Tyrková Květa, Petřík Vlastimil,
Šťastná Božena, Michálek Miroslav, Kovářová Marcela

70 let: Šimková Běla, Libánková Zdenka, Kucharovic Miroslav, Škrdle Karel, Piskáčková Iva, Pelz Josef, Vrba Miroslav, Matějček František,
Moravcová Marie, Polák Josef, Pešek Jiří, Procházka Michal, Boušková
Marcela, Šlechtová Věra

75 let: Marie Jurčáková, Hauser Karel, Kážmerová Marie, Šulc Lubomír Maria, Roštejnský Jan, Podlahová Růžena

80 let: Stejskal Karel, Zdeněk Rosa
85 let: Vottová Jaroslava / 90 let: Mišáková Vladimíra

Asi budeme za jedno, že nejprestižnější kulturní akcí v našem městě je
Ples města Žandova. Každý rok od jeho konání je o tuto akci velký zájem,
a to scela oprávněný. Ale právě proto by vedení města mělo dodržovat
jím stanovené podmínky pro jeho úspěšné konání. Tak jsem si přečetl na
internetových stránkách našeho města, že Ples města Žandova se koná
15. října 2016, což bylo více či méně známo, ale ta základní informace pro
zájemce je napsána pěkně červeně, a to že prodej lístků bude zahájen
20. 9. 2016... Je opravdu něco v nepořádku pane starosto… Když jsem
si chtěl 19. 9. 2016 domluvit, kdy bych mohl druhý den přijít a zakoupit
lístky případně objednat zakoupení lístků na tuto prestižní kulturní akci.
Ovšem jaké bylo mé překvapení, když mi bylo oznámeno, že lístky jsou
již vyprodané. Stát se to může, ale určitě ne před oficiálně oznámeným
termínem zahájení prodeje vstupenek. Ale ještě další den se dovídám, že
lístky mají již mnozí zamluvené až tři týdny před tímto termínem. Tak se
ptám ... je něco v nepořádku, určitě je... Taky si myslím, že je zbytečné
vynakládat čas a námahu na informaci pro občany, kdy se co bude konat,
a kdy je možné si zakoupit vstupenky na akce. Nebo to platí jen pro akce,
o které není takový zájem. Tak se už neptám …je něco v nepořádku…
bylo by to asi zbytečné.
Jiří Chval

Odbornice na krizové řízení a povodně v regionu
Bakalářské studium na policejní akademii úspěšně zakončila (nyní již) Bc. Nela Ulmanová. Obhájila svou práci na

téma povodní, mj. i s využítím
dat a informací z povodní ve
Stružnici a Horní Polici. Blahopřejeme – a protože se jmeno-

vaná dle vlastního vyjádření
chce při dalším studiu ve své
magisterské práci opět zabývat
povodňovou tematikou, těšíme

se na výsledky i případnou další
spolupráci.
Jan Mečíř, starosta Stružnice
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Vyrazili jsme do zahraničí
Základní škola Horní Police se
koncem letošního června vydala
na první poznávací exkurzi do
Velké Británie. Během osmi dnů
měli žáci možnost poznat historické centrum Londýna, navštívit museum Madame Tussauds,
Natural History museum, Science museum, prohlédnout si
pobřežní hrad v Doveru, prozkoumat katedrálu a její katakomby v Canterbury, zaplavat si
v Severním moři, ale především
se blíže seznámit s běžným životem ve Spojeném království
Velké Británie a Severního Irska.
Zázemí nám po celou dobu poskytovala Univerzita v Kentu,
v níž účastníci exkurze pobývali
ve studentských domech a měli
možnost prohlédnout si univerzitu a být na chvíli součástí
zahraniční studentské komunity. Personál univerzity se k nám
(jako k prvním ubytovaným hostům z ČR) choval báječně a i naši
žáci si svým vystupováním získali vysoký kredit. Veškeré cestování bylo zajištěno běžnými
spoji a nákup potravin probí-

hal v nákupních centrech, díky
čemuž byli žáci stále vystaveni
příležitostem k otestování vlastních konverzačních dovedností.
K tomu posloužilo i odpolední
setkání s paní Rebeccou Judge,
domorodkyní z Canterbury, jež
byla během loňského podzimu
žákům ze 7.A (letošním osmákům) korespondenčním přítelem a která je pozvala na malé
občerstvení. Mohli se tak osobně seznámit s dámou z dopisů
a navázat na jejich předešlou
komunikaci. I přes počáteční nesmělost Rebecca velmi ocenila
jazykové dovednosti dětí a snahu vyučujícího anglického jazyka poskytnout dětem co nejvíce
komunikačních příležitostí.
Paní ředitelka Ježková a pan
učitel Kacafírek, kteří zajišťovali celou exkurzi, ji hodnotili
jako velmi úspěšnou. Bohatost
programu, chování žáků, organizace, navázání kontaktu
s Univerzitou v Kentu a rozvíjení
další spolupráce byly zvládnuty
na výbornou. Sledování reakcí žáků a radosti v jejich očích

z drobných osobních každodenních úspěchů, jako je objednání
občerstvení, doptání se na toalety a jiné nezbytnosti nás přesvědčily, že i z jejich strany bylo
vše v pořádku.
Všichni zúčastnění proto
doufají, že i v letošním školním
roce se podaří pobyt zopakovat
s novým programem zaměřeným přímo na výuku anglického jazyka. Protože je obtížné
tuto akci shrnout do několika
málo vět, naši žáci na podzim

připravují cestopisnou přednášku a diashow, jež budou určeny
všem zájemcům ze široké veřejnosti.
Na závěr bych rád poděkoval dalším spolupracovnicím,
bez nichž by se nepodařilo vše
zdárně vykonat, během exkurze nám s dětmi pomáhaly paní
Monika Pötschová, Marcela Bížová, Daniela Nosková a Lucie
Kacafírková.
Mgr. Jan Kacafírek,
ZŠ Horní Police

Výprava na Ještěd
15. září se vydaly třídy 6.A, 7.A a 9.A na Ještěd. Někteří z nás se
poprvé projeli lanovkou a byli na Ještědu. Počasí nám hrálo do karet
a výhled z Ještědu byl nádherný. Pan učitel Vítů nám rozdal pracovní listy s úkoly, které se týkaly hory Ještěd a historie televizního
vysílače. Z Ještědu jsme šli pěšky do Liberce a pořídili cestou mnoho fotografií, které využijeme ve výuce. Turisťák byl hezký a strávili
jsme příjemný den se třídou.  
Žáci 9.A, ZŠ Horní Police

Exkurze ŠD Žandov
Začátek školního roku jsme ve školní družině zahájili seznamováním s městem Žandov. Navštívili jsme lékárnu, kde jsme se dozvěděli, co se tam vše prodává a připravuje. Naše další cesta vedla na
městský úřad a do knihovny. Úřadem nás provedla paní Janďourková. Ukázala nám kanceláře a vysvětlila, co se ve které vyřizuje.
Knihovnu a knihovní řád dětem představila paní knihovnice Flusková. A na poslední návštěvu jsme vyrazili do Základní umělecké školy,
kde nás mile přivítala paní ředitelka Alena Losová. Provedla nás všemi dílnami, učebnami i tanečním sálem. Děti byly z exkurzí nadšené
a v družině o nich povídaly a kreslily své zážitky.
Mgr. Petra Kulíková

Školství
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Školka v přírodě aneb lovci mamutů z MŠ Stružnice
Začátkem prázdnin se naše
školka vydala na týdenní pobyt do pravěku. Ptáte se kudy
do pravěku? To musíte nastoupit na stružnickém nádraží do
správného vlaku, potom jednou
přestoupit, ujít pár kilometrů
pěšky přes hluboký les a už jste
tam!
Ve dvou pravěkých jeskyních
v penzionu U Studničků ve Sloupu v Čechách jsme se zabydleli
velice rychle a těšili se, že po
chutném obědě vyrazíme na
průzkum blízkého okolí. První
den jsme ještě zdolali 150 schodů na rozhlednu, zahráli si na
pravěké sběrače borůvek a začali vyrábět náročné pračlověčí
kostýmy.
V úterý jsme zavítali na skalní hrad Sloup a navštívili poustevníka Samuela. Večer jsme se
vydali do Lesního divadla, kde
jsme pod letní noční oblohou za
svitu měsíce a hvězdiček zhlédli muzikál „Noc na Karlštejně“.

