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Darovali jste již jmelí?
Vánoční strom na náměstí
v Žandově byl tím posledním
z okolí, na jehož rozsvícení se
při prvním adventním víkendu
těšily stovky párů očí. Nebe jsme
požádali, aby svou deštivou
produkci na dvě hodiny přerušilo, a tak se před Korunou sešla
spousta dětí i dospělých, kteří
se na své ratolesti přišli podívat,
jak pěkně si připravili ve školce
a škole vystoupení pro tuto chvíli. Všem se snad nejvíce líbily děti
převlečené za malé sněhuláky

a snad ani nikomu nevadilo, že
ač počasí vyslyšelo naše prosby, varhany k doprovodu jejich
zpěvu se ne a ne umoudřit a vydat ty správné tóny. K celkové
pohodové atmosféře přispělo
nejen vystoupení dětí, klobáska
a svařák, ale i tradiční společné
odeslání přání Ježíškovi, která
odletěla s hejnem nafukovacích
balónků k zamračené obloze.
A tak jsme stejně tak jako v loni
vůbec nepostřehli, že se strom
rozzářil, aby zdobil střed měs-

ta a v našich srdcích zažehl tu
správnou vánoční atmosféru plnou klidu a pohody.
Advent je čas, kdy opět můžeme rozsvítit v našich srdcích
a domovech vše, na co jsme
v průběhu roku pozapomněli.
Čtyři svíce na věnci připomínají
čtyři adventní neděle. Jak na svících, když se postupně rozsvěcují, přibývá světla, tak by světla,
víry, naděje a lásky mělo přibývat i v našem životě. Není nutné,
abychom byli věřící, jsou to tra-
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dice a symboly, které jsou zde
staletí. Provázejí nás a provázely
i naše předky. Darovali jste již
jmelí? Jen to darované nosí do
domu štěstí, lásku a ochranu.
A tak už zapomeňte na předvánoční shon. Je nejvyšší čas
v klidu připravit svůj domov,
svou rodinu a sami sebe na krásné svátky, které nás všechny mohou obohatit. A objevte „nové“
tradice, které se stanou vaší součástí každé Vánoce.
Kamila Nacházelová
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Halloween ve Velké Bukovině
To se zase něco bukovinským
opět povedlo! Když letos na čarodějnice nebyla na lampiónovém průvodu ještě ta správná,
pořádná tma, svolali zástupci
obce děti s lampióny na večer
24. října. Asi nikdo nečekal, že se
v sychravém podzimním počasí,
sejde takové množství dětiček
s krásnými lampióny. Určitě bylo

parádním překvapením, že je na
jejich strašidelné pouti přes obec
k fotbalovému hřišti nejednou
trošku vylekalo nějaké to strašidlo – a že některá byla dost
hrůzostrašná. Úžasnou atmosféru vytvořil Vlastík Kucharovič
s lucerničkami rozestavěnými
podél cesty ke hřišti, což mu jistě
zabralo mnoho času na přípravu

a patří mu za to velký dík. Po příchodu na hřiště se děti i dospělí
mohli zahřát nejen teplým čajem
a grilovanými buřtíky, ale také
si zatančit za hudebního doprovodu pana Jeníčka Macháčka.
Účast byla tak překvapivě veliká,
že jsme se pomalu ani do fotbalové haly nevešli, ale zážitek to
byl jistě pro každého parádní.

Všem, kteří se na přípravě tohoto večera podíleli, patří veliké
poděkování, hlavně těm, kteří
si dali práci s tvorbou pěkných
masek. Doufáme, že se toto halloweenské putování stane další
mnohaletou tradicí v naší obci
a budeme se těšit na příští rok,
co si pro nás bukovinská strašidla
opět vymyslí.
J. Kavková

Žandovský Halloween
Vážení přátelé,
ráda bych touto cestou poděkovala pořadatelům, tedy Mateřskému centru Štěstí Žandov
a městu Žandov a všem dalším
participujícím, za „Dětský halloweenský den“, který se konal
v sobotu 31. 10. 2015 v Koruně –
sále městského úřadu Žandov.
Program byl zahájen již v 16.00
hod odpoledne, kdy se sálem
rozezněla hudba a na parket
se začali pomalu trousit nejméně stydliví malí tanečníci, které
osvědčené dětské hity nenechaly dlouho zahálet. Brzy již byla
Koruna zcela zaplněna nejen
tancujícími dětmi, ale také jejich
rodiči, prarodiči a dalšími spřízněnými dospělými, kteří obsadili
místa k sezení téměř do posledního. K dispozici zde pro všechny návštěvníky byl bar otevřený
přímo na sále a také tapas v podobě výtečné tradiční dýňové
polévky, vlastnoručně uvařené
Lenkou Kettnerovou – koordinátorkou Mateřského centra
Štěstí Žandov. Jejím kulinářským
uměním jsme se mohli potěšit
i díky ochutnávce báječné cuketové buchty. Vzhledem k tomu,
že nedílnou, a především nejvíce
očekávanou součástí dětského

