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Veřejné osvětlení v obci Horní Police
Jak jsme již před časem 

čtenáře Regionálního zpravodaje 
informovali, rozhodli jsme se v 
Horní Polici k číslování jednotli-
vých sloupů veřejného osvětlení. 
Číslování je již dokončeno a no-
vě je tedy možné na obecní úřad 
hlásit číslo svítidla, které je ne-
funkční.

V souvislosti s veřejným osvět-
lením se budeme dále snažit, dle 

finančních možností obce, prová-
dět výměny nevyhovujících svíti-
del za nová, která mají mnohem 
menší spotřebu. V nedávné době 
proběhla výměna svítidel v ulici 
K. H. Máchy, kterou posvětilo i 
obecní zastupitelstvo na svém 13. 
zasedání. Při této výměně bylo 
možné nahradit dnes používané 
světelné zdroje (sodíkové výboj-
ky) o příkonu cca 200 W (výbojka 

+ tlumivka) za nové LED zdroje s 
podobnou svítivostí, avšak o pří-
konu pouhých 10 W. Bylo nahra-
zeno celkem 8 svítidel. Celková 
cena rekonstrukce je cca 15 tis. 
Kč s tím, že práce na výměně byly 
provedeny bez nároku na finanční 
odměnu. Finanční návratnost 
investice do nových svítidel je od-
hadována na 2 roky. Došlo také k 
výměně žárovek v Křižíkově ulici 

(ke kostelu) a částečně na Nám. 
Odboje. Také zde byly nahrazeny 
sodíkové výbojky úspornými LED 
žárovkami s cca dvacetinovou 
spotřebou. Vzhledem k tomu, že 
nebylo nutné měnit celá svítidla, 
odhadujeme návratnost investice 
do žárovek na cca 3 měsíce.

Libor Blecha, Jiří Blekta
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kého působení na naší škole uči-
la i vnoučata prvních z nich. Její 
jméno bylo vždy mezi žáky i rodi-
či pojmem a zárukou spravedlivé-
ho přístupu ke každému z nich. 

Za její příkladnou a bezchyb-
nou práci jí náleží velké poděko-
vání.

Vedení ZŠ a MŠ Žandov

ny českého jazyka.  
Po celá ta dlouhá léta, kdy 

s láskou a obětavostí vykonávala 
učitelské řemeslo, byla oblíbenou 
kolegyní, která vždy dokázala po-
radit a pomoci nejen začínajícím 
kantorům. Jejíma rukama prošlo 
již několik generací žáků, a tak 
v posledním roce svého pedagogic-

Náměstek hejtmana Liberecké-
ho kraje Radek Cikl ocenil v po-
lovině dubna v sídle Libereckého 
kraje dvacet pedagogů, kteří se 
svou činností zasadili o rozvoj 
školství v našem kraji. Jednou 
z oceněných byla v kategorii  
Ocenění za dlouhodobou peda-
gogickou činnost  i Mgr. Jana 
Špindlerová, která pracovala celý 
život jako učitelka 1. st. ZŠ. Své 
pedagogické začátky prožívala 
v malé škole v Heřmanicích u 
Žandova. Pak ve své praxi pokra-
čovala na základní škole v Horní 
Polici. Od roku 1990 – kdy došlo 
k osamostatnění obce Horní Po-
lice – učila své žáky v základní 
škole Žandov.  

Dvacet let se věnovala péči o 
integrované žáky. Po vyučování 
prováděla dyslektickou nápravu a 
logopedický nácvik. Mnoha dě-
tem odstranila vadu řeči. Po 
dlouhá léta byla i uvádějící uči-
telkou a mnohokrát byla oslovena 

Den učitelů 2012
k vykonávání funkce zástupce ře-
ditele. Vždy však odmítla a argu-
mentovala tím, že je učitelkou a 
tou chce také zůstat. Snad i proto 
měla vždy dostatek sil při zavá-
dění nových koncepcí a změn, 
kterým naše školství procházelo. 
Rychle se dokázala zorientovat 
v dané problematice a dodávala 
energii i nápady všem, kteří to 
potřebovali. Její láska k dětem i 
práci byla vidět i na veřejnosti. 
Připravovala pásma pro vysílání 
místního rozhlasu, nacvičovala 
s dětmi kulturní vystoupení pro 
maminky, důchodce i zaměst-
nance zdejších firem a se svými 
žáky vítala do života nově naro-
zené občánky. Ve svém volném 
čase pracovala více jak třicet let 
v místní knihovně, kde vždy do-
kázala poradit nejen dětem, ale i 
dospělým. Pro děti ze základní 
i mateřské školy pořádala besedy 
nad knihou a tím je vedla ke čte-
nářské gramotnosti i mimo hodi-

Ve druhém čtvrtletí tohoto ro-
ku oslavili své životní jubileum 
tito spoluobčané, kterým přeje-
me do dalších let mnoho poho-
dy, zdraví a štěstí.

60 let 
Jančí Ivona 

Pokorná Drahuše 
Blažková Marie 

Jirsa Jiří 
Benda Václav 
Hamr Bohuslav 
Podrabský Jiří 

Žemlička Zdeněk 
Černý Jaroslav 
Pinc Josef 

Klimešová Blažena
Kaňka Vlastimil
Kušnieriková Věra
Polanecká Anna
Koutník Josef 

Nováček Bohumil
Havlas Vladimír 
Kozlíková Zdeňka 

Krchová Kolínská Anna
Horáček Václav

65 let 
Mouchová Marie 
Vavroušek Václav 

Ryšavý Josef 
Glaser Jaroslav 
Polák Václav

Janošíková Jaroslava 
Markovská Iva 
Jenčková Jitka 

Poláková Vladěna 
Samcová Marta
Švejda Stanislav

Společenská kronika
Nedvěd Milan
Šimek František

Krobathová Zdeňka
Chovanová Jana 

70 let 
Vyhlasová Jana 

Broschová Ladislava 
Koubová Danuše
Pecková Emilie 

Vujka Jan 
Saidl Karel 

Váchová Jarmila 
Šeborová Růžena
Štásová Anna

75 let 
Vyhlas Václav 
Dušková Anna

Merxbauerová Květoslava 
Tomšíčková Jiřina

Benášek Vít

80 let 
Blažková Božena 
Žaludová Marie 
Urgošová Helena 
Jehličková Marie 
Kočí František

Popová Drahoslava 
Miková Bohumila 

Janušková Jaroslava 
Najbrtová Soňa 

85 let
Varchulíková Mária 

90 let
Janušková Marie 

Do dalších let přejeme všem 
hodně štěstí, zdraví a radosti.

Obec Horní Police vynakládá 
velmi vysoké částky na vytápění 
budovy základní školy v Horní Po-
lici na kopci. V rámci uplynulých ob-
dobí nechala obec vypracovat 
energetický audit. Jeho číselný vý-
sledek na zateplení, výměnu oken 
a další úsporná opatření je bez-
mála 13 milionů korun. I v přípa-
dě možnosti získání dotace je pro 
obec finančně náročné, i co se tý-
če spoluúčasti, tento projekt v ce-
lé míře naplnit.

Proto jsme začali v roce 2009 
již s částečnou výměnou oken ve 
3. patře budovy. Výměna se pro-
vádí na chodbách, které jsou si-
tuovány na západ. Z této strany 

dochází k největšímu úniku tepla. 
Barva na oknech nedrží, okna ne-
těsní, při prudkých deštích jimi 
protéká voda. 

V loňském roce jsme požádali 
o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje ,,Program ob-
novy venkova“ na další výměnu. 
Byla nám připsána dotace 200 
tisíc korun. Spoluúčast obce 
k této dotaci je 35%. Na začátku 
května vybraná firma EFEKT-R 
začala s realizací projektu. Vy-
měnila se okna na chodbách ve 2. 
patře školy, podestách, sociálních 
prostorech, WC a chodbě k tělo-
cvičně. 

Nová okna ušetří nejen finan-

ce naší obce vynaložené na pro-
voz školy a neinvestiční náklady 
na hlavu žáka, ale i finance okol-
ních obcí, přispívající na tyto ne-
investiční náklady.

Celkem se s touto dotací po-
dařilo vyměnit 55 oken. Nová ok-
na jistě vylepší vzhled naší horno-
polické školy.

V dubnu jsme znovu požádali 
o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje ,,Program ob-
novy venkova“ na další částeč-
nou výměnu. Doufejme, že i při 
této žádosti budeme úspěšní.

Za obec Horní Police 
Matysová Marie

Nová okna v ZŠ v Horní Polici

Jmenování ředitelky ZŠ Stružnice
Dne 30. května jsem na základě výsledku konkurzu jmenoval na období od 1. 8. 2012 do 

31. 7. 2018 ředitelkou Základní školy Stružnice paní Mgr. Lenku Kolstrunkovou. Dosavadní paní ředi-
telce Mgr. Anně Levové (která se do konkurzu nepřihlásila) děkuji za vykonanou práci.

Ing. Jan Mečíř, starosta Stružnice 

Také v letošním roce připravu-
je obec Horní Police tradiční pouť. 
Letos se bude jednat již o 21. roč-
ník. Rádi bychom upozornili čte-
náře Regionálního zpravodaje, že 
se termín pouti stanovuje dle prv-
ní červencové neděle, která letos 
připadá na 1. července. Pouť pro-
to proběhne o víkendu 29. 6. až 
1. 7., tedy v tom co nejdříve mož-
ném. Veškerý program se letos 
snažíme soustředit na sobotní 
podvečer a neděli. Příjemnou 
změnou oproti předešlým roční-
kům bude páteční předvečer pou-
ti, kdy na hornopolickém koupa-
lišti vystoupí od 19. hod. místní 

velmi oblíbená kapela By The Way 
jako "předskokan" 

pana Vladimíra Hrona,

který v Horní Polici uvede svůj 
velmi úspěšný pořad Abeceda 
hvězd. Všechny co nejsrdečněji 
zveme! Vstupné bude pouze sym-
bolické (30 Kč), děti zdarma. V pří-
padě nepříznivého počasí se bude 
vystoupení pana Hrona konat na 
sále Beseda. Předpokládaná dél-
ka programu bude 1,5 hod. 

Program pouti, prosíme, sle-
dujte na vývěsních místech vašich 
obcí.

Jiří Blekta, Marie Matysová

Pouť v Horní Polici

Pozvánka na koupaliště
v Horní Polici

V sobotu 19. 5. 2012 proběhlo 
otevření hospůdky na koupališti v 
Horní Polici za doprovodu živé 
hudby. Večer byl zpestřen multi-
kulturním projektem pod záštitou 
DDM Libertin v České Lípě. Návš-
těvníci shlédli divadelní předsta-
vení „Romeo a Julie bez špatného 
konce“ za hudebního doprovodu 
hornopolické kapely ByTheWay a 
českolipského Cínabandu. 

Příznivci dobrého vínečka si 
přijdou na své 22. 6. 2012 při de-
gustaci kvalitních vín. Ochutnáv-
ka bude probíhat pod vedením 
profesionálního someliéra. Ale po-
zor, kapacita účastníků je omeze-

ná, proto je nutné svou účast na-
hlásit v restauraci, kde budou po-
dány i bližší informace. Mož-
nost rezervace je také na tel. čísle 
728 935 539.

O týden později, odpoledne 
29. 9. 2012 přivítáme s dětmi 
prázdniny a na večer je pro dos-
pělé připravena zábava. 

Na další akce se můžete těšit 
po celou letní sezónu. Restaurace 
je otevřena každý den v době od 
15:00 do 22:00 hodin. V měsících 
červenci a srpnu již od 10:00 
dopoledne.

Na Vaši návštěvu se těší 
Jan Kubiš

V sobotu dne 12.5.2012 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu 
Žandov přivítání nových občánků Žandovska, kterými jsou: Anna Kačír-
ková, Ema Doležálková, Anděla Anna Baráková, Václav Černý, Anna 
Trégrová, Dominik Ebel, David Machačný, Tereza Novotná, Denis Sokolík 
a Josef Drahoňovský.

Vítání občánků

Ráda bych touto cestou poděkovala za sebe a  svou dcerku 
Terezku kolektivu  mateřské školky Stružnice. Jedná se o velmi 
pěknou a útulnou  školičku a  nám je  tam  moc hezky. Každé ráno 
nás zde naladí na dobrou  náladu usměvavé tváře pracovníků školky,  
děti jsou tu  vychovávány a vzdělávány nenásilnou formou a cítí se 
velmi příjemně.

Každý týden je připraven pestrý program, mnoho pěkných akcí a 
soutěží. Školka je zapojena do několika zajímavých projektů. Moc 
děkujeme za to, že jste tu pro naše děti. Že máte tolik lásky a 
trpělivosti, kterou denně rozdáváte. V neposlední řadě za skvělou 
přípravu na školní docházku, která je pro další vzdělávání nesmírně 
důležitá.

Jsme ve školce moc šťastni a za to patří velké díky paní ředitelce 
Roxaně Janovské, paní učitelce Marušce Všechovské a paní Marušce 
Tiché.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti, radosti a zdraví! 
Spokojená maminka Terezky a mnoho dalších.

Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je vždy prima

Vážení spoluobčané,
letos uplyne 40 let od zbo-

ření kostela Nejsvětější trojice 
ve Stružnici. Pro připomenutí jeho 
památky pracuji na zmapování 
jeho historie. Pokud vlastníte ně-
jaké materiály, které se týkají 
našeho kostela, chtěl bych Vás 
tímto požádat o jejich zapůjče-
ní, pro zhotovení kopie. Kon-
taktovat mě můžete na telefo-
nu číslo 723 250 627 anebo u 
mě doma, na adrese Stružnice 
140.

Děkuji. Petr Fletcher
www.struznice-jezve.cz

Výzva
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měnila se okna na chodbách ve 2. 
patře školy, podestách, sociálních 
prostorech, WC a chodbě k tělo-
cvičně. 

Nová okna ušetří nejen finan-

ce naší obce vynaložené na pro-
voz školy a neinvestiční náklady 
na hlavu žáka, ale i finance okol-
ních obcí, přispívající na tyto ne-
investiční náklady.

Celkem se s touto dotací po-
dařilo vyměnit 55 oken. Nová ok-
na jistě vylepší vzhled naší horno-
polické školy.

V dubnu jsme znovu požádali 
o dotaci z Grantového fondu 
Libereckého kraje ,,Program ob-
novy venkova“ na další částeč-
nou výměnu. Doufejme, že i při 
této žádosti budeme úspěšní.

Za obec Horní Police 
Matysová Marie

Nová okna v ZŠ v Horní Polici

Jmenování ředitelky ZŠ Stružnice
Dne 30. května jsem na základě výsledku konkurzu jmenoval na období od 1. 8. 2012 do 

31. 7. 2018 ředitelkou Základní školy Stružnice paní Mgr. Lenku Kolstrunkovou. Dosavadní paní ředi-
telce Mgr. Anně Levové (která se do konkurzu nepřihlásila) děkuji za vykonanou práci.

Ing. Jan Mečíř, starosta Stružnice 

Také v letošním roce připravu-
je obec Horní Police tradiční pouť. 
Letos se bude jednat již o 21. roč-
ník. Rádi bychom upozornili čte-
náře Regionálního zpravodaje, že 
se termín pouti stanovuje dle prv-
ní červencové neděle, která letos 
připadá na 1. července. Pouť pro-
to proběhne o víkendu 29. 6. až 
1. 7., tedy v tom co nejdříve mož-
ném. Veškerý program se letos 
snažíme soustředit na sobotní 
podvečer a neděli. Příjemnou 
změnou oproti předešlým roční-
kům bude páteční předvečer pou-
ti, kdy na hornopolickém koupa-
lišti vystoupí od 19. hod. místní 

velmi oblíbená kapela By The Way 
jako "předskokan" 

pana Vladimíra Hrona,

který v Horní Polici uvede svůj 
velmi úspěšný pořad Abeceda 
hvězd. Všechny co nejsrdečněji 
zveme! Vstupné bude pouze sym-
bolické (30 Kč), děti zdarma. V pří-
padě nepříznivého počasí se bude 
vystoupení pana Hrona konat na 
sále Beseda. Předpokládaná dél-
ka programu bude 1,5 hod. 

Program pouti, prosíme, sle-
dujte na vývěsních místech vašich 
obcí.

Jiří Blekta, Marie Matysová

Pouť v Horní Polici

Pozvánka na koupaliště
v Horní Polici

V sobotu 19. 5. 2012 proběhlo 
otevření hospůdky na koupališti v 
Horní Polici za doprovodu živé 
hudby. Večer byl zpestřen multi-
kulturním projektem pod záštitou 
DDM Libertin v České Lípě. Návš-
těvníci shlédli divadelní předsta-
vení „Romeo a Julie bez špatného 
konce“ za hudebního doprovodu 
hornopolické kapely ByTheWay a 
českolipského Cínabandu. 

Příznivci dobrého vínečka si 
přijdou na své 22. 6. 2012 při de-
gustaci kvalitních vín. Ochutnáv-
ka bude probíhat pod vedením 
profesionálního someliéra. Ale po-
zor, kapacita účastníků je omeze-

ná, proto je nutné svou účast na-
hlásit v restauraci, kde budou po-
dány i bližší informace. Mož-
nost rezervace je také na tel. čísle 
728 935 539.

O týden později, odpoledne 
29. 9. 2012 přivítáme s dětmi 
prázdniny a na večer je pro dos-
pělé připravena zábava. 

Na další akce se můžete těšit 
po celou letní sezónu. Restaurace 
je otevřena každý den v době od 
15:00 do 22:00 hodin. V měsících 
červenci a srpnu již od 10:00 
dopoledne.

Na Vaši návštěvu se těší 
Jan Kubiš

V sobotu dne 12.5.2012 se uskutečnilo v obřadní síni Městského úřadu 
Žandov přivítání nových občánků Žandovska, kterými jsou: Anna Kačír-
ková, Ema Doležálková, Anděla Anna Baráková, Václav Černý, Anna 
Trégrová, Dominik Ebel, David Machačný, Tereza Novotná, Denis Sokolík 
a Josef Drahoňovský.

Vítání občánků

Ráda bych touto cestou poděkovala za sebe a  svou dcerku 
Terezku kolektivu  mateřské školky Stružnice. Jedná se o velmi 
pěknou a útulnou  školičku a  nám je  tam  moc hezky. Každé ráno 
nás zde naladí na dobrou  náladu usměvavé tváře pracovníků školky,  
děti jsou tu  vychovávány a vzdělávány nenásilnou formou a cítí se 
velmi příjemně.

Každý týden je připraven pestrý program, mnoho pěkných akcí a 
soutěží. Školka je zapojena do několika zajímavých projektů. Moc 
děkujeme za to, že jste tu pro naše děti. Že máte tolik lásky a 
trpělivosti, kterou denně rozdáváte. V neposlední řadě za skvělou 
přípravu na školní docházku, která je pro další vzdělávání nesmírně 
důležitá.

Jsme ve školce moc šťastni a za to patří velké díky paní ředitelce 
Roxaně Janovské, paní učitelce Marušce Všechovské a paní Marušce 
Tiché.

Přejeme Vám mnoho spokojenosti, radosti a zdraví! 
Spokojená maminka Terezky a mnoho dalších.

Jaro, léto, podzim, zima,
v naší školce je vždy prima

Vážení spoluobčané,
letos uplyne 40 let od zbo-

ření kostela Nejsvětější trojice 
ve Stružnici. Pro připomenutí jeho 
památky pracuji na zmapování 
jeho historie. Pokud vlastníte ně-
jaké materiály, které se týkají 
našeho kostela, chtěl bych Vás 
tímto požádat o jejich zapůjče-
ní, pro zhotovení kopie. Kon-
taktovat mě můžete na telefo-
nu číslo 723 250 627 anebo u 
mě doma, na adrese Stružnice 
140.

Děkuji. Petr Fletcher
www.struznice-jezve.cz

Výzva
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Korálkiáda je projekt s cílem 
nasbírat a navléknout co nejvíce 
korálků, které se po změření a 
zapsání do České knihy rekordů 
rozdělí do chráněných dílen pro 
zdravotně postižené na jejich 
vlastní tvoření. O projektu jsme se 
dozvěděli na zámku v Horní Lib-
chavě od Aničky Mikešové.

Nápad se nám zalíbil a tak s 
velkým elánem začali navlékat 
dospělí i děti. Zapojili jsme v na-
šem okolí přátele, kolegyně, rodi-
ny, školky, družiny a školy a pak 
jsme navlékali a navlékali. K navlé-
kání se zapojila:

• Parta z Podlesí, Stružnice a 
České Lípy – 218 m

• MŠ Horní Police – 10 m
• ZŠ Horní Police – 108 m
• MŠ Žandov – 174 m
• ZŠ Žandov – 26 m
• Jarmark na zámku v Horní 

Polici – 70 m
• a na historické bitvě ve 

Cvikově jsme navlékli 58 m

Naše přispění k vytvoření re-
kordu v délce 664 metrů si za-
slouží pochvalu pro všechny kdo 
navlékali. Zároveň chceme podě-

kovat firmě Beads Perlen z No-
vého Boru, která nám darovala 
korálky k navlékání. Dále děku-
jeme firmě Sauer Žandov a Mys-
liveckému spolku Lišáci za fi-
nanční podporu na nákup dalších 
korálků. 

Zároveň s námi navlékli děti i 
dospělí v Novém Boru, v Kame-
nickém Šenově a v ZŠ v Děčíně 
dalších  838 metrů. Od nás ze 
severu Čech putovalo do Pardubic 
celých 1 502 metrů.

V pátek a sobotu 25.-26.5.2012 
jsme, v rámci 20.národní abilym-
piády v ČEZ Aréně v Pardubicích, 
pospojovali a změřili korálky, kte-
ré se od ledna v rámci KORÁL-
KIÁDA – REKORD PRO DOB-
ROU VĚC, z celé republiky získali. 
(http://www.potvor.cz/?pl=clanky
&c=473)

A nyní již víme, že se v 
České republice navléklo ne-
uvěřitelných 14 805 metrů.

Překonali jsme nejen český re-
kord, ale zapíšeme se do Guines-
sovy knihy rekordů. Navlékli jsme 
více než Kanada, která svůj re-
kord 6 438,6m zapsala na jaře 
2012.

Korálkiáda – překonání
světového rekordu

agregát - opět z lednice (neboť to 
je oblíbené téma). Také tam leží 
doteď.

Dialog:
- Chlapci, vezmete taky tu 

bednu, ne?
- Šéfe, to nejde
- Coby nešlo, místa tam máte 

dost!
- No, tak až pojedem zpátky!

Typický příklad:  "Sběrači" na-
bídli jedné mé známé, že zlikvi-
dují lednici. Dál, než k odbornému 
odštípnutí však ne a ne.

Dialog:
-Odvezte ji celou, proto se jí 

chci zbavit, ne?
-Pani, až pojedeme zpátky, 

stavíme se.
-Tak, jo. Čekám na vás!

Samozřejmě, bedna od chladi-
cího zařízení je dodnes v teple a 
doma!

Protože se u lednic jedná ves-
měs o starší typy plněné freonem, 
ten po odštípnuti (přerušení sys-
tému) volně unikne! A že to ovliv-
ňuje ozonovou vrstvu a tím i kli-
ma planetky Země, vědí i školáci!!

Pro to všechno: Prosím, žá-
dám, apeluji - nedávejme příleži-
tost a jsme-li plátci za odpady, pak 
mimo obvyklé dva termíny v roce 
- lze kdykoliv (nejlépe po dohodě) 
všechny druhy nebezpečných od-
padů odevzdat na OÚ Struž-
nice!!! Jen nebýt tak příliš po-
hodlnými. Pardon.

Jan Roštejnský

Typický příklad: K hromádce 
odpadů přijedou "sběrači" a vy-
berou zpeněžitelné, ostatní  "za-
pomenou", nechtějme je zatěžo-
vat neproduktivními činnostmi!!  
(ekonomické zákonitosti jsou 
železné!!). 

I stalo se 10.5. v 11 před po-
lednem: Cikán na káře veze, mi-
mo jiné, poměrně velkou lednici, 
asi za 45 minut jede zpět. Nemů-
že mě nepraštit, že cosi nesou-
hlasí! Zaostřím svůj stárnoucí 
zrak, a ano - bedna chybí!

Dialog:
-Kde máš tu lednici?
- Tam vzadu na skládce!
- Tam žádná skládka není, dobře 

to tu znám !
-Ale je, tam vzadu! A rukou 

naznačí dolík.
-Okamžitě se pro tu bednu vrať 

a odvez ji, jinak hned volám 
Policii!!

No, nevrátil se. (A tak jsem 
zavolal!) Po čtyřech dnech se jdu 
podívat, bedna od lednice (nyní 
bez agregátu) svítí již z dáli ve-
liké!! Nervově jsem vydržel další 
čtyři dny, nafouknu gumy u káry, 
zajedu pro bednu a stavím ji před 
své obydlí, že aby to cikán neměl 
tak daleko, až se pro ni vrátí! 
Nevrátil, k prozření Cikána Pištory 
nedošlo!!

Typický příklad: Projíždím ko-
lem bývalé statkové autodílny. 
Před přeplněným kontejnerem 
stojí omlácená dodávka osazená 
nepřizpůsobivými. Jeden právě 
nakládá "odborně odštípnutý" 

Nedávej ty odpady
před vrátka Naše společnost HENIG-secu-

rity servis, s.r.o. vychází z více než 
20-ti leté tradice při střežení sto-
vek domovů, občanů a podnika-
telských objektů. 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, 365 dní v roce 
dbáme na to, aby Váš domov nebo 
firma byly pod stálou ochranou.