Byl to pro všechny děti krásný
kulturní zážitek. Líbezné melodie z muzikálu jsme si prozpěvovali celý týden a hláška „na hradě je ženská“ se stala sloganem
letošní školky v přírodě.
Ve středu jsme se ve vyrobených kostýmech, v kostěných
náhrdelnících a s kyji vydali do
lesa na pravou, dětmi celý rok
očekávanou
„Neandrtálskou

svatbu“. Slečnou nevěstou byla
Terezka a zamilovaným ženichem, Matýsek. Jako u skutečné svatby nechyběly družičky,
prstýnky ani hostina. A protože novomanželům začalo štěstí
pršet velmi vydatně, svatební
tanec se uskutečnil až na pokoji.
Ve čtvrtek sluníčko krásně
hřálo, proto jsme celý den trávili na sloupském koupališti, kde

jsme si hráli na průlezkách, na
písku a stražili pasti na mamuty. Jako lovci jsme se osvědčili
a byli velmi úspěšní. Do vykopaných děr se nám chytilo deset
plyšových mamutů. Poslední večer jsme si rozdělali ohýnek, na
kterém jsme opékali buřty. Byly
výborné a chutnaly i našemu
maskotu – domácímu zvířátku
„PRAOLÍKOVI“.
A než jsme se nadáli, už tu byl
pátek. Ještě jsme panu Studničkovi předali perníkovou medaili
za úžasné mamutí řízky, borůvkové praknedlíky i prazmrzlinu
a pospíchali na vlak za maminkami. Jako neandrtálci jsme si
školku v přírodě báječně užili!
Tímto velice děkujeme našim
sponzorům firmě Blažek a synové za odvoz zavazadel, firmě
Sauer a firmě Matys za finanční
dar.
Pračlověk Hu-hu
a Neandrtálská babička

Nový školní rok
v naší školičce
V naší školičce se vše začalo připravovat již o prázdninách, ale největší přípravy začaly v posledním srpnovém týdnu. Všichni zaměstnanci dělali všechno jen proto, aby byl pro děti vstup do mateřské
školy co nejhezčí a nejpříjemnější. Takže se uklízelo, připravovala se
výzdoba, nalepovaly se nové značky,… vše směřovalo k tomu, abychom dětem co nejvíce usnadnili příchod do školky, zvláště pro ty
nejmenší, kteří přišli poprvé.
1. září nastal den D, kdy si děti přinesly svoje bačkůrky, uklidily
si své věci do skříňky v šatně a vkročily do třídy, kde již zůstaly bez
rodičů. Pro některé starší děti, které již mateřskou školu navštěvovaly, to bylo jednodušší. Ale naše nejmladší Berušky, alespoň ty nově
příchozí, si samozřejmě poplakaly. A věřím, že i pro rodiče to nebylo
jednoduché. Ale společně jsme to překonali. I když někteří „mrňous-

ci“ odloučení od rodičů snášejí hůře a adaptace na nové prostředí
trvá déle. Děti v prvních dnech poznaly nové kamarády. Rozhodně
bylo letos o mnoho míň slziček než v loňském roce. Přejeme dětem
i rodičům, aby s námi prožili spokojený a pohodový školní rok.
Jaroslava Saganová, MŠ Žandov

Návštěva Terezína
V červnu a září navštívily dvě třídy hornopolické školy Památník
Terezín (na konci minulého školního roku to byla současná 9.A, v letošním školním roce se za historií vypravili osmáci). Žáci se seznámili
s historií města a pevnosti, historií ghetta a s osudy některých osobností, které zde byly vězněny. Získané poznatky využijí děti při přípravě projektu Holocaust, který zařazujeme do výuky vždy v lednu,
kdy si svět připomíná oběti holocaustu.
Mgr. Hana Havlíková, učitelka ZŠ Horní Police
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Běh Žandovem

Ve čtvrtek 15. 9. se konal tradiční
Běh Žandovem. Z důvodu probíhajících stavebních prací v okolí školy
jsme letos museli najít náhradní
řešení pro tuto akci. Za účasti pana
Slaměného proběhl běh na fotbalovém hřišti v Žandově. Děti soutěžily
ve vytrvalostním běhu, počasí nám
přálo a dětem se skvěle dařilo. Jak
se děti umístily, to si můžete přečíst
v následujícím přehledu:
1. kategorie dívky - 1. místo Kateřina Kaňková, 2. místo Amálie Kodešová, 3. místo Kamila Oudová
2. kategorie dívky - 1. místo Magdalena Bažantová, 2. místo Kristýna
Vosecká, 3. místo Adriana Preclíková
3. kategorie dívky - 1. místo Ivana
Hoang, 2. místo Natálie Tomsová, 3.
místo Ellena Durdoňová
1. kategorie chlapci - 1. místo Víťa
Štrupl, 2. místo Václav Vaněk, 3.
místo Viktor Schneider
2. kategorie chlapci - 1. místo Matěj
Kodeš, 2. místo Jiří Linhart, 3. místo
Marek Tomsa
3. kategorie chlapci - 1. místo Michal Makovec, 2. místo Jan Švejda,
3. místo Vojtěch Šťastný
Mgr. Renata Vítů, ZŠ Žandov

3/2016
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115. výročí školy
Ve dnech 23. a 24. září 2016
ZŠ Stružnice oslavila 115. výročí.
V pátek od 9:00 do 17:00 hod.
v budově školy čekalo návštěvníky hned několik překvapení. Školu si mohli prohlédnout
doslova od sklepa až po půdu.
Zájemci o prohlídku zamířili do
tříd, aby zavzpomínali na svá
školní léta. V každém patře bylo
umístěno velké množství žákovských fotografií i fotografií pedagogických sborů. V průběhu
dne si žáci připravili 2 vystoupení, při kterých proběhl přednes
básniček, představení pohádky
o Malé řepě, zpěv písniček, hra
na flétnu a tance.
V sobotu se oslava konala
na školní zahradě. Při vstupu
návštěvníci obdrželi perníčky
a almanach, který škola vydala

při příležitosti 115. výročí. Na stolech bylo připraveno občerstvení, které zajistila škola společně

s rodiči. Program začal v 10:00
hod. úvodním slovem pana starosty Ing. Jana Mečíře. Následně

žáci vystoupili se stejným kulturním programem jako v pátek.
Poté proběhlo soutěžní klání rodičů s dětmi o dort. V další části
oslav účinkovaly dívky ze skupiny Čtyřlístek s country tanci. Pokračovalo se ukázkou karate od
bývalého žáka Milana Zítka, který se pochlubil medailemi a pyšní se celou řadou titulů. Žákyně
školy Adélka Šimonková zahrála
na baskřídlovku. Program ukončila skupina historického šermu
Golem, která si připravila soutěže pro děti a předvedla představení z historického období.
Celým programem nás provázel
DJ Réva. Za příjemně strávený
den děkujeme všem, kteří přijali
naše pozvání a využili možnost
zavzpomínat a podívat se, jak to
dnes ve škole vypadá.

Poděkování
Dovolte mi tímto poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a realizaci oslav 115. výročí naší školy.
Děkuji
Kolstrunková Lenka, ředitelka
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ZUŠka v Žandově zahájila školní rok
dnem otevřených dveří
Zahájení školního roku v Základní umělecké škole v Žandově se neslo v duchu radostného vstupu do nového školního
roku. Učitelky a učitelé hudebního, tanečního a výtvarného
oboru představili dětem, žákům a veřejnosti školu a aktivity, které nabízí. Pestrý program, kdy si malí návštěvníci
mohli kromě prohlídky budovy
vyzkoušet různé výtvarné techniky, například kresbu, malbu
a keramiku se s chutí zapojili
i do tance v příjemném tanečním sále, nebo do zpěvu. Kromě těchto aktivit byl prostor na
informace o přijímání nových

žáků, kteří se mohou hlásit
na housle, klasickou kytaru,
elektrickou kytaru, bicí nástroje, klavír, klávesové nástroje,
zobcovou a příčnou flétnu,
zpěv a sborový zpěv, výtvarný a taneční obor. V Základní
umělecké škole od září působí
i nové učitelky a učitelé, Alena Losová, dipl. um., ředitelka
školy, která zároveň učí hru
na zobcovou flétnu, Michaela
Vyhnánková, dipl. um., zástupkyně ředitelky školy, vyučující
klasický a populární zpěv a sborový zpěv, Mgr. Tatiana Solodovnikova, PhD., vyučující hru
na klavír, Pavel Hrala, houslista,

který kromě hry na housle učí
klasickou a elektrickou kytaru,
Ing. Milan Ševčík, učitel akordeonu a klávesových nástrojů
a po dobu nemoci Lenky Kubišové bude výtvarný obor učit
Hana Hlaváčková. Všechny informace o naší škole naleznete
na nových webových stránkách:
www.zuszandov.cz, které budeme dále doplňovat o dění ve
škole, akcích a koncertech, které pro vás chceme celý školní
rok připravovat.
Alena Losová, dipl. um.

