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Opravy kostela v Horní Polici
Jak jistě mnozí víte, hornopolická farnost získala dotaci z IROP
na obnovu poutního areálu kostela ve výši cca 107 mil. Kč (informovali jsme o tom již v minulém čísle RZ). Předpokládané datum
zahájení oprav byl červenec 2017. Rekonstrukce však dosud nebyla
započata, resp. není žádná práce z vnějšku viditelná. V této souvislosti pan farář P. Stanislav Přibyl popsal detailněji obyvatelům
zdejšího kraje, co konkrétního se nyní v rámci rekonstrukce vykonává a jaký je přibližný časový harmonogram všech prací. Popis
byl pod názvem „Jak je to s opravami v Horní Polici“ zveřejněn na
internetových stránkách farnosti (www.marianskapolice.cz) a také
na Facebookovém profilu (www.facebook.com/marianskapolice).
A protože i Regionální zpravodaj patří k významným místním informačním kanálům, sdělení P. Přibyla zasílám i do této redakce.
J. Blekta
Možná se ptáte, jak se to má
s opravami poutního areálu
kostela Navštívení Panny Marie
v Horní Polici, když se stále nic

neděje. Poslední viditelnou akcí
bylo požehnání billboardu a zahájení rekonstrukce v neděli 9.
července 2017, a od té doby nic.

Je to však jen zdánlivý klid.
Na pozadí tohoto klidu probíhá
velké množství nutných přípravných prací, které mají sice v tuto
chvíli většinou administrativní
charakter, ale které jsou vyžadovány buď právním řádem České
republiky nebo pravidly Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), jehož součástí projekt obnovy areálu je.
1) Po získání stavebního povolení bylo nutné v příslušném stupni výběrového řízení vysoutěžit
projektanta, který by vypracoval
projekt pro provedení stavby, na
jehož základě bude vybrán dodavatel stavebních prací, a ná-

sledně zajistit autorský dozor.
Tato veřejná zakázka byla vypsána 16. února 2017, obálky byly
otevřeny 16. března 2017. Zakázku vyhrál Ing. Arch. Richard
Cibik (FACIS architekti) z Prahy.
Smlouva s ním byla uzavřena
dne 19. května 2017 a schválena
Biskupstvím litoměřickým 19.
června 2017. Následně byly zhotoveny dohodnuté práce na projektu pro zhotovení stavby a vypracován položkový rozpočet.
2) Při rekonstrukci bude nutný tzv. stavební dozor neboli
technický dozor investora (TDI).
Protože hodnota dozoru na
stavbě takového rozsahu, ja-
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Opravy kostela v Horní Polici – dokončení z titulní strany
kým je obnova hornopolického
areálu, přesahuje 400.000,- Kč,
musela být i tato činnost vysoutěžena veřejnou zakázkou.
Ta byla zadána 15. března 2017,
obálky byly otevřeny 31. března
2017. Vítězem se stala firma 3L
studio, s.r.o. z České Lípy. Příkazní smlouva byla s firmou uzavřena 28. dubna 1017 a 10. května
2017 byla schválena Biskupstvím
litoměřickým. Firma již spolupracovala při připomínkování
projektové dokumentace pro
zhotovení stavby.
3) Práce na opravě poutního
areálu budou z velké části spočívat v restaurování mobiliáře
kostela a také exponátů pro připravovanou muzejní expozici,
která bude zřízena na emporách
poutního kostela. Maximální
hodnota této zakázky je 11,73
mil. Kč bez DPH. Veřejná zakázka byla vypsána 15. května 2017,
komise se k hodnocení sešla 21.
června 2017. Do této zakázky
se však nikdo nepřihlásil, proto
musela být zrušena. Znovu byla
vypsána 17. července 2017, obálky otevřeny 23. srpna 2017 a nyní
se jednotlivé nabídky hodnotí.
Jakmile bude znám vítěz a po
kontrole soutěže Centrem pro
regionální rozvoj (CRR) bude
uzavřena smlouva a ta následně schválena Biskupstvím litoměřickým, bude možné začít
s restaurátorskými pracemi. To
bude patrně první viditelná akce
v hornopolickém kostele.
4) Mezi důležité obnovné práce v kostele bude patřit obnova
barokních varhan. Tato zakázka
v maximální hodnotě 5,45 mil. Kč
bez DPH byla vypsána 13. června
2017, obálky otevřeny 21. srpna
2017 a nyní probíhají poslední
kontroly před podpisem smlouvy s vítězem veřejné zakázky. Po
podpisu smlouvy a jejím schválení
Biskupstvím litoměřickým budou
varhany demontovány a odvezeny do varhanářské dílny. Vzhledem k tomu, že dosud nebyla
uzavřena smlouva s vítězem, není
možno zde prozatím zveřejnit
jméno budoucího zhotovitele.

Dále nás čekají ještě veřejné
zakázky na zhotovení zvonů
a hodinových cimbálů a opravu
hodin, a nakonec zakázka na
zhotovení již zmiňované muzejní expozice.
Abych přiblížil administrativní
náročnost celého projektu, pokusím se popsat některé procesy.
Všechny důležité kroky (zadávací podmínky veřejných zakázek,
výsledky zadávacích řízení, texty smluv před podpisem) jsou
kontrolovány
a schvalovány
Centrem pro regionální rozvoj
(CRR), což je státní příspěvková
organizace řízená Ministerstvem
pro místní rozvoj. Hlavní náplní
této organizace je administrace
a kontrola čerpání evropských
fondů. Projekt obnovy poutního
areálu v Horní Polici je příslušný
do Hradce Králové.
Každá smlouva (pokud její plnění je vyšší než 50.000,- Kč) musí
být kromě toho podle vnitřních předpisů církve schválena
příslušným církevním představeným. To je v našem případě
Biskupství litoměřické a jeho
statutární orgán, tj. biskup
nebo generální vikář. Projekt
obnovy je financován z grantu
„ex post“. Náklady na realizaci obnovy musí nejprve uhradit
farnost. Ta má k tomuto účelu
k dispozici úvěrový rámec od
banky ve výši 40 mil. Kč. Jednou
za čtvrtletí se poskytovateli dotace zašle „zpráva o realizaci“
a „žádost o platbu“. Poskytovatel dotace provede kontrolu
a pokud uzná náklady za oprávněné, vrátí poskytovateli 95 %
částky (a ta je obratem vrácena
bance, která poskytla úvěr).
O konkrétní administraci projektu se stará projektový tým.
Jsme na to čtyři. Supervizorem
projektu jsem já (Stanislav Přibyl – pribyl@marianskapolice.cz)
coby statutární orgán farnosti.
Odpovídám za všechny právní
kroky a podepisuji příslušné listiny, případně se zúčastňuji práce
komisí a kontrolních dnů. Výkonným projektovým manažerem je Mgr. Bc. Jana Chadimová
(chadimova@marianskapolice.

cz). Jejím úkolem je komunikace
se všemi dodavateli, koordinace jednotlivých úkonů, zajištění
vyhotovování příslušných listin,
účast na komisích a kontrolních
dnech, a další. Její agenda má
nejširší rozsah a je nejnáročnější. Finančním manažerem projektu je Ing. Zuzana Bumbová,
ekonomka a účetní (bumbova@
marianskapolice.cz). Jejím úkolem je vyhotovování a kontrola
rozpočtů, platebních kalendářů,
kontrola náležitosti smluv z hlediska finančního plnění, sestava plánu cash flow, praktická
komunikace s bankami a dárci,
pojištění projektových prací,
fakturace a účetnictví projektu.
Posledním členem projektového
týmu (nikoli však významem) je
Mgr. Ondřej Havlíček (je možné
jej kontaktovat prostřednictvím
členů interního projektového
týmu). Je externím projektovým
manažerem. Byl autorem studie
proveditelnosti, díky níž jsme na
projekt získali potřebné finanční prostředky. V prováděcí fázi
kontroluje formální správnost
dokumentů ve vztahu k CRR,
komunikuje s poskytovatelem
a hodnotitelem grantu, tj. zpracovává čtvrtletní zprávy o realizaci (monitorovací zprávy) a žádosti o platbu.
Možná si říkáte, že jsem neodpověděl na základní otázku: Kdy
se začne něco dít? Domnívám se,
že v řádu týdnů začnou práce na
restaurování mobiliáře a obnově varhan. Pravděpodobně do
konce roku bude předán kostel
zhotoviteli stavebních prací.
Kdy bude hotovo? Tato etapa by
měla být hotova do konce roku
2019, tj. měla by trvat 24 měsíců.
A proč píšu o „této etapě“? Protože jsme požádali ještě o dalších 14,5 mil. Kč na druhou etapu obnovy. Ta by měla spočívat
v zásadě v opravě a restaurování
ambitů (podlaha, vnitřní omítky, fasády, částečně restaurování štukové výzdoby). Nicméně,
v tomto případě ještě není jasno,
i když jsme plni naděje.

O co prosíme?
V první řadě o trpělivost. Projekty IROP jsou ty administrativně
nejnáročnější vůbec. Dvojí kontrola (CRR, Biskupství litoměřické) zabere určitý čas, rovněž tak
povinné lhůty v procesu veřejných zakázek.
Dále o modlitbu. Nechceme slepě opravit mrtvou stavbu. Chceme, aby byl zachován, obnoven
a zkrášlen dům Boží, který má
kromě jiného neopakovatelný genius loci a atmosféru. Jde
nám o to, aby se tyto hodnoty
zachovaly a posílily, a k tomu je
třeba víc než jen dostát administrativním povinnostem a prostě
někomu opravu svěřit. Modlíme
se každou neděli po mši svaté za obnovu poutního místa,
a také za dobrodince a zemřelé
– především za ty, kterým kostel
v Horní Polici ležel na srdci. Mám
zde na mysli především stavebníka – Annu Marii Františku velkovévodkyni Toskánskou, dále
architekty Julia Broggia a Václava Špačka, všechny duchovní
správce a také poutníky a všechny lidi, pro něž toto poutní místo něco znamenalo.
A nakonec prosíme o případnou štědrost. Obnova čítající
v obou etapách přibližně 123
mil. Kč není Evropskou unií
a Českou republikou financována stoprocentně, ale „jen“
z 95 procent. I těch 5 procent je
však vysoce nad možnosti hornopolické farnosti. Spolu s dalšími poplatky, administrativními
náklady a náklady na úroky za
úvěry to bude kolem 10 miliónů
Kč. Jsme proto vděčni za každý
dar a příspěvek. Ten je možné si
odečíst od daňového základu.
Můžete jej poskytnout na účet č.
900444379/0800 nebo jakýmkoli
jiným způsobem.
Pevně věřím, že tato velká akce
byla jedinečnou šancí pro toto
významné místo. Poslední důkladnější rekonstrukce zde probíhala v roce 1912. Na konci války byl areál poškozen blízkým
výbuchem letecké pumy. Díky
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-3hrdinskému úsilí Mons. Josefa
Stejskala a paní Marie Večeřové (a mnoha dalších dobrých
lidí) se areál podařilo udržet do
dnešních dnů, ale bez důkladné

rekonstrukce by už nevydržel.
A tak je naším úkolem napnout
všechny síly a vrátit tomuto místu původní krásu a zachovat je
pro další generace. Věřím, že
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jsme se k tomu nenachomýtli
náhodou, ale že jsme k tomu
byli povolání – Bohem, Pannou
Marií, patronkou tohoto místa,
a také těmi, kdo dali Horní Po-

lici kus svého života. Od takového úkolu se neutíká, protože je
čestný. Tak vzhůru do práce!
P. Stanislav Přibyl,
administrátor

Poděkování Mistru Floristovi
Z pověření
Zastupitelstva
obce Velká Bukovina děkuji Vlastimilu Kucharovičovi za
vzornou reprezentaci na soutěži
Děčínská kotva 2017, konané ve
dnech 17. a 18. května v prostorách Děčínského zámku.
Děčínská kotva není zdaleka
jen obyčejnou soutěží regionálního významu. Je nejvyšší
a prestižní soutěží ve floristice
v ČR. Je mistrovstvím floristů
České republiky. Hlavním tématem Děčínské kotvy 2017 byla
Ladovská zima, jako pocta 130.
výročí narození malíře Josefa
Lady. Soutěžící, rozdělení do
kategorie senior a kategorie
junior, se utkali celkem ve čtyřech disciplínách. Tři byly předem známé a jedna tajná, jejíž

zadání spolu s materiály bylo
soutěžícím odhaleno až v průběhu soutěže. A o jaké vzorné

reprezentaci jsem to v úvodu
mluvil? Vlasta to ve své kategorii, jak se říká, nandal kon-

Nová lávka ve Stružnici –
15. srpna letošního roku byla
uprostřed obce oficiálně otevřena pro veřejnost nová lávka. Za účasti oficiálních hostů,
zástupců projekční a stavebních firem, státních institucí vč.
ministerstva pro místní rozvoj,
kraje, ale především občanů
naší obce – včetně nejstaršího
občana obce Stružnice, přesněji
občanky, paní Marie Táborské.
Ta celou stavbu sledovala ze
svého rodinného domku a také
slavnostně spolu s dalšími přestřihla pásku. Občané obce tak
po půl roce mohli opět využívat svou zažitou trasu. Co tomu
však předcházelo?
Lávka v tomto místě stála prokazatelně od poloviny 19. století,
vzhledem ke způsobu parcelace
tohoto území lze předpokládat,
že nějaký přechod Ploučnice
v tomto místě byl již předtím,
vždy však jen pro pěší, resp. malé
vozíky. (V 70. letech 20. století

se dokonce uvažovalo o novém
napojení silnice od Horní Libchavy prodloužením její linie směrem na II/262 do míst bývalého

kurenci na celé čáře. Ze čtyř
soutěžních disciplín se umístil
třikrát na prvním a jednou na
druhém místě. Tímto výsledkem
se stal Vlastimil Kucharovič, student prvního ročníku děčínské
zahradnické školy Václava Komerse, nejen celkovým vítězem
kategorie JUNIOR, ale i Mistrem
Floristou ČR v kategorii juniorů.
Aby toho ještě nebylo málo, obdržel zvláštní cenu vydavatelství
PROFI PRESS za nejkreativnější
aranžmá. Takovým úspěchům
dosaženým v pouhých šestnácti
letech se lze snad jen poklonit
a doufat při tom, že se jednou
někdo zeptá „a odkud je ten juniorský Mistr republiky?“ Přece
z Velké Bukoviny.
Roman Vojta

první část

kostela Nejsvětější Trojice – prý
i jeden z (neuváděných) důvodů
jeho odstranění. K tomu nikdy
nedošlo, stejně jako k napříme-

ní II/262 zbouráním Tošnerova,
dnes Šímova, domu.)
Dlouho v poválečném období si starší z nás pamatují téměř

-4romantickou podobu lávky. Zavěšená ocelová konstrukce lávky přes vlastní tok sice již ve 30.
letech nahradila původní dřevěnou a ve stejnou dobu bylo několik původních polí nahrazeno
dvěma poli železobetonovými
s ocelovým zábradlím. Dlouhý
inundační úsek přes louku, to
však stále byly vodorovné kameny – placáky, pilíře z pískovcových štuk a věčně rozvrzané
a hnijící zábradlí z dřevěných
půlkuláčů, které svou bezpečnostní úlohu občas plnilo spíš vizuálně. Prostě idylka, především
pro nás děti, které si tady na lávce i pod ní hrály a tábořily.
V květnu 1977 v akci Zet místní
myslivci, pracovníci statku a další brigádníci nahradili placáky
panely, maminky s kočárky byly
spokojenější. Později dřevěné
zábradlí vystřídaly ocelové trub-

Ze života města a obcí
ky, nový povrch dostala i část
u Táborských.
V roce 2007 obci firma Vaner
nacenila nový povrch na 800 tisíc Kč, tehdy nám to připadalo
hodně. Pan projektant vyjádřil
velký podiv nad tím, že (ještě)
máme lávku se zábradlím jen na
jedné straně.
Na jaře 2010 proběhlo výběrové řízení na opravu inundační
částky lávky, firma měla nastoupit v červenci, požádala o posun
na polovinu srpna. Mělo být
krásně… (od té doby nás meteorologové raději preventivně zásobují negativními prognózami,
ta krátkodobá z poloviny srpna
2010 se fakt nepovedla). Další
termín nástupu na konci září,
to se povodeň vrátila… Do třetice termín zahájení na jaře 2011
(mezitím třetí, již menší povodeň právě během Masopustu),

ten však zrušila obec, stavební
firma se rozdělila na dvě, obě
měly o zakázku zájem a hrozil
spor. Navíc se po všech třech
povodních projevil nedobrý stav
i ocelové části lávky. Celou lávku
„dorazila“ velká voda roku 2013,
kdy se její stav dostal do kategorie havarijní. Obec po povodni
2013 požádala MMR ČR o dotace
na opravu povodňových škod,
ve 4 případech jsme uspěli. (Po
povodních v roce 2010 to bylo ve
3 případech.) Největší z těchto
oprav a staveb byla pochopitelně stružnická lávka, tentokrát už
jako kompletní novostavba.
Projekt se od počátku potýkal
s problémy. Nešlo jen o klasický kolotoč vyjádření dotčených
orgánů a správců sítí. Skoro půl
roku trvalo přesvědčit správce
toku, že lávka je v místě opravdu potřeba a názor, že „lidé si
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zvyknou, vždyť v obci máte i jiné
mosty a lávky“ není zrovna tím,
se kterým by bylo možno před
lidi předstoupit. Kompromisním
průchozím výsledkem nakonec
byla podstatně vyšší a robustnější konstrukce a hlavně: rozpětí zavěšené části nad řekou se
z původních 20 metrů natáhlo
až na 50 metrů! A pochopitelně
výrazně vyšší cena. První výběrové řízení nebylo úspěšné kvůli
zimnímu termínu pro realizaci. Obec požádala ministerstvo
o prodloužení termínu pro realizaci, po kladném vyjádření ve
výběrovém řízení zvítězila ústecká firma TRAIL Servis, a. s., s cenou 12.084.942,42 Kč vč. DPH.
Výsledek práce této společnost znáte, věřme, že nám všem
bude dlouho dobře sloužit.
Jan Mečíř,
starosta Stružnice

Hasiči Velká Bukovina
První akcí od konání Hasičského plesu v únoru, na které se
hasiči aktivně podíleli, byla svatba člena jednotky SDH Jirky Votíka. Nezodpovězenou otázkou
zůstává, zda má nějaký hlubší
smysl zvolený termín svatby,

neboť si své ano snoubenci řekli
právě na apríla. Na první manželské cestě z obřadní síně odvezl náš Knedlík, tedy CAS 25 Š
706 RTHP. Na konci této cesty
čekal Jirku s Terezou simulovaný zásah na kartonový domek,

v němž měla lehnout popelem
volnost a svoboda, které se
právě oba zbavili. Bohužel či
bohudík se plameny do kartonu
nechtěly zakousnout a Tereza
s proudnicí v ruce volnost a svobodu za Jirky asistence uhájila.