Přicházíme za Vámi s novým 
projektem asistenční služby pro 
seniory a zdravotně postižené 
„Anděl Strážný“.

Od 1.9.2011 jsme oficiální-
mi poskytovateli sociálních 
služeb v oblasti tísňové péče.

Seniorů přibývá a umístění s tr-
valou péčí je v současné době vel-

mi obtížné. Přemístit starého člo-
věka z domova je obvykle velmi 
frustrující.

Proto vznikl nápad udělat 
něco navíc, něco, co má větší a 
hlubší smysl.

Chránit a poskytovat bezpečí 
seniorům, občanům, sousedům, 
kteří jsou bezmocní a zranitelní. 
Nedokáží se o sebe postarat a 
blízcí o ně mají strach.

Anděl Strážný poskytuje po-
moc těm, kteří chtějí zvládnout 
péči o své blízké v jejich do-
mácím prostředí.

Umožňuje jim důstojný a svo-
bodnější život navzdory stáří a 

Anděl
zdravotním potížím. 

Jak služba Anděl strážný 
funguje?

Jednoduchým stiskem čer-
veného SOS tlačítka. Pomocí 
SOS tlačítka se 24 hodin den-
ně spojíte s dispečinkem, kte-
rý vyhodnotí situaci a zajistí 
adekvátní pomoc. Zároveň služ-
ba monitoruje stav uživatele a 
spustí poplach v krizové situa-
ci. O zajištění pomoci v krizo-
vé situaci seniora jsou auto-
maticky informováni i blízcí. To 
je důležité především u náh-
lých pádů.

Anděl Strážný funguje na 

území ČR tam, kde je signál 
GSM - díky tomu zjistíme i po-
lohu seniora doma i venku.

Služba je vhodná pro zdravé, 
aktivní seniory a zároveň seniory 
s rizikem vážnějších zdravotních 
komplikací. Dáváme tím možnost 
života v přirozeném prostředí do-
mova, procházek, nákupů - a tím i 
lepší kondice. To vše za asistenč-
ní podpory blízkých, sousedů, na-
ší výjezdové služby…

Každý má možnost zápůjč-
ky zařízení na vyzkoušení služ-
by ZDARMA.

Školství

Jistě všichni znáte to známé 
„Sportem ku zdraví“, ale i sbě-
rem starého papíru je to možné. 
Vynechejme ale nyní myšlenku na 
některé naše spoluobčany, kterým 
sběr starých a nepotřebných věcí 
přináší nejen zdokonalení fyzické 
kondice, ale vůbec prostředky 
k živobytí.

Naše škola i školka již spoustu 
let vede děti ke sběru starého 
papíru formou celoroční soutěže. 
Starý papír dáváme do velkých 
kontejnerů, které pak odváží zpra-
covatelská firma. Získané pro-
středky jsou potom použity na 
nákup cen, kterými odměňujeme 
nejpilnější děti, ale také třeba na 
pořízení nových hraček do ma-
teřské školy či školní družiny. 
V loňském školním roce 2010/2011 
děti nasbíraly papír za neuvěřitel-
ných 28.322,- Kč, v letošním roce 
„zatím jen“ za 23.620,- Kč. No 
ale ještě máme pár dní před 
sebou a kontejnery se rychle plní. 
Svou troškou do mlýna přispívají i 
paní učitelky a ostatní zaměst-
nanci celého zařízení. A aby i pro 
ně bylo sbírání starého papíru ve-
selejší, jsou jejich kila zaznamená-
vána do tabulky a i je čeká malá 
odměna.

Ale jak je to s tím zdravím?
Z části finančních prostředků, 

které jsme v letošním roce obdr-
želi za starý papír, bychom rádi 
pořídili pro děti z mateřské školy 
speciální pomůcku - Vítkův chod-
ník. Jeho autorkou je podiatr Iva-

na Kamencová a v současné době 
je tato pomůcka zatím využívána 
pouze ve třech mateřských ško-
lách v republice. 

Cílem preventivního programu 
podpořeného Českou podiatrickou 
společností je osvojení si zdra-
vých návyků v péči o nohy. U nej-
mladších dětí je to především 
chůze na boso v terénu se zajíma-
vým povrchem, který klade ná-
roky na rovnováhu, ovlivňuje ref-
lexní zóny chodidel, dítě psychic-
ky otužuje, ale zároveň i baví a 
motivuje. Tak děti začnou, byť pod-
vědomě, formou hry, chápat funk-
ci nohy a její správné postavení. 

Od března 2011 je Vítkův 
chodník v provozu v jedné z MŠ v 
Kraslicích. Od ledna 2012 v MŠ v 
Habartově a v Praze 10. Děti se 
postupně zlepšují, chodí po chod-
níku 3x týdně. 

Název Vítkův chodník má po 
pohádkové postavičce skřítku 
Vítkovi, o kterém je básnička a ta 
děti provází po celém chodníku. 
Děti si mohou snáze zapamato-
vat, co mají dělat a jaký úkon 
následuje. Chodník je skládací 
variantou překážkové dráhy. Je 
zde použit přírodní materiál ká-
men a dřevo, jen rehabilitační po-
můcky jsou umělohmotné. Je za-
měřen na ovlivnění reflexních zón 
chodidel a posílení svalů nohy a 
chodidla. 

Aby cvičení a pravidelné po-
užívání bylo opravdu efektivní a 
zdraví prospěšné, budou i učitelky 

Sběrem ke zdraví
MŠ vyškoleny na speciálním kur-
zu, kde se dozví, jak chodník po-
užívat a jaké další cviky s dětmi 
cvičit při rozcvičkách, protože 
právě zdravá noha je základem 
správného držení těla. 

Podrobné informace samozřej-
mě chystáme také pro rodiče. Při 
přednášce se dozvědí o podrob-
nostech projektu, ale také napří-
klad o vybírání a nákupu dětské 
obuvi. 

Když zvážíme, že z poznatků 
sledování dětí v letech 1997-
2007, kdy byl vyšetřen reprezen-
tativní vzorek dětí ve věku 6-14 
let, nebylo nalezeno jediné dítě, 
které by nemělo alespoň dílčí od-
chylku od správného držení těla. 
Mnoho z nich trpělo svalovým zkrá-

cením, kterému nebyla věnována 
žádná pozornost, je opravdu nut-
né, aby se tímto problémem zabý-
vala nejen rodina, ale i škola. 
V dnešní hektické době je to prá-
vě škola, která mnohdy supluje 
funkci rodiny. Rodiče dnes z důvo-
du pracovního nasazení nemají 
tolik času se během týdne věno-
vat pohybových aktivitám s dětmi 
anebo z nedostatku finančních 
prostředků je toto vyžití pro mno-
hé z nich nedostupné.  

Naše školka by tak chtěla svou 
činností ještě více přispět ke 
zdravému rozvoji dětí, jejich těles-
né kondici, zdraví a bezproblé-
movému růstu a vývinu.

Mgr. Kamila Mikáčová
ředitelka ZŠ a MŠ Žandov

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ ŽANDOV
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ZLATÁ SVATBA NA MÚ ŽANDOV

Děti z MŠ Žandov se 
zapojily do aktivit MÚ v Žan-
dově. Svým pásmem písniček 
a básniček se spolupodílely 
na přivítání nových občánků 
Žandova. Oživení a radost ta-
ké přinesly manželům Mar-
vanovým k zlaté svatbě, kde 
se připojily se svým vystou-
pením k řadě gratulantům.
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Bahn  na nádraží ve Stružnici. Foto Radek Hortenský
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Korálkiáda je projekt s cílem 
nasbírat a navléknout co nejvíce 
korálků, které se po změření a 
zapsání do České knihy rekordů 
rozdělí do chráněných dílen pro 
zdravotně postižené na jejich 
vlastní tvoření. O projektu jsme se 
dozvěděli na zámku v Horní Lib-
chavě od Aničky Mikešové.

Nápad se nám zalíbil a tak s 
velkým elánem začali navlékat 
dospělí i děti. Zapojili jsme v na-
šem okolí přátele, kolegyně, rodi-
ny, školky, družiny a školy a pak 
jsme navlékali a navlékali. K navlé-
kání se zapojila:

• Parta z Podlesí, Stružnice a 
České Lípy – 218 m

• MŠ Horní Police – 10 m
• ZŠ Horní Police – 108 m
• MŠ Žandov – 174 m
• ZŠ Žandov – 26 m
• Jarmark na zámku v Horní 

Polici – 70 m
• a na historické bitvě ve 

Cvikově jsme navlékli 58 m

Naše přispění k vytvoření re-
kordu v délce 664 metrů si za-
slouží pochvalu pro všechny kdo 
navlékali. Zároveň chceme podě-

kovat firmě Beads Perlen z No-
vého Boru, která nám darovala 
korálky k navlékání. Dále děku-
jeme firmě Sauer Žandov a Mys-
liveckému spolku Lišáci za fi-
nanční podporu na nákup dalších 
korálků. 

Zároveň s námi navlékli děti i 
dospělí v Novém Boru, v Kame-
nickém Šenově a v ZŠ v Děčíně 
dalších  838 metrů. Od nás ze 
severu Čech putovalo do Pardubic 
celých 1 502 metrů.

V pátek a sobotu 25.-26.5.2012 
jsme, v rámci 20.národní abilym-
piády v ČEZ Aréně v Pardubicích, 
pospojovali a změřili korálky, kte-
ré se od ledna v rámci KORÁL-
KIÁDA – REKORD PRO DOB-
ROU VĚC, z celé republiky získali. 
(http://www.potvor.cz/?pl=clanky
&c=473)

A nyní již víme, že se v 
České republice navléklo ne-
uvěřitelných 14 805 metrů.

Překonali jsme nejen český re-
kord, ale zapíšeme se do Guines-
sovy knihy rekordů. Navlékli jsme 
více než Kanada, která svůj re-
kord 6 438,6m zapsala na jaře 
2012.

Korálkiáda – překonání
světového rekordu

agregát - opět z lednice (neboť to 
je oblíbené téma). Také tam leží 
doteď.

Dialog:
- Chlapci, vezmete taky tu 

bednu, ne?
- Šéfe, to nejde
- Coby nešlo, místa tam máte 

dost!
- No, tak až pojedem zpátky!

Typický příklad:  "Sběrači" na-
bídli jedné mé známé, že zlikvi-
dují lednici. Dál, než k odbornému 
odštípnutí však ne a ne.

Dialog:
-Odvezte ji celou, proto se jí 

chci zbavit, ne?
-Pani, až pojedeme zpátky, 

stavíme se.
-Tak, jo. Čekám na vás!

Samozřejmě, bedna od chladi-
cího zařízení je dodnes v teple a 
doma!

Protože se u lednic jedná ves-
měs o starší typy plněné freonem, 
ten po odštípnuti (přerušení sys-
tému) volně unikne! A že to ovliv-
ňuje ozonovou vrstvu a tím i kli-
ma planetky Země, vědí i školáci!!

Pro to všechno: Prosím, žá-
dám, apeluji - nedávejme příleži-
tost a jsme-li plátci za odpady, pak 
mimo obvyklé dva termíny v roce 
- lze kdykoliv (nejlépe po dohodě) 
všechny druhy nebezpečných od-
padů odevzdat na OÚ Struž-
nice!!! Jen nebýt tak příliš po-
hodlnými. Pardon.

Jan Roštejnský

Typický příklad: K hromádce 
odpadů přijedou "sběrači" a vy-
berou zpeněžitelné, ostatní  "za-
pomenou", nechtějme je zatěžo-
vat neproduktivními činnostmi!!  
(ekonomické zákonitosti jsou 
železné!!). 

I stalo se 10.5. v 11 před po-
lednem: Cikán na káře veze, mi-
mo jiné, poměrně velkou lednici, 
asi za 45 minut jede zpět. Nemů-
že mě nepraštit, že cosi nesou-
hlasí! Zaostřím svůj stárnoucí 
zrak, a ano - bedna chybí!

Dialog:
-Kde máš tu lednici?
- Tam vzadu na skládce!
- Tam žádná skládka není, dobře 

to tu znám !
-Ale je, tam vzadu! A rukou 

naznačí dolík.
-Okamžitě se pro tu bednu vrať 

a odvez ji, jinak hned volám 
Policii!!

No, nevrátil se. (A tak jsem 
zavolal!) Po čtyřech dnech se jdu 
podívat, bedna od lednice (nyní 
bez agregátu) svítí již z dáli ve-
liké!! Nervově jsem vydržel další 
čtyři dny, nafouknu gumy u káry, 
zajedu pro bednu a stavím ji před 
své obydlí, že aby to cikán neměl 
tak daleko, až se pro ni vrátí! 
Nevrátil, k prozření Cikána Pištory 
nedošlo!!

Typický příklad: Projíždím ko-
lem bývalé statkové autodílny. 
Před přeplněným kontejnerem 
stojí omlácená dodávka osazená 
nepřizpůsobivými. Jeden právě 
nakládá "odborně odštípnutý" 

Nedávej ty odpady
před vrátka Naše společnost HENIG-secu-

rity servis, s.r.o. vychází z více než 
20-ti leté tradice při střežení sto-
vek domovů, občanů a podnika-
telských objektů. 24 hodin denně, 
sedm dní v týdnu, 365 dní v roce 
dbáme na to, aby Váš domov nebo 
firma byly pod stálou ochranou.

Přicházíme za Vámi s novým 
projektem asistenční služby pro 
seniory a zdravotně postižené 
„Anděl Strážný“.

Od 1.9.2011 jsme oficiální-
mi poskytovateli sociálních 
služeb v oblasti tísňové péče.

Seniorů přibývá a umístění s tr-
valou péčí je v současné době vel-

mi obtížné. Přemístit starého člo-
věka z domova je obvykle velmi 
frustrující.

Proto vznikl nápad udělat 
něco navíc, něco, co má větší a 
hlubší smysl.

Chránit a poskytovat bezpečí 
seniorům, občanům, sousedům, 
kteří jsou bezmocní a zranitelní. 
Nedokáží se o sebe postarat a 
blízcí o ně mají strach.

Anděl Strážný poskytuje po-
moc těm, kteří chtějí zvládnout 
péči o své blízké v jejich do-
mácím prostředí.

Umožňuje jim důstojný a svo-
bodnější život navzdory stáří a 

Anděl
zdravotním potížím. 

Jak služba Anděl strážný 
funguje?

Jednoduchým stiskem čer-
veného SOS tlačítka. Pomocí 
SOS tlačítka se 24 hodin den-
ně spojíte s dispečinkem, kte-
rý vyhodnotí situaci a zajistí 
adekvátní pomoc. Zároveň služ-
ba monitoruje stav uživatele a 
spustí poplach v krizové situa-
ci. O zajištění pomoci v krizo-
vé situaci seniora jsou auto-
maticky informováni i blízcí. To 
je důležité především u náh-
lých pádů.

Anděl Strážný funguje na 

území ČR tam, kde je signál 
GSM - díky tomu zjistíme i po-
lohu seniora doma i venku.

Služba je vhodná pro zdravé, 
aktivní seniory a zároveň seniory 
s rizikem vážnějších zdravotních 
komplikací. Dáváme tím možnost 
života v přirozeném prostředí do-
mova, procházek, nákupů - a tím i 
lepší kondice. To vše za asistenč-
ní podpory blízkých, sousedů, na-
ší výjezdové služby…

Každý má možnost zápůjč-
ky zařízení na vyzkoušení služ-
by ZDARMA.

Školství

Jistě všichni znáte to známé 
„Sportem ku zdraví“, ale i sbě-
rem starého papíru je to možné. 
Vynechejme ale nyní myšlenku na 
některé naše spoluobčany, kterým 
sběr starých a nepotřebných věcí 
přináší nejen zdokonalení fyzické 
kondice, ale vůbec prostředky 
k živobytí.

Naše škola i školka již spoustu 
let vede děti ke sběru starého 
papíru formou celoroční soutěže. 
Starý papír dáváme do velkých 
kontejnerů, které pak odváží zpra-
covatelská firma. Získané pro-
středky jsou potom použity na 
nákup cen, kterými odměňujeme 
nejpilnější děti, ale také třeba na 
pořízení nových hraček do ma-
teřské školy či školní družiny. 
V loňském školním roce 2010/2011 
děti nasbíraly papír za neuvěřitel-
ných 28.322,- Kč, v letošním roce 
„zatím jen“ za 23.620,- Kč. No 
ale ještě máme pár dní před 
sebou a kontejnery se rychle plní. 
Svou troškou do mlýna přispívají i 
paní učitelky a ostatní zaměst-
nanci celého zařízení. A aby i pro 
ně bylo sbírání starého papíru ve-
selejší, jsou jejich kila zaznamená-
vána do tabulky a i je čeká malá 
odměna.

Ale jak je to s tím zdravím?
Z části finančních prostředků, 

které jsme v letošním roce obdr-
želi za starý papír, bychom rádi 
pořídili pro děti z mateřské školy 
speciální pomůcku - Vítkův chod-
ník. Jeho autorkou je podiatr Iva-

na Kamencová a v současné době 
je tato pomůcka zatím využívána 
pouze ve třech mateřských ško-
lách v republice. 

Cílem preventivního programu 
podpořeného Českou podiatrickou 
společností je osvojení si zdra-
vých návyků v péči o nohy. U nej-
mladších dětí je to především 
chůze na boso v terénu se zajíma-
vým povrchem, který klade ná-
roky na rovnováhu, ovlivňuje ref-
lexní zóny chodidel, dítě psychic-
ky otužuje, ale zároveň i baví a 
motivuje. Tak děti začnou, byť pod-
vědomě, formou hry, chápat funk-
ci nohy a její správné postavení. 

Od března 2011 je Vítkův 
chodník v provozu v jedné z MŠ v 
Kraslicích. Od ledna 2012 v MŠ v 
Habartově a v Praze 10. Děti se 
postupně zlepšují, chodí po chod-
níku 3x týdně. 

Název Vítkův chodník má po 
pohádkové postavičce skřítku 
Vítkovi, o kterém je básnička a ta 
děti provází po celém chodníku. 
Děti si mohou snáze zapamato-
vat, co mají dělat a jaký úkon 
následuje. Chodník je skládací 
variantou překážkové dráhy. Je 
zde použit přírodní materiál ká-
men a dřevo, jen rehabilitační po-
můcky jsou umělohmotné. Je za-
měřen na ovlivnění reflexních zón 
chodidel a posílení svalů nohy a 
chodidla. 

Aby cvičení a pravidelné po-
užívání bylo opravdu efektivní a 
zdraví prospěšné, budou i učitelky 

Sběrem ke zdraví
MŠ vyškoleny na speciálním kur-
zu, kde se dozví, jak chodník po-
užívat a jaké další cviky s dětmi 
cvičit při rozcvičkách, protože 
právě zdravá noha je základem 
správného držení těla. 

Podrobné informace samozřej-
mě chystáme také pro rodiče. Při 
přednášce se dozvědí o podrob-
nostech projektu, ale také napří-
klad o vybírání a nákupu dětské 
obuvi. 

Když zvážíme, že z poznatků 
sledování dětí v letech 1997-
2007, kdy byl vyšetřen reprezen-
tativní vzorek dětí ve věku 6-14 
let, nebylo nalezeno jediné dítě, 
které by nemělo alespoň dílčí od-
chylku od správného držení těla. 
Mnoho z nich trpělo svalovým zkrá-

cením, kterému nebyla věnována 
žádná pozornost, je opravdu nut-
né, aby se tímto problémem zabý-
vala nejen rodina, ale i škola. 
V dnešní hektické době je to prá-
vě škola, která mnohdy supluje 
funkci rodiny. Rodiče dnes z důvo-
du pracovního nasazení nemají 
tolik času se během týdne věno-
vat pohybových aktivitám s dětmi 
anebo z nedostatku finančních 
prostředků je toto vyžití pro mno-
hé z nich nedostupné.  

Naše školka by tak chtěla svou 
činností ještě více přispět ke 
zdravému rozvoji dětí, jejich těles-
né kondici, zdraví a bezproblé-
movému růstu a vývinu.

Mgr. Kamila Mikáčová
ředitelka ZŠ a MŠ Žandov

VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ ŽANDOV
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ A ZLATÁ SVATBA NA MÚ ŽANDOV

Děti z MŠ Žandov se 
zapojily do aktivit MÚ v Žan-
dově. Svým pásmem písniček 
a básniček se spolupodílely 
na přivítání nových občánků 
Žandova. Oživení a radost ta-
ké přinesly manželům Mar-
vanovým k zlaté svatbě, kde 
se připojily se svým vystou-
pením k řadě gratulantům.
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Již druhým rokem je naše škol-
ka zapojena do projektu „Celé 
Česko čte dětem“. Tato osvětová 
a celonárodní kampaň se zamě-
řuje na podporu čtenářské gra-
motnosti dětí a mládeže, na pro-
pagaci hodnotné literatury a bu-
dování pevných vazeb v rodině 
prostřednictvím společného čtení. 
V rámci tohoto projektu podnikla 
naše školka již několik aktivit. 
Jsou to výlety do českolipské a 
stružnické knihovny, každodenní 
čtení a prohlížení knížek v MŠ, 
besedy o knihách se známou osob-
ností, zvaní si maminek na čtení 
pohádek před odpočinkem. Po-
slední akcí bylo zorganizování výt-
varné soutěže „Ilustrace mé nej-
oblíbenější knihy“, kterou jsme 
vyhlásili ve spolupráci s Obecní 
knihovnou Stružnice. Touto soutě-
ží jsme chtěli získat co nejvíce 
obrázků, kterými bychom mohli 
vyzdobit a zútulnit prostředí míst-
ní knihovny. Aby se zde návštěv-

níci cítili příjemně a rádi se do 
knihovny vraceli. 

Tak se kreslilo, malovalo, stří-
halo, lepilo…  A počet prací před-
čil naše očekávání. Celkem jsme 
obdrželi 105 výtvarných prací 
z 12 různých škol a školek. Ale 
netvořily jen děti, zúčastnili se i 
dospělí, za což jim patří velké uz-
nání a pochvala. Nejtěžší úkol 
měla porota, která rozhodovala o 
vítězi soutěže. Vybrat ze stovky 
krásných obrázků, ty nejhezčí, byl 
téměř nadlidský výkon. 

Ve středu 16. května jsme se 
spolu s dětmi a rodiči sešli v míst-
ní knihovně na slavnostním vyhlá-
šení výsledků. V příjemné atmo-
sféře jsme očekávali verdikt poro-
ty. A kdo tedy vyhrál? Přece kaž-
dý, kdo má knížky rád a aspoň 
jednou za čas si nějakou přečte. 
Díky sponzorům – firma Blažek a 
synové, autodoprava Matys, Ba-
zar Jirsa, Kamenný obchod – kte-
rým tímto moc děkujeme, jsme 

Výsledky výtvarné soutěže „Ilustrace mé nejoblíbenější knihy“
mohli všechny šikovné výtvarní-
ky odměnit diplomy a drobnými 
dárky. 

Vy, kteří chcete vidět, jak vy-
padají literární hrdinové očima 
dětí, neváhejte a knihovnu navš-
tivte. Máte jedinečnou možnost 
spatřit pohromadě princezny, 
vodníky, čerty, Červené karkulky, 

Ferdy mravence, Makové panen-
ky, Budulínky. A když budete po-
zorní, objevíte i Bivoje a Čach-
tickou paní.

Obecní knihovna ve Stružnici 
je otevřena každou středu od 
16,00 do 19,00 hod. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

Kolektiv MŠ Stružnice

Informace ze ZUŠ Žandov.
Naši žáci a žákyně v období 

únor až květen 2012 měli 11 vy-
stoupení. Poslední se konalo 1. 
června 2012 v kostele Svaté Anny 
ve Verneřicích, kde vystoupili žáci 
vyučováni přímo ve Verneřicích  a 
hudební soubor ZUŠ Žandov u 
příležitosti Dne otevřených dveří 
chrámů a kostelů. 

Žákyně a žáci tanečního oboru 
se představili v sobotu 9. června 
2012 v programu Svatoantoníns-
ké pouti konané v Žandově. 
Všechny Vás srdečně zveme na 
další vystoupení:

• 19. června 2012 od 17.00 hodin 
v sále kulturního domu Koruna 
žáků tanečního a hudebního 
oboru ZUŠ Žandov. Součást pro-
gramu je také výstava prací žá-
ků výtvarného oboru ze třídy 
uč. Lenky Kubišové.

• 20. června 2012 od 17.00 hod. 
proběhne koncert žáků v sále 
ZUŠ Žandov.

Další koncerty a vystoupení se 
budou konat v Jezvé, Horní Polici, 
České Lípě a v Benešově nad Plouč-
nicí.

V novém školním roce se bude 
výuka na naší škole konat podle 
nových školských vzdělávacích pro-
gramů pro jednotlivé obory a 
předměty, které jsou stanoveny pří-
mo podle podmínek v naší škole.

V měsíci červnu 2012 probíhají 
přijímací zkoušky nových žáků, 
kterým nabízíme studium v těch-
to oborech:

Hudební obor poskytuje výuku 
hry na klavír, housle, akordeon - 
harmoniku, zobcová flétna, el. klá-
vesy, kytaru, bicí nástroje, sólo-
vého zpěvu, komorní a soubo-
rovou hru, hudební nauky a sbo-
rového zpěvu. Školné je stano-
veno na 150,- Kč měsíčně.  

Taneční obor  nabízí výuku kla-
sického, scénického, lidového, mo-
derního a disko tance. Školné je 
stanoveno na 120,- Kč měsíčně.  