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu Roudenskému za
příjemně strávené hodiny na Rybárně. Žáci prvního stupně si poslechli besedu o rybách a přírodě v našem kraji, opekli buřty a užili

si adaptační dopoledne. Velké díky za ochotu, čas a krásnou přednášku.
Žáci a učitelé ZŠ Horní Police

Vítání
nových
žáků
1. 9. 2016 jsme slavnostně přivítali 19 prvňáčků na naší škole.
Touto cestou bych jim chtěla
popřát mnoho úspěchů, spokojenosti a krásných zážitků.
Rodičům už nyní děkuji za spolupráci a přeji jim hodně trpělivosti a síly po celý školní rok.
Třídní učitelka
Mgr. Pavla Šmídová
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Pohár vědy Rojko
Děkujeme všem zúčastněným týmům za reprezentaci
v mezinárodní soutěži:“ Pohár
vědy“2016. V minulém školním

roce si žáci školy v Horní Polici
vyzkoušeli mnoho fyzikálních
pokusů, plnili zábavné úkoly
ve čtyřech kolech. ROJKO pro-

bíhá pod záštitou Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy
ČR a vede žáky k samostatnosti a k zájmu o vědu a techniku.

Děkujeme Vám všem, co jste se
přidali, byli jste úžasní.
Mgr. Bohdana Přívratská, Mgr.
Pavla Šmídová

Poděkovali jsme s bábovkou na dlani
Projektová výuka patří k základnímu vzdělávání již mnoho let. Děti si v rámci činností
spojených s projektem vyzkouší
spoustu nových aktivit. A co víc
– jejich nadšení z výuky nebere
konce. Přesně tak tomu bývá i při
chvilkách vaření a pečení, které
se vyskytují v projektech spojených s Vánocemi, Velikonocemi,
svátkem sv. Martina, zdravou výživou apod. Příprava dobrot - ať
jsou to saláty nebo cukroví – vždy
děti velmi baví. Jen podmínky
a prostor byly ještě v minulém
školním roce pro tyto činnosti
v naší budově školy nevyhovující.
Za laskavé pomoci firmy Sauer
a.s., jejích zaměstnanců a vedení
společnosti nám však půjde od

letošního září vše lépe od ruky.
Prostor školní družiny byl osazen
novou kuchyňskou linkou, a tak
se naše děti mohly pustit s vervou do prvního díla. Žáci 5. třídy upekli společnými silami dvě
bábovky, se kterými došli začátkem října poděkovat panu řediteli Zavadskému za pomoc naší
škole. Bylo fascinující sledovat,
jak děti se zájmem přiložily ruku
k dílu, jak se předháněly v tom,
kdo bude vážit, kdo míchat, kdo
ponese finální výrobek v ruce
a kdo ho předá. Jsem přesvědčena, že spousta rodin přijme od
této chvíle za svůj použitý recept
na bábovku a pokud ho chcete
vyzkoušet i vy, tak tady je: 250g
změklého másla utřeme se 3 vej-

ci a 250g cukru. Přidáme 250g
tvarohu, 250g polohrubé mouky, celý prášek do pečiva a brusinky. Kašovité těsto přendáme
do vymazané a vysypané formy
a pečeme 50 – 60min ve středně vyhřáté troubě. Vychladlou

bábovku polijeme čokoládovou
polevou nebo jen pocukrujeme.
A ještě jedno malé tajemství
– z připraveného těsta můžete
upéci i velikonočního beránka.
Mgr. Kamila Nacházelová
ZŠ Žandov

Výukový program E-LIŠKA
Hned v září k nám zavítala vzácná návštěva, půlroční „lištička Mia“. Ze začátku se ostýchala, byla
plachá. Žáky sedící v kruhu si postupně očuchala
a tím se s nimi seznámila. Po pár minutách se rozkoukala a zkoušela, jak chutnají naše bačkory a koberec. Žáci se dozvěděli mnoho informací o tomto
lesním zvířátku, které u nás žije. I přesto, že si lištička
ráda hraje, nechá se hladit a vypadá roztomile, pan
majitel ji jako mazlíčka na doma nedoporučuje: „Bez
dohledu by z bytu udělala kůlničku na dříví.“
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ředitelka ZŠ Stružnice
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Školství
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Začal nový školní rok
Zahájení nového školního
roku bylo letos hektičtější než
v minulých letech. Už o prázdninách se naše škola připravovala
na 115. výročí, které jsme všichni
společně oslavili v měsíci září.
Pedagogický sbor byl doplněn
o novou paní učitelku Nikolu Petříkovou, která nastoupila místo
Mgr. Dany Puškárové a navíc

nám při vyučování pomáhá i asistent pedagoga, jehož funkci po
zdárném ukončení studia, vykonává paní Michaela Šimonková.
1. září jsme slavnostně přivítali nové prvňáčky. Při šerpování
každý prvňáček získal základní
pomůcky zdarma. Letos děti obdržely i kufřík věnovaný hejtmanem Libereckého kraje a svači-

nový boxík od projektu „Ovoce
do škol.“ Hned první den si noví
žáčci vyzkoušeli být ve škole celé
dopoledne. Další změnou, se
kterou jsme letošní školní rok
začali, je stravování. Obědy dovážíme z MŠ Stružnice a jejich
vydávání jsme rozdělili na dvě
skupiny.
Na co se letos zaměříme?

Žákům naší školy nabízíme
velké množství mimoškolních
aktivit. Kroužky, které provozujeme v odpoledních hodinách
jsou pro žáky zdarma – taneční,
flétna, technický, počítače, fotografický, keramika a náprava
řeči. I nadále chceme pokračovat
v charitativní pomoci, rozvíjet
u dětí vztah k přírodě, věnovat
se sportovním aktivitám a zaměřit se na vzájemnou spolupráci
a toleranci mezi sebou. Budeme pokračovat v příjemné spolupráci s místním mysliveckým
spolkem, reprezentovat se na
veřejnosti a zapojíme se do různých meziškolních sportovních
olympiád a vědomostních testů.
Na volbě akcí, které budeme
v letošním školním roce realizovat, se budou podílet i členové
školního parlamentu, kteří se
budou s ředitelkou školy setkávat pravidelně každý měsíc.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ředitelka ZŠ Stružnice
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Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
30.5. 2016 od 18. hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a návrh programu jednání.
b) Závěrečný účet města Žandov za
rok 2015 včetně Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření města
Žandov za rok 2015 s celoročním
hospodařením bez výhrad.
c) Závěrečný účet svazku obcí Peklo
za rok 2015 s celoročním hospodařením bez výhrad.
d) Účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření města Žandov za
účetní období rok 2015 sestavenou
ke dni 31.12.2015.
e) Čerpání rozpočtu města za 1.-3./
2016.
f) Rozpočtové opatření č. 3/2016.
g) Dar ve výši 10.000,- Kč pro Dětský
domov Dubá – Deštná na program

Horní Police

Na svém 17. zasedání ZO Horní Police konaného dne 14. června 2016 od
18. hod na Obecním úřadě v Horní
Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
17 / 31 / 2016).
• ZO schválilo program pro 17. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 17 / 32 / 2016).
• ZO schválilo prodej části pozemku p.č. 159/4 a části pozemku p.č.
138/2 dle geometrického plánu č.
683-14/2015 za 20 Kč/m2 pro manželé Marii a Ladislava Činčerovi
včetně nákladů s tímto prodejem
spojených (usnesení č. 17 / 33 /
2016).
• ZO schválilo nájem části pozemku
p.č. 117/1 o výměře 19m2 za cenu
132 Kč/rok a pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o nájmu
s Povodím Ohře (usnesení č. 17 / 34
/ 2016).
• ZO schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti OLP/3211/2014 v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu tohoto dodatku č. 1.