Těch pár nevýrazných plamínků
nebyl problém pomocí proudu
z džberové stříkačky udolat.
Při pálení čarodějnic 30. dubna měli hasiči na starosti zapálení ohně a jeho udržování
s dohledem. Článek Pálení čarodějnic ve Velké Bukovině jste si
mohli přečíst v minulém vydání
Regionálního zpravodaje. Zde
mi dovolte, abych jako hasič
upřesnil některé informace ve
výše uvedeném článku. Hromada chroští se nepálila proto, že
místní fotbalisté nepřipravili
vatru, ale z toho důvodu, že se
na hřišti nahromadila zásoba
různých druhů dřevin a obec se
rozhodla tuto hromadu zlikvidovat účelněji, než ji pouze zbůhdarma spálit a na vatru kácet
kvalitní dřevo. Zapálená hromada tedy nebyla pouhou hromadou chroští, které by jistě hořelo veseleji, ale směsicí zelených
dřevin, především tůjí kvalitně
umáčknutých. K jejímu zapálení
hasiči nepoužili jakýsi podpalovač, ale oželeli dvacet litrů nafty určených k pohonu techniky.
Pokud tedy ve vás, stejně jako
ve mně, článek evokuje pocit,
že se z hromady valil dým všech
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podpalovači, který použili hasiči,
není to pravda. Zadýmení hřiště
proběhlo díky obsahu značného
množství zelené hmoty v hromadě a velmi omezenému přístupu vzduchu do pásma hoření.
Jinak skvěle a trefně napsaný
příspěvek.
V sobotu 27. 5. se několik
členů jednotky s technikou zúčastnilo oslav 150. výročí založení hasičského sboru v Novém
Boru. Oslava to byla podle všech
komentářů velkolepá s nabitým
programem.
Páteční odpoledne 23. 6. jsme
strávili společně s českokamenickými dobrovolnými i profesionálními hasiči na stanici
HZS v České Kamenici na opakovaném kurzu první pomoci.
Základy záchrany života s námi
odborně zopakoval Bc. Zdeněk
Břečka, DiS., odborník na slovo
vzatý. Hned druhý den, v sobotu
24. 6. se jako každoročně kona-

lo na hřišti zábavné odpoledne
pro děti „Hurá na prázdniny“.
Hasiči si pro pobavení dětí připravili několik disciplín s hasičskou tématikou a po pár letech
se konečně vydařila hora lehké
pěny. Za její vytvoření děkujeme
hasičům ze Žandova, kteří velice
ochotně pomohli se svou technikou i zkušenostmi.
Během prázdninových měsíců
se naše jednotka rozrostla o dva
nové členy. Tímto mezi nás vítám Honzu Bečičku a Kubu Novotného, oba řidiče skupiny C,
tím pádem adepty na strojníky.
Jako každý rok v srpnu jsme
byli přizváni do Nového Oldřichova ke spolupráci při vytvoření hasičské fontány na místní
pouti. Letošní ročník byl výjimečný novým velice kvalitním nasvícením stříkajících proudů, které
celé fontáně dodalo úplně jiný
rozměr.
V pátek 15. 9. jsme se jako každý týden sešli před hasičárnou.

Tento den však za účasti Milana
Štoska s bagrem, kterým zboural
zídku před vraty, strhnul vysoký
břeh a materiál naložil Jakubovi
na traktorový návěs k odvozu.
Zídka zasahovala do profilu nových širokých vrat a byla příčinou již několika drobných kolizí
při parkování cisterny. Děkuji
Milanovi Štoskovi a Jakubovi
Novotnému (potažmo p. Maglenovi) za poskytnutí techniky.
Ten stejný víkend, v neděli 17. 9. ráno, jsme se sešli ještě
jednou, tentokrát k brigádě na
zateplení stropu garáže. Hasičská zbrojnice je vytápěna elektrokotlem a většina tepla uniká
stropem bez jakékoli tepelné
izolace. Ačkoli teplotu ve zbrojnici udržujeme na pouhých 5°C,
aby nezamrzala voda, spotřeba elektrické energie dosahuje
překvapující výše. Několik hodin
jsme uklízeli materiál uskladněný na půdě, abychom se vůbec
dostali k prknům na podlaze,
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která jsme postupně vytrhali.
Po uložení 20 cm minerální vaty
mezi trámy byla podlaha opět
zaklopena.
Informací, která potěší každého hasiče, je ta o přidělení
dotace GŘ HZS ČR na pořízení
nového dopravního automobilu. Dotaci na rok 2018 jsme obdrželi v maximální možné výši
450.000 Kč. Nyní ještě čekáme
na vyhlášení dotace Ústeckého
kraje, která se s první dotací dá
spojit a jejímž přidělením je pořízení nového DA pro naši jednotku podmíněno. Doufejme
tedy, že bude dotace vyhlášena
tak, jako v předchozích letech.
Členy SDH Velká Bukovina, kteří
se nezúčastňují Valných hromad
SDH upozorňuji, že na poslední
Valné hromadě bylo schváleno
navýšení členských příspěvků na
200 Kč v návaznosti na stoprocentní navýšení odvodů příspěvků Okresnímu sdružení hasičů
v Děčíně.
Roman Vojta

Ohlédnutí za létem ve Velké Bukovině
V letošním roce se po dlouhé
době opět stavěla obecní májka,
za což patří poděkování místním
hasičům a zaměstnancům obce.
Všichni byli jistě překvapeni
a měli radost, když při průjezdu
Velkou Bukovinou uviděli vysoko se tyčící ozdobenou máj. Se
stavěním máje je spojen i zvyk
jejího nočního hlídání před muži
ze sousedních vesnic, kteří se ji
snaží porazit nebo odříznout
její vrchol, což se naštěstí nestalo. Proto se mohlo uskutečnit
její slavnostní kácení. V sobotu 27.5.2017 jsme se sešli na té
naší „návsi“ a za povzbuzování
přihlížejících starosta Jarda Kucharovič podřízl kmen májky.
Následně se všichni odebrali
na Májovou taneční veselici do
hostince U Karbouse.
Další podařenou akcí bylo
ve Velké Bukovině tradičně pořádané Hurááá na prázdniny,
což je vždy koncem června akce
konaná místo dětského dne,
který mají všude jinde. Na hřišti
se opět děti zabavily při plnění
úkolů, které připravili společně

se zaměstnanci obce místní myslivci, hasiči, holubáři a sportovci. K dobré náladě pouštěl hudební pecky DJ Vondr a jelikož
se tentokrát počasí vydařilo,
mohly se děti (a nejen ony) vydovádět v parádní pěně.
A když prázdniny vítáme, tak
se s nimi také loučíme – a to
kouzelným Pohádkovým lesem.
Nejdříve sice počasí nechtělo
dopřát dětem příjemnou procházku lesem, ale než vyrazili na

své putování první vandrovníčci, vykouklo sluníčko. U vstupní
brány dětem princezničky daly
taštičky na dobrůtky, které cestou získávaly u pohádkových
bytostí. Děti plnily různé dovednostní úkoly u vodníků, kominíka s pradlenkou, Makové panenky, Křemílka a Vochomůrky,
Dědečka Hříbečka s Ivánkem
s medvědí hlavou, princů, čarodějnic i strašlivých pekelníků,
nakonec se mohli všichni účast-

níci občerstvit v baru u chytré
Horákyně a ti, co zvládli doputovat až do konce, se nabaštili
buřtíků, které jim vlastnoručně
ugrilovali ohyzdní piráti ve své
kocábce. K nevoli rybářů chytajících zde zrovna ryby si někteří odvážlivci skočili do rybníka,
aby si zaplavali mezi rybičkami.
Prostě se opět pohádkový
den vydařil a to především díky
Janičce Kopčanové a Vlastíkovi
Kucharovičovi, který si dal velkou práci při přípravách masek
a vlastnoruční výrobě kulis. Poděkování patří také všem, co se
převtělili do pohádkových postav a věnovali svůj čas tomuto
sobotnímu odpoledni, za což
jim byla odměnou dětská radost ze setkání s pohádkou.
Samozřejmě se všichni můžou
těšit na další akce pořádané ve
Velké Bukovině, nejbližší bude
Svatováclavská pouť 30.září
2017 a koncem října Halloween
s lampiónovým průvodem.
Jiřina Kavková
Foto: Miroslav Půlpán
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Současné dění v Polzentalu
I když bych měl spíše napsat Současné dění v Jezvém. Přináším
zprávy o několika zajímavých akcích, které se v Jezvém v létě odehrály. Ono se toho v Jezvém odehrálo jistě víc, ale u těchto akcí
jsem se nachomýtl a tak o nich
přináším zprávy. Nakonec přináším zprávu o jednom malém, ale
pro mě důležitém výročí. 23. září
uplynulo deset let od založení
stránek www.struznice-jezve.cz.
Stránky provozuji s finanční podporou obce Stružnice a k desátému výročí jejich založení jsem si
pro vás připravil jednu unikátní
zprávu z historie Stružnice. Jedná
se o inventarizaci původní stružnické školy z roku 1860 a kromě
jiného je zde zmíněn rok stavby
této školy. Jedná se o rok 1747,
takže školství ve Stružnici letos
oslavilo 270. výročí.
V příštím vydání Regionálního
zpravodaje se zase budu věnovat
historickým článkům a dění v našich obcích.
Jezvé – záchranná akce
20. června 2017
Dne 20. června 2017 zjistil dobrovolný strážce přírody Miro-

slav Půlpán při své pravidelné
kontrole čapích hnízd podivné
chování mláděte v hnízdě na komíně v Jezvém. To vykazovalo
omezený pohyb, a tak byla zorganizována záchranná akce. Pan
Jahoda, velitel zásahu, oslovil
majitele pozemku pod komínem,
pana Kotyševa, aby povolil vjezd
těžké techniky na jeho pozemek.
Požádáni byli také profesionální
hasiči z České Lípy o poskytnutí
pomoci s autoplošinou. Druhý
den proběhla u hnízda záchranná akce. V 18.00 hod se zde sešli organizátoři záchranné akce,
manželé Daniela a Zdeněk Jahodovi, strážce přírody Miroslav
Půlpán, ornitolog kroužkovatel
Ing. Pavel Kurka a profesionální
hasiči z České Lípy se svojí těžkou technikou. Hasiči s panem
Jahodou pomocí plošiny sundali mláďata z hnízda a došlo ke
kontrole zdravotního stavu mláďat. Ukázalo se, že jedno mládě
bylo omotané vlascem a druhému koukal vlasec ze zobáku.
Na vlasci naštěstí nebyl háček,
a tak se ho podařilo bez problémů vytáhnout. Po ošetření byla
všechna čtyři mláďata změřena,
okroužkována a byl konstatován
Českolipští hasiči v rozhovoru
se Zdeňkem Jahodou a v akci
kroužkovatel pan Pavel Kurka

Filip Kubeš řeže supa

jejich výborný fyzický stav. Celou
akci sledoval ze vzduchu jeden
z rodičů. Poté byli mladí čápi vyneseni zpět do hnízda a při kontrole skrze webkameru u nich za
chvíli seděli rodiče.
Dnes již víme, že všechna čtyři
mláďata byla šťastně odchována a doufáme, že se s nimi díky
jejich okroužkování ještě někdy
setkáme.
Jezvé – řezbářské
sympozium – 29. července
až 1. července 2017
Hospoda Hasičárna v Jezvém
uspořádala řezbářské sympozium. Během tří dnů se v Jezvém
vystřídali páni řezbáři Filip Kubeš, Václav Křížek, Martin Kučera, Jaromír Bernard a David

Smrčka. Řezbáři přivezli několik
svých výrobků na ukázku a byla
možnost si je zakoupit, nebo si
něco nechat vyřezat na přání.
Celé tři dny se ozýval rachot
motorových pil a bylo se na co
koukat. Návštěvníci sympozia
mohli sledovat, jak takové sochy
vznikají od úplného začátku až
do finále. Mohli si také prohlédnout používané pily i pohovořit
se samotnými řezbáři. Většina
soch, které zde byly vyřezávány,
měla již od počátku své majitele
a největší socha, která zde vznikla, byla vysoká tři metry. Jednalo se o indiánský totem, který
bude zdobit připravovanou indiánskou vesničku v Žandově.
Pro tuto vesničku vznikla ještě
krásná socha indiána a sup. Kro-
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vyřezán ještě včelí úl, takzvaný
klád, nebo starý škrpál a plastika představující muže a ženu.
Tato plastika dnes stojí u hospody Hasičárna. V pátek se kromě
jiného odehrála soutěž mezi V.
Křížkem a F. Kubešem, kdo vyřeže rychleji sošku ptáka. Jeden vyřezával sovu a druhý papouška,
oba to zvládli za neuvěřitelných
15 minut. Navečer sympozium
navštívila náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Jitka
Volfová. Ta ocenila nejen zručnost řezbářů, ale také náročnost
práce s motorovou pilou, neboť
si řezání pod vedením řezbáře Václava Křížka vyzkoušela.
V sobotu už byly všechny sochy
dokončeny a večer před zakončením sympozia řezbáři vyřezali
malý dárek pro hostinskou Káju,
nádherný květináč s tváří měsíce, za to, jak vzorně se o ně po
celé tři dny starala.
Jezvé – koncert v kostele
sv. Vavřince – 2. července
2017
Jezveckému kostelu se blýská
na lepší časy. Společně s Martinem Šimončičem jsme si usmysleli, že uspořádáme koncert,
jehož výtěžek věnujeme na jeho
opravu. Jako interpreta jsme se
rozhodli pozvat harfistku Janu
Bouškovou, nejen významnou
osobnost české umělecké scény,

ale především uznávanou umělkyni světového formátu. Paní
Jana Boušková naše pozvání přijala, i když bylo těžké najít volný termín v nabitém programu
této světově uznávané harfistky.
Nakonec koncertní šňůra paní
Bouškové vypadala takto: Londýn, Tokio, Jezvé, Hong Kong.
Co k tomu více dodávat. Přípravy byly velice náročné, bylo potřeba uklidit a připravit kostel,
a hlavně sehnat peníze, což se
nám s pomocí dotace Libereckého kraje a dalších sponzorů
podařilo a v neděli 2. července
mohl koncert v kostele svatého
Vavřince v Jezvém začít.
Na koncertní harfu, kterou získala za vítězství v USA International Harp Competition v roce
1992 zahrála několik skladeb,
o kterých vždy něco zajímavého pověděla. Také vyprávěla
o svých začátcích hry na harfu
a poté vyzvala návštěvníky koncertu, aby jí pokládaly otázky,
které je zajímají, a tak odpovídala na otázky např. o ceně a váze
koncertní harfy, či o náročnosti hry na harfu. Paní Boušková
také názorně ukázala a vysvětlila, jak harfa vlastně funguje. Na
závěr svého koncertu zahrála Vltavu a sklidila ohromný potlesk.
Po koncertě se nadále věnovala
návštěvníkům koncertu a s některými návštěvníky koncertu se
u své harfy vyfotila.