Výtvarný obor poskytuje zákla-
dy vzdělání v předmětech kresba, 
malba, grafika, keramika, dekora-
tivní činnost. Žáci používají při stu-
diu mimo jiné keramickou pec, 
hrnčířský kruh atd. Školné je sta-
noveno na 130,- Kč měsíčně. Ke 
studiu výtvarného oboru se mohou 
přihlásit také dospělí zájemci. 

Podrobnější informace o stu-
diu v uvedených oborech na ZUŠ 
Žandov  mohou zájemci  získat 
osobně v budově školy, nebo na 
telefonních číslech 487 861 241, 

mobil 736 536 414  v době mezi 
14.00 – 18.00 hodinou do konce 
měsíce června.

Oldřich Jenček

Návštěva recyklační hlídky

Vycházka za poznáním
V pátek 11.5.2012 navštívily naše děti BIO HOSPODÁŘSTVÍ pana 

Pavla Maglena, které se nachází ve Velké Bukovině. Děti byly vřele 
přivítány paní R. Brožovou s manželem, kteří nás celou farmou 
provedli. Seznámili jsme se s velkým psem Belinou, který nám 
ukázal, co umí a jak vzorně poslouchá. Děti si prohlédly stádo 
chovných jalovic a plemenného býka . Nejvíce se jim líbila telátka. 
Také jsme si prohlédli zemědělské stroje, které jsou potřeba pro 
zajištění sklizně sena a veškerou zemědělskou techniku. Nechyběla 
ani sladká odměna od manželů Brožových. Počasí nám přálo a 
vycházka se vydařila.

Za MŠ Velká Bukovina, Vlasta Jindrová

Dne 20. dubna 2012 navštívila 
naši školu Recyklační hlídka v 
rámci projektu ,,Ukliďme si svět". 
Tento projekt, určený školám, je 
zaměřen na podporu zpětného 
odběru elektrospotřebičů. Naše 
škola se do tohoto projektu zapo-
jila zhruba před rokem. Rádi 
bychom informovali veřejnost o 
této návštěvě, jako projev uznání 
za velmi povedenou a smyslupl-
nou akci, která dokázala svým 
zpracováním zaujmout paletu dě-
tí od šesti do jedenácti let i přes-
to, že se jedná o celkem pro děti 
nezajímavé téma. 

Recyklační hlídka přijela na 
základě naší objednávky v počtu 
pěti mladých lidí. Po nainstalová-
ní pomůcek rozdělili děti do čtyř 
skupin (děti obdržely u vchodu 
barevné náramky) a začalo se 

soutěžit. Hlavní moderátorka do-
kázala velmi zdatně udržet pozor-
nost a vyhecovat děti k soutěžení. 
Po vyhlášení vítězů dostalo ví-
tězné družstvo pěkné ceny. Druhá 
půlka programu byla pro děti ne-
méně zábavná. Mohly si vyzkou-
šet manipulaci s rébusy zapůjče-
nými z IQ parku z Liberce a roz-
víjet tak svou logiku, prostorovou 
orientaci, postřeh a rychlost. Malé 
dárky nakonec dostaly i paní uči-
telky za to, že byly porotou v hlav-
ní části programu.

Na závěr bychom chtěli zmínit, 
že asi po třech týdnech přijela do 
naší školy pracovnice projektu s 
žádostí, abychom pro ni zhodno-
tili akci a projekt jako takový a 
předala nám zahradní pavilon, ja-
ko dárek za naši účast a práci 
v projektu.

Fakta na závěr: Pořadatel eko-
logického projektu na podporu sbě-
ru je nezisková organizace kolek-
tivní systém ELEKTROWIN a.s.. Do 
projektu bylo v loňském roce za-
pojeno 700 škol, školy dostávají 

finanční odměnu za počet odevz-
daných malých a velkých elektro-
spotřebičů.     

Mgr. Jana Rajtová
ZŠ Žandov

Co je za námi a co před námi
Ani jsme se nenadáli a už se 

opět blíží konec dalšího školního 
roku. Kromě učení jsme toho stih-
li poměrně dost. Máme za sebou 
nejen tradiční akce, které již ne-
odmyslitelně patří ke každému ro-
ku, ale zúčastnili jsme se také no-
vých akcí. Jednou z nich byla pře-
hlídka flétnových souborů v ZŠ 
Špičák. Děvčata poprvé vystou-
pila na veřejnosti a za jejich 
vystoupení a prezentaci školy  jim 
patří velký dík. V KD Crystal jsme 
shlédli vystoupení Taškařice s 
krejčíkem Honzou, nezapomenu-
telné je také vystoupení komika 
Quida. Lesnický den pořádaný  v 
květnu se nám také líbil. Podruhé 
jsme se zúčastnili přehlídky hu-
debně dramatické tvorby má-
lotřídních škol Sloupský tyjátr. Le-
tos byla přehlídka opravdu vyda-
řená, neboť se jí zúčastnilo 13 
škol. V krásném prostředí Lesního 
divadla děti předvedly svá vystou-
pení před  více jak třemi stovkami 
diváků. Věřte, že to je opravdu 
„velká“ zkušenost a je potěšující, 
že se přišly podívat i maminky či 
babičky žáků. Rodiče s námi strá-
vili také odpoledne na Čaroděj-
nickém reji. Soutěžili, ochutnali 
dobroty upečené dětmi v kroužku 
vaření a samozřejmě nechybělo 
opékání buřtů. Děkujeme také ro-

dičům a dědečkům, kteří umožnili 
dětem přinést do školy svého do-
mácího mazlíčka v rámci Dne se 
zvířaty. Děti si připravily poutavá 
vyprávění o svých zvířátkách a zjiš-
těné informace, které předávaly os-
tatním. Vyprávění samozřejmě do-
provázelo mazlení a hlazení krá-
líčka Ouška, vykrmeného samce 
dědy Zákosteleckého, pejsků Mon-
tyho či Čika, pískomylů, potkana, 
papouška, rybky či křečka. Terez-
ka nám svého krokodýla předsta-
vila pouze na obrázku, protože už 
je příliš velký a my bychom se ho 
určitě báli. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali všem, kteří využí-
vají naši školu jako místo pro 
sběr nepotřebného či nefunkční-
ho elektroodpadu a pomáhají nám 
tím sbírat body v soutěži v rámci 
projektu Recyklohraní či Třídíme 
ve škole. 

Před námi je pouze červen a i 
ten bude zajímavý. Čekají nás osla-
vy Dne dětí,  fotbalový turnaj v Po-
levsku, škola v přírodě v Kořeno-
vě, lehkoatletický trojboj, Loučení 
se čtvrťáky, vysvědčení a zaslou-
žené prázdniny. Přejeme všem dě-
tem prázdniny plné sluníčka, krás-
né zážitky a spoustu nových ka-
marádů, dospělým zase dovole-
nou plnou odpočinku.

Kolektiv ZŠ Stružnice
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Již druhým rokem je naše škol-
ka zapojena do projektu „Celé 
Česko čte dětem“. Tato osvětová 
a celonárodní kampaň se zamě-
řuje na podporu čtenářské gra-
motnosti dětí a mládeže, na pro-
pagaci hodnotné literatury a bu-
dování pevných vazeb v rodině 
prostřednictvím společného čtení. 
V rámci tohoto projektu podnikla 
naše školka již několik aktivit. 
Jsou to výlety do českolipské a 
stružnické knihovny, každodenní 
čtení a prohlížení knížek v MŠ, 
besedy o knihách se známou osob-
ností, zvaní si maminek na čtení 
pohádek před odpočinkem. Po-
slední akcí bylo zorganizování výt-
varné soutěže „Ilustrace mé nej-
oblíbenější knihy“, kterou jsme 
vyhlásili ve spolupráci s Obecní 
knihovnou Stružnice. Touto soutě-
ží jsme chtěli získat co nejvíce 
obrázků, kterými bychom mohli 
vyzdobit a zútulnit prostředí míst-
ní knihovny. Aby se zde návštěv-

níci cítili příjemně a rádi se do 
knihovny vraceli. 

Tak se kreslilo, malovalo, stří-
halo, lepilo…  A počet prací před-
čil naše očekávání. Celkem jsme 
obdrželi 105 výtvarných prací 
z 12 různých škol a školek. Ale 
netvořily jen děti, zúčastnili se i 
dospělí, za což jim patří velké uz-
nání a pochvala. Nejtěžší úkol 
měla porota, která rozhodovala o 
vítězi soutěže. Vybrat ze stovky 
krásných obrázků, ty nejhezčí, byl 
téměř nadlidský výkon. 

Ve středu 16. května jsme se 
spolu s dětmi a rodiči sešli v míst-
ní knihovně na slavnostním vyhlá-
šení výsledků. V příjemné atmo-
sféře jsme očekávali verdikt poro-
ty. A kdo tedy vyhrál? Přece kaž-
dý, kdo má knížky rád a aspoň 
jednou za čas si nějakou přečte. 
Díky sponzorům – firma Blažek a 
synové, autodoprava Matys, Ba-
zar Jirsa, Kamenný obchod – kte-
rým tímto moc děkujeme, jsme 

Výsledky výtvarné soutěže „Ilustrace mé nejoblíbenější knihy“
mohli všechny šikovné výtvarní-
ky odměnit diplomy a drobnými 
dárky. 

Vy, kteří chcete vidět, jak vy-
padají literární hrdinové očima 
dětí, neváhejte a knihovnu navš-
tivte. Máte jedinečnou možnost 
spatřit pohromadě princezny, 
vodníky, čerty, Červené karkulky, 

Ferdy mravence, Makové panen-
ky, Budulínky. A když budete po-
zorní, objevíte i Bivoje a Čach-
tickou paní.

Obecní knihovna ve Stružnici 
je otevřena každou středu od 
16,00 do 19,00 hod. Těšíme se na 
vaši návštěvu.

Kolektiv MŠ Stružnice

Informace ze ZUŠ Žandov.
Naši žáci a žákyně v období 

únor až květen 2012 měli 11 vy-
stoupení. Poslední se konalo 1. 
června 2012 v kostele Svaté Anny 
ve Verneřicích, kde vystoupili žáci 
vyučováni přímo ve Verneřicích  a 
hudební soubor ZUŠ Žandov u 
příležitosti Dne otevřených dveří 
chrámů a kostelů. 

Žákyně a žáci tanečního oboru 
se představili v sobotu 9. června 
2012 v programu Svatoantoníns-
ké pouti konané v Žandově. 
Všechny Vás srdečně zveme na 
další vystoupení:

• 19. června 2012 od 17.00 hodin 
v sále kulturního domu Koruna 
žáků tanečního a hudebního 
oboru ZUŠ Žandov. Součást pro-
gramu je také výstava prací žá-
ků výtvarného oboru ze třídy 
uč. Lenky Kubišové.

• 20. června 2012 od 17.00 hod. 
proběhne koncert žáků v sále 
ZUŠ Žandov.

Další koncerty a vystoupení se 
budou konat v Jezvé, Horní Polici, 
České Lípě a v Benešově nad Plouč-
nicí.

V novém školním roce se bude 
výuka na naší škole konat podle 
nových školských vzdělávacích pro-
gramů pro jednotlivé obory a 
předměty, které jsou stanoveny pří-
mo podle podmínek v naší škole.

V měsíci červnu 2012 probíhají 
přijímací zkoušky nových žáků, 
kterým nabízíme studium v těch-
to oborech:

Hudební obor poskytuje výuku 
hry na klavír, housle, akordeon - 
harmoniku, zobcová flétna, el. klá-
vesy, kytaru, bicí nástroje, sólo-
vého zpěvu, komorní a soubo-
rovou hru, hudební nauky a sbo-
rového zpěvu. Školné je stano-
veno na 150,- Kč měsíčně.  

Taneční obor  nabízí výuku kla-
sického, scénického, lidového, mo-
derního a disko tance. Školné je 
stanoveno na 120,- Kč měsíčně.  

Výtvarný obor poskytuje zákla-
dy vzdělání v předmětech kresba, 
malba, grafika, keramika, dekora-
tivní činnost. Žáci používají při stu-
diu mimo jiné keramickou pec, 
hrnčířský kruh atd. Školné je sta-
noveno na 130,- Kč měsíčně. Ke 
studiu výtvarného oboru se mohou 
přihlásit také dospělí zájemci. 

Podrobnější informace o stu-
diu v uvedených oborech na ZUŠ 
Žandov  mohou zájemci  získat 
osobně v budově školy, nebo na 
telefonních číslech 487 861 241, 

mobil 736 536 414  v době mezi 
14.00 – 18.00 hodinou do konce 
měsíce června.

Oldřich Jenček

Návštěva recyklační hlídky

Vycházka za poznáním
V pátek 11.5.2012 navštívily naše děti BIO HOSPODÁŘSTVÍ pana 

Pavla Maglena, které se nachází ve Velké Bukovině. Děti byly vřele 
přivítány paní R. Brožovou s manželem, kteří nás celou farmou 
provedli. Seznámili jsme se s velkým psem Belinou, který nám 
ukázal, co umí a jak vzorně poslouchá. Děti si prohlédly stádo 
chovných jalovic a plemenného býka . Nejvíce se jim líbila telátka. 
Také jsme si prohlédli zemědělské stroje, které jsou potřeba pro 
zajištění sklizně sena a veškerou zemědělskou techniku. Nechyběla 
ani sladká odměna od manželů Brožových. Počasí nám přálo a 
vycházka se vydařila.

Za MŠ Velká Bukovina, Vlasta Jindrová

Dne 20. dubna 2012 navštívila 
naši školu Recyklační hlídka v 
rámci projektu ,,Ukliďme si svět". 
Tento projekt, určený školám, je 
zaměřen na podporu zpětného 
odběru elektrospotřebičů. Naše 
škola se do tohoto projektu zapo-
jila zhruba před rokem. Rádi 
bychom informovali veřejnost o 
této návštěvě, jako projev uznání 
za velmi povedenou a smyslupl-
nou akci, která dokázala svým 
zpracováním zaujmout paletu dě-
tí od šesti do jedenácti let i přes-
to, že se jedná o celkem pro děti 
nezajímavé téma. 

Recyklační hlídka přijela na 
základě naší objednávky v počtu 
pěti mladých lidí. Po nainstalová-
ní pomůcek rozdělili děti do čtyř 
skupin (děti obdržely u vchodu 
barevné náramky) a začalo se 

soutěžit. Hlavní moderátorka do-
kázala velmi zdatně udržet pozor-
nost a vyhecovat děti k soutěžení. 
Po vyhlášení vítězů dostalo ví-
tězné družstvo pěkné ceny. Druhá 
půlka programu byla pro děti ne-
méně zábavná. Mohly si vyzkou-
šet manipulaci s rébusy zapůjče-
nými z IQ parku z Liberce a roz-
víjet tak svou logiku, prostorovou 
orientaci, postřeh a rychlost. Malé 
dárky nakonec dostaly i paní uči-
telky za to, že byly porotou v hlav-
ní části programu.

Na závěr bychom chtěli zmínit, 
že asi po třech týdnech přijela do 
naší školy pracovnice projektu s 
žádostí, abychom pro ni zhodno-
tili akci a projekt jako takový a 
předala nám zahradní pavilon, ja-
ko dárek za naši účast a práci 
v projektu.

Fakta na závěr: Pořadatel eko-
logického projektu na podporu sbě-
ru je nezisková organizace kolek-
tivní systém ELEKTROWIN a.s.. Do 
projektu bylo v loňském roce za-
pojeno 700 škol, školy dostávají 

finanční odměnu za počet odevz-
daných malých a velkých elektro-
spotřebičů.     

Mgr. Jana Rajtová
ZŠ Žandov

Co je za námi a co před námi
Ani jsme se nenadáli a už se 

opět blíží konec dalšího školního 
roku. Kromě učení jsme toho stih-
li poměrně dost. Máme za sebou 
nejen tradiční akce, které již ne-
odmyslitelně patří ke každému ro-
ku, ale zúčastnili jsme se také no-
vých akcí. Jednou z nich byla pře-
hlídka flétnových souborů v ZŠ 
Špičák. Děvčata poprvé vystou-
pila na veřejnosti a za jejich 
vystoupení a prezentaci školy  jim 
patří velký dík. V KD Crystal jsme 
shlédli vystoupení Taškařice s 
krejčíkem Honzou, nezapomenu-
telné je také vystoupení komika 
Quida. Lesnický den pořádaný  v 
květnu se nám také líbil. Podruhé 
jsme se zúčastnili přehlídky hu-
debně dramatické tvorby má-
lotřídních škol Sloupský tyjátr. Le-
tos byla přehlídka opravdu vyda-
řená, neboť se jí zúčastnilo 13 
škol. V krásném prostředí Lesního 
divadla děti předvedly svá vystou-
pení před  více jak třemi stovkami 
diváků. Věřte, že to je opravdu 
„velká“ zkušenost a je potěšující, 
že se přišly podívat i maminky či 
babičky žáků. Rodiče s námi strá-
vili také odpoledne na Čaroděj-
nickém reji. Soutěžili, ochutnali 
dobroty upečené dětmi v kroužku 
vaření a samozřejmě nechybělo 
opékání buřtů. Děkujeme také ro-

dičům a dědečkům, kteří umožnili 
dětem přinést do školy svého do-
mácího mazlíčka v rámci Dne se 
zvířaty. Děti si připravily poutavá 
vyprávění o svých zvířátkách a zjiš-
těné informace, které předávaly os-
tatním. Vyprávění samozřejmě do-
provázelo mazlení a hlazení krá-
líčka Ouška, vykrmeného samce 
dědy Zákosteleckého, pejsků Mon-
tyho či Čika, pískomylů, potkana, 
papouška, rybky či křečka. Terez-
ka nám svého krokodýla předsta-
vila pouze na obrázku, protože už 
je příliš velký a my bychom se ho 
určitě báli. Touto cestou bychom 
rádi poděkovali všem, kteří využí-
vají naši školu jako místo pro 
sběr nepotřebného či nefunkční-
ho elektroodpadu a pomáhají nám 
tím sbírat body v soutěži v rámci 
projektu Recyklohraní či Třídíme 
ve škole. 

Před námi je pouze červen a i 
ten bude zajímavý. Čekají nás osla-
vy Dne dětí,  fotbalový turnaj v Po-
levsku, škola v přírodě v Kořeno-
vě, lehkoatletický trojboj, Loučení 
se čtvrťáky, vysvědčení a zaslou-
žené prázdniny. Přejeme všem dě-
tem prázdniny plné sluníčka, krás-
né zážitky a spoustu nových ka-
marádů, dospělým zase dovole-
nou plnou odpočinku.

Kolektiv ZŠ Stružnice
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hlídky se žáčci seznámili s časopi-
sy, knihami a propagačními letá-
ky, které vznikly za celý „život“ 
těchto postaviček. Poté si žáci po-
sedali ke stolkům a nakreslili svůj 
obrázek, který připíchli na veřej-
nou nástěnku. Ve zbytku času něk-
teré děti plnily úkoly na počí-
tačích. Po prohlídce si děti jak v 
muzeu, tak i v centru Doks nakou-
pily suvenýry a drobné sladkosti. 
Celý výlet se dětem líbil, při pro-
cházce městem je navíc potěšilo 
i krásné jarní počasí.

V tento den se na exkurzi vy-
dali i žáci druhého stupně, ti za-
mířili do Prahy, v níž jedna sku-
pina navštívila Planetárium Praha 
(nachází se u holešovického vý-
staviště ve Stromovce), odtud se 
pak vydala do zahrad Pražského 
hradu, druhá skupina si prohlédla 
výstavu The Human Body Exhibi-
tion, na které se žáci prostřed-
nictvím dokonale preparovaných 
lidských těl mohli podrobně sez-
námit se stavbou člověka, což vy-
užijí nejen v hodinách přírodopi-
su, ale získané poznatky uplatní 
ve všech oblastech života, jež se 
stavby lidského těla dotýkají. Jak 
mnohé z dětí konstatovaly, tato 
výstava je skutečně zážitkem na 
celý život. 

V pátek 11. května většina žá-
ků 5. až 9. ročníku naší školy navš-
tívila spolu s vyučujícími KD Crys-
tal v České Lípě, kde v rámci pro-
jektu „Země 3000“ shlédli zábav-
ně naučný cestopisný film na té-
ma GALAPÁGY. Žákům se pro-
jekce velmi líbila a těší se opět za 
rok na další pokračování. V rámci 
souznění s přírodou se navíc žáci 
6. a 7. ročníku vydali z České Lípy 

S jarními dny se opět začaly 
rozvíjet i mimoškolní aktivity na-
šich žáků a jejich vyučujících. Mno-
hé z nich se konaly i mimo naši 
obec, tudíž ne všichni čtenáři RZ 
a občané Horní Police či Žandova 
o nich vědí. Proto jistě dovolíte, 
když vám některé z těchto činnos-
tí přiblížíme.

22. března žáci druhého až pá-
tého ročníku navštívili Vlastivěd-
né muzeum v České Lípě. Pro-
gram byl zacílen ke Dni vody. K 
tomuto tématu žáci zhlédli ex-
pozici „Svět oceánů a moří“. Bě-
hem prohlídky si děti samostatně 
dělaly poznámky, které později 
využily v hodinách prvouky a pří-
rodovědy. Následně proběhla sou-
těž „Co pro mne znamená voda“. 
Nejlepší práce žáků byly vyhod-
noceny a vítězové byli odměněni.

6. a 13. března se žáci z dru-
hého stupně zúčastnili turnajů v 
sálové kopané ve Verneřicích. Tur-
naj zaštiťuje Vladimír Šmicer. Osob-
ní setkání s ním bylo pro chlapce 
velkým zážitkem. Chlapcům 8. a 
9. ročníku se podařilo umístit na 
krásném druhém místě.

26. dubna se ZŠ Horní Police 
stala pořadatelem meziškolního 
turnaje se ZŠ Slovanka. Žáci 6. a 
7. ročníků se utkali v sálové kopa-
né. Vítězem se stalo první družst-
vo Slovanky a na druhém místě 
se umístilo první družstvo Police. 
Zároveň byl dohodnutý odvetný tur-
naj na hřišti Slovanky na 7. června.

9. května se celý první stupeň 
vydal na putování se Čtyřlístkem. 
Děti se rozjely do Doks, kde nav-
štívily Muzeum Čtyřlístku. V mu-
zeu je přivítaly postavy Čtyřlístku 
ve skutečné velikosti. Během pro-

Jaro v hornopolické škole
V měsíci dubnu jsme společně 

s  dětmi pracovaly na 14 denním pro-
jektu „Jak se rodí pastelka“. Děti 
se učily poznávat stromy a jejich 
části všemi smysly, z letokruhů zkou-
šely počítat stáří stromů. V prů-
běhu projektu se dozvídaly mno-
ho poučného, např. jak se stromy 
zpracovávají, k čemu dřevo slou-
ží atd..

Na děti také čekala krásná 
pohádka O skřítkovi, který je 
všechny pozval do svého lesa. 
Tam si děti proměněné na lesní 
zvířátka a rostliny prožily příběh 
společně se skřítkem a  pohádku 
pak svým jednáním a svými činy 
samy dotvářely. Hlavním pouče-
ním pro děti bylo chování skřítka, 
který nechal uhynout starý strom 
pod návalem nepořádku v lese. 
Děti vymyslely způsob, jak tento 
stav napravit. A tak se zrodila 
krásná myšlenka: „Zasadíme strom 
nový!“ Při návštěvě pana zahrad-
níka Opočenského v Žandově jsme 
si pod jeho odborným vedením 
vybrali nový strom na naší školní 

zahradu – okrasnou slivoň.
Celý projekt vyvrcholil „Jarní 

slavností“, na které děti vystou-
pily s jarními, velikonočními pís-
ničkami a básničkami. Zároveň se 
nám představili i malí hudebníci, 
kteří zahráli krátké písničky na 
své flétničky a na housličky. Vel-
kým překvapením pro rodiče bylo 
společné sázení vybraného stro-
mu, na kterém se mohli podílet 
všichni přítomní, bez rozdílu věku.

Na úplný závěr slavnosti si 
mohli rodiče společně s dětmi vy-
malovat vlastní dřevěnou plaňku 
ve tvaru pastelky. 

Dřevěné plaňky nám sponzors-
kým darem dodala firma Trade 
Bláha z Valteřic , které patří velké 
poděkování. Barevné plaňky po-
slouží k obnově původního plůtku 
na školní zahradě. 

Samozřejmě při práci všem pěk-
ně vyhládlo, takže se mohli posil-
nit dobrotami, které nám připra-
vily paní kuchařky a některé ma-
minky (mňam).

Děkujeme všem účastníkům 

Střípky zajímavostí z mateřské školy v Horní Polici

slavnosti, ale také všem, kteří se 
na přípravách a realizaci tohoto 
projektu podíleli.

V měsíci květnu se vydala 
skupina nejstarších dětí - „Čme-
láků“- na školu v přírodě, a to již 
potřetí na ekofarmu v Oldřichově 
v Hájích.

Tentokrát jsme byli od svých 
nejbližších celých pět dní. Ale 
přesto dny utekly jako voda. Veš-
kerý čas jsme trávili v přírodě a 
pod vedením zkušených instruk-
torů si to děti náležitě užívaly.

Z pobytu ve Střevlíku si děti 
odvezly domů mnoho užitečných 
a cenných informací, ale hlavně 
bezpočet nezvratných zážitků. Jed-
ním z nich bylo sledování naro-
zení tří kůzlátek přímo na pastvě. 
Dále nás čekala včelí stezka, jízda 
na opravdovém koni, poznávání 
zvířat žijících na cizích kontinen-
tech. Dále poučení, jak se starat o 
domácí zvířata a jak pečovat o 
rostliny, jak si uplést a upéct 
vlastní houstičku. Jako zkušení 

vědci pozorovaly děti vodní říši 
pod lupou. O tom, že se dětem 
pobyt skutečně líbil, svědčí fakt, 
že si i do dnešních dnů ve školce 
o svých zážitcích vyprávějí a vzpo-
mínají na ně. Spadlo nám i pár 
kapiček, ale nebyly to žádné sl-
zičky smutku, nýbrž kapičky z čer-
ného mraku. Ale ani kapičky ne-
dokázaly zkazit nebo narušit pří-
jemný týden uprostřed přírody. 
Určitě se opět za rok za novým 
poznáním do Jizerských hor 
vypravíme.