Horní Police

Na svém 18. zasedání ZO Horní Police konaného dne 26. srpna 2016 od
18. hod na Obecním úřadě v Horní
Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
18/46/2016).
• ZO schválilo program pro 18. za-

Usnesení

3/2016

„Sociální automobil“.
h) Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení s firmou Elektrowin.
i) Kupní smlouvu se zřízením pozemkové služebnosti cesty s Lesy
ČR, s. p., Hradec Králové na odkup
části pozemků podél toku Vrbového potoka – p.p.č. 75/3 o vým.
10 m2, 626/3 o vým. 36 m2, 536/4
o vým. 26 m2, 536/5 o vým. 3 m2,
1032/3 o vým. 1 m2, 10110/4 o vým.
35 m2, 1015/5 o vým. 57 m2, 620/2
o vým. 3 m2 a 1023/1 o vým. 171 m2
v k.ú. Žandov u České Lípy za kupní cenu 20.520,- Kč a zřízení pozemkové služebnosti cesty k p.p.č.
76/1 za jednorázovou úplatu ve
výši 2.720,- Kč.
j) Odkoupení bývalé autobusové zastávky v Radči a pozemku p.č. 40/2
v k.ú. Radeč u Horní Police panu
J.Šírlovi za cenu 1.000,- Kč se zbouráním na jeho náklady.
k) Odpis autobusové zastávky v účetní hodnotě 8.424,- Kč.
l) Smlouvu o zřízení služebnosti na
vodovodní přípojku ze studny pro

objekt č.ev.15 v Heřmanicích s p. Barotem a pí. Susovou na části p.p.č.
9/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova .
m) Smlouvu o dílo na „Výstavbu
dešťové kanalizace v Kostelní ulici
a části náměstí“ s firmou Pittner
s.r.o., Česká Lípa a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
n) Smlouvu o dílo na „Oprava povrchu místní komunikace Kostelní
ulice“ s firmou Stavební práce Bardzák, Benešov nad Ploučnicí a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
o) Smlouvu o dílo na „Oprava povrchu místní komunikace v části Potoční ulice a Studniční ulice“ s firmou SaM s.r.o., Děčín a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
p) Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. OLP/3383/2016 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s Libereckým krajem.
q) Odprodej části p.p.č.193 v k.ú. Heřmanice u Žandova manž. Cholevovým za kupní cenu 50,- Kč/m2 s oddělením pozemku na své náklady.
r) Odprodej p.p.č. 92 v k.ú. Heřmanice u Žandova pí. V. Hammerové

a p. J.Hruškovi za kupní cenu 25,Kč/m2.
s) Odprodej p.p.č. 174 v k.ú. Radeč
u Horní Police p. S. Štěrbovi za
kupní cenu 40,- Kč/m2 s podmínkou vytýčení hranice pozemku.
t) Odročení projednání žádosti p. Z.
Linharta o odkoupení p.p.č. 105
v k.ú. Heřmanice u Žandova na
příští jednání.

(usnesení č. 17 / 35 / 2016).
• ZO schválilo účetní závěrku obce
za rok 2015 sestavovanou k rozvahovému dni (usnesení č. 17 / 36 /
2016).
• ZO schválilo závěrečný účet obce
za rok 2015 s celoročním hospodařením bez výhrad včetně zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 (usnesení č.
17 / 37 / 2016).
• ZO schválilo k realizaci díla „Hydroizolace obvodových zdí zámku
a dsalší související práce – 2. etapa
- zámek – místnost č. 1 a č. 2“ firmu D-STAV. Zároveň ZO schválilo
smlouvu o dílo s firmou D-STAV
k realizaci tohoto díla v předloženém znění (usnesení č. 17 / 38 /
2016).
• ZO schválilo k realizaci díla „Výměna oken v ZŠ Horní Police - III.
etapa“ firmu VEKRA. Zároveň ZO
schválilo návrh smlouvy o dílo s firmou VEKRA k realizaci tohoto díla
v předloženém znění (usnesení č.
17 / 39 / 2016).
• ZO schválilo Obecně závaznou vyhlášku 1/2016, kterou se vydává Požární řád obce Horní Police (usnesení č. 17 / 40 / 2016).
• ZO neschválilo dar pro OS ZIRKON.
ZO vyzývá o doložení zprávy o čin-

nosti OS Zirkon.
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 2/2016 ve výši 600 000 Kč na
straně příjmů, 977 500 Kč na straně výdajů se zapojením finančních
prostředků z minulého období ve
výši 377 500 Kč v předloženém znění (usnesení č. 17 / 41 / 2016).
• ZO schválilo prodloužení termínu
výstavby RD na pozemku p.č. 461/3
do 12/2021 pro pana Marka Hlavničku (usnesení č. 17 / 42 / 2016).
• ZO schválilo smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
16_SOP_01_4121200980 v předloženém znění a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy (usnesení č. 17 /
43 / 2016).

mosty v době konání Mariánské
pouti pro pana Geža (usnesení č.
17 / 44 / 2016).
Rozšíření hnízd na separovaný odpad (plat, papír) – Stoupno, Podlesí, Na Pískách, doplnění do ulice
Mostecká, u samoobsluhy,
Zlatá popelnice 2015 – vyhlášení
výsledků v třídění,
Stavební práce – Na Kovárně, výroba oken,
ZO byla předložena nabídka vánoční výzdoby na sloupy VO, starostka prezentovala variant,
ZO schválilo nákup vánoční výzdoby na sloupy veřejného osvětlení
motiv ,,ORION” dle předložené
cenové nabídky (usnesení č. 17 / 45
/ 2016).
Obec Horní Police, jako zřizovatel
základní a mateřské školy upozorňuje širokou veřejnost, o mylných
informacích, které se šíří mezi občany, o zrušení školní jídelny v základní škole či přesunu vývařovny
do mateřské školy. Obec Horní
Police si nechává zpracovávat varianty a možnosti, jak nejlépe a ekonomicky toto ve svých organizacích
zavede. Určitě se žádné změny
v nejbližších měsících nechystají.
Marie Matysová
starostka

sedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 18/47/2016).
• ZO souhlasí s výstavbou vodovodního řadu Na Vyhlídce na
pozemcích p.č. 5/1, p.č. 3, p.č. 26
v nezbytném rozsahu na náklady
žadatele (usnesení č. 18/48/2016).
• ZO schvaluje ustanovení pracovní
skupiny ve složení Marie Matysová, Jiří Blekta, Jana Försterová,
Jiří Heran, která bude řešit problematiku školní družiny (usne-

sení č. 18/49/2016).
• ZO schvaluje prodej pozemků
p.č. 779/25 a p.č. 779/26 určených
k výstavbě RD dle ujednaných
podmínek CHKO České středohoří a zveřejněného záměru manželům Jaroslavu a Kateřině Hlaváčovým (usnesení č. 18/50/2016).
• ZO ruší předkupní právo obce
Horní Police k prodanému pozemku p.č. 497/12 s podmínkou
uzavření nového závazku bez

Informace:
• Odvedení dešťových a odpadních
vod (ZŠ Horní Police) – je vypracována technická pomoc k řešení
splaškových vod objektu školy
v Horní Polici a nákladech s touto
akcí spojených,
• Příprava pouti – zajištění průběhu
pouti, byly podány dvě žádosti
o umístění stánků s občerstvením mezi mosty od pana Štrauba
a pana Geža
• ZO schválilo umístění stánku mezi

2. Bere na vědomí
a) Zprávu z jednání rady.
b) Informaci o dokončených a připravovaných investičních akcích.
3. Neschvaluje
a) Odprodej části p.p.č. 790 v k.ú.
Žandov u České Lípy p. P. Majorovi.
b) Odprodej části p.p.č. 132/1, 133
a 134/1 v k.ú. Heřmanice u Žandova
pí. I. Salačové.
c) Odprodej p.p.č. 334/1 a 353/2 v k.ú.
Radeč u Horní Police p. M.Nitschemu.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