Zleva: Petr Fletcher, Jana Boušková a Martin Šimončič
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Výstava – Autor většiny fotografií Mudr. Miroslav Čerbák

Koncert navštívilo více než sto
návštěvníků a velkou radost
nám udělalo, že převážná většina byla z Jezvé, ze Stružnice
a z blízkého okolí. Koncertu se
zúčastnili i významné osobnosti,
například náměstkyně hejtmana
Libereckého kraje Ing. Jitka Volfová, která nad koncertem převzala záštitu, nebo také senátor
Jiří Vosecký a mnoho dalších významných hostů.
Po koncertě bylo v Hasičárně pro
paní Bouškovou, její manažerku
Ing. Johanovskou a pozvané návštěvníky koncertu připraveno
pohoštění. U bohatě prostřeného stolu jsme pokračovali v povídání o životě harfistky i o životě
v naší obci, o kterou se velmi
zajímala. Pouze jí zklamalo, že
na její koncert nepřišel nikdo
z představitelů obce. Paní Boušková také ocenila vřelý přístup
jak nás pořadatelů, tak návštěvníků koncertu. Myslím, že Jezvé
v ní zanechalo velice příznivý
dojem.
Koncert paní Bouškové vzbudil
veliký ohlas i na sociálních sítích.
Na jejích FB stránkách jsme mohli číst komentáře z celého světa
a týkali se jak její skvělé hry, tak
i místa, kde vystupovala, a tak
má jezvecký kostel zase o kousek blíže do Evropy.
Jezvé – výstava
fotografií – 5. srpna 2017
Dne 5. srpna se v Jezvém uskutečnila výstava fotografií s názvem Ze života čápů. Celá akce
vznikla náhodou, když pan
doktor Čerbák, autor většiny
fotografií, vezl tyto fotografie

z jedné své výstavy a po cestě
se zastavil v hospodě Hasičárna
v Jezvém. Slovo dalo slovo a pan
doktor nabídl Martinovi, majiteli hospody, že mu fotografie
zapůjčí. Martin mi zavolal, abychom se poradili, jak s těmito
unikátními fotografiemi naložit.
Vzhledem k tomu, že hnízdění
čápů a jejich život na jezveckém
komíně vzbudilo veliký zájem
veřejnosti, jsme se rozhodli, že
výstavu, přestože na to máme
jen několik dní, připravíme. Za
termín výstavy jsme zvolili stejný den, kdy byla Vavřinecká
pouť, kdy je v Jezvém nejvíce
lidí, a tedy potencionálních návštěvníků. Nastaly horečné přípravy. Rychle jsme museli nechat
vyrobit letáky s pozvánkou na
výstavu a vyrobit stojany na obrazy. Abychom stojany zaplnili,
vybrali jsme a nechali vytisknout
ještě další fotografie, hlavně jezveckých čápů. Aby se návštěvníci výstavy dozvěděli něco nejen
o čápech a jejich životě, pozvali
jsme tři na slovo vzaté odborníky na malou přednášku.
Při zahájení výstavy nejdříve dostal slovo pan doktor Čerbák,
který řekl pár slov o tom, jak se
k čápům a k jejich fotografování
dostal. Poté hovořil pan Zdeněk
Jahoda, ten popisoval již zmíněnou záchranou akci, kterou vedl.
Pak vystoupila paní Daniela Jahodová, ta nám pověděla o historii hnízdění čápů v Jezvém
a vyprávěla o úskalích své hlavní
činnosti, záchraně labutí a také
několik zajímavostí ze života
labutí. Kromě jiného vyvrátila
pověru, že si je labutí pár věrný
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Miroslav Půlpán, který nám pro
výstavu zapůjčil vycpaného čápa
a povyprávěl podrobněji o životě čápů, o jejich tahu do teplých
krajin a jaké nebezpečí jim při
těchto cestách hrozí. Poté odpovídal na dotazy návštěvníků
výstavy. I tuto výstavu navštívilo
několik významných osobností.
Stálou účastnicí jezveckých akcí
se stala náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Ing. Jitka
Volfová, výstavu zhlédl také bývalý ministr zahraničí Alexandr
Vondra, ten byl rád, že potkal
dávného kolegu z politiky pana
doktora Čerbáka a milým hos-

tem byl i Stanislav Přibyl, místní
farář.
Přestože byla tato akce připravena velice narychlo, tak nám
zájem i ohlasy návštěvníků potvrdily, že to byla akce zdařilá.
Pokud má někdo zájem o zapůjčení celé výstavy, může se domluvit s Martinem Šimončičem
v hospodě Hasičárna v Jezvé.
270. výročí stavby školy
ve Stružnici – zpráva
z 1. března 1860
Stará škola téměř uprostřed
vesnice Stružnice byla postavena v roce 1747 ze dřeva, a byla
v roce 1859 novou přestavbou
zvětšena, a sice obytná světni-

ce v kuchyni (na severní straně)
z cihlových, ostatní části jsou
všechny ze dřeva. Školní budova
stojí průčelím na jih, je pokryta
šindelem, v dolním podlaží má
devět oken, v horním sedm. Tři
okna pokoje učitele vedou na
východ a dvě na jih. V roce 1860
je škola v nejlepším stavu. Odhadní cena školy v roce 1860 je
500 Florinů. Ostatní inventář:
školní lavice pro chlapce zhotoveny ze starých lavic - sedm
kusů, odhadní cena 9 Fl, totéž
pro dívky zcela nové, sedm kusů,
odhadní cena 16 Fl. Černá tabule 1 kus – 40 krejcarů. Nástěnná
mapa litoměřického a části mladoboleslavského okresu 1 kus – 2
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Fl, 20 kr. Malý globus (průměr 3
couly) 1 ks – 1 Fl.
Dvě mědirytiny ve skle s černým
dřevěným rámem, představující
Ježíše na kříži 1 ks – 18 kr.,
Jeho Majestát Franz Josef – 18
kr. Školní předpisy zasklené
v černém leštěném rámu – 50 kr.
Písmena a tabulky pro první výuku čtení 1 Fl. Oblý stůl se zásuvkou, bíle natřený – 1 Fl. Stará, již
opotřebovaná židle bez nátěru –
10 kr. Školní katalogy pro týdenní žáky a opakující žáky z roku
1849/50 v rozsahu 22 ks, psané,
první svazek tištěný – 50 kr.
Celkem: 532 Florinů 6 Krejcarů
Petr Fletcher,
www.struznice-jezve.cz

Prázdniny v Radči

Zájezd na muzikál
Mýdlový princ
Obec Velká Bukovina opět uspořádala pro své občany a nejen
pro ně v sobotu 16. září 2017 zájezd do pražského divadla – tentokrát do Divadla Broadway a to na muzikál „Mýdlový princ“.
Účastníci výpravy za kulturou měli možnost vyslechnout známé hity Václava Neckáře v podání takových umělců jako např.
Martin Dejdar, Jitka Schneiderová, Vlastimil Zavřel či Jana Synková, také se zde objevil bývalý „Ruda z Ostravy“ – tedy Michal
Kavalčík. Podívaná to byla úžasná také díky jejich tanečním kreacím a vtipným dialogům. Celé tříhodinové vystoupení sebou přineslo i nečekané překvapení pro diváky. Osobně se přišel podívat původní interpret písní Václav Neckář, aby oslavil se všemi již
222. představení. Jak jinak tedy, než ve stoje, jsme se rozloučili se
všemi protagonisty bouřlivým potleskem a vydali jsme se krásně
osvícenou noční Prahou zpět domů. Jistě mi všichni zúčastnění
dají za pravdu, že to byl opět vydařený výlet, ze kterého jsme si
odnesli úžasný zážitek. Budeme se těšit, na jaké další umělecké
představení nás naše obec Velká Bukovina opět vyveze.
Jiřina Kavková

Celý rok se těšíme na prázdniny, jak si užijeme tepla, sluníčka,
přátel. V Radči začaly prázdniny už 1. července Radečskými slavnostmi. Na louce pod vrbou doslova vyrostlo z pátka na sobotu
posezení pod stany i slunečníky. Ale ne samo. Skupina nadšenců vozila, roznášela, stavěla, šroubovala i stloukala vše potřebné.
S materiálním zajištěním pomohl starosta obce Žandov pan Zbyněk Polák a pan Jan Dvořák, kterým patří naše velké poděkování.
A v sobotu odpoledne se už jen hrálo, zpívalo, tančilo i konzumovalo. I o děti bylo postaráno soutěžemi, skákacím hradem, pěnou,
malováním na obličej, přijel i kouzelník. Odpoledne zpestřily tanečním vystoupením holčičky z aerobiku paní Martiny Kupcové.
Ale hlavně se setkali a rozprávěli sousedé a přátelé z obou konců
obce. Prázdniny pokračovaly 2. splutím Ploučnice. Letos již 9 lodí
vyrazilo na cestu ze Stružnice do Horní Police. I pro děti to byl
velký zážitek poznat naši řeku jinak než ze silnice. Také zastávka
na zmrzlinu se jim moc líbila. Již podruhé byl na programu pěší výlet ke Karlovským rybníkům. Škoda jen že špatné počasí odradilo
dost lidí. Procházka lesem a pozorování rybníka je úžasný zážitek.
Tradičně uzavíráme prázdniny turnajem ve stolním tenise na dětském hřišti. Celý den a tím i celé prázdniny zakončíme táborákem,
opékáním buřtů a zpíváním při kytaře. I když počasí někdy moc
nepřálo, dá se říci, že letošní prázdniny jsme si v Radči opravdu
užili. A tak to má být.
Hana Nádraská, Foto: Petr Kňákal
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Svatováclavská pouť
Letošní poslední zářijový
den patřil ve Velké Bukovině
tradiční Svatováclavské pouti.
Již v předvečer pouti se konal
koncert v kostele sv.Václava na
Malé Bukovině, kde za klavírního doprovodu Davida Maška
zapěly dámy Klára Kozlíková
a Daniela Libichová.
Po celý sobotní den mohli
i tentokrát návštěvníci poutě
vybírat z několika aktivit. Kromě
kolotočů bylo možno se zabavit
při pódiu, kde proběhlo vystoupení mažoretek z Benešova nad
Ploučnicí, dětiček z MŠ Velká Bukovina, taneční skupiny EFEKT
a zatančily i děti ze Základní
umělecké školy v Žandově. Pro
nejmenší zahrálo pohádku divadélko Koloběžka a své umění
s práskajícím bičem předvedl
polský vicemistr Evropy Michal
Madeksza. Na pódiu postupně
vystoupili: Cimbálová muzika
Dušana Kotlára, dámská country
skupina SUNNY GIRLS, rocková
skupina OPTIMIC II,. a jako zlatý hřeb programu kapela Děda
Mládek Illegal Band. Celou akcí
provázel všem známý DJ Bauman. Samozřejmě nechyběl na
konec ani ohňostroj. V průběhu
poutě bylo možno po celý den
sledovat umění koňského rodea
Malibu a proběhla také floristická show mistrů ČR Karolíny

Žáčkové a našeho bukovinského Vlastíka Kucharoviče. Jeho
nádherné květinové výtvory
bylo možno si také prohlédnout
v místním kostele sv.Václava,
který byl po celý den otevřen
veřejnosti. Jistě všechny potěšilo také velké množství různých
stánků nejen s řemeslnými výtvory. Všichni se mohli občerstvit
u mnoha stánků s různými druhy
piva i teplých nápojů, nabídka
jídla a pamlsků byla také snad
pro všechny dostačující, rovněž
místní hasiči nabídli svůj vlastnoručně uvařený gulášek. Dětičky
měly možnost v dílničce MŠ si
vyrobit nějaké drobnosti a bylo
možno podpořit místní školičku
také zakoupením jejich čerstvě
napečených koláčků a donutů,
po kterých se jen zaprášilo.
Krásné slunečné počasí kazil jen nepříjemný vítr, který
ale neodradil místní i přespolní
a každý si tak mohl užít pouť
podle svého gusta. Poděkování patří všem, kteří se podíleli nejen na hladkém průběhu
celé akce, ale také na veškerých
s tím spojených přípravách.
Oslavy pokračovaly ještě v neděli poutní mší svatou ke cti
sv.Václava, patrona obce, a následným posezením na faře, ke
kterému zval správce místní farnosti Marcel Hrubý.

Ještě je nutno upozornit, že
obec dotuje atrakce především
pro děti, protože při dnešních
cenách by někteří rodiče dětem
ani nemohli dopřát se svézt na
kolotoči. Bohužel se díky lidské
hlouposti a neomalenosti i přes
snahu organizátorů nepodařilo
zabránit nepříjemnému úrazu
holčičky, která byla shozena
z pódia kolotoče při tlačenici

o svezení. Pokud bude nutné
v dalších letech přijmout další
opatření k zabezpečení provozu
akce, např.najmout ochranku,
která by řídila průběh atrakcí,
odrazí se to samozřejmě na cenách, což jistě nikoho nepotěší.
Všichni by si měli uvědomit, že
svým nedůstojným chováním
mohou takto ublížit ostatním!
Jiřina Kavková
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Upozornění spolucvičenkám seniorkám
Naše cvičení se přesouvá na sál v Koruně a je zahájeno opět
od října, tak jak jsme zvyklé, každý čtvrtek od 18 do 19 hodin.
Těší se na vás cvičitelka V. Pekárková

SH ČMS Sbor dobrovolných
hasičů Jezvé žádal a následně
mu byl udělen nadační příspěvek
z Hasičského fondu Nadace Agrofert
Tento příspěvek byl využit na zakoupení přenosné motorové
stříkačky TOHATSU VC 82 ASE s vřetenovými uzávěry s ruční vývěvou. Tato motorová stříkačka je již modernější než dosud využívaná a je tedy předpokládaná vyšší spolehlivost při zásahu.
S novým přírůstkem ve vybavení Sboru dobrovolných hasičů se
mohla veřejnost seznámit při konání 145. výročí SDH Jezvé, které se konalo 28. května 2017, zde byla možnost získat informace
o výkonu přenosné motorové stříkačky TOHATSU VC 82 ASE a dalších technických parametrech. Zároveň zde byl k dispozici seznam
sponzorů, kteří přispěli na pořízení. Další z akcí pořádaných Sborem dobrovolných hasičů, na které bylo možné vidět zakoupenou
přenosnou motorovou stříkačku TOHATSU VC 82 ASE s vřetenovými uzávěry s ruční vývěvou „v akci“ byla soutěž v požárním útoku
konaná dne 23. 9. 2017 na hřišti v Jezvém. Na tuto soutěž byla
SDH poskytnuta záštita Krajského úřadu Libereckého kraje, díky
níž bylo možno zakoupit poháry pro soutěžící a zajištění občerstvení. Členové Sboru dobrovolných hasičů Jezvé spolupracovali
i při pořádaných akcích obce, jako byla Vavřinecká pouť a Country festival Kocour, kde zajišťovali občerstvení a technický dozor.
Všem zúčastněným členům děkuji za jejich pomoc při pořádání
těchto akcí.
Lenka Jirovská, starostka SDH Jezvé

Informace o dění
v DPS Horní Police
Dům s pečovatelskou službou, respektive Pečovatelská služba v Horní Polici slouží svým obyvatelům, občanům Horní Police a okolí již od osmdesátých let minulého století. Od té doby
se v domě vystřídalo několik obyvatel, kterým s jejich potřebami
vypomáhá milá a ochotná pečovatelka. Nájemníci „domu“ jsou
s poskytovanou službou víceméně spokojeni. Pochvalují si péči,
stravu, kterou dováží z místní MŠ i vztahy mezi sebou. Vzhledem
k věku jim největší potíže dělá bariérový přístup k domu – příkrý kopec, schody do domu i v domě i nerovný, neupravený terén
kolem domu. Především dobré mezilidské vztahy jsou velkou devízou a předností tohoto „domova“. I přes vyšší věkový průměr se
zde lidé společně setkávají, diskutují a především oslavují. Letošní
letní čas byl významným obdobím, neboť význačné narozeniny
oslavila nejstarší i nejmladší obyvatelka. Ač se to neříká, prozradíme, že nejstarší obyvatelka, Zdena Kucharovičová, oslavila krásné
osmdesáté čtvrté narozeniny a ta nejmladší, Božena Tomášková,
významné jubileum, šedesáté narozeniny. Obyvatelé domu se sešli při příjemné oslavě, kterou si, se smíchem na rtech, užili. Věříme, že se budeme i nadále setkávat, oslavíme ve zdraví ještě několikery narozeniny a přejeme si, aby nám obec, jako zřizovatel,
věnovala dárek v podobě úpravy okolí DPS.
Za obyvatele DPS, občany H. Police
Mgr. Klára Říhová, sociální pracovnice
a Marcela Pečená, pečovatelka
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hlas zvonu – umíráčku, aby občanům Horní
Police a širokého okolí oznámil, že jejich mnohaletý pan farář Mons. Josef Stejskal, opustil
svoji farnost a svou obec. Po šedesátileté věrné a obětavé službě hornopolickým tiše zesnul v neděli 26. 1. 2014 ve věku 92 let.

Společenská

kronika

V třetím čtvrtletí tohoto roku
oslavili své životní jubileum
tito spoluobčané. Do dalších
let jim přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti.

Jen pár slov…
Práce, kterou za šedesát let působení v Horní Polici vykonal, je obdivuhodná. Za tuto dobu
se pro mnohé stal někým, kdo je se zdejším
krajem a lidmi neodlučitelně propojen. Ještě než nastoupil do Horní Police, zhruba dva
roky působil v České Lípě. Za tuto krátkou
dobu si získal srdce i mnoha českolipských občanů, takže za ním jezdívali do Horní Police.
Byl to velmi vzdělaný a moudrý člověk a kněz.
Mimo věřících, kteří u něj nacházeli radu a povzbuzení, na něj budou vzpomínat i mnozí, které
připravoval na další studia. Zájemce, především
budoucí lékaře, doučoval latinu, hebrejštinu, ale
i historii a zeměpis. Měl hluboké znalosti v mnoha oborech a paměť ho neopustila ani v pokročilém věku. Sám byl nesmírně skromný a pracovitý.
Vždy byl připravený svůj čas věnovat všem, kdo
k němu přicházeli a potřebovali pomoc. O tom,
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60 let
jak náročné muselo být spravovat krásný, ale na
údržbu a opravy náročný poutní areál, si udělá
obrázek každý poutník, který toto místo navštíví.
Jeho srdce a modlitby byly otevřeny pro každého. P. Stejskal: „Každý člověk dostal rozum
a svobodnou vůli. To na něm samotném záleží,
jestli bude nebo nebude věřit, my ho nemůžeme
nutit. Pán Bůh nikoho nenutí, naprosto nikoho.
Člověk je jediná bytost tady na Zemi, která má
rozum a svobodnou vůli. Nesmíme nad nikým lámat hůl.“ V poslední době opakoval: „Nebyl to
lehký život, ale byl krásný. A přeji každému, aby
si to na konci života mohl říci také.“
Evžen Policer

Opravená zeď v Horní Polici

Mezei Tibor, Gonosová Radoslava, Danihelová Věra,
Mraček Zdeněk, Šveňha Josef,
Šveňha Bohumil, Tomášková
Božena, Neužilová Naďa, Ziková Ludmila, Syslová Alena

65 let
Košťák Alois, Košťák Jaroslav, Zábranová Libuše, Černá
Věra, Sahula Bohumil, Gláser
Miroslav, Slaměný Oldřich,
Skuhravý Josef, Čonská Alena,
Zárubová Jaroslava, Palounek
Bohumil, Flusková Božena,
Valentová Sylva, Pernica Vlastimil, Kuchařová Jaroslava

70 let
France Jiří, Šuma Jaromír,
Brychtová Jana, Böhmová Eva
Hemrle Jaroslav, Kubelková
Blanka, Kotrčová Marta, Linertová Hana, Jirásková Jiřina, Kucko Josef, Skalická Milena, Svobodová Libuše, Hriň
Karel

75 let

PŘED

Konečně jsme se v Horní Polici dočkali opravy
spadlé zdi za přejezdem. Rekonstrukci financoval
Liberecký kraj, Krajská správa silnic Libereckého
kraje. Téměř po pěti letech snažení a vyjednávání
se podařilo dílo zrealizovat a dokončit.