Poděkování patří všem pra-
covnicím Mateřské školy v Horní 
Polici, které se o 20 dětí na škole 
v přírodě pečlivě staraly. 

Děkujeme Obecnímu úřadu 
v Horní Polici za finanční příspě-
vek na dopravu dětí.

Poděkování patří též všem os-
tatním zaměstnancům školky, kte-
ří po celý týden pečovali o děti, 
které na školu v přírodě nejely.

Bc. Dagmar Bílková a 
Mgr. Věra Kušnieriková

skončilo, nemůžeme výsledky na-
šich žáků porovnat se všemi ško-
lami ČR, proto vám je přinášíme 
alespoň v procentuálním vyjád-
ření.

Od března na Základní škole 
Horní Police pořádáme v rámci pro-
jektu „ Mámo, táto, pojďme spolu 
tvořit!“ každý měsíc tvořivou díl-
nu dětí s rodiči. Tato odpolední set-
kání se mohla realizovat díky fi-
nanční podpoře podniku Sauer Žan-
dov, a.s. a Grantového fondu Li-
bereckého kraje. Připravené čin-
nosti byly rozmanité, vhodné pro 
dívky i chlapce. V tuto chvíli má-
me za sebou třetí dílnu. První díl-
na se věnovala ORIGAMI neboli 
umění skládat papír, kde návštěv-
níci tvořili dekorace, módní doplň-
ky z čajových sáčků a hlavolamy. 
Tématem druhé dílny byly Veliko-
noce, kde metodou patchwork se 
vyráběly velikonoční věnce a va-
jíčka, děti s panem učitelem Ka-
cafírkem pletly pomlázky. Při na-
šem zatím posledním setkání jsme 
vyráběli šperky z korálků, na této 
dílně návštěvníci získali základ-
ní dovednosti a zručnost pro jejich 
tvorbu. V technické dílně se vyrá-
běly ražené jmenovky.

Tímto bychom Vás rádi pozvali 
na poslední tvořivou dílnu v tom-
to školním roce, která bude zamě-
řena na výrobu doplňků z mode-
lovací hmoty FIMO.

kolektiv ZŠ Horní Police

zpět ke škole pěšky, navzdory hor-
kému počasí, spíše letnímu než jar-
nímu, celou trasu zvládli bez vel-
kých potíží.  

18. května připravili žáci osmé 
třídy hodinu environmentální vý-
chovy pro 1. stupeň. Prvňáci a 
druháci soutěžili v třídění odpadu 
a potom malovali květinami a lis-
ty (land art), které použili místo 
klasických barviček, štětců a 
pastelek. Ostatní děti luštily kří-
žovku o lese a hrály pexeso o bio-
farmě. Nejhezčí obrázek vytvořila 
Anička Štolpová. Nejlepšího vý-
sledku v nejobtížnějším stupni hry 
dosáhla Maruška Kučerová. Žáci 
osmé třídy zaslouží pochvalu za 
vstřícnost a hezké chování k mlad-
ším spolužákům. 

Ve druhém květnovém týdnu 
se žáci ZŠ Horní Police zúčastnili 
zotavovacího pobytu v přírodě v 
Radostíně u Sychrova. Tématem 
celotýdenního programu byla 
příroda, žáci tak plnili celou řadu 
environmentálních projektů. V prů-
běhu celého pobytu měli žáci mož-
nost absolvovat několik her a vý-
letů, mimo jiné i na nedaleký zá-
mek Sychrov. Pobyt byl zakončen 
táborákem a stezkou odvahy, na 
kterou se vydali i ti nejmenší.

Od 21. května probíhá celo-
plošné testování žáků 5. a 9. roč-
níku, i naši žáci se jej hned v prv-
ním kole zúčastnili, jelikož v době 
uzávěrky RZ testování ještě ne-

9. ročník ZŠ Horní Police

5. ročník ZŠ Horní Police
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54,55%

68,75%

64,20%

47,54%

49,40%

Český
jazykMatematika

Anglický
jazyk

Výsledky celoplošného testování ZŠ Horní Police

11. dubna se žáci vypravili do Dinoparku v Liberci

Velké překvapení připravili našim dětem 
p. Vinš Milan, Šťastný Pavel a Sysel Petr, kteří 
jednoho jarního odpoledne postavili na 
školní zahradě velikou trampolínu, o které 
děti nevěděly. Trampolínu nám darovala 
firma Sauer a.s. Žandov již o vánocích. Ještě 
jednou za děti velký dík. Druhý den se děti 
nemohly dočkat, až vyrazí na zahradu a 
budou řádit v trampolíně. Od té doby si 
trampolíny užívají každý den, jelikož nám 
počasí stále přeje.

Jindrová Vlasta,
ředitelka MŠ Velká Bukovina 

PŘEKVAPENÍ  PRO  DĚTI
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hlídky se žáčci seznámili s časopi-
sy, knihami a propagačními letá-
ky, které vznikly za celý „život“ 
těchto postaviček. Poté si žáci po-
sedali ke stolkům a nakreslili svůj 
obrázek, který připíchli na veřej-
nou nástěnku. Ve zbytku času něk-
teré děti plnily úkoly na počí-
tačích. Po prohlídce si děti jak v 
muzeu, tak i v centru Doks nakou-
pily suvenýry a drobné sladkosti. 
Celý výlet se dětem líbil, při pro-
cházce městem je navíc potěšilo 
i krásné jarní počasí.

V tento den se na exkurzi vy-
dali i žáci druhého stupně, ti za-
mířili do Prahy, v níž jedna sku-
pina navštívila Planetárium Praha 
(nachází se u holešovického vý-
staviště ve Stromovce), odtud se 
pak vydala do zahrad Pražského 
hradu, druhá skupina si prohlédla 
výstavu The Human Body Exhibi-
tion, na které se žáci prostřed-
nictvím dokonale preparovaných 
lidských těl mohli podrobně sez-
námit se stavbou člověka, což vy-
užijí nejen v hodinách přírodopi-
su, ale získané poznatky uplatní 
ve všech oblastech života, jež se 
stavby lidského těla dotýkají. Jak 
mnohé z dětí konstatovaly, tato 
výstava je skutečně zážitkem na 
celý život. 

V pátek 11. května většina žá-
ků 5. až 9. ročníku naší školy navš-
tívila spolu s vyučujícími KD Crys-
tal v České Lípě, kde v rámci pro-
jektu „Země 3000“ shlédli zábav-
ně naučný cestopisný film na té-
ma GALAPÁGY. Žákům se pro-
jekce velmi líbila a těší se opět za 
rok na další pokračování. V rámci 
souznění s přírodou se navíc žáci 
6. a 7. ročníku vydali z České Lípy 

S jarními dny se opět začaly 
rozvíjet i mimoškolní aktivity na-
šich žáků a jejich vyučujících. Mno-
hé z nich se konaly i mimo naši 
obec, tudíž ne všichni čtenáři RZ 
a občané Horní Police či Žandova 
o nich vědí. Proto jistě dovolíte, 
když vám některé z těchto činnos-
tí přiblížíme.

22. března žáci druhého až pá-
tého ročníku navštívili Vlastivěd-
né muzeum v České Lípě. Pro-
gram byl zacílen ke Dni vody. K 
tomuto tématu žáci zhlédli ex-
pozici „Svět oceánů a moří“. Bě-
hem prohlídky si děti samostatně 
dělaly poznámky, které později 
využily v hodinách prvouky a pří-
rodovědy. Následně proběhla sou-
těž „Co pro mne znamená voda“. 
Nejlepší práce žáků byly vyhod-
noceny a vítězové byli odměněni.

6. a 13. března se žáci z dru-
hého stupně zúčastnili turnajů v 
sálové kopané ve Verneřicích. Tur-
naj zaštiťuje Vladimír Šmicer. Osob-
ní setkání s ním bylo pro chlapce 
velkým zážitkem. Chlapcům 8. a 
9. ročníku se podařilo umístit na 
krásném druhém místě.

26. dubna se ZŠ Horní Police 
stala pořadatelem meziškolního 
turnaje se ZŠ Slovanka. Žáci 6. a 
7. ročníků se utkali v sálové kopa-
né. Vítězem se stalo první družst-
vo Slovanky a na druhém místě 
se umístilo první družstvo Police. 
Zároveň byl dohodnutý odvetný tur-
naj na hřišti Slovanky na 7. června.

9. května se celý první stupeň 
vydal na putování se Čtyřlístkem. 
Děti se rozjely do Doks, kde nav-
štívily Muzeum Čtyřlístku. V mu-
zeu je přivítaly postavy Čtyřlístku 
ve skutečné velikosti. Během pro-

Jaro v hornopolické škole
V měsíci dubnu jsme společně 

s  dětmi pracovaly na 14 denním pro-
jektu „Jak se rodí pastelka“. Děti 
se učily poznávat stromy a jejich 
části všemi smysly, z letokruhů zkou-
šely počítat stáří stromů. V prů-
běhu projektu se dozvídaly mno-
ho poučného, např. jak se stromy 
zpracovávají, k čemu dřevo slou-
ží atd..

Na děti také čekala krásná 
pohádka O skřítkovi, který je 
všechny pozval do svého lesa. 
Tam si děti proměněné na lesní 
zvířátka a rostliny prožily příběh 
společně se skřítkem a  pohádku 
pak svým jednáním a svými činy 
samy dotvářely. Hlavním pouče-
ním pro děti bylo chování skřítka, 
který nechal uhynout starý strom 
pod návalem nepořádku v lese. 
Děti vymyslely způsob, jak tento 
stav napravit. A tak se zrodila 
krásná myšlenka: „Zasadíme strom 
nový!“ Při návštěvě pana zahrad-
níka Opočenského v Žandově jsme 
si pod jeho odborným vedením 
vybrali nový strom na naší školní 

zahradu – okrasnou slivoň.
Celý projekt vyvrcholil „Jarní 

slavností“, na které děti vystou-
pily s jarními, velikonočními pís-
ničkami a básničkami. Zároveň se 
nám představili i malí hudebníci, 
kteří zahráli krátké písničky na 
své flétničky a na housličky. Vel-
kým překvapením pro rodiče bylo 
společné sázení vybraného stro-
mu, na kterém se mohli podílet 
všichni přítomní, bez rozdílu věku.

Na úplný závěr slavnosti si 
mohli rodiče společně s dětmi vy-
malovat vlastní dřevěnou plaňku 
ve tvaru pastelky. 

Dřevěné plaňky nám sponzors-
kým darem dodala firma Trade 
Bláha z Valteřic , které patří velké 
poděkování. Barevné plaňky po-
slouží k obnově původního plůtku 
na školní zahradě. 

Samozřejmě při práci všem pěk-
ně vyhládlo, takže se mohli posil-
nit dobrotami, které nám připra-
vily paní kuchařky a některé ma-
minky (mňam).

Děkujeme všem účastníkům 

Střípky zajímavostí z mateřské školy v Horní Polici

slavnosti, ale také všem, kteří se 
na přípravách a realizaci tohoto 
projektu podíleli.

V měsíci květnu se vydala 
skupina nejstarších dětí - „Čme-
láků“- na školu v přírodě, a to již 
potřetí na ekofarmu v Oldřichově 
v Hájích.

Tentokrát jsme byli od svých 
nejbližších celých pět dní. Ale 
přesto dny utekly jako voda. Veš-
kerý čas jsme trávili v přírodě a 
pod vedením zkušených instruk-
torů si to děti náležitě užívaly.

Z pobytu ve Střevlíku si děti 
odvezly domů mnoho užitečných 
a cenných informací, ale hlavně 
bezpočet nezvratných zážitků. Jed-
ním z nich bylo sledování naro-
zení tří kůzlátek přímo na pastvě. 
Dále nás čekala včelí stezka, jízda 
na opravdovém koni, poznávání 
zvířat žijících na cizích kontinen-
tech. Dále poučení, jak se starat o 
domácí zvířata a jak pečovat o 
rostliny, jak si uplést a upéct 
vlastní houstičku. Jako zkušení 

vědci pozorovaly děti vodní říši 
pod lupou. O tom, že se dětem 
pobyt skutečně líbil, svědčí fakt, 
že si i do dnešních dnů ve školce 
o svých zážitcích vyprávějí a vzpo-
mínají na ně. Spadlo nám i pár 
kapiček, ale nebyly to žádné sl-
zičky smutku, nýbrž kapičky z čer-
ného mraku. Ale ani kapičky ne-
dokázaly zkazit nebo narušit pří-
jemný týden uprostřed přírody. 
Určitě se opět za rok za novým 
poznáním do Jizerských hor 
vypravíme.

Poděkování patří všem pra-
covnicím Mateřské školy v Horní 
Polici, které se o 20 dětí na škole 
v přírodě pečlivě staraly. 

Děkujeme Obecnímu úřadu 
v Horní Polici za finanční příspě-
vek na dopravu dětí.

Poděkování patří též všem os-
tatním zaměstnancům školky, kte-
ří po celý týden pečovali o děti, 
které na školu v přírodě nejely.

Bc. Dagmar Bílková a 
Mgr. Věra Kušnieriková

skončilo, nemůžeme výsledky na-
šich žáků porovnat se všemi ško-
lami ČR, proto vám je přinášíme 
alespoň v procentuálním vyjád-
ření.

Od března na Základní škole 
Horní Police pořádáme v rámci pro-
jektu „ Mámo, táto, pojďme spolu 
tvořit!“ každý měsíc tvořivou díl-
nu dětí s rodiči. Tato odpolední set-
kání se mohla realizovat díky fi-
nanční podpoře podniku Sauer Žan-
dov, a.s. a Grantového fondu Li-
bereckého kraje. Připravené čin-
nosti byly rozmanité, vhodné pro 
dívky i chlapce. V tuto chvíli má-
me za sebou třetí dílnu. První díl-
na se věnovala ORIGAMI neboli 
umění skládat papír, kde návštěv-
níci tvořili dekorace, módní doplň-
ky z čajových sáčků a hlavolamy. 
Tématem druhé dílny byly Veliko-
noce, kde metodou patchwork se 
vyráběly velikonoční věnce a va-
jíčka, děti s panem učitelem Ka-
cafírkem pletly pomlázky. Při na-
šem zatím posledním setkání jsme 
vyráběli šperky z korálků, na této 
dílně návštěvníci získali základ-
ní dovednosti a zručnost pro jejich 
tvorbu. V technické dílně se vyrá-
běly ražené jmenovky.

Tímto bychom Vás rádi pozvali 
na poslední tvořivou dílnu v tom-
to školním roce, která bude zamě-
řena na výrobu doplňků z mode-
lovací hmoty FIMO.

kolektiv ZŠ Horní Police

zpět ke škole pěšky, navzdory hor-
kému počasí, spíše letnímu než jar-
nímu, celou trasu zvládli bez vel-
kých potíží.  

18. května připravili žáci osmé 
třídy hodinu environmentální vý-
chovy pro 1. stupeň. Prvňáci a 
druháci soutěžili v třídění odpadu 
a potom malovali květinami a lis-
ty (land art), které použili místo 
klasických barviček, štětců a 
pastelek. Ostatní děti luštily kří-
žovku o lese a hrály pexeso o bio-
farmě. Nejhezčí obrázek vytvořila 
Anička Štolpová. Nejlepšího vý-
sledku v nejobtížnějším stupni hry 
dosáhla Maruška Kučerová. Žáci 
osmé třídy zaslouží pochvalu za 
vstřícnost a hezké chování k mlad-
ším spolužákům. 

Ve druhém květnovém týdnu 
se žáci ZŠ Horní Police zúčastnili 
zotavovacího pobytu v přírodě v 
Radostíně u Sychrova. Tématem 
celotýdenního programu byla 
příroda, žáci tak plnili celou řadu 
environmentálních projektů. V prů-
běhu celého pobytu měli žáci mož-
nost absolvovat několik her a vý-
letů, mimo jiné i na nedaleký zá-
mek Sychrov. Pobyt byl zakončen 
táborákem a stezkou odvahy, na 
kterou se vydali i ti nejmenší.

Od 21. května probíhá celo-
plošné testování žáků 5. a 9. roč-
níku, i naši žáci se jej hned v prv-
ním kole zúčastnili, jelikož v době 
uzávěrky RZ testování ještě ne-

9. ročník ZŠ Horní Police

5. ročník ZŠ Horní Police
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Výsledky celoplošného testování ZŠ Horní Police

11. dubna se žáci vypravili do Dinoparku v Liberci

Velké překvapení připravili našim dětem 
p. Vinš Milan, Šťastný Pavel a Sysel Petr, kteří 
jednoho jarního odpoledne postavili na 
školní zahradě velikou trampolínu, o které 
děti nevěděly. Trampolínu nám darovala 
firma Sauer a.s. Žandov již o vánocích. Ještě 
jednou za děti velký dík. Druhý den se děti 
nemohly dočkat, až vyrazí na zahradu a 
budou řádit v trampolíně. Od té doby si 
trampolíny užívají každý den, jelikož nám 
počasí stále přeje.

Jindrová Vlasta,
ředitelka MŠ Velká Bukovina 

PŘEKVAPENÍ  PRO  DĚTI



V září letošního školního roku 
vznikl v naší školce kroužek zdra-
vého pískání. Malí pištci během 
roku udělali velký kus práce a již 
zvládají několik jednoduchých pís-
niček i složitějších skladeb.                          

První zkušenosti z hraní před vel-
kým obecenstvem získala „Struž-
nická kuřátka“ – (tak si soubor dě-
ti samy pojmenovaly) na 4. roč-
níku přehlídky amatérských  flétno-
vých souborů  "Českolipská píšťal-
ka", který se konal v sobotu 19. 
května 2012 ve školním divadél-

ku na ZŠ 28. října v České Lípě. 
Děti zahrály šest skladeb, z nichž 
byl i jeden dvojhlas a také kánon. 
První velké vystoupení se dětem 
povedlo a jejich výkon patřil jistě 
k těm nejlepším. Děti kromě pot-
lesku obdržely pěkné diplomy, drob-
né dárečky a sladké pohoštění. 
Přehlídka byla zakončena všemi sou-
bory společně zahranou písní Žá-
ba leze do bezu. O příjemnou atmos-
féru v sále se postarali rodiče, za 
což jim moc děkujeme.

Kolektiv MŠ Stružnice

Stružnická kuřátka
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ve středu podařilo testovat 
všechny páťáky z českého jazyka 
a dokonce i část dětí z anglického 
jazyka. Do konce 1. týdne testo-
vání jsme otestovali velkou část 
dětí. Výsledky jednotlivých testů 
mohly děti vidět okamžitě po 
ukončení testu. Testování bylo na 
naší škole dokončeno v průběhu 
2. testovacího týdne. Při celkovém 
hodnocení žáků nás jejich výsled-
ky nijak nezklamaly. Testováním 
bylo ověřeno, že hodnocení žáků, 
které provádějí učitelky naší 
školy, je spravedlivé a objektivní. 
Z procentuálního hodnocení třídy 
ve všech jmenovaných předmě-
tech pak bylo zřejmé, že složení 
žáků je rozmanité. Některé vý-
sledky byly podprůměrné, jiné vy-
nikající. Největší radost nám udě-

V pondělí 21. května začala 
celoplošná generální zkouška 
testování žáků 5. a 9. ročníků. 
Cílem tohoto testování je ověření, 
co se děti naučily v českém a 
anglickém jazyce a v matematice. 
Výstup je důležitý hlavně pro 
žáky, kteří by si měli vyzkoušet a 
zjistit, co všechno umí. Proto i 
naši páťáci zasedli k počítačům. 
Nejprve byli poučeni o tom, aby k 
testování přistupovali odpovědně 
a soustředěně, aby odpovědi 
nehádali, zadání si přečetli ně-
kolikrát, aby výsledky byly věro-
hodné. Začali jsme v úterý 22. 
května matematikou. Situaci nám 
ztížilo zahlcení serverové farmy, 
proto se nám nepodařilo odeslat 
jeden test. Tento problém byl však 
velmi rychle odstraněn a nám se 

Školství Školství

lala žákyně Lenka, která v testu z 
anglického jazyka neudělala jedi-
nou chybu a její práce byla 100% 

úspěšná.
Mgr. Petra Joslová

Statut. zástupkyně ŘŠ

Testování žáků 5. třídy

Počasí nám po celý týden oprav-
du přálo – i sluníčko nám jistě 
fandilo. Poslední den olympiády 
proběhlo slavnostní vyhlášení. 
Byly připraveny stupně vítězů, ne-
chyběla opět ani olympijská vlaj-
ka. Nejúspěšnější sportovci si od-
nesli medaili, diplom a odměnu. 
Sladkou odměnu dostali všichni 
zúčastnění sportovci. Olympiáda 
byla zakončena sportovním zvo-
láním všech sportovců „Hurá, hu-
rá, hurá.“

Alena Chocová, MŠ Žandov

V letošním roce již po třetí 
proběhla na naší školce atletická 
olympiáda, a to v týdnu od 21. do 
25. května. Děti celý týden 
sportovaly na místním fotbalo-
vém hřišti. V úvodu všichni spor-
tovci a rozhodčí složili pod olym-
pijskou vlajkou slib. Potom se již 
rozběhla jednotlivá sportovní 
klání. Soutěžilo se v několika vě-
kových kategoriích a samozřejmě 
děvčata a chlapci zvlášť. Olym-
piáda se skládala ze tří disciplín: 
skok z místa, běh a hod do dálky. 

Olympiáda 2012

jak svědomitě pro děti připravili 
barevné oblečení. Poděkování pat-
ří paní Vinšové, která dětem upek-
la a ozdobila velkého velikonoční-
ho beránka.

Jindrová Vlasta
ředitelka MŠ Velká Bukovina

Barevný týden si před veliko-
nocemi užívaly děti z MŠ Velká 
Bukovina. Vyráběly velikonoční 
kraslice a jarní výzdobu. S veliko-
noční nadílkou obdarovaly místní 
knihovnu, Obecní úřad a místní 
obchody. Všem rodičům děkujeme, 

BAREVNÝ TÝDEN
Již podruhé se Mateřs-

ká škola Stružnice zúčast-
nila mezinárodního sou-
těžního projektu s názvem 
„Evropa ve škole", který 
je organizován nepřetrži-
tě od roku 1953 ve 33 ze-
mích.  V loňském roce za 
své výtvarné práce získaly 
dvě děti z naší školky Čest-
ná uznání poroty. V roce 
letošním jsme získali oce-
nění nejvyšší. Odborná po-
rota udělila 1. a 2. místo 
výtvarným pracím Filipa 
Peřiny.  Diplom a ocenění 
si Filípek převzal na slav-
nostním předávání cen 
16. března v Liberci.

Kolektiv MŠ Stružnice

Evropa ve škole

rem k autobusové zastávce. Auto-
bus jel až z Heřmanic a tak nám 
nezbývalo než značně svižným kro-
kem uhánět na autobus. Výlet se 
nám všem moc líbil, potěšil nás i 
zájem maminky Adélky Skrčené, 
která se našeho výletu také zú-
častnila. I když nás všechny bole-
lo celé tělo, určitě bychom šli zno-
vu. Byl to totiž dobrý trénink na 
školu v přírodě, na kterou se moc 
těšíme.  V letošním roce vyjíždíme 
poosmé a tentokráte budeme 
poznávat krásy v okolí Kořenova  
a Harrachova.

Mgr. Ivana Halamková, 
ZŠ Stružnice

Dne 7. května se naše škola 
vydala na turistický výlet do okolí. 
Autobusem jsme jeli do Horní Po-
lice, odkud jsme se vydali pěšky 
po zelené turistické značce smě-
rem k Velké Javorské přes Podlesí 
a Novosedlo. Před Velkou Javors-
kou jsme navštívili rozhlednu Stráž-
ný vrch. Z rozhledny jsme bohužel 
toho moc neviděli, neboť byla vel-
ká mlha. Po vyhlídce a svačině jsme 
se vrátili zpět na zelenou a došli 
až do vesnice. Vydali jsme se opět 
po zelené na Bobří vodopády. Na 
Bobřích vodopádech jsme si za-
hráli hru na „Medvěda Brtníka“ a 
opět jsme se nasvačili. Po krát-
kém odpočinku jsme vyšli smě-

Turistický výlet
Dne 30. dubna jsme se vydali 

poznávat  naši obec a upevňovat  
či získávat nové vědomosti, které 
jsme se naučili v hodinách prvou-
ky, přírodovědy či vlastivědy. Již 
dříve jsme navštívili hospodářství 
u Zákosteleckých a tentokráte jsme 
zavítali k Lojdům. Děti své teore-
tické poznatky o domácích zvířa-
tech  uplatňovaly přímo v praxi – 
čím se živí, jaké mají části těla, 
čím je pokryto tělo zvířat, jaký ma-
jí pro člověka užitek. 

Poté jsme navštívili firmu Bla-
žek a synové sro. Dozvěděli jsme 
se, že je to firma provozující auto-
dopravu s mezinárodní působnos-
tí. Paní Blažková nás provedla  
celým areálem a vysvětlila nám 
celý chod firmy. Pozorovali jsme 
mechaniky při opravě nákladního 
vozu, shlédli jsme mycí linku či kan-
celáře s dispečinkem, ale největ-
ším zážitkem byla prohlídka ka-
mionu. Se zatajeným dechem kaž-
dý vystoupal do kabiny, prohlédl 

si „spaní řidičů“, povrtěl se na se-
dačce a dokonce si hlasitě za-
troubil. 