•

•
•
•
•

•

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. 18/51/2016).
• ZO ruší předkupní právo obce
Horní Police k prodanému pozemku p.č. 497/13 s podmínkou
uzavření nového závazku bez
zápisu do KN, tj. sjednání smluvní pokuty ve výši 100 000 Kč
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•

•

•

•

při převedení pozemku na třetí osobu do doby zápisu stavby
nebo rozestavěné stavby (usnesení č. 18/52/2016).
ZO schvaluje prodloužení termínu k výstavbě RD na pozemku p.č. 825/7 do 31.12.2021 pro
pana Vojtěcha Frka (usnesení č.
18/53/2016).
ZO schvaluje dar na babybox
v Liberci ve výši 1 000 Kč pro Babybox pro odložené děti STATIM
(usnesení č. 18/54/2016).
ZO schvaluje dar na oslavy založení značky Achilles ve výši 5 000
Kč pro pana Radka Dolečka
(usnesení č. 18/55/2016).
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2016 ve výši 462 000 Kč na
straně příjmů, 462 000 Kč na straně výdajů v předloženém znění
(usnesení č. 18/56/2016).

Obec Stružnice

Usnesení 14. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 30.
května 2016. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Jiří
Kopp, Robert Kotek, Ing. Jan Mečíř,
Pavel Ryšavý, Alena Skrčená. Nepřítomní zastupitelé: Mgr. Anna Levová, Vítězslav Soukup (omluveni).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 14. zasedání konaném dne
30. května 2016 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 14. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-14-1)

Obec Stružnice

Usnesení 15. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 20.
června 2016. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Jiří
Kopp, Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý,
Alena Skrčená, Vítězslav Soukup.
Nepřítomní zastupitelé: Robert Kotek, Mgr. Anna Levová (omluveni)
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 15. zasedání konaném dne
20. června 2016 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 15. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-15-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 13.
a 14. zastupitelstva obce. (číslo
usnesení 2016-15-2)
3. Bere na vědomí informaci o činnosti a připravovaných akcích
výborů pro vzdělávání a mládež,
pro rozvoj, výstavbu a pozemky,
pro sport a kulturu, a ukládá předsedům finančního a kontrolního
výboru svolat do konce srpna 2016
jednání výboru. (číslo usnesení

Usnesení

3/2016
u přechodů, příprava k osvětlení
přechodů),
Svoz velkoobjemového, nebezpečného odpadu 10.9.2016
OZV – noční klid, starostka předložila návrh Obecně závazné vyhlášky, ZO musí předložit akce,
na kterých bude zkrácen noční
klid,
MTC - Nabídka čelního zametače
s cisternou, starostka informuje
o možnosti získání tohoto zařízení na splátky, zařízení nám na
zkoušku bude zapůjčeno,
ZO vzalo na vědomí sestavení
čelního zametače s cisternou na
míru pro obecní MTC a zkušební
provoz tohoto zařízení.
Výměna okapů č.p. 6 - 58 486 Kč, výměna oken paní Králová 29 391 Kč,
Marie Matysová
starostka

Informace:
• Příprava rozpočtu na rok 2017 –
starostka předložila seznam akcí
financované v roce 2017,
• Webové stránky – informaci podal pan Blekta, webové stránky
se řeší, finální verze by měla být
do konce roku,
• Program rozvoje obce – stránky MMR (vyhodnocení roky
2015,2016) – informaci pan Blekta, ZO bude předložena zpráva
o plnění Programu rozvoje obce
Horní Police,
• Rekonstrukce sociálek restaurace
Na Kovárně – stavební a zednické práce jsou dokončené celkové
náklady byly překročeny o cca
50tisíc,
• Výměna oken v ZŠ – stavební
práce na výměně oken jsou dokončené, starostka informuje

o doplnění poptávkového řízení,
byla oslovena firma VEKRA, které je obchodní zastoupení firmy
Window Holding, a.s., se kterou
je sepsána Smlouva o dílo na
tuto akci,
• ZO vzalo na vědomí doplnění
poptávkového řízení na akci
Výměna oken v ZŠ Horní Police
– III. etapa – oslovena VEKRA,
Berkova 98, Česká Lípa (pouze
obchodní zastoupení), doplněno
Window Holding, a.s.
• ÚP Horní Police – žádost o posunutí termínu ,,veřejného projednání“ z důvodů vyjednávání
s MMR,
• Chodníky ulice 9. Května – rekonstrukce silnice 9. května, PD
řeší výměnu krytina a část chodníků s obrubníky, druhá polovina
chodníků je v režii obce (nášlapy

2. Potvrzuje pořadí firem v hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostu M-03 Valteřický potok, Stružnice v k. ú. Jezvé“.
Jako nejvýhodnější byla hodnocena nabídka TRAIL servis a. s., Ústí
nad Labem, druhá SaM silnice
a mosty Děčín a. s. (číslo usnesení
2016-14-2)
3. Schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Obnova mostu
M-03 Valteřický potok, Stružnice
v k. ú. Jezvé“ firmou TRAIL servis a.
s., Ústí nad Labem a pověřuje starostu podpisem smlouvy s touto
firmou. (číslo usnesení 2016-14-3)
4. Na základě nabídky schvaluje
smlouvu o dílo č. 01.2016 mezi obcí
Stružnice a Ing. Naděždou Hájko-

vou KH-Mosty na zajištění inženýrsko-projekční činnosti pro stavební
povolení a realizaci stavby „Obnova mostu M-03 Valteřický potok,
Stružnice v k. ú. Jezvé“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. (číslo
usnesení 2016-14-4)
5. Potvrzuje pořadí firem v hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu „Obnova mostních propustků
a místní komunikace p. p. č. 806/3,
802/1, 765/1 v obci Stružnice“. Jako
nejvýhodnější byla hodnocena
nabídka SaM silnice a mosty Děčín a.s., druhá SaM silnice a mosty
Česká Lípa a.s. (číslo usnesení 201614-5)
6. Schvaluje realizaci veřejné zakázky
malého rozsahu „Obnova most-

ních propustků a místní komunikace p. p. č. 806/3, 802/1, 765/1
v obci Stružnice“ firmou SaM silnice a mosty Děčín a. s. a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s touto
firmou. (číslo usnesení 2016-14-6)
7. Na základě nabídky schvaluje
smlouvu o dílo č. 02.2016 mezi obcí
Stružnice a Ing. Naděždou Hájkovou KH-Mosty na zajištění inženýrsko-projekční činnosti pro stavební
povolení a realizaci stavby „Obnova mostních propustků a místní
komunikace p. p. č. 806/3, 802/1,
765/1 v obci Stružnice“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. (číslo
usnesení 2016-14-7)
Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

2016-15-3)
4. Schvaluje pronájem pozemků p.
č. 120/7, 120/8 a 120/19 v k. ú. Stráž
u České Lípy panu Janu Tatouškovi, bytem Bořetín 11. (číslo usnesení
2016-15-4)
5. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 47 v k. ú. Stráž u České
Lípy. (číslo usnesení 2016-15-5)
6. Schvaluje záměr pronájmu části
pozemku p. č. 250/1 v k. ú. Jezvé.
(číslo usnesení 2016-15-6)
7. Schvaluje prodej pozemků p. č.
827/2, 858/3 a 863/2 v k. ú. Stružnice za částku dle smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání č.
758/2013 mezi Povodí Ohře, s. p., se
sídlem Bezručova 4219, Chomutov
a Obcí Stružnice. (číslo usnesení
2016-15-7)
8. Schvaluje odkup pozemku p. č.
851/13 v k. ú. Stružnice za částku
dle smlouvy o podmínkách realizace stavby a budoucím majetkoprávním vypořádání č. 758/2013
mezi Povodí Ohře, s. p., se sídlem
Bezručova 4219, Chomutov a Obcí
Stružnice. (číslo usnesení 2016-158)
9. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-