Pokusová Anna, Brada Ladislav, Pokorný Milan, Schwarzbach Antonín, Kudelová Ludmila

80 let
Dvořáčková Ludmila, Pluhařová Zdeňka, Freieslebenová
Božena

85 let
Kouřilová Vlasta, Dobrov Jiří,
Kocinová Marie, Heralová Julie, Demovičová Josefa, Boháčová Eva

90 let
PO

Varchulíková Mária
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„Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost
pro budoucnost ve společném domově
Evropa“ / „Unsere freiwillige Feuerwehr –
Verantwortung für die Zukunft in der
gemeinsamen Heimat Europa“

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

Akce je financována v rámci projektu
„Naši dobrovolní hasiči – zodpovědnost pro budoucnost
ve společném domově Evropa“ reg. č. 100248764, z prostředků
Evropské unie, z programu pro přeshraniční spolupráci
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020.
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Vážně o třídění odpadů
Vážení spoluobčané ze
všech částí Velké Bukoviny.
Již po uzávěrce minulého čísla
Regionálního zpravodaje byly
v Ústeckém zámečku Větruše
slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže měst a obcí Ústeckého kraje ve třídění odpadů
„Skleněná popelnice 2016“.
Do soutěže jsou automaticky
zařazeny všechny obce v kraji.
Ocenění každoročně přebírá
také „Skokan roku“, tedy město či obec, která se v meziročním srovnání výsledků třídění
odpadů posunula o nejvíce
příček směrem nahoru. Tento
titul v rámci soutěže „Skleněná
popelnice 2016“ získala Velká
Bukovina skokem o nevídaných třicet míst.
Ale tak, jako není nebe bez
mráčku, není ani třídění v naší
obci bez chyby. Došlo to tak
daleko, že i nám (stejně jako
jiným obcím) zaslala svozová
společnost AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o. reklamaci
nežádoucích příměsí v tříděném odpadu. Vzhledem k těmto velmi často se opakujícím
nedostatkům v třídění odpadů
je možná na čase si připomenout, jak vlastně na to.
Skvělým začátkem je např.
seznámení se s Obecně závaznou vyhláškou Obce Velká Bukovina č.2/2016, která je v platnosti již od května 2016. V této
vyhlášce se dozvíte na jaké
složky se třídí odpad, jaký odpad vytříděná složka obsahuje
a kam kterou složku odkládat.
Dalším zdrojem informací jsou
informační tabule instalované
u každého stanoviště sběrných
nádob. V dnešní době informačních technologií se o internetu ani nezmiňuji.
Nedostatek informací nepovažuji za důvod toho, že se
např. v kontejneru na papír objeví taška použitých dětských
plen atp. Opravdu se nelze
zbavit veškerého komunálního odpadu rozmístěním do
kontejnerů na odpad tříděný.

Něco holt zbyde i do popelnic, jejichž vyvezení si na rozdíl
od tříděného odpadu platíte.
S tím se každý musí smířit. Jak
tedy nakládat anebo nenakládat s odpady?
V dalším textu vycházím
z postřehů z běžné praxe, nikoli ze statistických údajů. Toto se
u nás skutečně děje. Do zeleného kontejneru na sklo určitě
nepatří zrcadla, keramika, porcelán, obkladačky, autoskla,
drátosklo aj. Pouze sklo, ať již
bílé, nebo barevné. Polystyren
z obalů (např. od nového spotřebiče) lze vyhodit do plastů,
avšak i nepoužitý fasádní polystyren je vzhledem k svému
složení již odpadem stavebním. Stavební odpad je každý
povinen likvidovat na své náklady. Sám jsem se divil, že izolační lepenka (IPA apod.) není
odpadem nebezpečným, ale
stavebním. Dle sdělení svozové
firmy oprávněné k nakládání
s odpady, lze malé množství
natrhat do popelnice, nebo si
individuálně zajistit skládkování. Při svozu nebezpečného odpadu, který obec dvakrát ročně
zajišťuje, vám tedy lepenku nevezmou. Odpad vzniklý z podnikatelské činnosti jste povinni
likvidovat v rámci svého podnikání na základě smlouvy uzavřené s oprávněnou firmou.
Zastaví-li firemní dodávka
u stanoviště sběrných nádob
a během okamžiku naplní kontejner na papír kartonovými
obaly, které veze ze zakázky,
je to nejen neohleduplné, ale
i protizákonné. Ani podlahové
krytiny, či novodurové trubky
nepatří do plastů.
Objemným odpadem je složka komunálního odpadu, která
nemůže být pro velké rozměry nebo hmotnost odkládána
do sběrných nádob na směsný
komunální odpad (např. starý nábytek, koberce, matrace
apod.). Pro tuto složku odpadu je určeno sběrné místo
technická budova ve Velké
Bukovině (dále jen zažitý ne-

správný název „sběrný dvůr“).
Avšak rozměry jsou očividně
pro mnoho občanů zavádějící
a rozhodujícím parametrem je
pohodlnost. Například okna,
která vám zbyla po výměně za
nová, jsou odpadem stavebním. Každá solidní firma vám
při výměně oken nabídne likvidaci těch starých za pár korun.
Pokud nabídky z jakýchkoli důvodů nevyužijete, jste povinni
je likvidovat sami. Tabule skla
je možné vyjmout a zbavit se
jich v kontejneru na sklo. Netopíte-li doma dřevem a rozhodnete se ho věnovat např.
zaměstnancům obce (dále také
„Rychlá rota“), udělejte to
prosím konkrétně u oken v rozebraném stavu. Zaměstnanci
obce to s okny, která jim opřete o zeď stodoly, nedělají jinak
a navíc je to zdržuje od výkonu
prací, které mají nařízené vykonávat prioritně.
Staré pneumatiky je kapitola
sama pro sebe. Zrovna v těchto dnech nějaký dobrosrdečný
občan pod rouškou tmy nadělil
4 ks dětem k dětskému hřišti.
Nevím, o jakou složku odpadu se domníval, že jde, když
je pohodil na zem u kontejneru na plasty, papír a sklo.
Obec dvakrát ročně zajišťuje
jejich bezplatný odvoz, společně s nebezpečným odpadem. Nechávejte si pneumatiky a nebezpečný odpad doma
a odevzdejte je při jarním,
nebo podzimním svozu přímo
zaměstnancům svozové firmy.
Ve „Sběrném dvoře“ opravdu
nemáme prostor, kde pneumatiky skladovat a nebezpečný
odpad ani skladovat nesmíme.
Uznejte, že čtyři staré pneumatiky vám doma zaberou rozhodně méně místa než čtyřicet
kusů v technické stodole, kde
je třeba každý kousek prostoru
na jiný materiál.
V nedávné době se v kontejneru na plasty objevila nacpaná plachta, opravdu hodně
zaneřáděná zbytky stavebního
lepidla. Takhle by to vypadat

nemělo. Vyhozená plachta
vzhledem k materiálu do kontejneru patří, to ano, ale zbytek již ne. Jsou v obci tací, kteří
před vyhozením vymývají kelímky od jogurtů, či vyplachují
lahve a také tací, kteří ani nevezmou do ruky koště, aby vyhozenou plachtu očistili (a nebyla to slabá zakrývací plachta
používaná při malování). Plachta tímto způsobem vyhozená zaplnila polovinu objemu
kontejneru a přitom, když jí
paní Ivaničová vyndala, očistila,
složila a svázala, nebyla na objemu kontejneru pomalu znát.
Přemýšlejte prosím při třídění
a vyhazování odpadů a myslete i na druhé. Je správné vyhodit např. kartonové krabice do
papíru, ale je i správné a navíc
slušné zmenšit objem těchto
krabic na minimum. Rozložit, sešlapat, ideálně roztrhat.
O sešlapávání PET lahví již bylo
popsáno mnoho papíru, takovou samozřejmost snad ani
nechci připomínat. A víte, že
naše Mateřská škola sbírá PET
lahve a tetrapakové obaly? Za
každou sebranou tunu dostává
odměnu, za kterou lze dětem
pořídit nové hračky, nebo třeba jet na výlet. Samozřejmě je
správné PET lahve vyhodit sešlápnuté do žlutého kontejneru na plasty, který se brzy naplní a obec vyvezení zaplatí. Není
však na druhou stranu lepší
udělat dobrý skutek, sešlápnuté PET lahve chvilku skladovat
doma v pytli (stejně nikdo neběhá ke kontejneru s jednou
lahví) a potom celý pytel odnést na zahradu MŠ, která naopak zaplaceno dostane? Ani
o ztrátu pytle se bát nemusíte,
neboť MŠ sbírá PET lahve do
velkoobjemových žoků.
Trochu jsem se odchýlil od
tématu objemu odpadu. Co
myslíte, že se děje s poškozenými plastovými křesly, stoly,
nárazníky automobilů a podobným odpadem, který se
nevejde do otvoru kontejneru
a vy jej odložíte u „Sběrného
dvora“? Nic jiného, než co by
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a dělí na menší kousky, které
naházejí do kontejneru. Celý
den zpracovávají hromady odpadů a nesekají trávu, na kterou potom poukazujete, když
vám vzrůstá u plotu zahrady.
V celé obci máme devět stanovišť sběrných nádob. Žádám
vás zde, využívejte přednostně ostatní nádoby po obci,
nejen ty u „Sběrného dvora“.
Po vysklení všech oken, rozporcování velkých plastových
předmětů atd. jsou kontejnery u stodoly plné během dvou
dnů. Bohužel občané to zřejmě
nevnímají a dále vozí vše ke
„Sběrnému dvoru“.
Další perlou v oblasti odpadů je bioodpad. Kdyby bylo vše
tak jednoduché, jako to není.
Pokud se na stanoviště umístí velkoobjemový kontejner
na bioodpad a vedle se vytýčí prostor na odkládání větví,
lze očekávat, že v kontejneru
bude bioodpad a ve vytýčeném
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prostoru větve. Ne naopak. Bohužel některým jedincům stále
nedošlo, že větve do kontejneru nepatří. Přitom definice bioodpadu je společně s ostatními
k dispozici na informační ceduli u každého stanoviště sběrných nádob. V září byl zakoupen třetí kontejner, aby mohl
být umístěn v každé části obce
jeden. Na jednání zastupitelstva se stále navzájem uklidňujeme, že promiňte mi ten
výraz prasárny, jako je např.
koberec, nebo suť zasypaná
trávou v kontejneru na bioodpad, jsou dílem kolemjedoucích řidičů a naši občané by je
neudělali. Tyto zkušenosti byly
načerpány konkrétně v Karlovce. V souvislosti s bioodpadem lze v budoucnu očekávat
ještě mnoho jednání a nejspíše i změny v Obecně závazné
vyhlášce „O odpadech“. Snad
poslední variantou, ke které se
snad nebudeme muset uchýlit,
je pořízení 240 litrových nádob
na bioodpad do každé domácnosti a zajištění jejich vyvážení.

Věřte, že 80,- Kč za vyvezení
velké popelnice s komunálním
odpadem je proti ceně za likvidaci bioodpadu hodně slabý
odvar. Při pohledu na kontejner přeplněný trávou a jiným
rostlinným materiálem mě často napadá otázka, co všichni
dělali s bioodpadem před dvěma roky? Vždyť nikdo kompostovat nezakázal a přitom lidé
na vesnici, majitelé pozemků
vyvážejí posekanou trávu do
kontejneru.
V každé z částí obce je minimálně na jednom stanovišti
umístěna nádoba na tetrapakové obaly. Myslíte, že je pro
tento účel využívána? Tetrapaků je v ní po naplnění s bídou
jedna třetina, zbývající dvě
třetiny tvoří všechno možné.
A přitom i tetrapakové obaly
sbírají v Mateřské škole.
Také kovový odpad je odpadem vzniklým na území obce.
Je velice málo známým faktem,
že odvezete-li kovový odpad
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do výkupny je vhodné přinést
na Obecní úřad lístek z výkupny k zaznamenání množství
kovového odpadu. Nikoho nezajímá, kolik jste si sběrem starého železa vydělali, ale pouze
množství zapsané do ročního
výkazu.
Věřím, že jste pochopili co
jsem chtěl tímto článkem sdělit. Že vše je pouze o lidském
přístupu, slušnosti a ohleduplnosti k druhým, že je na čase
postavit se zodpovědně i k takové maličkosti, jako je třídění
odpadů, že naše „rychlá rota“
tu není pouze na likvidaci odpadů, z které se někdo záškoláckým způsobem ulil a že paní
Ivaničovou, která roztřídí snad
i kovové špendlíky od plastových hlaviček tu nebudeme mít
k dispozici věčně.
Roman Vojta
místostarosta obce
Velká Bukovina

Dotace v Horní Polici – příležitost pro změnu
Vážení čtenáři, i přes omezenou personální kapacitu našeho malého obecního úřadu
v Horní Polici cítím neustále potřebu snažit se využít co nejvíce
z peněz, které nabízejí jednotlivě vypisované dotační tituly.
A tak přijměte pár řádků, které
si kladou za cíl informovat vás
o tom, co bylo v tomto ohledu
v nedávné době učiněno.
a) Tělocvična při
ZŠ Horní Police
Na konci června byl poměrně
na rychlo vypsán dotační titul
Ministerstva pro místní rozvoj
(MMR) na podporu výstavby a rekonstrukce tělocvičen.
I přes relativně krátký čas na
zpracování všech potřebných
podkladů byla žádost v poslední možný den pro podání odeslána. Rád bych touto cestou
poděkoval všem, kteří mi ve
velkém časovém tlaku pomohli
vybrat a ocenit všechny práce,
které jsou nakonec předmětem

naší žádosti na MMR. Žádali
jsme na rekonstrukci tělocvičny
při Základní škole Horní Police
(na kopci). V rámci žádosti byly
navrženy tyto práce: výměna
všech oken, kompletní výměna
elektroinstalace s rekonstrukcí
osvětlení a vybudování zázemí pro další šatnu. Potřebnost
jednotlivých kroků je více než
aktuální. Stávající okna musela být díky jejich zhoršenému
stavu zabezpečena proti průniku vody a ve většině je proto nelze otevírat. Výměnou
dojde i ke snížení tepelných
ztrát a zefektivnění vytápění
celé tělocvičny. S rekonstrukcí
elektroinstalace by mělo zároveň dojít též k výměně stávajících sodíkových výbojek
za moderní LED osvětlení. To
zajistí rovnoměrnější osvětlení
hrací plochy při výrazně snížených nákladech na elektrickou
energii. LED osvětlení navíc poskytuje i mnohem příjemnější
barvu světla, než sodíkové vý-

bojky. Vybudování zázemí pro
novou šatnu pomůže zejm. při
zájmových činnostech provozovaných v tělocvičně v odpoledních a večerních hodinách.
Další šatna pomůže zvýšit kapacitu té stávající a nabídne
možnost rozdělení šaten na
pánské a dámské. Doufejme,
že bude MMR při posuzování
této žádosti vstřícné a peníze
budou přiděleny, i když dle posledních informací, které mám
k dispozici, se sešlo přibližně
6x více žádostí, než bude uspokojeno. Avšak i přes případný
neúspěch by bylo vhodné, aby
zastupitelstvo obce zvážilo realizaci alespoň části výše uvedených aktivit, bude-li možnost
zajistit financování z nyní připravovaného rozpočtu na rok
2018.
b) Přechod přes hlavní
silnici u zámku
Dalším časově velmi náročným projektem byla příprava

žádosti o dotaci na realizaci
bezpečného přechodu přes
komunikaci II/262 u hornopolického zámku. Ten by měl
sloužit především dětem, které
směřují do základní školy na
kopci. I zde bylo nutné pracovat ve velkém časovém tlaku,
neboť na zpracování žádosti,
zejm. studie proveditelnosti,
bylo velmi málo času. I v tomto případě musím poděkovat všem, kteří mi v relativně
krátkém časovém prostoru
poskytli potřebné informace
k sestavení žádosti, a to zejm.
projektantovi stavby, projektové kanceláři Vaner z Liberce. Velký dík patří také PhDr.
Dagmaře Strnadové, která mi
kolikrát poskytovala konzultace do pozdních nočních hodin.
Výsledkem je podaná žádost
o podporu z IROP ve výši cca
1.7 mil. Kč (náklady na realizaci
přechodu jsou cca 1.9 mil. Kč).
Přechod (resp. místo pro přecházení) by mělo být přiroze-
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-15ným prodloužením pěší zóny
kamenného klenutého mostu
směrem k zámku a komunikaci k základní škole. V rámci
realizace dojde k prodloužení chodníku nového mostu
u zámku. Přechod bude spojovat konec starého mostu s tímto prodlouženým chodníkem.
V rámci stavebních úprav bude
též řešena výšková úprava přístupu k zámku, výměna zábradlí u chodníku mezi přejezdem
a starým mostem, instalace nového zábradlí na konec starého
mostu tak, aby bylo zabráněno
přejití komunikace v jiném místě, než je plánovaný přechod.
Dojde též k výměně svítidel
veřejného osvětlení v okolí
přechodu a k instalaci nové
lampy doprostřed nového mostu. V daném úseku bude dále
snížena rychlost na 30 km/hod
a silnice před přechodem bude
opatřena bezpečnostní protismykovou vrstvou (červený
nástřik). Předpokládaný termín
realizace bude na jaře a v létě
příštího roku. Dotace musí být

vyúčtována do konce září 2018.
c) Zámek v Horní Polici
V souvislosti se zamýšlenou
rekonstrukcí zámku bylo znovu
požádáno a zařazení této památky do programu na obnovu
Ministerstva kultury ČR. Zámek
je významnou barokní stavbou
a v našem úsilí nás podporuje
i územní pracoviště Národního památkového ústavu v Liberci. Žadatelé však zpravidla
čekají na zařazení mnoho let
a i my musíme být v tomto
trpěliví. Výsledek žádosti budeme znát na jaře příštího
roku. V zámku byly za použití
dotačních prostředků v minulých letech odvlhčeny spodní
výstavní místnosti včetně chodby. V tuto chvíli je již funkční
systém větracích kanálů, které
byly zbudovány pod podlahou. Tím dochází k přirozené
cirkulaci vzduchu a vysoušení
zdiva. Omítka nad podlahou
byla oklepána, spáry ve zdivu
vyčištěny a nyní čekáme na další dotační prostředky, abychom

mohli opatřit zdi sanační omítkou. Poté dojde k opětovnému uvedení obou místností do
provozu. O dotaci na dokončení omítek bude žádáno na
jaře příštího roku z rozpočtu
Libereckého kraje a ORP. Posledně podaná žádost o dotaci
na Ministerstvo kultury se týká
havarijní situace stropu mezi
prvním (2. NP) a druhým (3. NP)
patrem. Dřevěná konstrukce
vykazuje velké známky poškození, které bylo vyvoláno zatékáním do objektu a rozšířením
dřevomorky. Zhlaví jednotlivých trámů jsou napadena,
v jednom případě už dokonce
došlo k uvolnění. Situaci také
významně komplikuje vrstva
betonu, kterou byla pokryta původní podlaha druhého
patra v sedmdesátých letech.
Tento beton neúměrně zatěžuje celou konstrukci. V nejbližší
době proto musí neprodleně
dojít k zajištění místa uvolněného zhlaví, k odkrytí všech
vrstev podlahy druhého patra
a dodatečnému průzkumu sta-
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vu dřevěných konstrukcí nyní
v nepřístupných oblastech (pod
podlahou). Odhady na tyto činnosti jsou přibližně 1 mil. Kč.
O tyto prostředky bylo nyní
zažádáno. Při všech navrhovaných činnostech úzce spolupracuji se statikem a pracovníky
Národního památkového ústavu. Je úžasné, že všichni mají
upřímnou snahu realizovat obnovu objektu a snaží se nám,
vlastníkovi, cestu příliš nekomplikovat. Je zřejmé, že finanční prostředky na rekonstrukci
jsou velmi omezené. Pokud by
došlo k důslednějším nárokům
na provedení rekonstrukce objektu, mohlo by to celou akci
výrazně ohrozit, neboť s vyššími nároky rostou neúměrně
i náklady. Nynějším záměrem
obce je dokončit projektovou
přípravu rekonstrukce stropu 2.
NP a následně žádat o finanční
prostředky na realizaci ucelené
1. etapy rekonstrukce objektu,
která již bude směřována ke
konečnému využití objektu.
Jiří Blekta