Po krásné a velmi poučné návš-
těvě jsme se vydali do další ne-
daleké firmy H2 plast sro. I tam 
jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vého. Co se ve firmě vyrábí, jak se 
to vyrábí, co vše je k výrobě potře-
ba, že nejen vyrábí, ale také opra-
vuje např. lodě.

Poslední zastávkou byla místní 
knihovna, kde už na nás čekala 
paní Věra Jakešová. Děti se sez-
námily s provozem knihovny. Do-
zvěděly se, podle jakých pravidel 
se knihy třídí, které jsou vhodné 
pro děti a které zase pro dospělé. 
Děti si některé knihy prohlédly, 
začetly se a  v současné  době se 
již přihlásily a pravidelně ji navš-
těvují.

Mgr. Ivana Halamková,
ZŠ Stružnice

Poznávání naší obce 
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ti samy pojmenovaly) na 4. roč-
níku přehlídky amatérských  flétno-
vých souborů  "Českolipská píšťal-
ka", který se konal v sobotu 19. 
května 2012 ve školním divadél-

ku na ZŠ 28. října v České Lípě. 
Děti zahrály šest skladeb, z nichž 
byl i jeden dvojhlas a také kánon. 
První velké vystoupení se dětem 
povedlo a jejich výkon patřil jistě 
k těm nejlepším. Děti kromě pot-
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ve středu podařilo testovat 
všechny páťáky z českého jazyka 
a dokonce i část dětí z anglického 
jazyka. Do konce 1. týdne testo-
vání jsme otestovali velkou část 
dětí. Výsledky jednotlivých testů 
mohly děti vidět okamžitě po 
ukončení testu. Testování bylo na 
naší škole dokončeno v průběhu 
2. testovacího týdne. Při celkovém 
hodnocení žáků nás jejich výsled-
ky nijak nezklamaly. Testováním 
bylo ověřeno, že hodnocení žáků, 
které provádějí učitelky naší 
školy, je spravedlivé a objektivní. 
Z procentuálního hodnocení třídy 
ve všech jmenovaných předmě-
tech pak bylo zřejmé, že složení 
žáků je rozmanité. Některé vý-
sledky byly podprůměrné, jiné vy-
nikající. Největší radost nám udě-

V pondělí 21. května začala 
celoplošná generální zkouška 
testování žáků 5. a 9. ročníků. 
Cílem tohoto testování je ověření, 
co se děti naučily v českém a 
anglickém jazyce a v matematice. 
Výstup je důležitý hlavně pro 
žáky, kteří by si měli vyzkoušet a 
zjistit, co všechno umí. Proto i 
naši páťáci zasedli k počítačům. 
Nejprve byli poučeni o tom, aby k 
testování přistupovali odpovědně 
a soustředěně, aby odpovědi 
nehádali, zadání si přečetli ně-
kolikrát, aby výsledky byly věro-
hodné. Začali jsme v úterý 22. 
května matematikou. Situaci nám 
ztížilo zahlcení serverové farmy, 
proto se nám nepodařilo odeslat 
jeden test. Tento problém byl však 
velmi rychle odstraněn a nám se 

Školství Školství

lala žákyně Lenka, která v testu z 
anglického jazyka neudělala jedi-
nou chybu a její práce byla 100% 

úspěšná.
Mgr. Petra Joslová

Statut. zástupkyně ŘŠ

Testování žáků 5. třídy

Počasí nám po celý týden oprav-
du přálo – i sluníčko nám jistě 
fandilo. Poslední den olympiády 
proběhlo slavnostní vyhlášení. 
Byly připraveny stupně vítězů, ne-
chyběla opět ani olympijská vlaj-
ka. Nejúspěšnější sportovci si od-
nesli medaili, diplom a odměnu. 
Sladkou odměnu dostali všichni 
zúčastnění sportovci. Olympiáda 
byla zakončena sportovním zvo-
láním všech sportovců „Hurá, hu-
rá, hurá.“

Alena Chocová, MŠ Žandov

V letošním roce již po třetí 
proběhla na naší školce atletická 
olympiáda, a to v týdnu od 21. do 
25. května. Děti celý týden 
sportovaly na místním fotbalo-
vém hřišti. V úvodu všichni spor-
tovci a rozhodčí složili pod olym-
pijskou vlajkou slib. Potom se již 
rozběhla jednotlivá sportovní 
klání. Soutěžilo se v několika vě-
kových kategoriích a samozřejmě 
děvčata a chlapci zvlášť. Olym-
piáda se skládala ze tří disciplín: 
skok z místa, běh a hod do dálky. 

Olympiáda 2012

jak svědomitě pro děti připravili 
barevné oblečení. Poděkování pat-
ří paní Vinšové, která dětem upek-
la a ozdobila velkého velikonoční-
ho beránka.

Jindrová Vlasta
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knihovnu, Obecní úřad a místní 
obchody. Všem rodičům děkujeme, 

BAREVNÝ TÝDEN
Již podruhé se Mateřs-

ká škola Stružnice zúčast-
nila mezinárodního sou-
těžního projektu s názvem 
„Evropa ve škole", který 
je organizován nepřetrži-
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nezbývalo než značně svižným kro-
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nám všem moc líbil, potěšil nás i 
zájem maminky Adélky Skrčené, 
která se našeho výletu také zú-
častnila. I když nás všechny bole-
lo celé tělo, určitě bychom šli zno-
vu. Byl to totiž dobrý trénink na 
školu v přírodě, na kterou se moc 
těšíme.  V letošním roce vyjíždíme 
poosmé a tentokráte budeme 
poznávat krásy v okolí Kořenova  
a Harrachova.

Mgr. Ivana Halamková, 
ZŠ Stružnice

Dne 7. května se naše škola 
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Autobusem jsme jeli do Horní Po-
lice, odkud jsme se vydali pěšky 
po zelené turistické značce smě-
rem k Velké Javorské přes Podlesí 
a Novosedlo. Před Velkou Javors-
kou jsme navštívili rozhlednu Stráž-
ný vrch. Z rozhledny jsme bohužel 
toho moc neviděli, neboť byla vel-
ká mlha. Po vyhlídce a svačině jsme 
se vrátili zpět na zelenou a došli 
až do vesnice. Vydali jsme se opět 
po zelené na Bobří vodopády. Na 
Bobřích vodopádech jsme si za-
hráli hru na „Medvěda Brtníka“ a 
opět jsme se nasvačili. Po krát-
kém odpočinku jsme vyšli smě-

Turistický výlet
Dne 30. dubna jsme se vydali 

poznávat  naši obec a upevňovat  
či získávat nové vědomosti, které 
jsme se naučili v hodinách prvou-
ky, přírodovědy či vlastivědy. Již 
dříve jsme navštívili hospodářství 
u Zákosteleckých a tentokráte jsme 
zavítali k Lojdům. Děti své teore-
tické poznatky o domácích zvířa-
tech  uplatňovaly přímo v praxi – 
čím se živí, jaké mají části těla, 
čím je pokryto tělo zvířat, jaký ma-
jí pro člověka užitek. 

Poté jsme navštívili firmu Bla-
žek a synové sro. Dozvěděli jsme 
se, že je to firma provozující auto-
dopravu s mezinárodní působnos-
tí. Paní Blažková nás provedla  
celým areálem a vysvětlila nám 
celý chod firmy. Pozorovali jsme 
mechaniky při opravě nákladního 
vozu, shlédli jsme mycí linku či kan-
celáře s dispečinkem, ale největ-
ším zážitkem byla prohlídka ka-
mionu. Se zatajeným dechem kaž-
dý vystoupal do kabiny, prohlédl 

si „spaní řidičů“, povrtěl se na se-
dačce a dokonce si hlasitě za-
troubil. 

Po krásné a velmi poučné návš-
těvě jsme se vydali do další ne-
daleké firmy H2 plast sro. I tam 
jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vého. Co se ve firmě vyrábí, jak se 
to vyrábí, co vše je k výrobě potře-
ba, že nejen vyrábí, ale také opra-
vuje např. lodě.

Poslední zastávkou byla místní 
knihovna, kde už na nás čekala 
paní Věra Jakešová. Děti se sez-
námily s provozem knihovny. Do-
zvěděly se, podle jakých pravidel 
se knihy třídí, které jsou vhodné 
pro děti a které zase pro dospělé. 
Děti si některé knihy prohlédly, 
začetly se a  v současné  době se 
již přihlásily a pravidelně ji navš-
těvují.

Mgr. Ivana Halamková,
ZŠ Stružnice

Poznávání naší obce 



Dne 30. dubna 2012 jsme na hřišti v Horní Polici za hojné účasti dětí, 
mládeže, rodičů, prarodiců, tetiček a strýčků, mužů a žen pálili 
čarodějnice. Počasí nám přálo, občerstvení bylo zajištěno a nálada 
perfektní. Snad tomu bude tak, nebo ještě lépe, i na Dětský den. 
Hezké další dny Vám přejí Fotbalisté Horní Police >>>
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Mořský karneval
malé rybičky mezi hromadou 
mořských korálů, zaháněla se pří-
šerná chobotnice pomocí míčků 
do ústraní, lovily se rybky na ry-
bářskou síť, plavalo se úžinou vy-
tvořenou z tatínků a maminek a k 
tomu všemu nám vyhrávala skvě-
lá muzika pod vedením mladých 
teenagerů (Š. Baloun, M. Hurtík, 
M. Hurtík- fotodokumentace). Zá-
roveň děkujeme všem dobrovol-
níkům, kteří se podíleli na pří-
pravách této akce. Těšíme se na 
příští rok!

Kultura Kultura

Dětský „mořský karneval“ se 
uskutečnil v měsíci únoru v Horní 
Polici, pro všechny příznivce dob-
ré nálady. K vidění tu byly mořské 
víly s kamarádkou vodnicí, které 
se po celou dobu pečlivě staraly o 
malé piráty, princezny, kuchaře, 
berušky, vodníky a další možné i 
nemožné postavičky z pohádek a 
večerníčků. Pro všechny, bez ohle-
du na věk, byly nachystány různé 
podvodní hrátky, které se za slad-
ké úplatky snažili splnit všichni 
do jednoho. Chytali se po slepu 

Historie

Zenkerové a valteřická škola

Andreas Zenker, coby bezdětný, k 
sobě do Moskvy. 

Andreas (Andrejevič) Zenker 
se narodil 9. května 1762 ve Val-
teřicích, zemřel 29. ledna 1833 v 
Moskvě, kde je také pochován. An-
dreas Zenker v roce 1780 vstou-
pil do služeb kamenickošenovské 
sklářské firmy Zahn a spol. v je-
jímž zastoupení se dostal jako 
obchodník s českým sklem nej-
dříve do Petrohradu a později do 
Moskvy.

Andreas  Zenker byl velmi schop-

Také ve Valteřicích (Walters-
dorf) se narodil jeden z mnoha 
slavných synů údolí Ploučnice (Pol-
zental). Byl jím Josef Zenker Rytíř 
řádu Franze Josefa I., dále nositel 
titulu "První obchodník Gildi" a 
čestný občan města Moskvy.

Narodil se roku 1785 ve Val-
teřicích v domě č.p. 35 jako pr-
vorozený ze sedmi dětí. Navštěvo-
val školu v Horní Polici, pomáhal 
na rolnické usedlosti svého otce a 
hrál ve venkovské kapele. V roce 
1802 jej povolal jeho strýc bankéř 

ným obchodníkem a s vkladem 
pouhých 724 rublů založil v roce 
1788 bankovní dům Zenker & 
spol. Tato banka postupně vyrost-
la na přední bankovní dům v Mosk-
vě a vzkvétala až do bolševické 
revoluce v roce 1917. Andreas 
Zenker byl povýšen do řádu Rytíře 
Svatého Stanislava. Nositelé toho-
to řádu měli za povinnost zacho-
vávat věrnost a poslušnost a za-
vazovali se také k charitativní 
činnosti a práci.  Andreas Zenker 
zemřel 29. ledna 1833 v Moskvě, 
kde je také pochován.

Josef Zenker byl svým strýcem 
vybrán jako pokračovatel nača-
tého díla. Nejdříve se mu dostalo 
výtečného vzdělání - dva roky se 
učil v Petrohradě jazykům a ob-
chodní nauce. Poté byl uveden do 

strýcova bankovního domu a v ro-
ce 1825 převzal od strýce vedení 
banky. Josef Zenker byl stejně 
úspěšný ve vedení banky, tak i ve 
svém mecenášství. Přispěl ke 
vzniku mnoha kulturních pamá-
tek v Moskvě, za což se mu do-
stalo ocenění čestný občan města 
Moskvy. Jedním takovým příkla-
dem je velký oltářní obraz, který 
Josef Zenker nechal namalovat v 
roce 1846 pro katolický chrám 
Nanebevzetí Panny Marie v Mosk-
vě. Obraz zobrazující Nanebevzetí 
Matky Boží namaloval Vilém 
Kandler (*28.2.1816 Chrastava  
†18.5.1896 Praha) jeden z nejžá-
danějších malířů své doby.

Protože věděl jak důležité v 
životě je vzdělání, rozhodl se Jo-
sef Zenker věnovat část ze svého Franz Josef Zenker

*10.2.1785 Valteřice   †14.2.1852 Drážďany
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Před pár desítkami let byste stáli na ostrově uprostřed Ploučnice 
a před 300 lety by vám za zády klapalo vodní kolo papírny

Poslední podoba žandovského mlýna, hospodářská budova 
vpravo existuje dodnes

Letecká mapa z roku 1954 s označením polohy bývalé 
dolnopolické papírny
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obyvatele obce. Na školní budově 
byla umístěna věžička se zvonem 
s vyobrazením Krista na kříži, 
Matka Boží a s nápisem W.F.Z - 
1791 - (Waltersdorf - Franz Zenker 
- 1791). Dlouhé roky zvon ozna-
moval všechny významné události 
ve Valteřicích - až do února 1942 
kdy byl z věžičky sejmut pro vá-
lečné potřeby německé armády. 

Při stavbě školy ve Valteřicích, 
bylo učiněno několik archeologic-
kých nálezů, které byly základem 
pro vznik rozsáhlé školní sbírky. 
Objeveny byly dva hromové ka-
meny, ale také nádoba obsahující 
mastný popel a další střepy hrubé 
struktury síly až 30 mm, dále se-
keromlat, nástroj vybroušený s 
křemičité břidlice. Josef Zenker 
financoval vybavení archeologic-
kého kabinetu a nakupoval pra-
staré předměty nalezené z údolí 
Ploučnice a blízkého okolí. Nechy-
běli zde také sbírky z Afriky a 
předměty indiánské kultury ze 
severní Ameriky. Pro hudební 
kabinet zakoupil hudební nástroje 
– dvě piana, violu, violoncello, 
housle, basu a 191 svazků not. 

Byla to jedinečná škola nejen v 
širokém kraji, ale svojí výbavou 
patřila ke špičce v celé monarchii. 
Josef Zenker byl za svojí šlechet-
nou činnost v roce 1850 vyzna-
menán, již zmiňovaným řádem 
Franze Josefa I. Tento řád byl po-
važován za předstupeň k pový-
šení do šlechtického stavu.

Za vše, co Josef Zenker vyko-
nal pro svou rodnou obec, mu 
vděční obyvatelé Valteřic, umístily 
na školu bronzovou desku s po-

děkováním vděčného obyvatelst-
va. 9. října 1904 mu valteřičtí po-
stavili pomník. Na podstavci ze 
žuly stál památník z labradoritu s 
bustou Zenkrovou s vytesaným ná-
pisem. "Josef Zenker 1785 - 1852. 
Unvergeslicht bleiben Dein Edel-
mut und Deine treue Heimatslie-
be" (Nezapomenuta zůstane tvo-
je šlechetnost a věrná láska k do-
movu).  Pomník stál jen do konce 
2. světové války. Po válce byl pom-
ník zničen a stejně dopadly i cen-
né sbírky Valteřické školy. 

Tento vzácný muž zemřel dne 
14. února 1852 nedaleko Dráž-
ďan, na své cestě do teplických 
lázní. V Drážďanech je pochován 
na starém katolickém hřbitově v 
nádherné hrobce s německým a 
ruským nápisem. Josef Zenker, 
přestože byl ženatý, nezanechal 
po sobě žádných potomků. Ke 
svým synovcům a kmotřencům z 

Novosedla (Neugrund) byl proto 
opravdu štědrý a přenechal jim 
své dědictví a vedení podniku.

Dalším v řadě nositelů tohoto 
slavného jména i vzácných vlast-
ností byl Josef Zenker z Podlesí, 
který se narodil 11. srpna 1821. I 
on byl velice prospěšný škole ve 
Valteřicích. Při rozšiřování horno-
polického hřbitova v roce 1869 za 
400 zlatých zakoupil pozemek a 
za dalších 400 zlatých zde nechal 
zbudovat středový litinový kříž na 
pískovcovém podstavci „Na pa-
měť synů vlasti zemřelých v dale-
ké cizině“. Josef Zenker zemřel 
dne 5. května 1870 při jedné ze 
svých cest do pruského Königs-
bergu (Kaliningrad) kde je také 
pochován.

Petr Fletcher a Roman Řezáč
www.struznice-jezve.cz

statná obec) dělí pravá strana 
řeky Ploučnice, je jasné, že mlýn 
vždy patřil k Žandovu. Papírna 
logicky musela tedy stát „až za 
řekou“. O žandovském mlýnu exis-
tují různé pověsti. Jedna z nich 
vypráví o „mlsné děvečce, která 
snědla vodníkovi štědrovečerní 
vdolky a za to byla potrestána. 
Když totiž chtěla přejít zamrzlý 
náhon, prolomil se s ní led a víc ji 
nikdo nespatřil. Ale ani vodníka, 
který se prý odstěhoval někam 
dolů po vodě k papírně… “. 

Zadíváte-li se na kresbu z mi-
nulého čísla, je tam „nějaký ost-
rov“. Určitě to nemůže být tedy 
ostrov dnešních rybářů, takže mu-
síme – v souladu s pověstí – dolů, 
až za dolnopolický most. V dnešní 
internetové době není problém 
najít staré mapy a pečlivě je 
prostudovat. Začněme na strán-
kách http://kontaminace.ce-
nia.cz/. Podíváme-li se na letec-
kou mapu z roku 1954, s údivem 
najdeme „obrovský“ ostrov na kon-
ci Dolní Police! Je až neuvěřitelné, 

Když jsem v minulém čísle Re-
gionálního zpravodaje pokládal 
otázku, kdeže to vlastně stávala 
papírna založená Petrem Ossen-
dorfem, netušil jsem, jak těžká 
otázka to bude. Neodpověděl nik-
do. Háček je, že to byla těžká otáz-
ka i pro mne. Přesto musím od-
krýt tajemství, které dosud znal 
snad jen Roman Řezáč.

V době, kdy jsem pokládal 
otázku, jsem znal pouze kresbu a 
tušil, že jejím vzorem mohlo být 
nějaké starší vyobrazení. A z his-
torických textů jsem věděl, že 
papírna „vznikla na místě starého 
nevýnosného domku“. 

Co ještě víme určitě? Papírna 
nikdy nestála na místě bývalého 
mlýna v Žandově. Ten žil více než 
600 let svou vlastní historií a 
nebýt poválečného odporu ke vše-
mu německému, existoval by do-
dnes. Jeho poslední zbytky dnes 
najdete u rybářů na ostrově, tam 
kde je slup na úhoře. A protože 
hranice Žandova a Dolní Police 
(až do roku 1949 to byla samo-

Kde v Dolní Polici tedy stávala papírna?
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jak se Ploučnice právě zde do-
kázala během pár desetiletí úplně 
proměnit. Stránky nám zároveň 
dovolují měnit „minulost v sou-
časnost“ včetně různého prolí-
nání (posuvníkem vpravo naho-
ře). Snadno tak zjistíme, že malý 
kousek začátku ostrova zůstal 
dodnes.

Ostrov jsme tedy nalezli, ale 
protože papírna zanikla někdy po 
roce 1760, musíme ještě hlouběji 
do minulosti. Zkusme stránky 
http://archivnimapy.cuzk.cz (sek-
ce Sbírka I), kde se můžeme na 
starých mapách skutečně „vyřá-
dit“. A na mapě z roku 1774 (ozna-
čena č. 033) najdeme u Dolní 
Police, na levém břehu řeky, nápis 
Papiermühl – tedy papírna. Ovšem 
moc nám to nepomohlo, detaily 
tam nejsou žádné.

Na adrese www.mapy.cz exis-
tuje detailní historická mapa, tzv. 
2. josefské mapování z let 
1836–1852. A hle, v detailu opět 
najdeme výrazný ostrov na konci 
obce. Zajímavá je také cesta na 
Šachov, která se  v těchto místech 
zvláštním způsobem ostře zatáčí, 
nevíme ale proč.

Když si do vyhledávače zadá-
me http://oldmaps.geolab.cz, ocit-
neme se asi v roce 1780. Tehdy se 
dokončilo tzv. 1. josefské mapo-
vání. Vojenští důstojníci už ale od 
roku 1764 jezdili krajinou na koni 
a od „oka“ tvořili mapu: první 
detailní a podrobnou. Přestože se 
mapa Žandovska prý příliš nepo-
vedla (třeba mapovací důstojník 

trávil více času v krčmě než v te-
rénu, kdoví), je pro nás nesmírně 
důležitá: zachytila totiž dolnopo-
lickou papírnu! Ten úplně posled-
ní obdélníček, v originále červený, 
je jediný dům stojící napravo od 
cesty a přímo u řeky, všechny 
ostatní domky jsou nalevo od 
cesty na Starý Šachov. Myslím si, 
že zcela určitě je to papírna, byť 
už asi chátrající a dosluhující. 
Pravda, ostrov by na mapě sice 
měl být mnohem dále od mostu, 
ale my už víme, že vše je tak 
trochu nepřesné. Lze konstatovat, 
že se jedná se o historicky první 
objev zakreslení dolnopolické 
papírny. Na mapě snadno obje-
víte i žandovský mlýn, to je to 
„ozubené kolečko“ u ostrova před 
mostem. 

Mapu z roku 1843 si necháme 
na úplný konec. Tzv. stabilní 
katastr nalezneme opět na 
stránkách http://archivnima-
py.cuzk.cz a když se Vám podaří 
proklikat až k Dolní Polici a udě-
lat si patřičný detail, všechny 
předchozí informace si potvrdíme. 
Navíc zjistíme, proč se cesta kdysi 
tak ostře stáčela do pravého úhlu. 
Mapa nám jasně říká: papírna 
stávala na parcele č. 108 (plocha 
hned u řeky s téměř pravoúhlým 
řešením), nestihla ani získat číslo 
popisné. Původní cesta respekto-
vala tento pozemek a teprve zá-
nik papírny dovolil cestu narov-
nat. Její naznačenou novou trasu 
na mapě dobře vidíme. Zároveň 
rozeznáme původní lánovou pluži-

nashromážděného kapitálu na stav-
bu školy ve své rodné obci Valte-
řice. Dne 25. května 1833 poslal 
psaní valteřickému rychtářovi, kde 
mu sděluje, že by chtěl postavit 
ve svém rodném místě školu, 
kterou bude sám financovat. Jak 
výstavbu, tak školní vybavení 
pomůckami i platy učitelům, pro 
které založil zvláštní fond. Obec 
by se podílela pouze na dopravě 
stavebního materiálu, proti čemuž 
rychtář ničehož nenamítal. 

Budovu projektoval okresní 
projektant Wenzel Gerzabek. 
Stavba byla započata v roce 1835 
a dokončena byla v roce 1838, 
kdy byla v květnu toho roku val-
teřická dvoutřídka slavnostně vy-
svěcena. Dle přání Josefa Zenkera 
byly ve škole vyučovány tyto 
předměty: psaní, počty, německý 
jazyk, náboženství, zeměpis, dě-
jepis, krasopis, latina, francouzský 
jazyk, hudba a úvod do sadařství. 
V roce 1847 byla škola rozšířena 
na trojtřídku a od roku 1850 již 
fungovala jako škola hlavní. Do 
školy chodili žáci z Novin a 
Stvolíneckých Petrovic. Například 
v roce 1919 navštěvovalo školu 
106 žáků z Valteřic a okolí. Na ná-
klady zřizovatele ve škole ordino-
val také školní lékař. Působily zde 
rodiče Karla Schreibera, jezvecké-
ho poštmistra. Otec dr. Josef 
Schreiber zde působil jako lékař a 
matka Stefanie jako učitelka. Byla 
zde zřízena školní zahrada se 
školkou ovocných stromků, dále 
zde zřídil knihovnu čítající několik 
tisíc svazků se studovnou, nejen 
pro žáky a učitele, ale také pro 



Před pár desítkami let byste stáli na ostrově uprostřed Ploučnice 
a před 300 lety by vám za zády klapalo vodní kolo papírny

Poslední podoba žandovského mlýna, hospodářská budova 
vpravo existuje dodnes

Letecká mapa z roku 1954 s označením polohy bývalé 
dolnopolické papírny
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obyvatele obce. Na školní budově 
byla umístěna věžička se zvonem 
s vyobrazením Krista na kříži, 
Matka Boží a s nápisem W.F.Z - 
1791 - (Waltersdorf - Franz Zenker 
- 1791). Dlouhé roky zvon ozna-
moval všechny významné události 
ve Valteřicích - až do února 1942 
kdy byl z věžičky sejmut pro vá-
lečné potřeby německé armády. 