ného břemene - služebnosti č. IP12-4004906/VB/02CL-Stružnice, Jezvé ppč. 128/2, příp. NN mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou VAMA, s.r.o., se
sídlem Vilsnice 94, Děčín XII. (číslo
usnesení 2016-15-9)
10. Bere na vědomí informace vedení ZŠ a MŠ o činnosti těchto příspěvkových organizací obce. (číslo
usnesení 2016-15-10)
11. Bere na vědomí zahájení staveb
v rámci odstraňování povodňových škod z roku 2013. (číslo usnesení 2016-15-11)
12. Schvaluje opravy majetku obce –
komunikace pod viaduktem u nádraží a rekonstrukce elektrických
rozvodů v bytové jednotce v Jezvém. (číslo usnesení 2016-15-12)
13. Bere na vědomí informaci o průběhu bleskových povodní na konci
května 2016 a pověřuje výbor pro
životní prostředí a ochranu proti
živelním pohromám připravit do
konce srpna 2016 návrhy na omezení dopadů přívalových dešťů
na ohrožené lokality v obci. (číslo
usnesení 2016-15-13)
14. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce Stružnice za rok 2015. (číslo
usnesení 2016-15-14)
15. Schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2015 bez výhrad. (číslo usnesení 2016-15-15)
16. Schvaluje účetní závěrku obce
Stružnice za rok 2015 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle
předložených dokladů (Fin 2-12,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 2016-15-16)
17. Schvaluje účetní závěrku Základní
školy Stružnice, příspěvkové organizace, za rok 2015 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2015 dle
předložených dokladů (Příloha,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 2016-15-17)
18. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Stružnice, příspěvkové
organizace, za rok 2015 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2015
dle předložených dokladů (Příloha, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát).
(číslo usnesení 2016-15-18)
19. Schvaluje rozpočtové opatření č.
2/2016. Příjmy ve výši 12.051,60 Kč
a výdaje ve výši 12.051,60 Kč. (číslo
usnesení 2016-15-19)
20. Bere na vědomí informaci o průběhu elektronické aukce 6 obcí

•
•

•

•

•
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Usnesení

3/2016

svazku obcí Peklo, výsledek nebude akceptován. (číslo usnesení
2016-15-20)
21. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci v roce 2016. (číslo usnesení 2016-15-21)
22. Schvaluje Návrh zadání, změna
č. 1 územního plánu Stružnice.
Pořizovatel: MěÚ Česká Lípa-úřad

územního plánování, náměstí T. G.
Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa.
(číslo usnesení 2016-15-22)
23. Schvaluje dar ve výši 4 935 Kč pro
Hospic sv. Zdislavy, Horská 1213,
Liberec. (číslo usnesení 2016-15-23)
24. Schvaluje vyjádření k žádosti
o zaslání podkladů odboru veřejné správy, dozoru a kontroly - Ministerstva vnitra ČR. (číslo usnesení

2016-15-24)
25. Bere na vědomí žádost o přeložení dopravního značení. (číslo usnesení 2016-15-25)
26. Bere na vědomí žádost o vybudování chodníku. (číslo usnesení
2016-15-26)
27. Souhlasí s přípravou vydání kalendáře pro rok 2017. (číslo usnesení
2016-15-27)

28. Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy č. 4/2016 o poskytnutí
individuální dotace z rozpočtu
obce Stružnice ve výši 68.848 Kč TJ
Dynamu Stružnice na vydání publikace a oslavy k 70. výročí kopané
ve Stružnici. (číslo usnesení 201615-28)
Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Obec Stružnice

doucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IP12-4006718/VB03 „CL_Stružnice,
Jezvé ppč. 546/1, příp. NN“ mezi
Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín (zastupuje OMEXOM GA
Energo s. r. o.) pro zřízení stavby
Součást distribuční soustavy. (číslo
usnesení 2016-16-8)
9. Schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP_12_4006580/VB02 „CL_Stružnice ppč. 1076/1, příp. NN“ mezi
Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a.
s., Děčín (zastupuje OMEXOM GA
Energo s. r. o.) pro zřízení stavby
Součást distribuční soustavy. (číslo
usnesení 2016-16-9)
10. Schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9900090598_1/BVB mezi
Obcí Stružnice a RWE GasNet, s.
r. o. (zastupuje RWE Distribuční
služby, s. r. o.) pro zřízení stavby
Prodloužení plynovodu a výstavba plynovodní přípojky pro objekt
k bydlení č.p. 20, Jezvé. (číslo usnesení 2016-16-10)
11. Schvaluje čerpání finančních prostředků z fondu odměn na pokrytí
provozních nákladů ZŠ Stružnice
v roce 2016. (číslo usnesení 201616-11)
12. Schvaluje předčasné čerpání příspěvku na provoz ZŠ Stružnice ve
výši 142 500 Kč v roce 2016. (číslo
usnesení 2016-16-12)
13. Schvaluje výjimku z počtu žáku ve
školním roce 2016/2017 v ZŠ a zavazuje se uhradit zvýšené výdaje
na vzdělávací činnost školy. (číslo
usnesení 2016-16-13)
14. Schvaluje zvýšení příspěvku
na provoz MŠ Stružnice ve výši
350 000 Kč v roce 2016. (číslo usnesení 2016-16-14)
15. Bere na vědomí informaci o průběhu oprav povodňových škod
z roku 2013 ve dvou lokalitách
v obci. (číslo usnesení 2016-16-15)
16. Schvaluje vyhlášení a zadávací
podmínky pro podlimitní veřejnou zakázku „Obnova lávky po
povodni v červnu 2013 ev. č. L-02
přes řeku Ploučnici a zátopové
území, Stružnice“. (číslo usnesení
2016-16-16)

17. Schvaluje vyhlášení a zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova mostních propustků p.p.č. 770, 821,
124/1 v obci Stružnice“. (číslo usnesení 2016-16-17)
18. Schvaluje složení výběrových komisí pro výběrová řízení na opravy
povodňových škod z roku 2013 ve
složení Anita Bělová (náhradník
Mgr. Anna Levová), Zdenek Blažek
(náhradník Květa Zemanová), Pavel Ryšavý (náhradník Robert Kotek), Libor Širlo (náhradník Roman
Skrčený), Ing. Naděžda Hájková
(náhradník Pavel Kazda). (číslo
usnesení 2016-16-18)
19. Bere na vědomí žádost manželů Bláhových a opětovně pověřuje výbor pro životní prostředí
a ochranu proti živelním pohromám zpracováním návrhů na řešení situace. (číslo usnesení 201616-19)
20. Bere na vědomí informace o zásobování Bořetína pitnou vodou
a pověřuje starostu jednáním
s SVS a. s. o zpracování studie zásobování Bořetína pitnou vodou.
(číslo usnesení 2016-16-20)
21. Bere na vědomí žádost zástupců
místní části Bořetín na umístění
kontejnerů na tříděný odpad. (číslo usnesení 2016-16-21)
22. Bere na vědomí informaci o prováděných opravách majetku obce
v letních měsících. (číslo usnesení
2016-16-22)
23. Bere na vědomí žádost manželů
Wendlerových o úpravu komunikace k domu čp. 131 v Jezvém. (číslo usnesení 2016-16-23)
24. Souhlasí s přípravou a podáním
žádosti o dotaci na rekonstrukci
bývalé prodejny ve Stružnici na
kulturně společenské centrum.
(číslo usnesení 2016-16-24)
25. Bylo seznámeno s právním rozborem OZV č. 2/2015, provedeným
odborem veřejné správy, dozoru
a kontroly MV ČR, č. rj. MV-579986/ODK-2016, bere je na vědomí.
(číslo usnesení 2016-16-25)
26. Pověřuje OÚ přípravou obecně
závazné vyhlášky omezující dobu
nočního klidu. (číslo usnesení 201616-26)
27. Schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2016, příjmy ve výši 932.034 Kč,
výdaje ve výši 932.034Kč. (číslo