Významné ocenění pro Horní Polici
Vážení čtenáři Regionálního
zpravodaje, v posledních týdnech proběhlo médii několik
informací o tom, že byl usnesením Vlády ČR prohlášen náš
hornopolický kostel Navštívení
Panny Marie za národní kulturní
památku (NKP). Nejedná se jen
o budovu samotného kostela,
ale o celý poutní areál, tj. včetně
ambitu, fary a zvonice. Vyvrcholila tak několikaletá snaha Národního památkového ústavu,
který toto zařazení velmi aktivně podporoval.
Pro Horní Polici to znamená
velmi významné ocenění. Zařazení kostela na seznam NKP jednoznačně dokládá významnost
této stavby, nyní již v rámci celé
České republiky, neboť se jedná
o soupis nejprestižnějších a také
nejvíce chráněných památek
u nás. Hornopolický kostel tak
nyní stojí po boku takových staveb, jako je např. hrad Karlštejn,
zámek Konopiště, Betlémská
kaple, Karlův most, Vyšehrad,

zámek Litomyšl, atd. Ocenění je
o to významnější, že se nejedná
o rozhodnutí politické, ale čistě
odborné. Dle vyjádření Ministerstva kultury spadá Horní Police do kategorie významných
barokních areálů, které kromě
svých duchovních hodnot představují také architektonicky mimořádně významné prvky kulturní krajiny. A česká kulturní
krajina patří ve své barokní podobě k nejvýznamnějším v Evropě. V této souvislosti citujme slova Mgr. Miloše Krčmáře, ředitele
Národního památkového ústavu
v Liberci: „Titul národní kulturní
památky chápeme jako exkluzivní. A sami nechceme, aby tam
byla každá druhá. Je to vlastně
i takový předstupeň na seznam
čekatelů prestižního svět. dědictví UNESCO“ (zdroj idnes.cz).
Co z toho všeho vyplývá pro
nás? Tak předně pro vlastníka
objektu (farnost) bude znamenat zvýšený dohled nad veškerými opravami, které budou

v areálu konány. Nyní se ochrana netýká už jen jednotlivých
budov a několika kusů vybavení, ale všeho, co se nachází na
dotčených pozemcích. Toto je
aktuální zejm. s ohledem na plánovanou rekonstrukci poutního
areálu, která se tímto nejspíše
o něco zdrží. Bude totiž nutné
zrevidovat všechny dokumenty a smlouvy tak, aby byly dány
do souladu s tímto zvýšeným
stupněm ochrany. A co vyplývá
ze zařazení do seznamu NKP
pro obec? Dle mého názoru
jen samé výhody, které si možná mnohokrát ani sami neuvědomujeme. Často se setkávám
s názorem, že je to „jen kostel,
do kterého nám přece nic není“.
Trochu mi to připomíná známé
rčení, že „Nikdo není doma prorokem“. Možná ale právě nyní je
čas na změnu úhlu pohledu na
tuto úžasnou stavbu. Každému
nemusí být vlastní vnímat kostel
i po stránce duchovní. Nyní ale
bylo jednoznačně potvrzeno,

že je velmi cenný i jeho kulturní význam. A ten už je viditelný
a uchopitelný pro všechny. Dle
mého názoru přivede zařazení
kostela na seznam NKP a jeho
následná rekonstrukce mnoho
turistů a dalších návštěvníků
obce, kteří mohou mít velmi
příznivý dopad na rozvoj služeb a budování zázemí pro nás
všechny.
Jiří Blekta

Inzerce:
• Dám odměnu 3.000 Kč
i více za sehnání starého
traktoru nebo pásáčku (i nepojizdného). Ne inzeráty.
Prosíme pomozte nám, budujeme nové muzeum starých traktorů pro další generace. Telefon 777 154 614.
• Dám odměnu 1.000 Kč za
sehnání staršího dopravníku. Jen v funkčním stavu. Telefon 777 154 614.
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Muzikál Alenka v kraji zázraků
Jedno červnové ráno jsme
vyjeli autobusem s kamarády
z MŠ Horní Police a měli namířeno do Prahy. Cesta se obešla
bez komplikací a za hodinku
a půl jsme stáli uprostřed Prahy.
Poté jsme prokličkovali úzkými
uličkami až k divadlu Hybernia, kde na nás čekala měkká
a pohodlná křesla v předních
řadách s výhledem na muzikál
Alenka v kraji zázraků. Světla
zhasla, reflektory ozářily podium, příběh mohl začít.
Jaké to bylo překvapení, když
se na jevišti objevila Alenka se
spoustou malých herců – zpěváků , kteří byli jenom o malinko
starší a o fous větší než naše
děti ze školky. Kostýmy měli
krásné a propracované do posledních detailů. A jak dokázali
nádherně zpívat a tančit! Naše
děti byly dějem a písničkami
úplně pohlceny. Na jejich tvá-

řích jsme viděli, jak celý příběh
velmi intenzivně prožívají. Při
veselých rytmických skladbách
tleskaly, podupávaly si a vlnily
se na sedačkách. V napínavých
situacích měly oči navrch hlavy,
ani nedutaly. A hlavně všichni
drželi palečky Alence, která se
na cestě divotvorným lesem setkávala s podivnými postavami
a zažívala s nimi vzrušující dobrodružství. Obraz střídal obraz,
vše bylo krásně barevné, hudba
nádherná. Děti byly z muzikálu
nadšené! Holčičkám se nejvíce
líbila Alenka (ve dvojím provedení – malá i velká), její kamarádka chytrá a statečná kočka
Šklíba, maminka Bílá královna
a malé růžové tanečnice. Kluci
se vzhlédly ve vojácích, v armádě bílých a černých pěšáků,
malém kouzelníkovi. Za velmi
legrační postavičky považovali dvojčata Pokuse a Hokuse,
Houseňáka, roztomilé myšky

a paželvičky. Z divadla jsme si
všichni odnášeli nezapomenutelný zážitek. Ve foyer jsme
neodolali a zakoupili si CD
s písničkami z muzikálu, které
posloucháme a na které tančíme ještě dnes. Protože nám
počasí přálo a my měli ještě
trochu času, nenechali jsme si
ujít procházku po Václavském
náměstí. V autobuse jsme si pobrukovali melodie z muzikálu
a živě diskutovali. Většina dětí

se shodla na tom, že by se chtěla stát muzikálovými herci. Celý
výlet nám posloužil jako jedna
velká inspirace. Vždyť ve školce
hrajeme také divadlo! (Letos to
byla Zlatovláska.) Z celého výletu nám vyplynulo, že ve školce
i doma musíme ještě více zpívat
a tančit, navštěvovat častěji divadelní představení, abychom
svým dětem umožnili přiblížit
se k jejich snům.
Kolektiv MŠ Stružnice

Loupežnická školka v přírodě
Předposlední týden v červnu
se Mateřská škola Stružnice,
celá natěšená, vydala na školku v přírodě. Letos jsme se vypravili do loupežnického kraje
v   okolí Jiřetína pod Jedlovou
a nemohli se dočkat, až si na
Loupežníky také zahrajeme!
Přípravy započaly dlouho před
odjezdem nacvičováním tanečku „Pod dubem, za dubem“
a výrobou loupežnických klobouků. Totiž k povinné výbavě
každého správného loupežníka
velký klobouk patří! K tomu ještě roztrhané tričko po tatínkovi, měšec na zlaťáky a dřevěná
bambitka, kterou si každý loupežník musel v lese najít. A čím
větší, tím lepší! V těchto vtipných, vlastnoručně vyrobených
kostýmech, které jsme nosili
na svých výpravách, jsme vyvolávali rozruch a úsměvy mezi
místními občany i německými
turisty.
V pondělí ihned po ubytování a dobrém obědě jsme vyrazili

prozkoumat blízké okolí. Leč
zřejmě nám nějaký zlomyslný
trpaslík nastrčil pod nohy bludný kořen, protože jsme celý
týden bloudili. Původně plánované krátké vycházky se měnily
v nekonečné túry, čímž se naši
loupežníci dostávali do dobré
fyzické kondice a energie měli
na rozdávání i do pozdních večerních hodin. Místo Večerníčku
(v našem případě spíše „Nočníčku“) jsme si před spaním četli
pohledy od rodičů, které si děti
schovávaly pod polštářek, aby

jim přivolávaly krásné sny. A co
jsme celý týden dělali? V pondělí
jsme si prohlédli městečko Jiřetín
pod Jedlovou a zdolali Křížovou
horu. V úterý jsme se vypravili
hledat poklad do podzemí, kde
nám ve Stříbrné štole hodní
skřítkové poschovávali stříbrné
sovičky. Ve středu jsme úspěšně dobyli hrad Tolštejn a našim
loupežníkům tak stouplo sebevědomí, až jim z toho kníry narostly! Tento den jsme zakončili
loupežnickou slavností s tancem
a opékáním buřtíků. Ve čtvrtek

jsme si vytyčili pokořit Jedlovou
horu! Loupežníci si vybrali tu
nejpříkřejší a nejnáročnější kamenitou cestu, která vedla pod
lyžařským vlekem až k rozhledně. Zaslouženou odměnou za
tuto „vysokohorskou prémii“
nám byl úžasný výhled do okolí
a osvěžující zmrzlina. Večer jsme
si ještě stihli vyrobit loupežníky z vařeček, plnit loupežnické
úkoly, najít poklad s rozsvícenými baterkami, rozdat diplomy
a zatančit si. To se nám pak krásně spalo! V pátek ráno pršelo,
ale nám to nevadilo! Zahaleni
do barevných pláštěnek jsme
spěchali na vlak, který nás odvezl domů do Stružnice za našimi
maminkami. Školka v přírodě se
nám vydařila na jedničku s hvězdičkou.
Tímto velice děkujeme našim
sponzorům firmě Blažek a synové za odvoz zavazadel a firmě
Sauer za poskytnutí finančního
daru.
Loupežnice a loupežníci
z MŠ Stružnice
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Ohlédnutí
Dostalo se nám privilegia,
sdílet každodennost v MŠ Stružnice po celý školní rok. Děti tu
ovlivňují a nenásilně formují
výjimečné a jedinečné osobnosti, vědomi si svého místa pod
sluncem, které jim právem náleží. Člověk vstoupí do prostoru
všudypřítomné laskavosti, jež je
ze všeho patrná. Co jiní dávají na
odiv ,,zlatým pozlátkem“, je zde
naprosto přirozené, opravdové,
skutečné. Životní hodnoty jsou
předávané těm nejmenším tak,
aby vždycky věděli, co je v životě důležité a na čem opravdu
záleží! Láska, zdraví, slušnost,
čestnost, poctivost, harmonické
vztahy nejsou pouhými prázdnými výrazy, nýbrž dětmi dobrodružně objevovaným pokladem,
odkrývaným v pravý čas. Dětem
se tak dostává mnoho dobrého
a vzácného. Přes partnerský přístup k nim, až po radostné, bohaté a nenuceně hravé zážitky

všeho druhu. Další živou vodou
a velkou předností školky je výchova ke zdravému životnímu
stylu a zdravé stravování. Jedinečné v tomto věku je si být již
vědom důležitosti potravy, jako
prioritního zdroje, který rozhoduje. Důsledky nevhodné stravy
zjišťujeme často až v dospělosti
a podivujeme se, kde se najednou vzaly? Je proto žádoucí na-

učit děti rozlišovat, co je zdraví
prospěšné a co naopak vede do
nemoci. Návyk takto vzniklý již
v útlém věku, ukotvuje v pocitu
bezpečí, správnosti i ochrany. Je
to bezkonkurenčně jeden z nejušlechtilejších, nejzáslužnějších
počinů, který se pozitivně podepisuje na jejich životech. Vítejme
proto tyto výzvy s otevřenou
náručí a doceňme všechny, kteří

tím nabízejí prostor k zamyšlení.
Obec Stružnice se tak může pyšnit nebývalou partou zajímavých
lidí, kteří tvoří něco překrásného. Jak už to tak bývá, všechno
ryzí se ukrývá pod skromností,
neokázalostí. Objevili jsme tu
moudrost i kouzlo okamžiku. Je
nám blízké bourání běžných pravidel a sympatické posouvání již
zaběhnutých (leckdy přežitých)
hranic. Zrcadlí nám pouze hluboko zažité vzorce a programy,
na kterých jsme si kdysi vystavili
vnímání světa a lidí. Změnit úhel
pohledu je zároveň zbavení se
strachu z opuštění stereotypů.
Poděkování Roxaně Janovské,
Marušce Všechovské, Martině
Kühnelové, Pavle Kumpoltové,
taktéž kuchařům Věře Tebrové, Jirkovi Říčařovi i Marii Tiché
a ostatním, kteří tuto mateřskou
školu podporují. Bylo nám velkým potěšením.
Rodina Sabáčkova

Co jsme dělali o prázdninách?
Jako každé léto, ani to letošní nebylo výjimkou, se v naší MŠ
Velká Bukovina opět budovalo. Po loňských prázdninách, kdy
nám obec zrenovovala krásné nové sociální zařízení a zvětšily se
prostory třídy dětí probouráním jedné stěny, letošní uzavření MŠ
se využilo k opravě elektrických rozvodů v kuchyni, vymalovala se
herna a položil zde nový koberec. Na zahradě MŠ, kde v minulém
roce vyrostl krásný zahradní altán, se začalo s budováním nového plotu. Stará podezdívka se zbourala, byly vykopány základy
pro novou a v současné době se buduje nová podezdívka, sloupky
a vsadí se nová plotová pole. Tímto děkuji všem, kteří s pracemi
pomáhají.
Petra Hlaváčková, ředitelka MŠ Velká Bukovina

Školková
olympiáda
Ke konci školního roku proběhl na zahradě
MŠ Velká Bukovina 2. ročník školkové olympiády. Zapojit síly ale tentokrát museli alespoň
3 členové jedné rodiny. A to v soutěžích, které byly netradiční a někdy i celkem legrační.
Cílem nebylo jen vyhrát, ale strávit společný
čas s celou rodinou. Doufáme, že v pořadí
3. ročníku olympiády se zúčastní ještě více dětí
a rodičů.
Martina Záhorová
učitelka MŠ Velká Bukovina
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Barevný podzim ve školce
Krásné, teplé a slunečné počasí nám odvál vítr, přišel barevný podzim a s ním i návrat našich dětí do školky.
Tento školní rok jsme se rozhodli prozkoumávat okolí a s dětmi vyrážíme do
lesa, na louky. V lese se nám líbí nejvíce. Děti jsou nadšené z nových zážitků. Hry
s mechem, šiškami a listy některé z nich ani neznají, je to pro ně nové a zajímavé.
Obavy z mokré trávy a špinavých ručiček od hlíny překonáváme a snažíme se v dětech probudit touhu po poznání. Díky zodpovědným rodičům, kteří děti vybavili
vhodným oblečením, můžeme i v tomto sychravém počasí vyrážet ven.
Minulý týden jsme se na vycházku do lesa už vypravili úplně všichni. Malé žabičky, veselá koťátka a nejstarší moudré sovičky šli ruku v ruce vstříc lesnímu dobrodružství. Překonali jsme společně vysokou trávu na louce a po chvilce už jsme byli
v lese. Děti hledaly houby, sbíraly barevné listy a společně stavěly domečky pro
lesní skřítky. Celé dopoledne jsme si moc užili, a i když jsme byli mokří a trochu
špinaví, byli jsme šťastní. Vždyť to nejhezčí je vidět rozzářené dětské oči, když
skočí do kaluže. Sice má mokré ponožky a zmáchané boty, ale cáknutí té vody,
je prostě zážitek k nezaplacení. Užívejte každý krásný barevný podzimní den tak
jako my ve školce.
Markéta Neumanová

Spolupráce školek
MŠ Velká Bukovina v rámci projektu OP VVV –Šablony pro MŠ
navázala spolupráci s MŠ Kaštánek Česká Kamenice při Sdílení zkušeností pedagogů prostřednictvím vzájemných návštěv. Paní učitelka z naší školky strávila 2 dny ve větší městské školce a naopak
paní učitelka ze školky Kaštánek se podívala, jak funguje provoz
v malé vesnické školce. Obě učitelky se inspirovaly a zkušenosti ze
svých návštěv přenesly do svých školek. Školky spolupracují i nadále
– v červnu nejstarší děti z obou školek vyjely na společný výlet do
Liberce, kde navštívily Dinopark a nechaly se vyvézt lanovkou na
Ještěd. Na slavnostní Loučení se školáky ve Velké Bukovině jsme pozvali děti z kroužku roztleskávaček, které nám předvedly parádní
vystoupení. Tímto děkujeme paní učitelkám a hlavně paní ředitelce
H.Zajíčkové z MŠ Kaštánek za vstřícnost a ochotu. Těšíme se na další spolupráci.
Petra Hlaváčková
ředitelka MŠ Velká Bukovina