Při stavbě školy ve Valteřicích, 
bylo učiněno několik archeologic-
kých nálezů, které byly základem 
pro vznik rozsáhlé školní sbírky. 
Objeveny byly dva hromové ka-
meny, ale také nádoba obsahující 
mastný popel a další střepy hrubé 
struktury síly až 30 mm, dále se-
keromlat, nástroj vybroušený s 
křemičité břidlice. Josef Zenker 
financoval vybavení archeologic-
kého kabinetu a nakupoval pra-
staré předměty nalezené z údolí 
Ploučnice a blízkého okolí. Nechy-
běli zde také sbírky z Afriky a 
předměty indiánské kultury ze 
severní Ameriky. Pro hudební 
kabinet zakoupil hudební nástroje 
– dvě piana, violu, violoncello, 
housle, basu a 191 svazků not. 

Byla to jedinečná škola nejen v 
širokém kraji, ale svojí výbavou 
patřila ke špičce v celé monarchii. 
Josef Zenker byl za svojí šlechet-
nou činnost v roce 1850 vyzna-
menán, již zmiňovaným řádem 
Franze Josefa I. Tento řád byl po-
važován za předstupeň k pový-
šení do šlechtického stavu.

Za vše, co Josef Zenker vyko-
nal pro svou rodnou obec, mu 
vděční obyvatelé Valteřic, umístily 
na školu bronzovou desku s po-

děkováním vděčného obyvatelst-
va. 9. října 1904 mu valteřičtí po-
stavili pomník. Na podstavci ze 
žuly stál památník z labradoritu s 
bustou Zenkrovou s vytesaným ná-
pisem. "Josef Zenker 1785 - 1852. 
Unvergeslicht bleiben Dein Edel-
mut und Deine treue Heimatslie-
be" (Nezapomenuta zůstane tvo-
je šlechetnost a věrná láska k do-
movu).  Pomník stál jen do konce 
2. světové války. Po válce byl pom-
ník zničen a stejně dopadly i cen-
né sbírky Valteřické školy. 

Tento vzácný muž zemřel dne 
14. února 1852 nedaleko Dráž-
ďan, na své cestě do teplických 
lázní. V Drážďanech je pochován 
na starém katolickém hřbitově v 
nádherné hrobce s německým a 
ruským nápisem. Josef Zenker, 
přestože byl ženatý, nezanechal 
po sobě žádných potomků. Ke 
svým synovcům a kmotřencům z 

Novosedla (Neugrund) byl proto 
opravdu štědrý a přenechal jim 
své dědictví a vedení podniku.

Dalším v řadě nositelů tohoto 
slavného jména i vzácných vlast-
ností byl Josef Zenker z Podlesí, 
který se narodil 11. srpna 1821. I 
on byl velice prospěšný škole ve 
Valteřicích. Při rozšiřování horno-
polického hřbitova v roce 1869 za 
400 zlatých zakoupil pozemek a 
za dalších 400 zlatých zde nechal 
zbudovat středový litinový kříž na 
pískovcovém podstavci „Na pa-
měť synů vlasti zemřelých v dale-
ké cizině“. Josef Zenker zemřel 
dne 5. května 1870 při jedné ze 
svých cest do pruského Königs-
bergu (Kaliningrad) kde je také 
pochován.

Petr Fletcher a Roman Řezáč
www.struznice-jezve.cz

statná obec) dělí pravá strana 
řeky Ploučnice, je jasné, že mlýn 
vždy patřil k Žandovu. Papírna 
logicky musela tedy stát „až za 
řekou“. O žandovském mlýnu exis-
tují různé pověsti. Jedna z nich 
vypráví o „mlsné děvečce, která 
snědla vodníkovi štědrovečerní 
vdolky a za to byla potrestána. 
Když totiž chtěla přejít zamrzlý 
náhon, prolomil se s ní led a víc ji 
nikdo nespatřil. Ale ani vodníka, 
který se prý odstěhoval někam 
dolů po vodě k papírně… “. 

Zadíváte-li se na kresbu z mi-
nulého čísla, je tam „nějaký ost-
rov“. Určitě to nemůže být tedy 
ostrov dnešních rybářů, takže mu-
síme – v souladu s pověstí – dolů, 
až za dolnopolický most. V dnešní 
internetové době není problém 
najít staré mapy a pečlivě je 
prostudovat. Začněme na strán-
kách http://kontaminace.ce-
nia.cz/. Podíváme-li se na letec-
kou mapu z roku 1954, s údivem 
najdeme „obrovský“ ostrov na kon-
ci Dolní Police! Je až neuvěřitelné, 

Když jsem v minulém čísle Re-
gionálního zpravodaje pokládal 
otázku, kdeže to vlastně stávala 
papírna založená Petrem Ossen-
dorfem, netušil jsem, jak těžká 
otázka to bude. Neodpověděl nik-
do. Háček je, že to byla těžká otáz-
ka i pro mne. Přesto musím od-
krýt tajemství, které dosud znal 
snad jen Roman Řezáč.

V době, kdy jsem pokládal 
otázku, jsem znal pouze kresbu a 
tušil, že jejím vzorem mohlo být 
nějaké starší vyobrazení. A z his-
torických textů jsem věděl, že 
papírna „vznikla na místě starého 
nevýnosného domku“. 

Co ještě víme určitě? Papírna 
nikdy nestála na místě bývalého 
mlýna v Žandově. Ten žil více než 
600 let svou vlastní historií a 
nebýt poválečného odporu ke vše-
mu německému, existoval by do-
dnes. Jeho poslední zbytky dnes 
najdete u rybářů na ostrově, tam 
kde je slup na úhoře. A protože 
hranice Žandova a Dolní Police 
(až do roku 1949 to byla samo-

Kde v Dolní Polici tedy stávala papírna?
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jak se Ploučnice právě zde do-
kázala během pár desetiletí úplně 
proměnit. Stránky nám zároveň 
dovolují měnit „minulost v sou-
časnost“ včetně různého prolí-
nání (posuvníkem vpravo naho-
ře). Snadno tak zjistíme, že malý 
kousek začátku ostrova zůstal 
dodnes.

Ostrov jsme tedy nalezli, ale 
protože papírna zanikla někdy po 
roce 1760, musíme ještě hlouběji 
do minulosti. Zkusme stránky 
http://archivnimapy.cuzk.cz (sek-
ce Sbírka I), kde se můžeme na 
starých mapách skutečně „vyřá-
dit“. A na mapě z roku 1774 (ozna-
čena č. 033) najdeme u Dolní 
Police, na levém břehu řeky, nápis 
Papiermühl – tedy papírna. Ovšem 
moc nám to nepomohlo, detaily 
tam nejsou žádné.

Na adrese www.mapy.cz exis-
tuje detailní historická mapa, tzv. 
2. josefské mapování z let 
1836–1852. A hle, v detailu opět 
najdeme výrazný ostrov na konci 
obce. Zajímavá je také cesta na 
Šachov, která se  v těchto místech 
zvláštním způsobem ostře zatáčí, 
nevíme ale proč.

Když si do vyhledávače zadá-
me http://oldmaps.geolab.cz, ocit-
neme se asi v roce 1780. Tehdy se 
dokončilo tzv. 1. josefské mapo-
vání. Vojenští důstojníci už ale od 
roku 1764 jezdili krajinou na koni 
a od „oka“ tvořili mapu: první 
detailní a podrobnou. Přestože se 
mapa Žandovska prý příliš nepo-
vedla (třeba mapovací důstojník 

trávil více času v krčmě než v te-
rénu, kdoví), je pro nás nesmírně 
důležitá: zachytila totiž dolnopo-
lickou papírnu! Ten úplně posled-
ní obdélníček, v originále červený, 
je jediný dům stojící napravo od 
cesty a přímo u řeky, všechny 
ostatní domky jsou nalevo od 
cesty na Starý Šachov. Myslím si, 
že zcela určitě je to papírna, byť 
už asi chátrající a dosluhující. 
Pravda, ostrov by na mapě sice 
měl být mnohem dále od mostu, 
ale my už víme, že vše je tak 
trochu nepřesné. Lze konstatovat, 
že se jedná se o historicky první 
objev zakreslení dolnopolické 
papírny. Na mapě snadno obje-
víte i žandovský mlýn, to je to 
„ozubené kolečko“ u ostrova před 
mostem. 

Mapu z roku 1843 si necháme 
na úplný konec. Tzv. stabilní 
katastr nalezneme opět na 
stránkách http://archivnima-
py.cuzk.cz a když se Vám podaří 
proklikat až k Dolní Polici a udě-
lat si patřičný detail, všechny 
předchozí informace si potvrdíme. 
Navíc zjistíme, proč se cesta kdysi 
tak ostře stáčela do pravého úhlu. 
Mapa nám jasně říká: papírna 
stávala na parcele č. 108 (plocha 
hned u řeky s téměř pravoúhlým 
řešením), nestihla ani získat číslo 
popisné. Původní cesta respekto-
vala tento pozemek a teprve zá-
nik papírny dovolil cestu narov-
nat. Její naznačenou novou trasu 
na mapě dobře vidíme. Zároveň 
rozeznáme původní lánovou pluži-

nashromážděného kapitálu na stav-
bu školy ve své rodné obci Valte-
řice. Dne 25. května 1833 poslal 
psaní valteřickému rychtářovi, kde 
mu sděluje, že by chtěl postavit 
ve svém rodném místě školu, 
kterou bude sám financovat. Jak 
výstavbu, tak školní vybavení 
pomůckami i platy učitelům, pro 
které založil zvláštní fond. Obec 
by se podílela pouze na dopravě 
stavebního materiálu, proti čemuž 
rychtář ničehož nenamítal. 

Budovu projektoval okresní 
projektant Wenzel Gerzabek. 
Stavba byla započata v roce 1835 
a dokončena byla v roce 1838, 
kdy byla v květnu toho roku val-
teřická dvoutřídka slavnostně vy-
svěcena. Dle přání Josefa Zenkera 
byly ve škole vyučovány tyto 
předměty: psaní, počty, německý 
jazyk, náboženství, zeměpis, dě-
jepis, krasopis, latina, francouzský 
jazyk, hudba a úvod do sadařství. 
V roce 1847 byla škola rozšířena 
na trojtřídku a od roku 1850 již 
fungovala jako škola hlavní. Do 
školy chodili žáci z Novin a 
Stvolíneckých Petrovic. Například 
v roce 1919 navštěvovalo školu 
106 žáků z Valteřic a okolí. Na ná-
klady zřizovatele ve škole ordino-
val také školní lékař. Působily zde 
rodiče Karla Schreibera, jezvecké-
ho poštmistra. Otec dr. Josef 
Schreiber zde působil jako lékař a 
matka Stefanie jako učitelka. Byla 
zde zřízena školní zahrada se 
školkou ovocných stromků, dále 
zde zřídil knihovnu čítající několik 
tisíc svazků se studovnou, nejen 
pro žáky a učitele, ale také pro 



-16- -17-2/2012 2/2012Historie Usnesení

nu, stoupající od řeky do kopců. 
Když jsem vyzbrojen těmito 

„znalostmi“ potkal Romana a sez-
námil ho se svými zjištěními, vše 
„do puntíku“ potvrdil a ještě při-
dal historku o papírníkovi Ossen-
dorfovi. Ten večer v Hospůdce u 
kostele tak pro mě definitivně 
skončila jedna malá záhada…

Resumé: papírna stávala na 
samém konci Dolní Police směrem 
na Starý Šachov, hned u řeky, kde 
je dnes dlouhá táhlá zatáčka. 
Naproti je obrovská betonová 
stavba, dezurbanizující toto kdysi 

živé místo. Cesta v těchto místech 
bývala ostře zahnutá, protože 
respektovala původní „stavební“ 
pozemek papírny. Ta zcela určitě 
vznikla na místě starého domku, 
kde nejdéle od poloviny 13. 
století končila obec „Police dolní“ 
a poslední lán, sloužící k obživě 
obyvatel, stoupal vzhůru k vrchu 
Stříbrňáku. Po papírně dnes není 
ani stopa, povodně a staletí 
dokonaly své.

Ivan Bílek, ŽANDOV

Letecký detail ze současnosti

Historická mapa z let 1836–1852, tehdy ještě cesta na Starý Šachov 
klikatě míjela bývalý pozemek papírny, ostrov na Ploučnici chybí

Historická mapa z doby okolo roku 1780 s označenou existující 
papírnou, reálné poměry jsou hodně zkreslené

Mapa stabilního katastru z roku 1843 s dobře znatelnou parcelou 
bývalé papírny

Mapa z roku 1774 s popisem „Papiermühl“ na levém břehu Ploučnice

Usnesení

HORNÍ POLICE

Na svém 14. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 30. března 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
16/2012Smlouvu o spolupráci při za-

jištění dopravní obslužnosti Li-
bereckého kraje pro rok 2012-
OLP/3189/2011,

17/2012pronájem nebytových prostorů 
v zámku panu Rácovi, dle před-
ložené smlouvy,

18/2012pronájem restaurace Na Kovár-
ně paní Ungrové, dle předlo-
žené smlouvy s dohodnutý-
mi úpravami za částku 4000,- 
Kč/měsíc,

19/2012finanční příspěvek TJ Sokol ve 
výši 15 000,- Kč na provoz spo-

jený s činností organizace,
20/2012Zprávu o výsledku hospodaření 

obce Horní Police za rok 2011 
se souhlasem bez výhrad,

22/2012a) nová kritéria pro přijímání 
dětí do MŠ Horní Police, dle 
předloženého znění, b) finanční 
příspěvek pro MŠ ve výši 
4000,- Kč na dopravu na školu 
v přírodě,

22/2012vypsání konkurzu na místo 
ředitele Mateřské školy s nás-
tupem od 1. 8. 2012,

23/2012výpověď firmy Agrome a Farmy 
Ploučnice z prostorů v zámku (kan-
celáře) dohodou k 31.3.2012,

24/2012záměr pronájmu prostorů v zám-
ku, bývalých kanceláří firmy Ag-
rome a Farmy Ploučnice za 

2 2cenu 300,- Kč/m/rok – 108 m,
25/2012záměr prodeje části pozemku 

2p.č. 127/1 cca 120 m za cenu 
220,- Kč/m,

26/2012opravu a posun plotu (u scho-
dů ke kostelu) mezi vlastníky 
Obec H. Police a Rochelt, 
opravu uhradí p. Rochelt,

27/2012záměr pronájmu areálu koupa-
liště od 1.5. do 30.9.2012  za 
10 000,- Kč,

28/2012účast obce na dotačním projek-
tu LK-G17 – Program obnovy 
venkova, a vyčlenění finanční-
ch prostředků na vlastní podíl 
žadatele,

Bylo informováno:
-o podepsané smlouvě s firmou, která 

bude provádět účetnictví na obci,
-o podmínkách veřejné služby od Úřa-

du práce,
-o úklidu komunikací v obci KSSLK a 

nutných opravách obecních komu-
nikací,

-o opravách na obecním majetku – 
DPS – schody, okapy,

-o kontrole z FÚ,
-o exekuci na pozemku p.č. 755/4, 

tento pozemek prodala obec p. Da-
vidovi na výstavbu RD,

-o umístění velkokapacitních kontej-
nerů a svozu nebezpečného odpadu 
dle vyvěšeného rozpisu,

-o úpravě nájemní smlouvy mezi obcí 
a rybářským klubem z důvodu změny 
názvu klubu,

-o možnosti instalace protipovodňo-
vého a varovného systému, schůzce 
zástupců okolních obcí a zástupců 
firmy, o možnosti získání dotací na 
zmiňovaný systém,

-o finančních prostředcích z výherních 
automatů a sázek, které budou 
připsány na účet obce na sport a 
kulturu cca 24.000,- Kč,

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 15. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
7. 5. 2012 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zas-
tupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Závěrečný účet města Žandov za rok 

2011 včetně Zprávy o výsledku přez-
koumání hospodaření města Žandov 
za rok 2011, s celoročním hospoda-
řením bez výhrad.

c)Inventarizační zápis o provedené in-
ventarizaci majetku města a obou PO.

d)Přehled čerpání rozpočtu města za ob-
dobí 1. - 3./2012.

e)Rozpočtové opatření č. 2/2012.
f)Odprodej části p.p.č. 1179/1 a části 

p.p.č. 1186/4 v k.ú. Žandov u Č. Lípy  
2KSS Libereckého kraje za 100,- Kč/m 

dle skutečného zaměření po dokon-
čení stavby rekonstrukce mostu přes 
Bukovinský potok.

2g)Odprodej p.p.č. 599 o vým. 861 m 
v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. V. Černému 

2za 15,- Kč/m.
2h)Odprodej p.p.č. 348 o vým. 3742 m 

v k.ú. Valteřice u Žandova manž. 
2Kondášovým za 25,- Kč/m.

i)Odprodej garáže a p.p.č. 99/1 o  vým. 
2 230 m a p.p.č. 99/2 o vým. 1 m v k.ú. 

Žandov u Č. Lípy  manž. Kadlecovým 
a manž. Lindrovým za 66.200,- Kč.

2j)Odprodej p.p.č. 297 o vým. 49 m 
v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. Milanu 
Huňáčkovi za 2.500,- Kč.

k)Odprodej části p.p.č. 984/1 a části 
p.p.č.988/3 v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. 

2Zb. Polákovi za 35,- Kč/m s oddě-

lením pozemku na své náklady.
2l)Odprodej p.p.č. 645/2 o vým. 122 m 

v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. B.Klimešovi 
2za 30,- Kč/m.

m)Zprávu o veřejnosprávní kontrole 
obou škol ZŠ a ZUŠ.

n)Příspěvek ve výši 7.000,- Kč na 
soustředění děti v aerobiku.

o)Příspěvek ve výši 7.000,- Kč Farní 
charitě v České Lípě

p)Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na 
Radečské slavnosti dne 23. 6. 2012.

q)Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na 
Lužický motoráček.

r)Jmenuje pana Václava Trégra členem 
Kontrolního výboru.

s)Delegování starosty pana Zbyňka 
Poláka na jednání Valné hromady 
SVS dne 7. 6. 2012 v Ústí nad Labem.

t)Pořízení  leteckého snímku Žandova 
od fy JAS AIR Hosín za 8.900,- Kč bez 

DPH.
u)Odložení žádosti fy SICCO Kolín o 

odkoupení areálu koupaliště Slunce.
v)Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na PD 

kanalizační přípojky pí. S. Krchové.
w)Pokračování v revitalizaci rybníčků ve 

Velké Javorské a uvolnění 200.000,- 
Kč na projektovou dokumentaci 
z rozpočtu města.

2.N e s c h v a l u j e
Odprodej podílu ve výši ¾ p.p.č. 366 
v k.ú. Valteřice u Žandova.

3.B e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 15. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 27. dubna 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
29/2012finanční příspěvek ve výši 500,-

Kč na projekt Lužický motorá-
ček 2012, 

30/2012pronájem areálu koupaliště na le-
tošní sezónu p. Janu Kubišovi,

32/2012delegovalo starostu, jako hosta 
místostarostku na valnou hro-
madu SVS a.s.,

32/2012Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012 - zrušení provozování 
výherních hracích přístrojů,

Vzalo na vědomí:
-návrh bytové a sociální komise na 

zvýšení nájmu v obecních bytech,
-a ztotožňuje se s názorem bývalého 

ZO, které odsouhlasilo svým rozhod-
nutím převod komunikace na Podlesí 
do vlastnictví obce v případě její 
kompletní opravy KSS LK

Bylo informováno:
-o jednání s vedením SČVaKu pře-

platku obce do r. 2010 za odvod sráž-
kové vody ze ZŠ,

-o jednání starosty s GŘ ČD o úhradě 
poškozené komunikace před nádra-
žím v H. Polici autobusy náhradní 
autobusové dopravy

-o opravě mostu ve Stoupně,
-o výměně oken v ZŠ a nutnosti reno-

vace sociálek a WC v ZŠ,
-o úklidu v obci a výzvě starosty k ob-

čanům, aby úklidem na svých za-
hradách a okolí zlepšili vzhled obce,

-o vyčištění komunikace II. a III. třídy, 
dalších nutných opravách těchto 
silnic, o přípravě opravy komunikace 
od zámku k viaduktu, od května bu-
de svoz TKO jednou za 14. dní - liché 
týdny vždy v pátek

-o prořezávce v okolí MK na Radeč,

-o finanční kontrole dotací - volby 
2008, 2009, 2010, Czech POINT, Pod-
laha tělocvičny v ZŠ Horní Police, vý-
sledek kontroly, starosta požádal 
finanční a kontrolní výbor o prověře-
ní hospodaření obce za období 
2007-2010,

-o žádosti obce v KB o úvěr 600 tisíc 
korun na PD ke SP na kanalizaci 
v Horní Polici,

-o zakoupení stolů a židlí do restau-
race Na Kovárně,

-o opravách v DPS,
-o bezúplatném získání parcely p.č. 

638 za zámkem, od ÚZSVM

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 16. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 19. května 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
33/2012návrh sociální a bytové komise 

na zvýšení nájemného v obec-
ních bytech s účinností od 1. 
srpna 2012, nájemné se zvy-
šuje takto: I. kategorie 35,- Kč/ 

2 2m, II. kategorie 32,- Kč/ m, III. 

2kategorie 27,- Kč/m, IV. ka-
2tegorie 20,- Kč/m,

34/2012účast obce na projektu z Gran-
tového fondu GF 20,

35/2012smlouvu o bezúplatném pře-
vodu nemovitosti č. UCL/5061/ 
11/BÚP-141/ÚE/12/Ja – poze-
mek p.č. 638

Vzalo na vědomí:
-ZO souhlasí s tím, aby byl vyžadován 

od zaměstnanců obce starajících se o 
údržbu budov a veřejných prostranst-
ví podrobný rozpis a hodinový čas 
prací uváděných v pracovním výkaze. 

Toto se také týká příslušných zaměst-
nanců příspěvkových organizací zří-
zených obcí Horní Police,

Bylo informováno:
--v sobotu 26. 5. od 9 hodin proběhne 

sběr železného šrotu,
-o vyčištění koupaliště a filtrů,
-v pátek 25. 5. pořádá obec zájezd do 

divadla,
-Obec obdržela dotaci od Libereckého 

kraje na Třešňovou pouť 10 tisíc Kč.
-o připravované pracovní schůzce, kde 

se budou projednávat podrobnosti o 

konání a přípravě pouti,
-o stavu účtu k 18. 5.2012 – 729 134,-Kč,
-o čerpání úvěru od KB ve výši 600 

tisíc korun, těmito financemi obec 
uhradila fakturu na projektovou do-
kumentaci ke stavebnímu povolení 
na kanalizaci v obci, 

-o vyspravení příjezdové kom. k DPS,
-KSSLK bude opravovat příjezdovou 

komunikaci ke škole k viaduktu až ve 
druhé polovině roku, jelikož nemají 
stále vyčleněny finanční prostředky,

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

STRUŽNICE
Usnesení 14. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 29. března 2012

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Bla-
žek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Mi-
lan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneide-
rová Alena, Soukup Vítězslav, Švejcha 
Viktor, Nepřítomní zastupitelé: 0

Zastupitelstvo obce na svém 14. za-
sedání konaném dne 29. bězna 2012 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.Schvaluje program 14. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2012-14-1)

2.Bere na vědomí informaci pana 

Hakla. (číslo usnesení 2012-14-2)
3.Bere na vědomí informaci místosta-

rostky o plnění usnesení 12. a 13. zas-
tupitelstva obce. (číslo usnesení 
2012-14-3)

4.Bere na vědomí informaci předsedy vý-
boru pro dopravu a bezpečnost o čin-
nosti výborů za uplynulé období. (čís-
lo usnesení 2012-14-4)

5.Odkládá schválení záměru pronájmu 
pozemků p. č. 75 a 76 v k. ú. Jezvé. 
(číslo usnesení 2012-14-5)

6.Schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 102/3 v k. ú. Stráž u České Lípy. 
(číslo usnesení 2012-14-6)

7.Odkládá schválení záměru pronájmu 

pozemků p. č. 120/7, 120/8 a 185 
v k. ú. Stráž u České Lípy do doby 
schválení nového územního plánu. 
(číslo usnesení 2012-14-7)

8.Bere na vědomí informaci o vystave-
ní a veřejném projednávání návrhu 
územního plánu Stružnice. (číslo us-
nesení 2012-14-8)

9. Bere na vědomí informace o 
vymáhaných pohledávkách. (číslo 
usnesení 2012-14-9)

10.Schvaluje použití hospodářského 
výsledku ZŠ Stružnice za rok 2011 ve 
výši 37.432,45 Kč takto: 10.000,- Kč 
do rezervního fondu školy, 10.000,- 
do fondu odměn. Zbylá částka ve vý-

ši 17.432,45 Kč bude převedena zpět 
do rozpočtu obce. (číslo usnesení 2012-
14-10)

11.Schvaluje použití hospodářského vý-
sledku MŠ Stružnice za rok 2011 ve vý-
ši 36.248,73 Kč takto: 20.000,- Kč do 
rezervního fondu školy, zbylá částka 
ve výši 16.248,73 Kč bude převedena 
zpět do rozpočtu obce. (číslo usne-
sení 2012-14-11)

12.Schvaluje na žádost ředitelky školy 
vyřazení nefunkčního majetku ZŠ 
Stružnice dle návrhu z inventur 2011. 
(číslo usnesení 2012-14-12)

13.Bere na vědomí informaci o výsledku 
kontroly hospodaření obce. (číslo us-
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nu, stoupající od řeky do kopců. 
Když jsem vyzbrojen těmito 

„znalostmi“ potkal Romana a sez-
námil ho se svými zjištěními, vše 
„do puntíku“ potvrdil a ještě při-
dal historku o papírníkovi Ossen-
dorfovi. Ten večer v Hospůdce u 
kostele tak pro mě definitivně 
skončila jedna malá záhada…

Resumé: papírna stávala na 
samém konci Dolní Police směrem 
na Starý Šachov, hned u řeky, kde 
je dnes dlouhá táhlá zatáčka. 
Naproti je obrovská betonová 
stavba, dezurbanizující toto kdysi 

živé místo. Cesta v těchto místech 
bývala ostře zahnutá, protože 
respektovala původní „stavební“ 
pozemek papírny. Ta zcela určitě 
vznikla na místě starého domku, 
kde nejdéle od poloviny 13. 
století končila obec „Police dolní“ 
a poslední lán, sloužící k obživě 
obyvatel, stoupal vzhůru k vrchu 
Stříbrňáku. Po papírně dnes není 
ani stopa, povodně a staletí 
dokonaly své.