usnesení 2016-16-27)
28. Bere na vědomí ukončení aktivit
obce v elektronické aukci obcí DSO
Peklo a souhlasí s podáním žádosti
na dotaci pro domovní kompostéry. (číslo usnesení 2016-16-28)
29. Bere na vědomí informace OLH
Ing. Píchy o situaci v obecních lesích a zve dotyčného na jednání
ZO. (číslo usnesení 2016-16-29)
30. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci do konce roku 2016
a pro rok 2017. (číslo usnesení
2016-16-30)
31. Bere na vědomí informaci
o smlouvě s úřadem práce pro zaměstnávání pracovníků na veřejně
prospěšné práce od 1. 10. 2016. (číslo usnesení 2016-16-31)
32. Schvaluje pořízení 2 ks fotopastí.
(číslo usnesení 2016-16-32)
33. Bere na vědomí informaci o plánu
a skutečnosti oprav krajských komunikací na území obce Stružnice.
(číslo usnesení 2016-16-33)
34.
Schvaluje
dodatek
ke
Smlouvě na svoz odpadu S/
C10/05002151/2013/1471/01
mezi
AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o. a Obcí Stružnice. (číslo usnesení 2016-16-34)
35. Schvaluje složení komise pro
hodnocení cenových nabídek na
zpracování změny ÚPO ve složení Anita Bělová (náhradník Mgr.
Anna Levová), Zdenek Blažek (náhradník Květa Zemanová), Pavel
Ryšavý (náhradník Robert Kotek),
Libor Širlo (náhradník Roman
Skrčený), Bc. Miroslav Cingel (Ing.
Lenka Kantorová). (číslo usnesení
2016-16-35)
36. Souhlasí s umístěním zařízení pro
určování hmotnosti vozidel na
komunikaci II/262 v katastru obce
Stružnice. (číslo usnesení 2016-16-36)
37. Bere na vědomí provedení opravy
válečného hrobu v Jezvém firmou
Dragostav servis s.r.o. (číslo usnesení 2016-16-37)
38. Na podnět občanů a zemědělských firem nesouhlasí se zrušením
přejezdu na železniční trati 081.
(číslo usnesení 2016-16-38)
39. Schvaluje pořízení multifunkční
tiskárny dle zapůjčeného vzoru.
(číslo usnesení 2016-16-39)
Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

konaného dne 30. 5. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).

• Usnesení č. 1-6/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
12. září 2016. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Jiří Kopp, Robert Kotek (od 18:37 hod), Mgr. Anna Levová, Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý (do
21:48 hod), Alena Skrčená, Vítězslav
Soukup. Nepřítomní zastupitelé:
Zdenek Blažek, Robert Kotek (do
18:37 hod), Pavel Ryšavý (od 21:48
hod).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 16. zasedání konaném dne 12.
září 2016 od 18:00 hodin v souladu
s ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 16. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-16-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 15.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
2016-16-2)
3. Bere na vědomí informaci o činnosti výborů pro vzdělávání a mládež a pro sport a kulturu. (číslo
usnesení 2016-16-3)
4. Schvaluje pronájem pozemku p. č.
47 v k. ú. Stráž u České Lípy o výměře 243 m² za částku 24 Kč ročně
panu Janu Tatouškovi, Bořetín 11.
(číslo usnesení 2016-16-4)
5. Schvaluje cenu 3 Kč za m² při pronájmu obecních pozemků za účelem podnikání fyzickými i právnickými osobami v k. ú. Stružnice,
Jezvé a Stráž u České Lípy. (číslo
usnesení 2016-16-5)
6. Schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 250/1 v k. ú. Jezvé po zaměření za částku 3 Kč za m² ročně panu
Martinu Šimončičovi, Česká Lípa,
Větrná 1830. (číslo usnesení 201616-6)
7. Schvaluje Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IP-124006688/P001, CL_Stružnice, Jezvé ppč. 190/2 příp. NN mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s.,
Děčín (zastupuje Ing. Zbyněk Lubovský) pro zřízení distribuční
soustavy, a to kabelového vedení
do pozemků obce. (číslo usnesení
2016-16-7)
8. Schvaluje Smlouvu o uzavření bu-

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 6/16

Usnesení

-21• Usnesení č. 2-6/16: ZO Velká Bukovina schvaluje Závěrečný účet obce
za rok 2015 s výhradou .
• Usnesení č. 3-6/16: ZO Velká Bukovina schvaluje Účetní závěrku obce
Velká Bukovina za rok 2015 sesta-

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce Velká Bukovina ze zasedání č. 7/16 konaného dne 4. 7. 2016 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu (zápis
byl upraven dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů).
• Usnesení č. 1-7/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-7/16: ZO Velká Buko-

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 8/16
konaného dne 1. 8. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).
• Usnesení č. 1-8/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-8/16: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí daru stavební
parcely č. 375, zastavěná plocha
a nádvoří, katastrální území Velká

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č.
9/16konaného dne 5. 9. 2016 od
18.00 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu (zápis byl upraven

3/2016

venou ke dni 31. 12. 2015.
• Usnesení č. 4-6/16: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřská
škola Velká Bukovina za rok 2015
sestavenou ke dni 31. 12. 2015.

• Usnesení č. 5-6/16: ZO Velká Bukovina schvaluje pronájem nebytových prostor v 1. NP budovy OÚ
Velká Bukovina o rozloze 85 m2
na adrese V. Bukovina 178, 407 29.
• Usnesení č. 6-6/16: ZO Velká Buko-

vina schvaluje zaměstnání jedné
osoby na Dohodu o provedení
práce na dobu nezbytně nutnou
k zajištění údržby obce.
Jaroslav Kucharovič
starosta

vina schvaluje zhotovení opravy
napojení místní komunikace p.p.č.
2638/1 k.ú. Velká Bukovina na komunikaci II tř. č. II/263 (Samcovi),
zhotovení opravy výtluku na můstku komunikace na p.p.č. 2671 k.ú.
Velká Bukovina (Šrédlovi), zhotovení opravy výtluku komunikace
na p.p.č. 873/10 k.ú. Malá Bukovina
(Strnadová), vše ABS. Dokončení
povrchu komunikace asfaltovým
recyklátem na p.p.č. 2774 k.ú. Kar-

lovka (u č.p. 36).
• Usnesení č. 3-7/16: ZO Velká Bukovina schvaluje financování nákupu
nemovitosti č.p. 2 v k.ú. Malá Bukovina s rozložením kupní ceny
1.000.000,- Kč do čtyř splátek
250.000,- Kč po dobu čtyř let.
• Usnesení č. 4-7/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 3/2016
• Usnesení č. 5-7/16: ZO schvaluje
záměr prodeje části p.p.č. 2751 k.ú.
Velká Bukovina.

• Usnesení č. 6-7/16: ZO pověřuje
starostu jednáním s majiteli o odkoupení, nebo směně p.p.č. 111 k.ú.
Malá Bukovina, části p.p.č. 2413/5,
části p.p.č. 1744, části p.p.č. 2437/6
a části 2437/3 vše k.ú. Karlovka
obcí Velká Bukovina.
• Usnesení č. 7-7/16: ZO schvaluje
návrh nevydávat OZV o omezení
hlučných činností v obci.
Jaroslav Kucharovič
starosta

Bukovina, obec Velká Bukovina,
zapsáno Katastrálním úřadem pro
Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín na LV č. 249, pozemkové
parcely č. 207/2, ostatní plocha –
neplodná půda, katastrální území
Velká Bukovina, obec Velká Bukovina, zapsáno Katastrálním úřadem
pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín na LV č. 249, ideální
jedné poloviny budovy bez čísla popisného nebo evidenčního - objekt
občanské vybavenosti, která je součástí st.p.č. 375 a st.p.č. 374, katastrální území Velká Bukovina, obec
Velká Bukovina, zapsáno Katastrál-

ním úřadem pro Ústecký kraj, katastrálním pracovištěm Děčín na LV č.
316 od FK Velká Bukovina.
• Usnesení č. 3-8/16: ZO schvaluje
návrh darovací smlouvy mezi FK
Velká Bukovina a Obcí Velká Bukovina a pověřuje starostu obce
podpisem darovací smlouvy.
• Usnesení č. 4-8/16: ZO schvaluje návrh směnné smlouvy mezi manželi
Maglenovými a Obcí Velká Bukovina a pověřuje starostu obce podpisem směnné smlouvy.
• Usnesení č. 5-8/16: ZO schvaluje
návrh smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břeme-

ne – služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IP-12-4004043
s ČEZ Distribuce a.s. a pověřuje
starostu obce podpisem smlouvy.
Usnesení č. 6-8/16: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 4/2016
Usnesení č. 7-8/16: ZO schvaluje
návrh STV neinstalovat svítidlo VO
u č.p. 55 v Karlovce.
Usnesení č. 8-8/16: ZO schvaluje revokaci usnesení č. 5-7/16.
Usnesení č. 9-8/16: ZO schvaluje
návrh neprodávat p.p.č. 2751 k.ú.
Velká Bukovina ani její část.
Jaroslav Kucharovič
starosta

dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

• Usnesení č. 2-9/16: ZO schvaluje
návrh poskytnout MŠ příspěvek
3.000,- Kč na podporu projektu
Rodina spolu.
• Usnesení č. 3-9/16: ZO schvaluje
návrh snížit nájem za nebytové

• Usnesení č. 1-9/16: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.