Tábor
Činnost naší školy není
omezena jen školním rokem.
I během letních prázdnin nabízíme rodičům zajímavé akce
pro děti. Letos jsme pořádali
od 14. 8. do 16.8. stanový tábor, kterého se účastnilo 12 táborníků. Děti spaly ve stanech
na školním pozemku a samy
si připravovaly jídlo. První den
poznávaly okolí Stružnice, druhý den jely na celodenní výlet
do Kamenického Šenova. Zde
navštívily přírodní památku
„Panskou skálu“ a na vrcholu
skály si udělaly piknik. Jejich

další kroky vedly na exkurzi do sklárny Jílek, seznámily
se s výrobou foukaného skla
a nakoupily drobné dárky pro
rodiče. Poslední den se děti
při dopolední vycházce prošly po nově otevřené lávce ve

Stružnici, kterou zničily povodně a byla nově vybudována.
Odpoledne si uklidily stanový
tábor a těšily se na příjezd rodičů. Počasí dětem velmi přálo.
O táborníky se celou dobu starala Mgr. Lenka Kolstrunková

a Lucie Valdhansová. Těšíme se
o příštích prázdninách na další
letní dobrodružství.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
Lucie Valdhansová
ZŠ Stružnice
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Výlet do Německa

Na pátek 22. 9. 2017 naše škola naplánovala výlet autobusem do Motýlího domu, který
se nachází v malém městečku
Jonsdorf, nedaleko hraničního

přechodu, nedaleko Liberce.
Motýlí dům svým návštěvníkům
nabízí odpočinek, zážitek i poučení. Uprostřed tropického
světa mohou návštěvníci vidět

na 300 motýlů rozmanitých
druhů, kteří poletují mezi palmami, břečťany a banánovníky. V prvním patře se nachází
v teráriích plazi, hadi a pavouci
původem z pouští a pralesů.
Při cestě nazpátek se zastavíme u romantické zříceniny
hradu a kláštera Oybin, který
je největší turistickou atrakcí
Žitavských hor a jednou z nejvýznamnějších památek Horní
Lužice. Monumentální komplex
hradu a kláštera stojí na vrcholu
mohutného pískovcového kužele, který se vypíná více než sto
metrů nad údolím s lázeňským
letoviskem Kurort Oybin. Rádi
bychom touto cestou poděkovali firmě Sauer Žandov a.s. za
poskytnutí finančního příspěv-

ku, který jsme použili na zaplacení autobusu. Všichni se už na
výlet velmi těšíme!
Nikola Petříková
ZŠ Stružnice

Co nás čeká v novém školním roce
Letošní školní rok začal u nás na škole slavnostním přivítáním
nových prvňáčků a jejich rodičů. Počet dětí byl nižší než v loňském
roce, ale přesto si vážíme každého žáka, který k nám nastoupí. Tak
jako všichni minulí žáci, nastupující do 1. třídy, i letošní děti obdržely
zdarma sadu pomůcek (tužky, pastelky, vodovky, pero…), kufřík od
Libereckého kraje a svačinový box. Při slavnostním šerpování předal
pan starosta maminkám kytičku. V úterý se všichni žáčci učili podle
rozvrhu a začali ve školní družině tvořit výrobky. Pro žáky máme naplánované akce již na celý školní rok, které budeme průběžně doplňovat. Děti se mohou těšit na vánoční tradice jiných zemí, navštívíme
výukový program ve středisku „Střevlík“, budeme mít projektové
dny, pojedeme na školu v přírodě, víkendovku a účastníme se plaveckého výcviku v bazénu v Děčíně.
V listopadu budeme vyplácet příspěvek pro rodiče ve výši 2500 Kč.
Žáci mohou bezplatně navštěvovat kroužky – taneční, sportovní, fotografický, keramický, nápravu řeči a hru na flétnu. Školu chceme
reprezentovat na okresních soutěžích, například ve hře na flétnu

(Pištec), tanečních, sportovních klání (florbal) a jiné. Nezapomínáme
ani na pomoc druhým. Účastníme se charitativních akcí – Tříkrálové
sbírky, Kola pro Afriku, prodej triček na podporu léčby rakoviny. Akcí
se účastníme již řadu let pravidelně. Jsme rádi, když můžeme pomáhat ostatním.
Novinkou je spolupráce s Domovem pro seniory v České Kamenici. Již loni jsme pro ně připravili vystoupení u nás a letos je chceme
navštívit přímo v domově. Připravujeme i vystoupení pro Stacionář
v České Lípě. Všechny tyto akce připravuje kolektiv pracovníků: Mgr.
Lucie Plačková, Nikola Petříková a od loňského roku asistentka Lenka Bendová a Ing. Alexandra Nováková, která v září nastoupila na
mateřkou dovolenou a nahradila ji Kateřina Rosáková. Lucie Valdhansová pracuje jako uklízečka a zároveň pomáhá jako školní asistentka. Projekt zjednodušeného vykazování – šablony v letošním
školním roce využijeme na školního asistenta a čtenářský klub, který
budeme mít i ve školním roce 2018/2019. V klubech budeme rozvíjet
čtenářskou gramotnost. Závěrem bych chtěla popřát všem žákům,
rodičům, i zaměstnancům školy klidný a úspěšný letošní školní rok.
Mgr. Lenka Kolstrunková, ředitelka
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Novinky z „Lidušky“
Základní umělecká škola,
mnohými roztomile nazývaná
„Liduška“, zahájila nový školní rok tradičním Dnem otevřených dveří, na který jsme díky
spolupráci s Mateřskou a Základní školou v Žandově mohli
pozvat všechny školáky a jejich
rodiče. Přijali jsme pozvání na
slavnostní zahájení školního
roku v základní škole a vystoupením pěveckého sboru JEN
TAK(t) jsme zpříjemnili první
školní den žákům a jejich rodičům.
V rámci Dne otevřených dveří v naší škole měla veřejnost,
převážně rodiče s dětmi, možnost si prohlédnout učebny
hudebního oboru, taneční sál
a výtvarné ateliéry. Zájemcům
o studium některého z obo-

rů vyučovaných v naší škole se
věnoval pedagogický sbor, ve
kterém došlo v letošním školním roce ke změnám. Hru na
klavír vyučuje Mgr. Radka Burdová, dechové oddělení posílila
flétnistka Mgr. Helena Cimplová a fagotista Václav Filip, DiS.,
který kromě zobcové flétny vyučuje hru na saxofon, hudební
nauku a pěvecký sbor. Pro velký
zájem o hru na kytaru se bude
malým kytaristům věnovat známý hudebník a zpěvák skupiny
Pegas Pavel Kožáni a novým
učitelem na bicí nástroje pro
pobočku v Benešově nad Ploučnicí je student teplické konzervatoře Martin Kout. Přejeme
novým kolegům hodně radosti
ze šikovných žáků a úspěchů.
V letošním školním roce bude
pokračovat Akademie umění

a kultury pro seniory. Slavnostní zahájení akademie proběhne
ve středu 4. října v 10:00 hodin
v tanečním sále školy. Jsme velmi rádi, že je o akademii velký
zájem, dvacet čtyři studentek
je číslo úctyhodné. Stejně jako
v minulém školním roce, i letos
se může veřejnost těšit na jejich
vystoupení a výstavy.
Do nového školního roku
vstupujeme s novým logem
školy, dvě budovy spojené
chodbou, kterou nikdo jinak
nepojmenuje než „krček“ se
symboly hudby, tance a výtvarného umění dobře vystihují
naší zušku. V těchto objektech
je od počátku svého vzniku, jen
je krásnější.
Minulosti školy jsme také věnovali výstavu z její historie, na
kterou bychom neměli zapomí-

nat. Fotografie žáků a učitelů
z dob začátků fungování základního uměleckého vzdělávání v Žandově jsou k zhlédnutí
v naší Malé galerii v „krčku“. Je
nám líto, že se touto výstavou
již nepotěší pan Oldřich Jenček, který stál u zrodu Základní
umělecké školy v Žandově a od
roku 1989 až do roku 2016 byl
jejím ředitelem. Čest jeho památce.
Alena Losová
ZUŠ Žandov

Dny mezinárodní kuchyně v ŠJ Žandov
Naše školní jídelna si připravila pro své strávníky projekt
„Dny mezinárodní kuchyně“.
Strávníci tedy během letošního školního roku ochutnají
a poznají jídla, která se vaří
v některých zemích světa.
V září jsme necestovali daleko. Nakoukli jsme do kuchyně
našich východních sousedů,
na Slovensko. Celé obědové
menu bylo na jídelním lístku
ve slovenštině. Děti byly na
nástěnkách a na webové stránce informovány o slovenské
kuchyni a o jejich krajových
specialitách. Nabídli jsme po-

lévku Oravskou kulašu, halušky
s mäsom a kapustou, broskyňu,
čučoriedkový nápoj a mlieko.
Úsměvná byla reakce dospělého strávníka, který si nepřečetl
informaci o slovenské kuchyni
a chtěl si odhlásit halušky s kapustou, že je má rád se zelím.

V tomto duchu budeme pokračovat po celý školní rok. Vždy
jeden den v měsíci budeme věnovat mezinárodní kuchyni. Již
nyní můžeme slíbit například
rakouskou kuchyni. Ochutnáme hovězí polévku s masem
a celestinskými nudlemi a jako

hlavní chod alpský knedlík
s vanilkovým krémem. Jistě si
všichni pochutnáme i na kuchyni řecké. Z té vám naše školní jídelna nabídne Fasoládu
– řeckou fazolovou polévku,
hlavním chodem budou hovězí nudličky Stifado s opékaným
bramborem. V jižní Evropě
ještě zůstaneme a ochutnáme
z kuchyně italské Toskánské
vepřové s česnekovou kaší.
Věříme, že malí i velcí strávníci náš nápad ocení a bude jim
chutnat.
za kolektiv ŠJ
Monika Kucharovičová

Hurá do Mirákula!
Nový školní rok sice už začal, ale proč si ho rovnou nezpříjemnit výletem?
Ve středu 20. září se žáci
druhého až šestého ročníku
vypravili se svými pedagogy do
zábavního parku „ Mirákula“.
Pro šesťáky to byl tak trochu
adaptační výlet. Měli možnost
lépe poznat nejenom své nové
spolužáky, ale také novou

třídní paní učitelku Zuzanu
Pštrosovou. Park se nachází ve
středočeských Milovicích a nabízí 10 hektarů zábavy. Žáci si
užili na obřích houpačkách,
v přírodním bludišti, prolezli
mnoho podzemních chodeb,
prolézaček a navštívili i lanová
centra, kde si sami vyzkoušeli
své síly. Velkým zážitkem byla
i úzkokolejná parní železnice.

Nechali jsme se zavést do vietnamské vesničky, kde jsme
viděli kopii americké základny z Vietnamu PleiMe a mohli
jsme navštívit i opravený podzemní úkryt sovětské armády.
Chlapci byli nadšeni výstavou
vojenské techniky (tanky, BVP1, MIG 21 , vrtulník MI2 a mnoho
dalšího). Zážitků jsme si odvezli
mnoho a těšíme se na další ná-

vštěvu, jelikož jsme ani nestihli
celý zábavně – naučný park
pořádně poznat a vyzkoušet
si další aktivy jako je například
„Lesní park“ zaměřený na environmentální výchovu. A pokud nechcete čekat do dalšího
výletu, tak zapojte celou rodinu a hurá do Mirákula.
ZŠ Horní Police
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Pilná jako včelička: Společně s vysvědčením dostali žáci na konci školního roku i „Prázdninové deníčky“. Všichni slíbi-

li, že si budou pečlivě zapisovat každý týden nejlepší zážitky. Poděkování patří Moničce Dědičové ze 4. ročníku ZŠ Horní Police, která
hned první školní den přinesla vyplněný celý deníček, ve kterém jsou nejenom její zážitky, ale i mnoho krásných obrázků. Věřím, že
se kamarádi zamyslí, své deníčky dopíší a také přinesou. Moničko, moc děkuji!
tř. učitelka Bohdana Přívratská

Za rok už budeme v novém
Po mnoha měsících začala v prvních zářijových dnech
dlouho očekávaná rekonstrukce budovy mateřské školy Žandov. Objekt, ve kterém se nyní
nacházela tři oddělení školky,
školní kuchyně s jídelnou a tělocvična, byl postaven v „Akci
Z“ v 70. letech. V té době školku navštěvovaly i nejmenší děti,
které chodily do jeslí. Budova
školky ve Dlouhé, dříve Stalingradské, ulici pro všechny žandovské děti kapacitně nestačila,
a tak nová moderní školka byla
pro rodiče malých dětí velkým
přínosem. Ve „staré“ školce se
v 80. letech rozezvučely hudební nástroje a budova se stala
zázemím pro činnosti Základní umělecké školy. V objektu
mateřské školy v Lužické ulici
bývala také spoustu let Místní
knihovna a po sloučení ZŠ a MŠ

v roce 2003 využívala škola křídlo u kostela jako tělocvičnu. Během prvních let kapacita školky
přestala dostačovat, a tak po
přestěhování knihovny do nově
zrekonstruované Koruny, bylo
narychlo otevřeno třetí oddělení mateřské školy a kapacita
se zvýšila na 84 dětí. Jenže budova, stará takřka čtyřicet let,
nikdy neprošla žádnou zásadní
rekonstrukcí (a dnes bych dodala „klobouk dolů“). A tak nyní
nastal čas na celkovou revitalizaci objektu. Je jasné, že kromě
mnoha finančních prostředků
bude zapotřebí také mnoho
trpělivosti a tolerance, a to jak
ze strany personálu, tak i dětí
a rodičů, protože vše probíhá
velmi rychle a za stálého provozu. V první etapě došlo k sestěhování dětí do křídla u silnice
a žáci základní školy přišli o tě-

locvičnu. V těchto dnech využívají venkovní městská hřiště
a tělocvičnu základní školy Horní Police. V křídle u kostela nyní
probíhají bourací práce, ale na
jaře 2018 by měla být do těchto
prostor přestěhována všechna
tři oddělení školky. Před Vánocemi, dojde k uzavření školní
kuchyně a jídelny a děti se budou na přechodnou dobu stravovat v nově zrekonstruovaných
prostorách bývalé restaurace
Černá růže, kde nyní probíhají
práce na přípravě kuchyně a jídelny. Školní kuchyně s jídelnou
by měla splňovat náročné požadavky na moderní gastronomii
a měl by zde být i vhodnější
prostor pro stravování cizích
strávníků. V současné době vaří
kuchařky přes 200 jídel denně,
a tak si nové vybavení všichni
jistě zaslouží. Tyto dvě velmi ná-

ročné etapy budou hotové k začátku nového školního roku.
V poslední části – v křídle u silnice – bude následně vybudována čtvrtá třída mateřské školy,
aby mohla být celková kapacita
navýšena na 100 dětí. Třešničkou na dortu by však měla být
tělocvična, která bude splňovat
všechny předepsané parametry,
takže děti, ale i veřejnost nebudou muset cvičit v provizorních
prostorách školky nebo Koruny.
Držte nám, prosím, všichni
palce a buďte shovívaví k probíhajícím pracem a případným
komplikacím… jde o náročnou akci a tak to bude pro nás
všechny – zaměstnance školy
a školky, žáky a děti, ale i zřizovatele – Město Žandov – velkou
podporou.
Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy
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Boje o československé hranice v roce 1938
V našem povědomí je rok
1938 spojován automaticky
s kapitulací bez boje. O tom, že
odstoupení pohraničních oblastí v Německu, Maďarsku a Polsku proběhlo snad bez jediného
výstřelu, jsou přesvědčeni jak
laici, tak odborníci. Přitom jen
máloco je tak vzdáleno pravdě,
jako toto tvrzení. Ve skutečnosti totiž probíhaly na československých hranicích v roce
1938 krvavé boje, během nichž
mnoho obránců republiky obětovalo to nejcennější, svůj život.
Následující text chce alespoň
některé z nich připomenout.
Jako první se vyhrotila situace
na hranici s Německem. Značná
část německé menšiny v českých
zemích se v létě 1938 nijak netajila svým protičeskoslovenským smýšlením a její vůdcové
ze Sudetoněmecké strany počítali s aktivní účastí na likvidaci
Československa při plánovaném
útoku nacistického Německa.
Sudetoněmecká strana si
vybudovala vlastní polovojenské formace (Freiwilliger
Schutzdienst) a podílela se na
intenzivním pašování zbraní
z Německa. V případě československo-německé války měly
skupiny záškodníků provádět
přepady v týlu československé
obranné linie a vyvolávat strach
a zmatek.
Německé obyvatelstvo v pohraničí se však pod vlivem
vlastní i zahraniční propagandy
radikalizovalo a již počátkem
září při svých demonstracích
útočilo na zasahující policisty.
Když pak 12. září pronesl Adolf
Hitler jeden ze svých protičeskoslovenských projevů, stal se
pro sudetské Němce signálem
k otevřené vzpouře. Masové demonstrace přerůstaly v útoky na
státní úřady, jejich zaměstnance, české obyvatelstvo i německé antifašisty. Nejhorší situace
byla v západních Čechách, kde
si řádění vzbouřenců vyžádalo
první mrtvé.
V Habersbirku přepadl 13.
září zfanatizovaný dav četnickou stanici, dva četníky zabil

a dva těžce zranil. Při záchraně
raněných padli další dva četníci.
Ve Schwaderbachu vzbouřenci obsadili celnici a příslušníky
finanční stráže spolu s četníky
obklíčili v četnické stanici. Jejich
kolegové ze Stráže obrany státu
se je pokusili osvobodit, ale neuspěli a během přestřelek byli
zabiti tři českoslovenští četníci.
Poslední obětí toho dne byl řidič
četnického autobusu zastřelený
ze zálohy poblíž Gossengrünu,
kde byla také přepadena četnická stanice.
Po zprávách o rozsáhlém povstání v pohraničí se československá vláda rozhodla vyhlásit
ve vybraných okresech stanné
právo. Proti povstalcům měly
zasáhnout předem připravené
vojenské pohotovostní oddíly
a také části 1. a 4. rychlé divize,
odeslané v průběhu 13. září do
západních Čech. Tyto síly disponují obrněnou technikou (zvažovalo se i nasazení dělostřelectva) potlačily například vzpoury
14.září v Chebu, 15. září ve Frýdlantu nebo 16. září v Hrádku
nad Nisou. Ani jim se nevyhnuly
ztráty, když 15. září v Gossengrünu zahynulo pět vojáků. Celkovému ráznému zásahu však
bránila opatrnost orgánů státní
správy, které se snažily vyhnout
všemu, co by mohla zneužít německá propaganda.
Československým
bezpečnostním složkám se nicméně podařilo alespoň částečně obnovit
pořádek. Sudetoněmecká strana
mezitím odhalila svou pravou
tvář a vyhlásila Československé
republice otevřenou válku. Od
17. září se začal ze sudetských
Němců formovat Sudetoněmecký dobrovolný sbor (Sudetendeutsches Freikorps), který v československém pohraničí zahájil
intenzivní partyzánskou válku.
Zaměřoval se především na útoky proti malým československým
oddílům a jeho činnost si vyžádala mnoho mrtvých, zraněných
i zajatých.
Aktiviti Freikorpsu znovu oživily částečně potlačené povstání
z 12. září a dodaly mu novou
energii. Po četných přestřelkách