Ivan Bílek, ŽANDOV

Letecký detail ze současnosti

Historická mapa z let 1836–1852, tehdy ještě cesta na Starý Šachov 
klikatě míjela bývalý pozemek papírny, ostrov na Ploučnici chybí

Historická mapa z doby okolo roku 1780 s označenou existující 
papírnou, reálné poměry jsou hodně zkreslené

Mapa stabilního katastru z roku 1843 s dobře znatelnou parcelou 
bývalé papírny

Mapa z roku 1774 s popisem „Papiermühl“ na levém břehu Ploučnice

Usnesení

HORNÍ POLICE

Na svém 14. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 30. března 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
16/2012Smlouvu o spolupráci při za-

jištění dopravní obslužnosti Li-
bereckého kraje pro rok 2012-
OLP/3189/2011,

17/2012pronájem nebytových prostorů 
v zámku panu Rácovi, dle před-
ložené smlouvy,

18/2012pronájem restaurace Na Kovár-
ně paní Ungrové, dle předlo-
žené smlouvy s dohodnutý-
mi úpravami za částku 4000,- 
Kč/měsíc,

19/2012finanční příspěvek TJ Sokol ve 
výši 15 000,- Kč na provoz spo-

jený s činností organizace,
20/2012Zprávu o výsledku hospodaření 

obce Horní Police za rok 2011 
se souhlasem bez výhrad,

22/2012a) nová kritéria pro přijímání 
dětí do MŠ Horní Police, dle 
předloženého znění, b) finanční 
příspěvek pro MŠ ve výši 
4000,- Kč na dopravu na školu 
v přírodě,

22/2012vypsání konkurzu na místo 
ředitele Mateřské školy s nás-
tupem od 1. 8. 2012,

23/2012výpověď firmy Agrome a Farmy 
Ploučnice z prostorů v zámku (kan-
celáře) dohodou k 31.3.2012,

24/2012záměr pronájmu prostorů v zám-
ku, bývalých kanceláří firmy Ag-
rome a Farmy Ploučnice za 

2 2cenu 300,- Kč/m/rok – 108 m,
25/2012záměr prodeje části pozemku 

2p.č. 127/1 cca 120 m za cenu 
220,- Kč/m,

26/2012opravu a posun plotu (u scho-
dů ke kostelu) mezi vlastníky 
Obec H. Police a Rochelt, 
opravu uhradí p. Rochelt,

27/2012záměr pronájmu areálu koupa-
liště od 1.5. do 30.9.2012  za 
10 000,- Kč,

28/2012účast obce na dotačním projek-
tu LK-G17 – Program obnovy 
venkova, a vyčlenění finanční-
ch prostředků na vlastní podíl 
žadatele,

Bylo informováno:
-o podepsané smlouvě s firmou, která 

bude provádět účetnictví na obci,
-o podmínkách veřejné služby od Úřa-

du práce,
-o úklidu komunikací v obci KSSLK a 

nutných opravách obecních komu-
nikací,

-o opravách na obecním majetku – 
DPS – schody, okapy,

-o kontrole z FÚ,
-o exekuci na pozemku p.č. 755/4, 

tento pozemek prodala obec p. Da-
vidovi na výstavbu RD,

-o umístění velkokapacitních kontej-
nerů a svozu nebezpečného odpadu 
dle vyvěšeného rozpisu,

-o úpravě nájemní smlouvy mezi obcí 
a rybářským klubem z důvodu změny 
názvu klubu,

-o možnosti instalace protipovodňo-
vého a varovného systému, schůzce 
zástupců okolních obcí a zástupců 
firmy, o možnosti získání dotací na 
zmiňovaný systém,

-o finančních prostředcích z výherních 
automatů a sázek, které budou 
připsány na účet obce na sport a 
kulturu cca 24.000,- Kč,

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

MĚSTO ŽANDOV

Usnesení z 15. jednání Zastupitelst-
va města Žandova, které se konalo dne 
7. 5. 2012 od 18. hodin v zasedací míst-
nosti Městského úřadu v Žandově. Zas-
tupitelstvo města projednalo a

1.S c h v a l u j e
a)Návrhovou komisi, ověřovatele zápi-

su a návrh programu jednání.
b)Závěrečný účet města Žandov za rok 

2011 včetně Zprávy o výsledku přez-
koumání hospodaření města Žandov 
za rok 2011, s celoročním hospoda-
řením bez výhrad.

c)Inventarizační zápis o provedené in-
ventarizaci majetku města a obou PO.

d)Přehled čerpání rozpočtu města za ob-
dobí 1. - 3./2012.

e)Rozpočtové opatření č. 2/2012.
f)Odprodej části p.p.č. 1179/1 a části 

p.p.č. 1186/4 v k.ú. Žandov u Č. Lípy  
2KSS Libereckého kraje za 100,- Kč/m 

dle skutečného zaměření po dokon-
čení stavby rekonstrukce mostu přes 
Bukovinský potok.

2g)Odprodej p.p.č. 599 o vým. 861 m 
v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. V. Černému 

2za 15,- Kč/m.
2h)Odprodej p.p.č. 348 o vým. 3742 m 

v k.ú. Valteřice u Žandova manž. 
2Kondášovým za 25,- Kč/m.

i)Odprodej garáže a p.p.č. 99/1 o  vým. 
2 230 m a p.p.č. 99/2 o vým. 1 m v k.ú. 

Žandov u Č. Lípy  manž. Kadlecovým 
a manž. Lindrovým za 66.200,- Kč.

2j)Odprodej p.p.č. 297 o vým. 49 m 
v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. Milanu 
Huňáčkovi za 2.500,- Kč.

k)Odprodej části p.p.č. 984/1 a části 
p.p.č.988/3 v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. 

2Zb. Polákovi za 35,- Kč/m s oddě-

lením pozemku na své náklady.
2l)Odprodej p.p.č. 645/2 o vým. 122 m 

v k.ú. Žandov u Č. Lípy p. B.Klimešovi 
2za 30,- Kč/m.

m)Zprávu o veřejnosprávní kontrole 
obou škol ZŠ a ZUŠ.

n)Příspěvek ve výši 7.000,- Kč na 
soustředění děti v aerobiku.

o)Příspěvek ve výši 7.000,- Kč Farní 
charitě v České Lípě

p)Příspěvek ve výši 15.000,- Kč na 
Radečské slavnosti dne 23. 6. 2012.

q)Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na 
Lužický motoráček.

r)Jmenuje pana Václava Trégra členem 
Kontrolního výboru.

s)Delegování starosty pana Zbyňka 
Poláka na jednání Valné hromady 
SVS dne 7. 6. 2012 v Ústí nad Labem.

t)Pořízení  leteckého snímku Žandova 
od fy JAS AIR Hosín za 8.900,- Kč bez 

DPH.
u)Odložení žádosti fy SICCO Kolín o 

odkoupení areálu koupaliště Slunce.
v)Příspěvek ve výši 2.500,- Kč na PD 

kanalizační přípojky pí. S. Krchové.
w)Pokračování v revitalizaci rybníčků ve 

Velké Javorské a uvolnění 200.000,- 
Kč na projektovou dokumentaci 
z rozpočtu města.

2.N e s c h v a l u j e
Odprodej podílu ve výši ¾ p.p.č. 366 
v k.ú. Valteřice u Žandova.

3.B e r e  n a  v ě d o m í
Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň - místostarosta 
Zbyněk Polák - starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 15. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 27. dubna 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
29/2012finanční příspěvek ve výši 500,-

Kč na projekt Lužický motorá-
ček 2012, 

30/2012pronájem areálu koupaliště na le-
tošní sezónu p. Janu Kubišovi,

32/2012delegovalo starostu, jako hosta 
místostarostku na valnou hro-
madu SVS a.s.,

32/2012Obecně závaznou vyhlášku č. 
2/2012 - zrušení provozování 
výherních hracích přístrojů,

Vzalo na vědomí:
-návrh bytové a sociální komise na 

zvýšení nájmu v obecních bytech,
-a ztotožňuje se s názorem bývalého 

ZO, které odsouhlasilo svým rozhod-
nutím převod komunikace na Podlesí 
do vlastnictví obce v případě její 
kompletní opravy KSS LK

Bylo informováno:
-o jednání s vedením SČVaKu pře-

platku obce do r. 2010 za odvod sráž-
kové vody ze ZŠ,

-o jednání starosty s GŘ ČD o úhradě 
poškozené komunikace před nádra-
žím v H. Polici autobusy náhradní 
autobusové dopravy

-o opravě mostu ve Stoupně,
-o výměně oken v ZŠ a nutnosti reno-

vace sociálek a WC v ZŠ,
-o úklidu v obci a výzvě starosty k ob-

čanům, aby úklidem na svých za-
hradách a okolí zlepšili vzhled obce,

-o vyčištění komunikace II. a III. třídy, 
dalších nutných opravách těchto 
silnic, o přípravě opravy komunikace 
od zámku k viaduktu, od května bu-
de svoz TKO jednou za 14. dní - liché 
týdny vždy v pátek

-o prořezávce v okolí MK na Radeč,

-o finanční kontrole dotací - volby 
2008, 2009, 2010, Czech POINT, Pod-
laha tělocvičny v ZŠ Horní Police, vý-
sledek kontroly, starosta požádal 
finanční a kontrolní výbor o prověře-
ní hospodaření obce za období 
2007-2010,

-o žádosti obce v KB o úvěr 600 tisíc 
korun na PD ke SP na kanalizaci 
v Horní Polici,

-o zakoupení stolů a židlí do restau-
race Na Kovárně,

-o opravách v DPS,
-o bezúplatném získání parcely p.č. 

638 za zámkem, od ÚZSVM

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

HORNÍ POLICE

Na svém 16. zasedání ZO Horní Police 
konaném dne 19. května 2012 od 18 ho-
din na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

Schválilo:
33/2012návrh sociální a bytové komise 

na zvýšení nájemného v obec-
ních bytech s účinností od 1. 
srpna 2012, nájemné se zvy-
šuje takto: I. kategorie 35,- Kč/ 

2 2m, II. kategorie 32,- Kč/ m, III. 

2kategorie 27,- Kč/m, IV. ka-
2tegorie 20,- Kč/m,

34/2012účast obce na projektu z Gran-
tového fondu GF 20,

35/2012smlouvu o bezúplatném pře-
vodu nemovitosti č. UCL/5061/ 
11/BÚP-141/ÚE/12/Ja – poze-
mek p.č. 638

Vzalo na vědomí:
-ZO souhlasí s tím, aby byl vyžadován 

od zaměstnanců obce starajících se o 
údržbu budov a veřejných prostranst-
ví podrobný rozpis a hodinový čas 
prací uváděných v pracovním výkaze. 

Toto se také týká příslušných zaměst-
nanců příspěvkových organizací zří-
zených obcí Horní Police,

Bylo informováno:
--v sobotu 26. 5. od 9 hodin proběhne 

sběr železného šrotu,
-o vyčištění koupaliště a filtrů,
-v pátek 25. 5. pořádá obec zájezd do 

divadla,
-Obec obdržela dotaci od Libereckého 

kraje na Třešňovou pouť 10 tisíc Kč.
-o připravované pracovní schůzce, kde 

se budou projednávat podrobnosti o 

konání a přípravě pouti,
-o stavu účtu k 18. 5.2012 – 729 134,-Kč,
-o čerpání úvěru od KB ve výši 600 

tisíc korun, těmito financemi obec 
uhradila fakturu na projektovou do-
kumentaci ke stavebnímu povolení 
na kanalizaci v obci, 

-o vyspravení příjezdové kom. k DPS,
-KSSLK bude opravovat příjezdovou 

komunikaci ke škole k viaduktu až ve 
druhé polovině roku, jelikož nemají 
stále vyčleněny finanční prostředky,

Matysová Marie - místostarostka 
Šulc Lubomír -  starosta

STRUŽNICE
Usnesení 14. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 29. března 2012

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Bla-
žek Zdenek, Brejchová Darja, Hančín Mi-
lan, Kotek Robert, Mečíř Jan, Schneide-
rová Alena, Soukup Vítězslav, Švejcha 
Viktor, Nepřítomní zastupitelé: 0

Zastupitelstvo obce na svém 14. za-
sedání konaném dne 29. bězna 2012 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.Schvaluje program 14. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2012-14-1)

2.Bere na vědomí informaci pana 

Hakla. (číslo usnesení 2012-14-2)
3.Bere na vědomí informaci místosta-

rostky o plnění usnesení 12. a 13. zas-
tupitelstva obce. (číslo usnesení 
2012-14-3)

4.Bere na vědomí informaci předsedy vý-
boru pro dopravu a bezpečnost o čin-
nosti výborů za uplynulé období. (čís-
lo usnesení 2012-14-4)

5.Odkládá schválení záměru pronájmu 
pozemků p. č. 75 a 76 v k. ú. Jezvé. 
(číslo usnesení 2012-14-5)

6.Schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 102/3 v k. ú. Stráž u České Lípy. 
(číslo usnesení 2012-14-6)

7.Odkládá schválení záměru pronájmu 

pozemků p. č. 120/7, 120/8 a 185 
v k. ú. Stráž u České Lípy do doby 
schválení nového územního plánu. 
(číslo usnesení 2012-14-7)

8.Bere na vědomí informaci o vystave-
ní a veřejném projednávání návrhu 
územního plánu Stružnice. (číslo us-
nesení 2012-14-8)

9. Bere na vědomí informace o 
vymáhaných pohledávkách. (číslo 
usnesení 2012-14-9)

10.Schvaluje použití hospodářského 
výsledku ZŠ Stružnice za rok 2011 ve 
výši 37.432,45 Kč takto: 10.000,- Kč 
do rezervního fondu školy, 10.000,- 
do fondu odměn. Zbylá částka ve vý-

ši 17.432,45 Kč bude převedena zpět 
do rozpočtu obce. (číslo usnesení 2012-
14-10)

11.Schvaluje použití hospodářského vý-
sledku MŠ Stružnice za rok 2011 ve vý-
ši 36.248,73 Kč takto: 20.000,- Kč do 
rezervního fondu školy, zbylá částka 
ve výši 16.248,73 Kč bude převedena 
zpět do rozpočtu obce. (číslo usne-
sení 2012-14-11)

12.Schvaluje na žádost ředitelky školy 
vyřazení nefunkčního majetku ZŠ 
Stružnice dle návrhu z inventur 2011. 
(číslo usnesení 2012-14-12)

13.Bere na vědomí informaci o výsledku 
kontroly hospodaření obce. (číslo us-



-18- 2/2012Usnesení

STRUŽNICE
Usnesení 15. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 29. května 2012.

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, 
Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek 
Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,  
Švejcha Viktor, Nepřítomní zastupitelé: 
Blažek Zdenek, Soukup Vítězslav

Zastupitelstvo obce na svém 15. za-
sedání konaném dne 29. května 2012 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.Schvaluje program 15. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2012-15-1)

2.Bere na vědomí informaci místosta-
rostky o plnění usnesení 14. zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2012-15-2)

3.Bere na vědomí informaci předsedů 
výborů sociálního a pro sport a kul-
turu o činnosti výborů za uplynulé ob-
dobí a plánovaných akcích. (číslo us-
nesení 2012-15-3)

4.Schvaluje novou členku výboru pro 
sport a kulturu paní Janu Šámalovou. 
(číslo usnesení 2012-15-4)

5.Schvaluje zaměření a rozdělení po-
zemků p. č. 75 a 76, oba v k. ú. Jezvé. 
(číslo usnesení 2012-15-5)

6.Schvaluje zaměření a rozdělení po-
zemků p. č. 74 v k. ú. Stružnice. (číslo 
usnesení 2012-15-6)

7.Schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 736/2 v k. ú. Stružnice. (číslo usne-
sení 2012-15-7)

8.Schvaluje prodej pozemku p. č. 102/3 
(trvalý travní porost, 1454 m²) v k. ú. 
Stráž u České Lípy, manželům Janu a 
Sylvaně Tatouškovým za částku 14.976,- 
Kč. (číslo usnesení 2012-15-8)

9.Odkládá schválení záměru nakládání 
s pozemky p. č. 120/7, 120/8  v k. ú. 
Stráž u České Lípy do doby schválení 
nového územního plánu. (číslo usne-
sení 2012-15-9)

10.Odkládá schválení záměru prodeje 

stavby bez č. p. na p. p. č. 127 v k. ú. 
Stružnice (neúplná žádost podaná na 
stavbu bez pozemku pod stavbou). 
(číslo usnesení 2012-15-10)

11.Konstatuje, že nemá zájem o převod 
nabízených částí ploch p. č. 643/1, 
544/10, 943/4, 1017, 1030/1, 997/1  
v k. ú. Stružnice, p. p. č. 186 v k. ú. 
Stráž u České Lípy, p. p. č. 489, 518/4, 
457/1, 382 v k. ú. Jezvé, obec Struž-
nice. (číslo usnesení 2012-15-11)

12.Bere na vědomí informaci o postupu 
starosty při dokončování územního 
plánu. (číslo usnesení 2012-15-12)

13.Bere na vědomí informaci starosty o 
dokončování oprav na 3 mostních stav-
bách poškozených povodní v r. 2010. 
(číslo usnesení 2012-15-13)

14.Bere na vědomí informaci starosty o 
nabídkách na opravu povrchů míst-
ních komunikací a odkládá termín 
oprav. (číslo usnesení 2012-15-14)

15.Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 
2011 bez výhrad a Zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2011 bez výhrad. (číslo usnesení 
2012-15-15)

16.Schvaluje oslovení projektantů k po-
dání nabídek na zpracování studie 
zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. 
(číslo usnesení 2012-15-16)

17.Respektuje výsledek konkurzu na 
místo ředitele Základní školy Struž-
nice a doporučuje starostovi jmeno-
vat na toto místo k 1. 8. 2012 Mgr. 
Lenku Kolstrunkovou. (číslo usnesení 
2012-15-17)

18.Doporučuje starostovi vytvořit v obci 
ve spolupráci s úřadem práce místa 
veřejné služby a dále požádat o pra-
covníky na veřejně prospěšné práce. 
(číslo usnesení 2012-15-18)

19.Doporučuje navýšení místního koefi-
cientu pro výpočet daně z nemovi-
tosti v obci Stružnice na hodnotu 2 a 
pověřuje OÚ přípravou vyhlášky. 

(číslo usnesení 2012-15-19)
20.Schvaluje přesun ve výši 160 tis. Kč 

z provozních prostředků Základní ško-
ly Stružnice do mezd. (číslo usnesení 
2012-15-20)

21.Pověřuje výbory školský a finanční, 
aby posoudily možnosti finančních 
úspor v ZŠ Stružnice do 20. 6. 2012. 
(číslo usnesení 2012-15-21)

22.Schvaluje pořízení informačního pa-
nelu o historii zbořeného kostela ve 
Stružnici. (číslo usnesení 2012-15-22)

23.Schvaluje rozpočtovou změnu č. 
2/2012. (číslo usnesení 2012-15-23)

24.Schvaluje rozpočtovou změnu č. 
2/2012 . (číslo usnesení 2012-15-24)

25.Schvaluje návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Stružnice a paní Ing. Iva-
nou Krogmanovou. (číslo usnesení 
2012-15-25)

26.Schvaluje návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Česká Lípa a Obcí 
Stružnice pro uložení kanalizace 
v pozemcích města. (číslo usnesení 
2012-15-26)

27.Schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-4003250/VB001 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a 
Obcí Stružnice pro stavbu Stížnost 
540 – CL-Stružnice 207 obnova kNN . 
Vstup do pozemků bude umožněn po 
dokončení oprav obou propustků 
v trase. (číslo usnesení 2012-15-27)

28.Schvaluje úhradu nákladů na 
zpracování projektové dokumentace 
na akci „ZŠ Stružnice – výstavba 
víceúčelového hřiště“ a „ZŠ Struž-
nice – venkovní učebna“ firmě Inpos-
projekt, s.r.o., Liberec. (číslo usnesení 
2012-15-28)

29.Schvaluje pořízení dvojice sekčních 
vrat do hasičské zbrojnice v Jezvém. 
(číslo usnesení 2012-15-29)

30.Schvaluje na základě podnětu p. 
Pröllera (OS Drobné památky sever-
ních Čech) podání trestního ozná-
mení ve věci nepovoleného přesunu 
kulturní památky. (číslo usnesení 
2012-15-30)

31.Schvaluje Smlouvu o společném 
postupu a financování při zadání a 
realizaci stavby „Rekonstrukce Ra-
dečského potoka (0,000 – 0,180) ve 
Stružnici“, č. sml. 272/2012, mezi 
Povodím Ohře, s. p. Chomutov a Obcí 
Stružnice. (číslo usnesení 2012-
15-31)

32.Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a sou-
hlasu se zřízením stavby mezi Obcí 
Stružnice, RWE GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem zastoupenou RWE Dis-
tribuční služby, s.r.o., Brno  a Povodí 
Ohře, s. p. Chomutov (č. sml. BVB/12/
008/LIB, resp. POH 170/2012). (číslo 
usnesení 2012-15-32)

33.Schvaluje Smlouvu o zajištění pře-
ložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících 
mezi Obcí Stružnice, RWE GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem zastoupenou 
RWE Distrubuční služby, s.r.o., Brno  
a Povodí Ohře, s. p. Chomutov (č. 
sml. 151041, resp. POH 172/2012). 
(číslo usnesení 2012-15-33)

34.Schvaluje výměnu oken  a vstupních 
dveří v části obecního objektu č. p. 
80 ve Stružnici. (číslo usnesení 2012-
15-34)

35.Požádá Lesy ČR o převedení pozem-
ku v lokalitě Bořetín. (číslo usnesení 
2012-15-35)

36.Schvaluje úhradu spoluúčasti ZŠ Struž-
nice na projektu LK „Tvořivé cent-
rum“ ve výši 40.000,- Kč z dotace na 
provoz ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 
2012-15-36)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

-19-2/2012 Usnesení

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení č. 4/12 ze zasedání zastupi-
telstva obce Velká Bukovina, konaného 
dne 2.4.2012 od 18.00 hod v zasedací 
místnosti Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-Zprávu starosty o činnosti OÚ od 
posledního zastupitelstva.

Zastupitelstvo  obce schvaluje:
-Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 

2429/8 v k. ú. Karlovka o výměře 
2116 m.

zjištění doplňujících informací

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič
Ověřovatelé zápisu: Martina Jonášová

 Zdeněk Sladomel

-Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 
2783/1 v k. ú. Velká Bukovina o vý-

2měře  1148 m - silnice III. třídy.

Zastupitelstvo  obce pozastavuje:
-Rozhodnutí o záměru prodeje st. p. č. 

69 v k. ů. Velká Bukovina do doby 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 3/12 z jednání zastupitelst-
va obce Velká Bukovina, konaného dne 
5. 3. 2012 od 17.00 hod. v zasedací 
místnosti Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zprávu starostky o činnosti OÚ od 

posledního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo  obce jednomyslně schvaluje:
-Přípravu žádosti o dotaci na zatep-

lení MŠ ve Velké Bukovině z OPŽP na 

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič

Ověřovatelé zápisu: Monika 
Kucharovičová
Roman Vojta

rok 2013.
-Příspěvek na halový turnaj v kopané 

pro FK – Starou gardu ve výši 2.500 Kč.
-Účast obce Velká Bukovina na akci 

„Hodina země“ dne 31. 3. 2012. 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 5/12 z jednání zastupitelstva ob-
ce Velká Bukovina, konaného dne 7. 5. 2012 
od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-Zprávu starosty o činnosti OÚ od 
posledního zastupitelstva.

Zastupitelstvo  obce jednomyslně schvaluje:
-Prodej p. p. č. 2429/8 v k. ú. Karlovka 

o výměře 116 m2 manželům 
Martanovým.

-Uzavření kupní smlouvy na odprodej 
p. p.  č. 2783/1 v k. ú. Velká Bukovina 

-Strategický plán místní akční skupiny 
LAG Podralsko pro program LEADER 
v plánovacím období 2007 – 2013.

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič

Ověřovatelé zápisu: Roman Vojta
 Monika Kucharovičová

o výměře 1148 m2 (pod silnicí III. 
třídy) do vlastnictví Ústeckého kraje.

-Prodej části st. p. č. 69 v k. ú. Velká 
Bukovina p. Pavlu Ungrovi a p. Janu 
Vaníčkovi z Děčína – ZO schválilo 
odprodat pouze zastavěnou část 
parcely pod domem č. p. 54.

-Působnost LAG Podralsko ve správ-
ním území obce Velká Bukovina.