•
•
•
•

prostory v budově OÚ na 500,- Kč
/ měsíc s platností od 1. 9. 2016.
Jaroslav Kucharovič
starosta

Sport

Oslavy 70. let kopané ve Stružnici
V letošním roce je tomu již 70
let, co se několik dobrovolníků,
nadšenců a příznivců kopané
rozhodlo rozšířit nejoblíbenější
sport planety i do našich obcí,
nejprve do Stružnice a poté i do
Jezvého. Do současné doby se
zde vystřídalo několik stovek
hráčů, ale i velké množství funkcionářů.
Bylo by smutné, a snad i sobecké, nevzpomenout si na srdcaře, kteří již nejsou mezi námi,
ale i na ty, kteří stále ještě na fotbálek do Jezvého chodí, ať jako
funkcionáři, nebo fanoušci. Proto
jsme poslední červnovou sobotu
uspořádali na hřišti v Jezvém celodenní program nabitý fotbalem. Dopoledne patřilo dětem,

na dvou minihřištích zápolilo
devět mužstev mladších přípravek systémem každý s každým.

Tři mužstva ze Slovanu Liberec,
dvě z Nového Boru, po jednom
z Č. Lípy, Žandova, Tempa Pra-

ha a domácí Stružnice – H. Police. Všichni si v tropickém počasí
počínali velmi dobře a myslím, že

Sport

-22o některých talentech v budoucnu ještě uslyšíme. Vše měl skvěle
zorganizované hlavní trenér mládeže Martin Hamada, který tímto turnajem ukončil své působení
u stružnické přípravky a odešel
trénovat mládež do Prahy. Jeho
pozici si rozdělili bratři Jánští z H.
Police a Břeťa Koždoň z Č. Lípy.
Po turnaji přípravek zakončil sezonu zápas maminek s dětmi,
které působí v našem klubu. Závěr měl patřit mužům, kteří se
zasloužili o to, že se na kopanou

ve Stružnici můžeme stále chodit
dívat ať ze hřiště, nebo z laviček.
Na plac v tropickém počasí naběhlo na každé straně po dvaceti
hráčích. Bohužel po 30 minutách
zastavila silná bouřka gólové
hody a zápas musel být z důvodu obav o naše zdraví ukončen.
Ani po delší pauze nebylo hřiště
použitelné pro další hru, a proto
zůstalo již jen u vzpomínek a historek nejen z kopané, ale i ze života, neboť spousta přítomných
se viděla mnohdy i po několika

letech. K pohodové večerní atmosféře přispěla skupina By The
Way. Abych všem přítomným
i těm, kteří se nemohli na oslavu
dostavit, připomněl jejich fotbalová léta, přichystal jsem malé
překvapení v podobě publikace
k 70 letům kopané ve Stružnici
a Jezvém. V ní jsem se za velkého přispění bývalých fotbalistů
a funkcionářů snažil vzpomenout na největší, ale i nejmenší
osobnosti naší kopané, významné události, ale také úspěchy
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a nezdary klubu. Publikace je
stále ještě k mání na obecních
úřadech ve Stružnici, H. Polici,
Žandově, nebo v naší hospůdce
Hasičárna v Jezvém. Chtěl bych
touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli nebo podílí
na existenci našeho fotbalového
spolku a popřát kopané ve Stružnici minimálně tak dlouhou budoucnost jako je její historie.
Ladislav Křemen ml.
předseda spolku

Pozvánka na běžecký závod Žandovská desítka
22. ročník běžeckého závodu Žandovská desítka je již za
dveřmi. Pořadatel TJ Spartak
Žandov ve spolupráci s městem
Žandov a dalšími sponzory Vás
zvou na start dalšího ročníku
již tradičního běžeckého závodu. Předpokládal jsem loňský
ročník jako poslední, ale přes
250 závodníků na startu v roce
2015 mě přimělo ještě v této
tradici pokračovat. Termín je
stanoven na nedělní dopole-

dne 13. listopadu 2016. Místo konání turistická chata TJ
Spartak u koupaliště Žandov.
Prezentace závodníků od 8:00
hod. Nejmenší děti startují od
9:00 hod., hlavní závod pro dospělé na 10 km startuje v 11:30
hod. Přijít zaběhat si mohou
děti od nejmladších kategorií
do 5-ti let až po seniory v kategorii nad 70 let. Tratě tradiční od 100 m pro nejmenší
děti až 10000 m pro dospělé.

Trasa hlavního závodu vede
po silnici a dále lesem po naučné stezce kolem Karlovských
rybníků a po silnici zpět do cíle
k turistické chatě. Na nejrychlejší běžce v každé kategorii
čekají věcné i finanční ceny. Je
potěšitelné, že v loňském roce
našlo odvahu si zaběhat a poměřit síly s nejlepšími i několik
domácích borců. I letos mají
žandovští a z okolních obcí vypsanou svoji kategorii a budou

odměněni zvláštní prémií první
tři nejrychlejší žandováci (žandovačky) případně z nejbližších
sousedních obcí. Pro všechny
běžce je zajištěno bohaté občerstvení v cíli. Na své si přijde
doprovod závodníků i diváci.
Připomínáme, že v loňském
ročníku zvítězil v hlavním závodě na 10000 m Josef Procházka z Děčína v čase 32:51,4 min.
mezi ženami byla nejrychlejší
Zuzana Rusínová (USK Provod)
v čase 37:58,8 min. Nejrychlejší
domácí borec byl Tomáš Hájek
v čase 45:23,8 min. Zda-li budou
překonány letité traťové rekordy Petra Klimeše z Dukly Praha
z roku 1999 (čas: 30:38,1 min.)
a Ivany Loubkové ze Cvikova
z roku 2008 (čas: 36:40,6 min.)
teprve uvidíme. Tyto časy jsou
na zdejší trati opravdu kvalitní.
Takže těšíme se na Vaši účast,
ať již aktivní či pasivní jako diváci.
Oldřich Slaměný
Ilustrační foto z r. 2015: Na 120
běžců vybíhá na trasu hlavního
závodu 10 000 m.

Turistický kroužek
„ROSNIČKA“
Ahoj kamarádi, chcete se k nám přidat? Každý sudý pátek od 15:00
do 17:00 máme v klubovně na hřišťátku v Žandově. Chodíme nejen
na výlety, ale učíme se i tábornickým dovednostem jako je vázání
uzlů, rozdělávání ohňů, základy zdravovědy, poznávání rostlin, živočichů atd. Spoustu legrace zažíváme při bojových hrách, „šipkované“, „fáborkované“ i jiných hrách. Začínáme 7. 10. 2016. Přijď!
Těší se Bc. Lenka Kettnerová a další členové TK (tel.: 775 865 644)

-23-

Stružnické slavnosti

3/2016

-24-

Inzerce

Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká
Bukovina a Obecního úřadu StružniceRočník 13, číslo , vychází 1× za tři měsíce pod evid. č. MK ČR
E 12076 • Toto číslo vyšlo v říjnu 2016 • Uzávěrka příštího čísla je 20. listopadu 2016 • Vydavatel:
Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654,
Mgr. Miloslav Vítů, tel.: 775 158 433, e-mail: regionalni.zpravodaj@quick.cz • Cena celostránkové
plošné inzerce: 1.600 Kč • Tisk: Dominik Štefko TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel.: 774 491 717,
stefkodominik@seznam.cz)

Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.

3/2016