20. a 21. září, které si na československé straně vyžádaly čtyři
mrtvé a řadu zraněných, propukla válka v pohraničí znovu
naplno 22. září. Vážná situace
panovala na severní Moravě,
kde došlo mimo jiné k vyvraždění četnické stanice v Liptáni
(celkem 6 obětí) a kde měla zde
zasáhnout část 2. rychlé divize
s obrněnou technikou a dělostřelectvem. Bojovalo se však
i v západních, severních a jižních Čechách, na Broumovsku,
Znojemsku a dalších místech.
Některé výběžky státní hranice
před linií opevnění již nebylo
možné udržet a Československo
nad nimi ztratilo kontrolu.
Další průběh bojů ovlivnilo
vyhlášení všeobecné mobilizace
23. září Československá armáda
sice zvýšila své stavy a podřídila si i jednotky Stráže obrany
státu, ale současně se soustředila na zajištění linie opevnění
a v podstatě rezignovala na
obranu předpolí mezi opevněním a státní hranicí, takže došlo k odvolání již připravených
zásahů. Do záškodnické války
se navíc vedle Freikorpsu zapojily i tzv. zelené kádry, tj.záložníci německé národnosti, kteří
odmítli nastoupit do armády,
uprchli do lesů a tam vytvářeli
ozbrojené skupiny.
Jednotky v první linii byly
koncem září 1938 vystaveny
opakovaným přepadům, kterým předsunuté oddíly Stráže
obrany státu vzdorovaly často
z posledních sil. Na některých
místech se přitom bojovalo téměř nepřetržitě a počty mrtvých
a zraněných obránců stále rostly. Pro záchranu zraněných, kteří zůstali na území ovládaném
Freikorpsem, byly přitom zorganizovány výpady do předpolí,
například 25. září do Varnsdorfu
a 26. září do Krásné Lípy. Jako
velmi nebezpečná se ukazovala
činnost sudetoněmeckých zelených kádrů v týlu obrany, jejichž
jedna skupina vyvolala celonoční přestřelky v Bruntálu. Československá armáda se tyto záškodníky snažila zneškodnit, to
se ale ukázalo jako velmi složité

a fakticky nemožné. Souhlas
československé vlády s mnichovským diktátem čtyř mocností
30. září a zahájení okupace pohraničních oblastí o den později
vedly ke zklidnění situace jen
pomalu, neboť mnohé oddíly
Freikorpsu povzbuzené úspěchem nerespektovaly rozkaz
k zastavení bojové činnosti.
Jako druhé vystoupilo proti
Československu Polsko, které se
rozhodlo využít situace a získat
Těšínsko. K tomuto účelu měly
posloužit i zvláštní diverzní oddíly podléhající zpravodajskému
oddělení hlavního štábu polské
armády, které zahájily činnost
po 23. září v okolí Českého Těšína a Třince. Polští diverzanti
se zaměřili hlavně na sabotáže
a bombové útoky na státní úřady. Vzhledem k brzké dohodě
a odstoupení Těšínska Polsku
jejich operace rychle ustaly a vyžádaly si jen několik zraněných.
Na československo-maďarské
hranici panoval až do počátku
října poměrný klid. Maďarsko
sice také usilovalo o připojení
rozsáhlých oblastí na Slovensku
a Podkarpatské Rusi, ale bylo si
vědomo vlastní slabosti. Teprve po souhlasu Československa
s odstoupením území Německu
a Polsku vzneslo i své požadavky a rozhodlo se je vojensky
podpořit. K prvnímu střetu došlo 5. října, když maďarská armáda napadla československé
pozice u Rimavské Soboty a po
celodenních bojích a nasazení posil se ji podařilo vytlačit.
O dva dny později se maďarští
vojáci pokusili o násilné překročení Dunaje a opět neuspěli.
Do akcí proti Československu
se aktivně zapojilo i maďarské
vojenské letectvo, jehož stíhačka 25. října sestřelila nad jižním
Slovenskem československý pozorovací letoun. Z dvoučlenné
posádky byl pilot těžce raněn,
pozorovatel zahynul. Na tento
bezprecedentní čin zareagovalo velení československé armády rozkazem sestřelit všechna
maďarská letadla, která naruší
československý vzdušný prostor.
Rozkaz, který hrozil vypuknutím
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vlády v Praze vzápětí zrušen.
I v případě maďarských
územních nároků nakonec
rozhodovala politická jednání
a Československo na jejich základě muselo svému jižnímu
sousedovi začátkem listopadu
1938 postoupit část Slovenska
a Podkarpatské Rusi. Situace na
nové hranici se Slovenskem se
pak zklidnila, ale na nové hranici s Podkarpatskou Rusí zůstávala i nadále napjatá, jak dokládal
přepad družstva Stráže obrany
státu u Strabičova.
K maďarským diverzním aktivitám na Podkarpatské Rusi
se koncem října připojili také
Poláci. Jejich zvláštní diverzní
oddíly pronikaly do pohraničních oblastí, kde ničily mosty,
komunikace, telefonní a elektrické vedení a přepadaly státní
úřady. Na rozdíl od Těšínska se

Historie
tyto akce neobešly bez obětí,
neboť došlo k několika střetům
s československými hlídkami.
Polské diverzní operace skončily
koncem listopadu 1938.
Na slovensko-polské hranici
se koncem listopadu dvakrát
střetla československá armáda
s polskou. Do bojů 25. listopadu u Čadce se zapojilo na obou
stranách dělostřelectvo a letectvo a výsledkem bylo několik
mrtvých a zraněných československých i polských vojáků.
O dva dny později se bojovalo,
ovšem již s mnohem menším
intenzitou, v Tatrách. Vinu na
obou incidentech nesli Poláci,
kteří si chtěli vynutit silou obsazení některých území.
Během prosince 1938 československá armáda postupně rušila všechna mimořádná opatření vyhlášená v září a postupně
se vracela k mírovému životu.
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Výjimku představovalo území
Podkarpatské Rusi, kde i nadále
platil válečný stav. Maďarsko se
totiž nevzdávalo plánu zmocnit se celé této oblasti a čas od
času prověřovalo připravenost
obránců. Dokládal to útok oddílů Rongyosgárda a maďarské
armády 19. prosinece na Slanec,
který si vyžádal jednoho mrtvého a několik zraněných příslušníků Stráže obrany státu.
Československo se tedy v roce
1938 rozhodně nevzdalo bez
jediného výstřelu, jak lze často

slyšet. Bilance bojů je více než
výmluvná. Při obraně hranic
padlo přes 120 československých
vojáků, četníků, policistů a příslušníků finanční stráže, dalších
několik stovek jich bylo zraněno. Počty zajatých byly ještě vyšší, jen Freikorps uváděl přes dva
tisíce zajatých, většinou příslušníků bezpečnostních složek. Nebyly to však zdaleka ztráty konečné, neboť o československé
hranice se bojovalo i v roce 1939.
Miroslav Dražkovič

Padlí příslušníci čs. bezpečnostních složek v roce 1938:
Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
České země
Slovensko
Podkarpatská Rus

69
-------

26
4
7

---7
6

---1
1

95
12
14

CELKEM

69

37

13

2

121

Z kroniky obce
Výtah z kroniky obce Velká Bukovina pokračuje rokem 1992:
Počasí začalo lednovým oteplením až na +9°C s deštěm a duhou. Do jara už žádné výrazné mrazy nepřišly. Od dubna do září
bylo krásné teplé období, nebývale suché, ovšem s poměrně častými bouřkami. Mrazíky přišly brzy, už před polovinou října. Nejvíce
mrzlo o vánočních svátcích.
Jak už víme z předchozího vydání Zpravodaje, největší organizací
v obci bylo Zemědělské družstvo. To procházelo velkými změnami
s ukončováním pracovních smluv, ale s trváním členství, což vyvolalo velkou nevoli u družstevníků. Družstvu klesaly výnosy z hektaru
i výkony a úvěrové zatížení tehdy dosáhlo 19 milionů korun. Průměrná měsíční mzda tehdy byla cca 3.000 Kč.

Celý rok probíhaly schůze o transformaci družstva, zakončené
v prosinci volbou „transformační rady“. Podstatou byly restituce
– navrácení pozemků původním majitelům a nabídka jednotlivých
provozů do pronájmu. Prvním zemědělcem, který dostal pozemky
po dlouhých desetiletích od družstva zpět, byl Miroslav Kotouč. Pořídil si traktor, starší stroje, chov koní, prasat i skotu. Na jaře zasel
a na podzim si sklidil svoji úrodu. Do pronájmů se nabízelo vše. Pro
představu o značné velikosti družstva šlo o 2 kravíny, „bejkárnu“,
teletník a vepřín ve Velké Bukovině, 2 kravíny a teletník v Malé Bukovině, vepřín a teletník v Karlovce a dvě stáje ve Starém Šachově.
Dále došlo ke zrušení teletníku v Horních Habarticích a odchovny
jalovic v Karlovce. V živočišné výrobě však koncem roku většina pronajímatelů od smluv odstupovala. Hodně družstevníků našlo práci
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v přidružené dřevovýrobě, část v rostlinné a část odešla do důchodu. Úplně se rozpadly party zedníků, skončili klempíři i elektrikáři.
Dařilo se však přidružené kovovýrobě, jíž významně narostly tržby.
Kovovýroba také provedla výměnu starých prorezivělých autobusových čekáren na nové, též plechové. Pronajata byla i kuchyně s jídelnou, mechanizační dílny, dva katry na dřevo a traktory s nákladními auty. Dařilo se družstevní výrobně masa ve Starém Šachově.
Týdně se zpracovávalo cca 15 ks vepřového a 3 ks hovězího dobytka
v masných výrobcích a uzeninách. S nimi se družstvo zúčastňovalo
trhů v Libverdě.
Od začátku roku probíhala rekonstrukce bývalého pohostinství
Jednota. Došlo k výměně uhnilých trámů, palubkování stropu, výměně omítek a podlah, bourání příček v přízemním bytě. Tam byla
ještě v roce 1952 hospoda. V roce 1956 zde byl vybudován byt, ve
kterém jako první nájemník bydlela rodina Jaroslava Čerycha. Do
roku 1987 pak rodina Pavla Nováka. Po rekonstrukci přízemí byla 1.
června slavnostně otevřena Hospoda u Karbouse.
Na jaře byl po 30 letech vybudován rozhlas v Malé Bukovině a na
podzim pak rozvody telefonní sítě včetně telefonní budky u obecního úřadu Velká Bukovina a u obchodu v Malé Bukovině. Obecní
úřad zakoupil hasičům (92 členů) vyřazený vojenský nákladní au-
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tomobil V3S. V září vypukl požár u Houdků, který pomohli hasit
sousedé. Vodu nosili ve vědrech ze svých domovů, neboť potok byl
vyschlý. Za pár minut přijel fekálním vozem člen hasičského sboru
E. Šebor (jako již po několikáté), který udržel požár pod kontrolou
až do příjezdu hasičů ze Žandova, České Lípy a České Kamenice.
Fotbalisté bojovali se střídavými úspěchy ve středu tabulky okresní soutěže. Ovšem mezinárodní spolupráce byla na úrovni zejména
díky Staré gardě. K přátelskému utkání na hřišti v Žandově přijeli
němečtí fotbalisté z obce nedaleko Pirny. Večer následovala taneční zábava a němečtí přátelé pak nocovali po skupinkách u místních.
Hřiště ve Velké Bukovině bylo po rekonstrukci trávníku otevřeno po
3 letech začátkem prázdnin předzápasem Starých gard, kdy místní
porazili Žandov 5:2. A-tým pak podlehl Novému Oldřichovu 1:6.
Husarský kousek se podařil myslivci Josefu Myškovi, když 10. srpna ulovil 3 lišky na kopci „Fišerák“ v Malé Bukovině. V roce 1992 se
v obci narodilo 5 dětí, 4 spoluobčané zemřeli. Šest párů uzavřelo
svazek manželský, mezi nimi i současný starosta obce Jaroslav Kucharovič.
Jaroslav Pokorný,
kronikář obce Velká Bukovina

Usnesení
Horní Police

Na svém 25. zasedání ZO Horní Police konaného dne 31. května 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.
25/124/2017).
• ZO schválilo program pro 25. zasedání ZO s doplněním program
v předloženém znění (usnesení č.
25/125/2017).
• ZO schválilo pořizování audio
záznamů ze svých zasedání ZO
(usnesení č. 25/126/2017).
• ZO schválilo doplnění zápisu
z 24. zasedání ZO o připomínky
v předloženém znění (usnesení č.
25/127/2017).
• ZO neschválilo dar pro Linku bezpečí, z.s. výši 5 000 Kč.
• ZO schválilo prodej části pozemku
p.č. 576/1 za cenu 20 Kč/m2 paní

Horní Police

Na svém 26. zasedání ZO Horní Police konaného dne 22. června 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.
25/133/2017).
• ZO schválilo program pro 26. zasedání ZO s doplněním v předloženém znění (usnesení č.
26/134/2017).
• ZO schválilo rozpočtové opatření

Rozálii Knapové dle předložené
žádosti a následně vypracovaného geometrického plánu na
rozdělení pozemku (usnesení č.
25/128/2017).
• ZO revokuje usnesení č. 24/122/2017
o prodeji pozemků p.č. 779/28
a p.č. 779/29 určených k výstavbě RD dle ujednaných podmínek
CHKO České středohoří a zveřejněného záměru manželům Václavu a Evě Musilovým (usnesení č.
25/129/2017).
• ZO schválilo společný prodej pozemků p.č. 779/28 a p.č. 779/29 za
cenu 191,50 Kč/m2 určených k výstavbě RD dle ujednaných podmínek CHKO České středohoří (usnesení č. 25/130/2017).
• ZO schválilo rozpočtové opatření č. 4/2017 ve výši 0 Kč na straně
příjmů, 3 425 Kč na straně výdajů
se zapojením prostředků z minulého období ve výši 3 425 Kč
v předloženém znění (usnesení č.
25/131/2017).

• ZO odložilo schválení Provozního
řádu koupaliště Horní Police.
• ZO schválilo na základě hodnotící
komise, která rozhodla o výběru
nejvhodnější nabídky, smlouvu
o dílo mezi obcí Horní Police a panem MgA. Miroslavem Žánem na
akci ,,Obnova křížů – Horní Police“ a současně ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
(usnesení č. 25/132/2017).
• ZO vzalo na vědomí ponížení ceny
za dílo k akci ,,Hydroizolace obvodových zdí zámku – III. etapa“
s firmou D-STAV Michal Vávra ve
výši 319 412,91 Kč. Současně obec
vyčlení finanční prostředky na
vlastní podíl.

č. 5/2017 ve výši 280 000 Kč na straně příjmů, 555 000 Kč na straně
výdajů se zapojením prostředků
z minulého období ve výši 275 000
Kč v předloženém znění (usnesení
č. 26/135/2017).
• ZO schválilo provozní řád koupaliště Horní Police v předloženém
znění (26/136/2017).
• ZO schválilo partnerskou smlouvu
na zajištění majetkových a provozních záležitostí projektu ,,Mikroregion Peklo bez odpadů” mezi
DSO Peklo a obcemi Peklo (usnesení č. 26/137/2017).