Sport

nesení 2012-14-13)
14.Schvaluje vyhlášku č. 2/2012. (číslo 

usnesení 2012-14-14)
15.Schvaluje podání žádosti o dotaci na 

výstavbu dětského hřiště u bytovek 
pod tratí do Programu obnovy ven-
kova Libereckého kraje. Celkové ná-
klady 854.813,- Kč, spoluúčast obce 
454.813,- Kč. (číslo usnesení 2012-
14-15)

16.Schvaluje složení komise pro konkurz 
na místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Stružnice. Termín pro podání při-
hlášek uchazečů prodloužen do pát-
ku 13. dubna 2012. (číslo usnesení 
2012-14-16)

17.Souhlasí s uložením kabelu NN do 
místních komunikací v lokalitě mezi 
bývalým statkem a křižovatkou s II/262. 
(číslo usnesení 2012-14-17)

18.Schvaluje demolici objektu bývalého 
skladiště na nádraží v havarijním sta-
vu ve spolupráci s SDH Jezvé. (číslo 
usnesení 2012-14-18)

19.Bere na vědomí informaci starosty o 
průběhu oprav propustků a lávky. (čís-
lo usnesení 2012-14-19)

20.Pověřuje starostu Ing. Jana Mečíře 
zastupováním obce Stružnice na val-
né hromadě Severočeské vodárens-

ké společnosti v červnu 2012. (číslo 
usnesení 2012-14-20)

21. Schvaluje příspěvek paní Králové na 
pohřeb manžela. (číslo usnesení 
2012-14-21)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

Nadšenci vodáckého rekreačního sportu ze Stružnice se konečně dočkali
Příznivce vodáckého sportu vy-

lákalo velmi příjemné slunečné a 
teplé počasí dne 5. května 2012 
na první oficiální otevření vodác-
ké sezóny odemknutím řeky Plouč-
nice. V tento den se sešlo 14 dvou-
členných a jedna tříčlenná po-
sádka, které se vydaly za přízni-
vého stavu hladiny vody a dosud 
nezarostlých břehů na trase ze  
Žízníkova /Keramo/ a po překo-
nání nástrahy u Mlýna ve Struž-
nici  až k Čapkárně, kde bylo pro-
vedeno vyhodnocení ukončení  

této velmi zdařilé akce. 
Nyní začnou vrcholit přípravy 

na další vodáky a příznivci FICHTL 
TEAMU Stružnice pořádanou  akci 
STRUŽNICKOU  NECKYÁDU, která 
se koná dne 18. srpna 2012 od 
13.00 hod u Mlýna ve Stružnici. 

Tímto zveme všechny recesisty 
a nadšence po vytvoření nejrůz-
nějších plavidel k účasti a sa-
mozřejmě k hojné účasti zveme i 
diváky.

Karel Zadražil

Jako nováčkovi v I. B třídě se 
nám dařilo, zejména na domácím 
hřišti jsme poráželi celky z čela 
tabulky. Obrana byla kvalitní, 
počet obdržených branek nízký. 
Počet vstřelených branek mohl 
být vyšší, vypracovávali jsme si 
řadu šancí, které jsme však 
nedokázali proměnit. Hráči přistu-
povali k tréninkům zodpovědně, 
což pak bylo vidět na hřišti. Se 

sezónou jsme všichni spokojeni.
Děkuji hráčům za dobrý pří-

stup k přípravě a za výkon při 
mistrovských zápasech. A děkuji 
všem, kteří se na chodu oddílu 
podíleli. Děkujeme fanouškům a 
divákům za podporu a zveme je 
na další sezónu v I. B třídě!

Vladimír Votava,
trenér mužstva

PRVNÍ SEZÓNA V I. B TŘÍDĚ PRO TJ SOKOL HORNÍ POLICE

Dne 2.6. od 14.00 hodin se 
v tělocvičně ZŠ v rámci oslav „Dne 
dětí“ konala soutěž v aerobiku pro 
děti ve věku od 3 do 14-ti let. 
Soutěže se zúčastnilo 28 dětí ze 
Žandova, Velké Bukoviny, Starého 
Šachova a Volfartic. Děti soutěžily 
ve 4 kategoriích a soutěž hodno-
tila porota.

Výsledky: 1. kategorie (3-4 
roky) - 1. Anežka Kindlová, Žan-
dov; 2. Sofie Penková, Žandov; 3. 
Anička Rejnartová, Volfartice • 
2. kategorie (5-6 let) - 1. Jitka 
Kolářová, Ludvíkovice; 2. Ivanka 
Hoang, Žandov; 3. Natálka Var-
chulíková, Žandov • 3. kategorie 
(7-9 let) - 1. Denisa Babická, Vel-
ká Bukovina; 2. Eliška Nosková, 

Žandov; 3. Michaela Antonínová, 
Žandov • 4. kategorie (10 a ví-
ce let) - 1. Kristýna Křížová, Velká 
Bukovina; 2. Jana Hoang, Žandov; 
3. Karolína Kindlová, Žandov • 
5. kategorie (nejstarší dívky) - 
1. Lenka Stárková, Žandov; 2. Re-
nata Kopecká, Žandov

Holčičky za své snažení obdr-
žely medaile, poháry, květiny, ply-
šovou hračku, sladkost a diplom. 
Díky štědrosti sponzorů jsme vy-
hodnotili ještě 6 nejlepších dívek 
napříč všemi kategoriemi. První 
Lenka Stárková si odnesla digi-
tální fotoaparát, druhá Kristýna 
Křížová také, třetí Denisa Babická 
kulmofén, čtvrtá Renata Kopecká 
fén na vlasy, pátá Jana Hoang slu-

chátka, šestá Jitka Kolářová a 
sedmá Anežka Kindlová nafuko-
vací míč.

Na závěr děkuji porotě, p. Kup-
covi, firmě Hoerbiger Žandov, Sauer 

Žandov, MAJJ-KUPEC s.r.o. a OÚ 
Volfartice za ceny pro soutěžící 
a na „Mikuláše“ zase nashleda-
nou.

Martina Kupcová

DEN DĚTÍ - SOUTĚŽNÍ AEROBIK



-18- 2/2012Usnesení

STRUŽNICE
Usnesení 15. zastupitelstva obce Struž-

nice konaného dne 29. května 2012.

Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, 
Brejchová Darja, Hančín Milan, Kotek 
Robert, Mečíř Jan, Schneiderová Alena,  
Švejcha Viktor, Nepřítomní zastupitelé: 
Blažek Zdenek, Soukup Vítězslav

Zastupitelstvo obce na svém 15. za-
sedání konaném dne 29. května 2012 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.Schvaluje program 15. zastupitelstva 
obce. (číslo usnesení 2012-15-1)

2.Bere na vědomí informaci místosta-
rostky o plnění usnesení 14. zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2012-15-2)

3.Bere na vědomí informaci předsedů 
výborů sociálního a pro sport a kul-
turu o činnosti výborů za uplynulé ob-
dobí a plánovaných akcích. (číslo us-
nesení 2012-15-3)

4.Schvaluje novou členku výboru pro 
sport a kulturu paní Janu Šámalovou. 
(číslo usnesení 2012-15-4)

5.Schvaluje zaměření a rozdělení po-
zemků p. č. 75 a 76, oba v k. ú. Jezvé. 
(číslo usnesení 2012-15-5)

6.Schvaluje zaměření a rozdělení po-
zemků p. č. 74 v k. ú. Stružnice. (číslo 
usnesení 2012-15-6)

7.Schvaluje záměr prodeje pozemku p. 
č. 736/2 v k. ú. Stružnice. (číslo usne-
sení 2012-15-7)

8.Schvaluje prodej pozemku p. č. 102/3 
(trvalý travní porost, 1454 m²) v k. ú. 
Stráž u České Lípy, manželům Janu a 
Sylvaně Tatouškovým za částku 14.976,- 
Kč. (číslo usnesení 2012-15-8)

9.Odkládá schválení záměru nakládání 
s pozemky p. č. 120/7, 120/8  v k. ú. 
Stráž u České Lípy do doby schválení 
nového územního plánu. (číslo usne-
sení 2012-15-9)

10.Odkládá schválení záměru prodeje 

stavby bez č. p. na p. p. č. 127 v k. ú. 
Stružnice (neúplná žádost podaná na 
stavbu bez pozemku pod stavbou). 
(číslo usnesení 2012-15-10)

11.Konstatuje, že nemá zájem o převod 
nabízených částí ploch p. č. 643/1, 
544/10, 943/4, 1017, 1030/1, 997/1  
v k. ú. Stružnice, p. p. č. 186 v k. ú. 
Stráž u České Lípy, p. p. č. 489, 518/4, 
457/1, 382 v k. ú. Jezvé, obec Struž-
nice. (číslo usnesení 2012-15-11)

12.Bere na vědomí informaci o postupu 
starosty při dokončování územního 
plánu. (číslo usnesení 2012-15-12)

13.Bere na vědomí informaci starosty o 
dokončování oprav na 3 mostních stav-
bách poškozených povodní v r. 2010. 
(číslo usnesení 2012-15-13)

14.Bere na vědomí informaci starosty o 
nabídkách na opravu povrchů míst-
ních komunikací a odkládá termín 
oprav. (číslo usnesení 2012-15-14)

15.Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 
2011 bez výhrad a Zprávu 
o přezkoumání hospodaření obce za 
rok 2011 bez výhrad. (číslo usnesení 
2012-15-15)

16.Schvaluje oslovení projektantů k po-
dání nabídek na zpracování studie 
zvýšení bezpečnosti dopravy v obci. 
(číslo usnesení 2012-15-16)

17.Respektuje výsledek konkurzu na 
místo ředitele Základní školy Struž-
nice a doporučuje starostovi jmeno-
vat na toto místo k 1. 8. 2012 Mgr. 
Lenku Kolstrunkovou. (číslo usnesení 
2012-15-17)

18.Doporučuje starostovi vytvořit v obci 
ve spolupráci s úřadem práce místa 
veřejné služby a dále požádat o pra-
covníky na veřejně prospěšné práce. 
(číslo usnesení 2012-15-18)

19.Doporučuje navýšení místního koefi-
cientu pro výpočet daně z nemovi-
tosti v obci Stružnice na hodnotu 2 a 
pověřuje OÚ přípravou vyhlášky. 

(číslo usnesení 2012-15-19)
20.Schvaluje přesun ve výši 160 tis. Kč 

z provozních prostředků Základní ško-
ly Stružnice do mezd. (číslo usnesení 
2012-15-20)

21.Pověřuje výbory školský a finanční, 
aby posoudily možnosti finančních 
úspor v ZŠ Stružnice do 20. 6. 2012. 
(číslo usnesení 2012-15-21)

22.Schvaluje pořízení informačního pa-
nelu o historii zbořeného kostela ve 
Stružnici. (číslo usnesení 2012-15-22)

23.Schvaluje rozpočtovou změnu č. 
2/2012. (číslo usnesení 2012-15-23)

24.Schvaluje rozpočtovou změnu č. 
2/2012 . (číslo usnesení 2012-15-24)

25.Schvaluje návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Obcí Stružnice a paní Ing. Iva-
nou Krogmanovou. (číslo usnesení 
2012-15-25)

26.Schvaluje návrh smlouvy o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
mezi Městem Česká Lípa a Obcí 
Stružnice pro uložení kanalizace 
v pozemcích města. (číslo usnesení 
2012-15-26)

27.Schvaluje smlouvu o uzavření 
budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IE-12-4003250/VB001 
mezi ČEZ Distribuce, a. s., Děčín a 
Obcí Stružnice pro stavbu Stížnost 
540 – CL-Stružnice 207 obnova kNN . 
Vstup do pozemků bude umožněn po 
dokončení oprav obou propustků 
v trase. (číslo usnesení 2012-15-27)

28.Schvaluje úhradu nákladů na 
zpracování projektové dokumentace 
na akci „ZŠ Stružnice – výstavba 
víceúčelového hřiště“ a „ZŠ Struž-
nice – venkovní učebna“ firmě Inpos-
projekt, s.r.o., Liberec. (číslo usnesení 
2012-15-28)

29.Schvaluje pořízení dvojice sekčních 
vrat do hasičské zbrojnice v Jezvém. 
(číslo usnesení 2012-15-29)

30.Schvaluje na základě podnětu p. 
Pröllera (OS Drobné památky sever-
ních Čech) podání trestního ozná-
mení ve věci nepovoleného přesunu 
kulturní památky. (číslo usnesení 
2012-15-30)

31.Schvaluje Smlouvu o společném 
postupu a financování při zadání a 
realizaci stavby „Rekonstrukce Ra-
dečského potoka (0,000 – 0,180) ve 
Stružnici“, č. sml. 272/2012, mezi 
Povodím Ohře, s. p. Chomutov a Obcí 
Stružnice. (číslo usnesení 2012-
15-31)

32.Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene a sou-
hlasu se zřízením stavby mezi Obcí 
Stružnice, RWE GasNet, s.r.o., Ústí 
nad Labem zastoupenou RWE Dis-
tribuční služby, s.r.o., Brno  a Povodí 
Ohře, s. p. Chomutov (č. sml. BVB/12/
008/LIB, resp. POH 170/2012). (číslo 
usnesení 2012-15-32)

33.Schvaluje Smlouvu o zajištění pře-
ložky plynárenského zařízení a 
úhradě nákladů s ní souvisejících 
mezi Obcí Stružnice, RWE GasNet, 
s.r.o., Ústí nad Labem zastoupenou 
RWE Distrubuční služby, s.r.o., Brno  
a Povodí Ohře, s. p. Chomutov (č. 
sml. 151041, resp. POH 172/2012). 
(číslo usnesení 2012-15-33)

34.Schvaluje výměnu oken  a vstupních 
dveří v části obecního objektu č. p. 
80 ve Stružnici. (číslo usnesení 2012-
15-34)

35.Požádá Lesy ČR o převedení pozem-
ku v lokalitě Bořetín. (číslo usnesení 
2012-15-35)

36.Schvaluje úhradu spoluúčasti ZŠ Struž-
nice na projektu LK „Tvořivé cent-
rum“ ve výši 40.000,- Kč z dotace na 
provoz ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 
2012-15-36)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

-19-2/2012 Usnesení

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení č. 4/12 ze zasedání zastupi-
telstva obce Velká Bukovina, konaného 
dne 2.4.2012 od 18.00 hod v zasedací 
místnosti Obecního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-Zprávu starosty o činnosti OÚ od 
posledního zastupitelstva.

Zastupitelstvo  obce schvaluje:
-Zveřejnění záměru prodeje p. p. č. 

2429/8 v k. ú. Karlovka o výměře 
2116 m.

zjištění doplňujících informací

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič
Ověřovatelé zápisu: Martina Jonášová

 Zdeněk Sladomel

-Zveřejnění záměru prodeje parcely č. 
2783/1 v k. ú. Velká Bukovina o vý-

2měře  1148 m - silnice III. třídy.

Zastupitelstvo  obce pozastavuje:
-Rozhodnutí o záměru prodeje st. p. č. 

69 v k. ů. Velká Bukovina do doby 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 3/12 z jednání zastupitelst-
va obce Velká Bukovina, konaného dne 
5. 3. 2012 od 17.00 hod. v zasedací 
místnosti Obecního úřadu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
-Zprávu starostky o činnosti OÚ od 

posledního zastupitelstva. 

Zastupitelstvo  obce jednomyslně schvaluje:
-Přípravu žádosti o dotaci na zatep-

lení MŠ ve Velké Bukovině z OPŽP na 

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič

Ověřovatelé zápisu: Monika 
Kucharovičová
Roman Vojta

rok 2013.
-Příspěvek na halový turnaj v kopané 

pro FK – Starou gardu ve výši 2.500 Kč.
-Účast obce Velká Bukovina na akci 

„Hodina země“ dne 31. 3. 2012. 

VELKÁ BUKOVINA

Usnesení 5/12 z jednání zastupitelstva ob-
ce Velká Bukovina, konaného dne 7. 5. 2012 
od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obec-
ního úřadu.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

-Zprávu starosty o činnosti OÚ od 
posledního zastupitelstva.

Zastupitelstvo  obce jednomyslně schvaluje:
-Prodej p. p. č. 2429/8 v k. ú. Karlovka 

o výměře 116 m2 manželům 
Martanovým.

-Uzavření kupní smlouvy na odprodej 
p. p.  č. 2783/1 v k. ú. Velká Bukovina 

-Strategický plán místní akční skupiny 
LAG Podralsko pro program LEADER 
v plánovacím období 2007 – 2013.

Starostka obce: Ing. Eva Švejdová
Místostarosta obce: Jaroslav Kucharovič

Ověřovatelé zápisu: Roman Vojta
 Monika Kucharovičová

o výměře 1148 m2 (pod silnicí III. 
třídy) do vlastnictví Ústeckého kraje.

-Prodej části st. p. č. 69 v k. ú. Velká 
Bukovina p. Pavlu Ungrovi a p. Janu 
Vaníčkovi z Děčína – ZO schválilo 
odprodat pouze zastavěnou část 
parcely pod domem č. p. 54.

-Působnost LAG Podralsko ve správ-
ním území obce Velká Bukovina.

Sport

nesení 2012-14-13)
14.Schvaluje vyhlášku č. 2/2012. (číslo 

usnesení 2012-14-14)
15.Schvaluje podání žádosti o dotaci na 

výstavbu dětského hřiště u bytovek 
pod tratí do Programu obnovy ven-
kova Libereckého kraje. Celkové ná-
klady 854.813,- Kč, spoluúčast obce 
454.813,- Kč. (číslo usnesení 2012-
14-15)

16.Schvaluje složení komise pro konkurz 
na místo ředitele/ředitelky Základní 
školy Stružnice. Termín pro podání při-
hlášek uchazečů prodloužen do pát-
ku 13. dubna 2012. (číslo usnesení 
2012-14-16)

17.Souhlasí s uložením kabelu NN do 
místních komunikací v lokalitě mezi 
bývalým statkem a křižovatkou s II/262. 
(číslo usnesení 2012-14-17)

18.Schvaluje demolici objektu bývalého 
skladiště na nádraží v havarijním sta-
vu ve spolupráci s SDH Jezvé. (číslo 
usnesení 2012-14-18)

19.Bere na vědomí informaci starosty o 
průběhu oprav propustků a lávky. (čís-
lo usnesení 2012-14-19)

20.Pověřuje starostu Ing. Jana Mečíře 
zastupováním obce Stružnice na val-
né hromadě Severočeské vodárens-

ké společnosti v červnu 2012. (číslo 
usnesení 2012-14-20)

21. Schvaluje příspěvek paní Králové na 
pohřeb manžela. (číslo usnesení 
2012-14-21)

Anita Bělová - místostarostka 
Ing. Jan Mečíř -  starosta

Nadšenci vodáckého rekreačního sportu ze Stružnice se konečně dočkali
Příznivce vodáckého sportu vy-

lákalo velmi příjemné slunečné a 
teplé počasí dne 5. května 2012 
na první oficiální otevření vodác-
ké sezóny odemknutím řeky Plouč-
nice. V tento den se sešlo 14 dvou-
členných a jedna tříčlenná po-
sádka, které se vydaly za přízni-
vého stavu hladiny vody a dosud 
nezarostlých břehů na trase ze  
Žízníkova /Keramo/ a po překo-
nání nástrahy u Mlýna ve Struž-
nici  až k Čapkárně, kde bylo pro-
vedeno vyhodnocení ukončení  

této velmi zdařilé akce. 
Nyní začnou vrcholit přípravy 

na další vodáky a příznivci FICHTL 
TEAMU Stružnice pořádanou  akci 
STRUŽNICKOU  NECKYÁDU, která 
se koná dne 18. srpna 2012 od 
13.00 hod u Mlýna ve Stružnici. 

Tímto zveme všechny recesisty 
a nadšence po vytvoření nejrůz-
nějších plavidel k účasti a sa-
mozřejmě k hojné účasti zveme i 
diváky.

Karel Zadražil

Jako nováčkovi v I. B třídě se 
nám dařilo, zejména na domácím 
hřišti jsme poráželi celky z čela 
tabulky. Obrana byla kvalitní, 
počet obdržených branek nízký. 
Počet vstřelených branek mohl 
být vyšší, vypracovávali jsme si 
řadu šancí, které jsme však 
nedokázali proměnit. Hráči přistu-
povali k tréninkům zodpovědně, 
což pak bylo vidět na hřišti. Se 

sezónou jsme všichni spokojeni.
Děkuji hráčům za dobrý pří-

stup k přípravě a za výkon při 
mistrovských zápasech. A děkuji 
všem, kteří se na chodu oddílu 
podíleli. Děkujeme fanouškům a 
divákům za podporu a zveme je 
na další sezónu v I. B třídě!

Vladimír Votava,
trenér mužstva

PRVNÍ SEZÓNA V I. B TŘÍDĚ PRO TJ SOKOL HORNÍ POLICE

Dne 2.6. od 14.00 hodin se 
v tělocvičně ZŠ v rámci oslav „Dne 
dětí“ konala soutěž v aerobiku pro 
děti ve věku od 3 do 14-ti let. 
Soutěže se zúčastnilo 28 dětí ze 
Žandova, Velké Bukoviny, Starého 
Šachova a Volfartic. Děti soutěžily 
ve 4 kategoriích a soutěž hodno-
tila porota.

Výsledky: 1. kategorie (3-4 
roky) - 1. Anežka Kindlová, Žan-
dov; 2. Sofie Penková, Žandov; 3. 
Anička Rejnartová, Volfartice • 
2. kategorie (5-6 let) - 1. Jitka 
Kolářová, Ludvíkovice; 2. Ivanka 
Hoang, Žandov; 3. Natálka Var-
chulíková, Žandov • 3. kategorie 
(7-9 let) - 1. Denisa Babická, Vel-
ká Bukovina; 2. Eliška Nosková, 

Žandov; 3. Michaela Antonínová, 
Žandov • 4. kategorie (10 a ví-
ce let) - 1. Kristýna Křížová, Velká 
Bukovina; 2. Jana Hoang, Žandov; 
3. Karolína Kindlová, Žandov • 
5. kategorie (nejstarší dívky) - 
1. Lenka Stárková, Žandov; 2. Re-
nata Kopecká, Žandov

Holčičky za své snažení obdr-
žely medaile, poháry, květiny, ply-
šovou hračku, sladkost a diplom. 
Díky štědrosti sponzorů jsme vy-
hodnotili ještě 6 nejlepších dívek 
napříč všemi kategoriemi. První 
Lenka Stárková si odnesla digi-
tální fotoaparát, druhá Kristýna 
Křížová také, třetí Denisa Babická 
kulmofén, čtvrtá Renata Kopecká 
fén na vlasy, pátá Jana Hoang slu-

chátka, šestá Jitka Kolářová a 
sedmá Anežka Kindlová nafuko-
vací míč.

Na závěr děkuji porotě, p. Kup-
covi, firmě Hoerbiger Žandov, Sauer 

Žandov, MAJJ-KUPEC s.r.o. a OÚ 
Volfartice za ceny pro soutěžící 
a na „Mikuláše“ zase nashleda-
nou.

Martina Kupcová

DEN DĚTÍ - SOUTĚŽNÍ AEROBIK
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Nejen fotbalový fanoušci, kteří 
chodí podporovat naše fotbalisty, 
ale i ostatní občané si jistě všimli, 
že se okolí fotbalového hřiště 
změnilo. Stromy, které řadu let 
lemovaly fotbalové hřiště v Žan-
dově a byly dobrým větrolamem, 
jsme byli nuceni pokácet. Před 
dvěma lety, kdy se Žandovem pro-
hnal silný vítr, se projevilo na 
některých stromech jejich stáří. 
Polámané větve u některých to-
polů hovořily za vše. Museli jsme 
začít řešit, co se stromy dál, 
abychom se vyhnuli hrozícímu 
nebezpečí pádu stromů nebo 
větví. V souladu se zpracovanou 
studií budoucího fotbalového 
areálu jsme chtěli vykácet prvních 
9 stromů od Žandova, mezi 
kterými byly i ty nejvíce posti-
žené. Takovýto zásah jsme ne-
mohli zvládnout pouze vlastními 
silami, a proto jsme požádali o 
pomoc Město Žandov. Při po-
drobném prohlédnutí ostatních 
stromů odborníkem bylo zjištěno, 
že většina stromů je suchá a 
zároveň velice nebezpečná k 
pádu na pozemní komunikaci 
nebo na hrací plochu. Bohužel by 
nepomohl ani odborně vedený 
prořez koruny stromů. Proto bylo 
rozhodnuto o jejich pokácení a 
zároveň o výsadbě nových stro-
mů. V současné době je předlo-
žena žádost o dotaci na výsadbu 
nových stromů. 

Jak se již stalo tradicí, vždy po 
skončení fotbalové sezony se 
konají turnaje. Jako první se koná 
turnaj mužů a to již 23. ročník 
Memoriálu Jaroslava Košťáka. 
Turnaj proběhne 23. 6. 2012 a 
bude za účasti týmů Dynama 
Stružnice, Verneřic a Dolních 
Habartic. Následující týden 30. 6. 
2012 se koná žákovský turnaj 
starších přípravek. Pro tento rok 
se podařilo našim trenérům 

Václavu Trégrovi a Ivanu Bílkovi 
sehnat tým prvoligových Teplic. I 
další týmy jsou zvučných jmen a 
to Varnsdorf, Most a Česká Lípa. 
Turnaj tak slibuje zajímavou 

podívanou a kvalitní zápasy. 
Celým fotbalovým dnem bude 
provázet slovem i hudbou DJ 
Bauman. Přijďte vytvořit bouřli-
vou atmosféru a podpořit naše 

žáčky. Turnaj starších žáků se 
uskuteční na konci prázdnin před 
začátkem nové fotbalové sezóny.

Tomáš Vaníček

CO SE DĚJE V ŽANDOVSKÉM FOTBALE