Informace:
• č.p. 131 – vybudování nových ele.
rozvodů v bytě č. 4, využití technologie na odvlhčení nemovitosti,
• č.p. 103 – nutnost vyvložkování komínu pro byt č. 1,
• částečná oprava MK – ulice Školní,
• ZŠ – okna, poptávkové řízen,ZO
navrhuje vyčkat, jak dopadne dotace, v letošním roce se již hodně
financuje ve vlastní režii,
• Zlatá popelnice – umístění Horní
Police na 5. místě v kategorii obce
nad 500 obyvatel,
• Program pouti – zněna ve vystoupení Českolipského dětského sbo-

Informace:
• MŠ Horní Police – představení
nové ředitelky MŠ Horní Police
vzešlé z vyhlášeného konkurzu,
• Výměna oken v č.p. 131 – paní Picková byt č. 3, manž. Podrabčtí byt
č. 5 – starostka předložila nabídku

•

•

•

•

na výměnu oken, žádá ZO k souhlasu, aby mohlo býti připraveno
RO, na návrh pana Blekty zatím
odloženo, starostka informovala
o provedených zednických pracích
a opravách v bytě č. 1 č.p. 131,
LHP - ZO bylo informováno o jednáních vzešlých z konané schůzky
se členy ZO, dale s panem Válkem,
zástupcem Městských lesů Doksy,
dále navrhuje další termín schůzky s OLH,
Obecní automobil – starostka informuje ZO o likvidaci obecní felicie, dále navrhuje zakoupit obecní
automobil nový,
Svoz NO a VOO – starostka poděkovala pracovníků úřadu a členům ZO za spolupráci při zajištění
svozu v sobotu 27.05.,
Bytové hospodářství – záměr prodeje domu č.p. 46 – hasičárna,
s nabídkou bytu pro nájmnici.
Marie Matysová,
starostka

ru, z organizačních důvodů bude
vystoupení až v neděli od 11 hodin
v kostele,
• MŠ – starostka informuje ZO o jednání s LK o dofinancování odstupného pro p. Kušnierikovou, dále
o provedené následné kontrole
ČŠI v příspěvkových organizacích
ZŠ a MŠ dne 20.06.2017, kontrolou
bylo zjištěno, že bývalé vedení MŠ
neodstranilo nedostatky dle protokolu ze dne 21.03.2016, z tohoto
budou vyvozeny důsledky a následná opatření,
Marie Matysová,
starostka
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Na svém 27. zasedání ZO Horní Police konaného dne 03. srpna 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.
27/138/2017).
• ZO schválilo program pro 27. zasedání ZO v předloženém znění
s doplněním programu o bod 4)
Záměr pronájmu pozemku, 5)
Žádost o příspěvek (usnesení č.
27/139/2017).
• ZO schválilo smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu č. IV-124015640/001-CL-Horní Police, p.č.
784/1, Opočenský-kNN v předloženém znění a současně pověřu-

Obec Stružnice

Usnesení 23. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 22.
června 2017. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Robert Kotek, Mgr. Anna Levová, Ing.
Jan Mečíř, Alena Skrčená, Vítězslav
Soukup. Nepřítomní zastupitelé: Jiří
Kopp, Pavel Ryšavý.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 23. zasedání konaném dne
22. června 2017 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 23. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-231)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 22.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2017-23-2)
3. Bere na vědomí ukončení členství paní Michaely Šimonkové ve
výboru pro sport a kulturu. (číslo
usnesení 2017-23-3)
4. Schvaluje novou členku výboru
pro sport a kulturu paní Lenku Jirovskou. (číslo usnesení 2017-23-4)
5. Bere na vědomí informaci předsedů o jednáních výborů pro dopravu a bezpečnost a pro sport a kulturu. (číslo usnesení 2017-23-5)
6. Schvaluje Smlouvu o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IP-12-4007377,
CL-Stružnice p. p. č. 290/4, 290/5
NN přípojka. Mezi Obcí Stružnice
a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení ELPRO-DELICIA, a.s., se sídlem
Strakonická 174, 261 01 Příbram.
(číslo usnesení 2017-23-6)
7. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-124006688/VB/001. mezi Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupena firmou ELPRO-DELICIA, a.s.,

Usnesení
je starostku k podpisu smlouvy
(usnesení č. 27/140/2017).
• ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou D-STAV na opravu zpevněných ploch v MŠ Horní Police v celkové výši 245 250,93 Kč
v předloženém znění a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy
(usnesení č. 27/141/2017).
• ZO bere na vědomí havarijní stav
a opravu stávající kanalizace v MŠ
Horní Police ve výši 77 509,22 Kč
dle předloženého položkového
rozpočtu. Tyto náklady budou
zohledněny v rozpočtovém opatření.
• ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou SaM silnice a mosty a.s. na
akci ,,Vybudování obslužné komunikace Na Pískách, větev 4“
v celkové výši 649 361 Kč v předloženém znění a pověřuje starostku k podpisu smlouvy (usnesení č.
27/142/2017).

• ZO schválilo záměr pronájmu pozemků v katastrálním území Žandov u České Lípy p.č. 725/2, p.č.
729/3, p.č. 729/4, v katastrálním
území Horní Police p.č. 395, p.č.
399/3 určených k hornické činnosti
za cenu 10 Kč/m2 dle předloženého schématu na dobu určitou do
31.12.2022 (usnesení č. 27/143/2017).
• ZO schválilo dar ve výši 5 000 Kč
pro pana Radka Dolečka na pořádání akce k příležitosti založení značky Achilles (usnesení č.
27/144/2017).

se sídlem Strakonická 174, 261 01
Příbram. (číslo usn. 2017-23-7)
8. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene-služebnosti č.
IP-12-4006582/VB/01. mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s.,
zastoupena firmou EnServis, s.r.o.,
se sídlem Hradecká 569, 533 52
Pardubice. (číslo usnesení 2017-238)
9. Pověřuje OÚ Stružnice přípravou
záměru prodeje nemovitosti v Jezvém, č. p. 57 (číslo usnesení 201723-9)
10. Bere na vědomí informaci, že
oprava oken v obecním bytě č. p.
87 v Jezvém bude provedena svépomocí. (číslo usnesení 2017-23-10)
11. Z předložených nabídek na odkoupení lesních pozemků nevybrala vhodnou nabídku. (číslo
usnesení 2017-23-11)
12. Schvaluje termín pro vytěžení
domluvených lokalit na Bořetíně
a Mnišské hoře do 6. 7. 2017. (číslo
usnesení 2017-23-12)
13. Schvaluje ukončení spolupráce
s odborným lesním hospodářem
Ing. Petrem Píchou k 31. 7. 2017.
(číslo usnesení 2017-23-13)
14. Pověřuje starostu jednáním s Ing.
Antonínem Mičánem na zajištění funkce lesního hospodáře po
přechodnou dobu a přípravou
výběrového řízení na funkci odborného lesního hospodáře. (číslo
usnesení 2017-23-14)
15. Bere na vědomí informaci o postupu prací na akci „Obnova lávky
po povodni v červnu 2013 ev. č.
L-02 přes řeku Ploučnici a zátopové území, Stružnice“ a způsobu
financování akce. (číslo usnesení
2017-23-15)
16. Schvaluje účetní závěrku obce
Stružnice za rok 2016 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016 dle
předložených dokladů (Fin 2-12,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 2017-23-16)

17. Schvaluje účetní závěrku Základní
školy Stružnice, příspěvkové organizace, za rok 2016 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2016
dle předložených dokladů (Příloha, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát,
Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole). (číslo usnesení
2017-23-17)
18. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Stružnice, příspěvkové
organizace, za rok 2016 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2016 dle předložených dokladů
(Příloha, Rozvaha, Výkaz zisků
a ztrát, Zpráva o provedené veřejnosprávní kontrole). (číslo usnesení 2017-23-18)
19. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
Obce Stružnice za rok 2016. (číslo
usnesení 2017-23-19)
20. Schvaluje závěrečný účet obce za
rok 2016 bez výhrad. (číslo usnesení 2017-23-20)
21. Schvaluje rozpočtové opatření č.
3/2017. Příjmy ve výši 1.746.841,00
Kč a výdaje ve výši 1.746.841,00 Kč.
(číslo usnesení 2017-23-21)
22. Schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2017. Příjmy ve výši 500.880,00
Kč a výdaje ve výši 500.880,00 Kč.
(číslo usnesení 2017-23-22)
23. Bere na vědomí navýšení ceny
stravného ve školní jídelně MŠ
Stružnice od 1. 9. 2017. (číslo usnesení 2017-23-23)
24. Schvaluje MŠ Stružnice převod
6.750,- Kč z rezervního fondu do
provozních nákladů. (číslo usnesení 2017-23-24)
25. Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o nočním klidu.
(číslo usnesení 2017-23-25)
26. Schvaluje Nařízení č. 1/2017, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje
v obci Stružnice. (číslo usnesení
2017-23-26)
27. Bere na vědomí ustanovení spol-

Informace:
• Bytové hospodářství - č.p. 131 –
opravy bytu č. 1, výměna plyn. topidel v bytě č. 3, č.p. 103 – střecha,
více náklady, parapet, č.p. 160 –
tmelení oken, závady,
• Prodej V3S – na základě zprostředkovatelské smlouvy přes autobazar prodána ve výši 59 188 Kč,
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• Wlček – je pravomocně vydaný
rozsudek o povinnosti zaplatit
obci částku 469 495 Kč, v souvislosti s kauzou proti panu Wlčkovi
bude obec žádat na Ministerstvo
spravedlnosti o finanční náhradu
nemajetkové újmy za průtahy
v tomto sporu, který trval více jak
5 let,
• DSO Peklo – kompostéry,
• ÚP – žádost o VPP,
• IROP – dotace, MMR – výzva 53.
udržitelná doprava – dotace na
akci ,,Přístup žáků k ZŠ Horní Police“ přes LAG Podralsko, MMR
– POV - DT 6 – Podpora obnovy
sportovní infrastruktury,
• Opěrná zeď – majetkové vyrovnání, ÚZSVM – informace k pozemku za zámkem p.č. 638,
• Mobilní rozhlas,
Marie Matysová,
starostka

ku Bořetínská voda se kterým je
připraveno spolupracovat. (číslo
usnesení 2017-23-27)
28. Schvaluje Partnerskou smlouvu
o zajištění majetkových a provozních náležitostí projektu „Mikroregion Peklo bez odpadů“
a pověřuje starostu podpisem
této smlouvy. (číslo usnesení 201723-28)
29. Schvaluje zapojení obce Stružnice
do projektu dotace cyklostezka
DSO Peklo. (číslo usnesení 201723-29)
30. Bere na vědomí zpracování Studie nakládání se srážkovými vodami na severním úbočí Kozelského
hřebene – Jezvé a prezentaci pro
veřejnost dne 12. 7. 2017. (číslo
usnesení 2017-23-30)
31. Projednalo petici „Podpora Hasičárně“. (číslo usnesení 2017-23-31)
32. Schvaluje prodloužení smlouvy na svoz odpadu č. S/
C10/05002151/2013/1471/01 s firmou
AVE CZ odpadové hospodářství,
s.r.o. formou dodatku ke stávající
smlouvě. (číslo usnesení 2017-2332)
33. Pověřuje obecní úřad oslovením
potenciálních dodavatelů k zaslání nabídek pro dodávku elektřiny
a plynu. (číslo usnesení 2017-23-33)
34. Bere na vědomí plánované termíny akcí do konce roku 2017 a výhled na rok 2018. (číslo usnesení
2017-23-34)
Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Usnesení / Sport
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Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 6/17
konaného dne 5. 6. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 7/17
konaného dne 3. 7. 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. 1-7/17: ZO schvaluje rozšíření programu jednání o body:
Rozpočtová změna č. 4/2017
a Smlouva o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité
věci a o zřízení věcného práva.
• Usnesení č. 2-7/17: ZO schvaluje navržený program jednání.

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 8/17
konaného dne 24. 7. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 9/17
konaného dne 7. 8. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 10/17
konaného dne 4. 9. 2017 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů)
• Usnesení č. 1-6/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-6/17: ZO schvaluje

přijetí rozpočtové změny č. 3/2017
• Usnesení č. 3-6/17: ZO schvaluje
pronájem p.p.č. 1514/19, trvalý
travní porost (8138 m2) k.ú. Velká
Bukovina zájemci dle přiložené
žádosti.

• Usnesení č. 4-6/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 72, zahrada (240 m2)
v k. ú. Malá Bukovina zájemci dle
přiložené žádosti.
Jaroslav Kucharovič
starosta

• Usnesení č. 3-7/17: ZO schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí kupní smlouvě p.p.č. st.170 k.ú. Velká
Bukovina, jejíž součástí je stavba
č.p. 13 a pověřuje starostu jejím
podpisem
• Usnesení č. 4-7/17: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce
p.p.č. st.170 k.ú. Velká Bukovina,
jejíž součástí je stavba č.p. 13 a pověřuje starostu jejím podpisem.
• Usnesení č. 5-7/17: ZO schvaluje
podmínky pronájmu určených
prostor objektu Velká Bukovina
č.p. 13. Nájemné 2.500,- Kč/měsíc,
uzavření nájemní smlouvy min. na
1 rok, zachování provozu pohos-

tinství po celou dobu nájmu.
• Usnesení č. 6-7/17: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 4/2017
• Usnesení č. 7-7/17: ZO schvaluje
1) nabytí pozemku p.p.č. 2724/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, rozsáhlé chráněné území
v k. ú. Velká Bukovina bezúplatným převodem od ČR – Úřadu
pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo
nábřeží 390/42, Nové Město, 128
00 Praha 2 do majetku obce Velká
Bukovina a
2) uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věc-

ného práva č. 13/U/VOB/2017 mezi
obcí Velká Bukovina a ČR –ÚZSVM
na bezúplatný převod pozemku p.
p.č. 2724/2 v k. ú. Velká Bukovina
a zřízení věcného práva a pověřuje starostu obce Velká Bukovina
podpisem smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci a o zřízení věcného práva.
• Usnesení č. 8-7/17: ZO schvaluje
přijetí finančního daru pro MŠ
Velká Bukovina od firmy Sauer
Žandov, a.s. ve výši 5.000,- Kč.

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

pronájem nebytových prostor
v objektu Velká Bukovina č.p. 13
jedinému zájemci o pronájem dle
nabídky.
• Usnesení č. 3-8/17: ZO schvaluje
Smlouvu o nájmu nebytových

prostor v objektu Velká Bukovina
č.p. 13 a pověřuje starostu jejím
podpisem.

o výměře 163 m2 k.ú. Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.

• Usnesení č. 1-9/17: ZO schvaluje
rozšíření programu jednání o bod
Rozpočtová změna č. 5/2017.

• Usnesení č. 2-9/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 3-9/17: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 5/2017.
• Usnesení č. 4-9/17: ZO schvaluje
prodej p.p.č. 2634, ostatní plocha

• Usnesení č. 1-10/17: ZO schvaluje
navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-10/17: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 6/2017.
• Usnesení č. 3-10/17: ZO schvaluje
použití rezervního fondu k nákupu nového koberce do herny MŠ
v hodnotě 8.964,- Kč.

• Usnesení č. 4-10/17: ZO schvaluje
zrušení KB Dluhopisového účtu
a pověřuje starostu zrušením
účtu.
• Usnesení č. 5-10/17: ZO schvaluje
podmínky pronájmu nebytových
prostor v 1.NP budovy OÚ Velká
Bukovina o rozloze 32, 80 m2 na

adrese Velká Bukovina 178: nájemné ve výši 500,- Kč/měs. a pronájem na dobu neurčitou.

• Usnesení č. 1-8/17: ZO schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-8/17: ZO schvaluje

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

Usnesení
Sport

Fotbal ve Stružnici
Rozjela se nám podzimní
část dalšího ročníku kopané,
a proto bych se opět trochu
poohlédl za uplynulou fotbalovou sezonou.
Od doby, co jsme rozjeli práci s mládeží, tedy mladší a starší přípravkou, máme priority
nastaveny stále tímto směrem
a děláme vše pro to, aby zde
obě soutěže pro nejmladší fotbalové talenty vydržely. Je velmi příjemné přijít na hřiště a vi-
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dět na tréninku 14 někdy i 16
dětí. Je to díky rodičům, kteří
pravidelně vozí děti ze Stružnice, H. Police, Žandova a dokonce i z Č. Lípy a já jim za to
musím poděkovat, stejně jako
musím poděkovat trenérům,
kteří dětem několikrát v týdnu
věnují svůj volný čas. Podmínky
pro trénink a zápasy jsme jim
myslím vytvořili za velkého přispění Obce Stružnice, ale i společností Sauer Žandov a Autodoprava Blažek a synové, velmi

Jaroslav Kucharovič
starosta

Jaroslav Kucharovič
starosta

Jaroslav Kucharovič
starosta

Jaroslav Kucharovič
starosta
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vždy krásně upraveného trávníku, tak tréninkovým i herním
vybavením.
Na konci sezony jsme uspořádali turnaj mladších a starších přípravek. Hrálo se za
krásného počasí na dvou připravených hřištích najednou.
Turnaje se kromě domácích
zúčastnila i mužstva Žandova,
Kravař, Verneřic a díky Marti-

Sport
novi Hamadovi i Tempo Praha. Kvalita hráčů z Prahy, kteří
mají jiné tréninkové a herní zatížení, byla znát a proto v obou
kategoriích zaslouženě vyhráli.
Po turnaji bylo pro domácí děti
připraveno ukončení v podobě
sladkostí upečených nebo uvařených od rodičů, ale také tanec a soutěže při hudbě.
Co se týče mužů, musím říci,
že jarní část sezony byla jedna

z nejhorších, co zde pamatuji. Přístup některých mě dost
často vedl k zamyšlení, zda
ještě pokračovat v dospělém
fotbale ve Stružnici. Provolané
minuty nebo odeslané zprávy,
na které většina ani nereagovala, jen díky neomezenému
tarifu a přístupu k internetu
nepřivedla kapitána klubu na
mizinu. Jen se štěstím jsme se
na úkor sousedů z Horní Poli-
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ce zachránili v okresní elitě.
V průběhu léta se podařilo sehnat několik posil na přestup
a také se do sestavy vrátili hráči, kteří na několik sezon odložili kopačky. Díky nim začala
podzimní část nového ročníku
slibně a po pěti odehraných
kolech se držíme na předních
příčkách tabulky.
Ladislav Křemen,
předseda spolku

Pozvánka na běžecký závod Žandovská desítka
Běžecký závod Žandovská
desítka se opět blíží. Pořadatel
SK Spartak Žandov z. s. ve spolupráci s městem Žandov a dalšími sponzory Vás zvou na start
letos už 23. ročníku tradičního
běžeckého závodu. Termín je
stanoven na nedělní dopoledne 12. listopadu 2017. Místo konání turistická chata SK Spartak u koupaliště v Žandově.
Prezentace závodníků od 8:00
hod. Nejmenší děti startují od
9:30 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. 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. S potěšením

zjišťuji, že při svém tréninku
potkávám stále více a častěji
místní rekreační běžce, kteří
si jdou zaklusat a zlepšit svoji
kondičku právě ke Karlovským
rybníkům. Tyto zvláště zvu na
start, jak se říká: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. 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 10 000 m Petr
Cmunt z Nového Boru v čase
33:43,0 min., mezi ženami byla
nejrychlejší Štěpánka Biso-

vá z České Lípy v čase 40:05,5
min. Nejrychlejší domácí borec
byl Tomáš Hájek v čase 40:51,3
min., mezi ženami Laura Matulová z Radče časem 40:41,2 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
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Usnesení
Sport
/ Inzerce
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SK Spartak Žandov z.s. pořádá v neděli 12. listopadu XXIII. ročník
lesního běhu a závěrečný závod Okresní běžecké ligy 2017

ŽANDOVSKÁ
DESÍTKA

Místo startu a prezentace – sportovní areál a turistické chata SK Spartak
(u koupaliště). Starty dětských kategorií od 9:30 hod., start hlavního
závodu na 10 km od 11:30 hod. Pro závodníky připraveny tratě podle
věku od 100 m do 10 000 m. Pro vítěze připraveny věcné ceny
a finanční ceny, pro všechny závodníky občerstvení.

Organizační výbor Vás srdečně zve k účasti.

Hlavní sponzoři:
Město Žandov, Sauer Žandov, a.s. – výroba kompresorů
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