programu byla podvečerní stezka odvahy, mohly se na ni děti
připravit ve zdejší tvořivé dílničce
a zhotovit si jednoduchou lucernu, k jejíž výrobě měly všechen
materiál k dispozici.
Během čekání na tmu se postupně osmělily snad všechny
děti a spontánně dováděly na
tanečním parketu, kde se pod
taktovkou DJ Baumana nejen
tancovalo, ale také soutěžilo
o drobné sladkosti. Jakmile se
začalo šeřit, na stezku odvahy
se spolu se svým doprovodem
vypravili ti nejmenší. Nádherně
maximalistické aranžmá celé
trasy bylo naprosto úchvatné!
U první zastávky účastníky přivítala zombie nevěsta s ženichem, kteří vyzkoušeli dětskou
šikovnost házením kroužků na
kůly – kdo se alespoň jednou
trefil, byl podarován lahodnou
cukrovinkou. Cesta dále vedla
podél obrovské pavoučí sítě, ve
které na kolemjdoucí číhal děsivý pavouk! Druhé zastavení
na improvizovaném operačním
sále bylo skutečnou zkouškou
statečnosti malých návštěvníků. „Vyoperované oko“, jež
zde obdrželi, bylo třeba odevzdat hrůzné stráži při vchodu

do kostela a uvnitř se za strašidelně akustického doprovodu
pozdravit s umrlcem. Za to děti
dostaly originální dobrotu ve
tvaru uříznutého prstu! Na dalším stanovišti u Smrtky s kosou
příchozí v látkovém pytlíku se
slizkým obsahem lovili indicii
k uhodnutí známého pohádkového příběhu, jehož název
byl na konci stezky odvahy propouštěcím heslem. Pátou zastávku obývali upíři dohlížející
na správné zbourání kuželek.
Následující dostaveníčko u světélkujícího kosmického talíře
bezesporu všechny okouzlilo!
Děti u něj ve vymezeném prostoru pod dozorem E. T. mimozemšťana hledaly neznámé
vesmírné předměty – kolíčky na
prádlo! Jako poslední pak hosty
přivítala Bílá paní se svým rytířem Brtníkem z Brtníku, právě
z onoho pohádkového příběhu,
jež měly děti za úkol uhodnout
a k jehož řešení sbíraly nápovědy po celou cestu. Za správnou
odpověď obdržely kupon, který
v Koruně proměnily ve sladkou
odměnu. Mezitím disko, na kterém se skupinky dětí pravidelně
střídaly, stále pokračovalo. Během celého programu panovala

velmi příjemná atmosféra, kterou, spolu se skvěle zvládnutou
organizací pestrého programu,
doplnilo příjemné podzimní počasí.
Jsem přesvědčená o tom, že
pro všechny zúčastněné připravili organizátoři bezvadný
a nezapomenutelný zážitek
a odvedli tak výbornou práci,
která je nejen znamenitě prezentovala, ale zároveň byla také
díky mohutné účasti náležitě
oceněna.
Bc. Šárka Jelenová, Jezvé
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Rozsvícení vánočního stromu v Horní Polici
V předvečer první adventní
neděle proběhlo v Horní Polici
již tradiční rozsvícení vánočního
stromu. Tato akce byla zpestřena
loutkovou pohádkou pro naše
nejmenší spoluobčánky, kteří za
svoji aktivitu a spolupráci dostali také malý vánoční dárek.
Rozsvícení bylo dále doplněno
tradičním občerstvením a živou
hudbou. Večer následně pokračoval v restauraci U Huberta až
do časných ranních hodin. Všem,
kteří se dostavili, moc děkujeme
za podporu. Dle orientačního
součtu byla letos nejsilnější účast
(cca 120 lidí) za poslední 4 roky,
kdy tuto akci pořádáme.
Jak jsem již naznačil v sobotu
večer do mikrofonu, rozsvícení

vánočního stromu jsme začali organizovat tak, že se parta
dobrovolníků, kteří před 4 lety
pomáhali stavět a zdobit náš
první strom před samoobsluhou,
rozhodla tento strom večer také
společně rozsvítit. A proč být
u stromu v 10 lidech, když jsme
tuto spontánní akci mohli na
rychlo rozšířit pomocí SMS i mezi
lidi v obci. A tak nás tam večer
stálo cca 50. A měl-li bych si něco
přát do budoucna, tak to, aby
podobný duch zůstal v této akci
i nadále. Vím, že těžko dokážeme kulturním programem konkurovat větším obcím či městům,
ale hledejme hlavní přínos této
první předvánoční akce zejm.
v tom, že se všichni společně se-

jdeme, popovídáme si, potkáme
se, zeptáme se jeden druhého,
jak se má a celý večer prožijeme
tak nějak společně. To je ohromná věc, která pojí lidi dohromady

a nic lepšího si obec, která chce
dobře fungovat, nemůže přát.
P.S.: Za fotku děkuji panu Davidu Řeřichovi.
Jiří Blekta

Rozsvěcení vánočního stromu ve V. Bukovině
V sobotu 28. 11. 2015 se již
několikátým rokem uskutečnilo
slavnostní rozsvícení vánočního
stromu ve Velké Bukovině. Sešli
jsme se v opravdu hojném počtu
a vánoční atmosféru doladil čerstvě napadaný sníh. Děti ze ZUŠ
v Žandově nás provázely svým
hudebním vystoupením po celý
večer a zazpívaly také dětičky
z mateřské školky Velká Bukovina. Při té příležitosti zástupci
obce poděkovali paní Vlastě
Jindrové, ředitelce bukovinské
MŠ, která koncem roku odchází
do zasloužené penze a předali jí
drobný dar.

Divadelní zájezd
Obec Horní Police pořádá dne 27. února 2016
(sobota) dlouho očekávaný zájezd do Divadla
bez zábradlí na komediální činohru Tři muži na
špatné adrese.
Hlavními představiteli této populární inscenace jsou Karel Heřmánek, Bohumil Klepl a Zdeněk
Žák. Autobus bude odjíždět z autobusové zastávky před samoobsluhou v 16 hodin. Očekávaný návrat je kolem půlnoci. Vzhledem k tomu, že
je divadlo poblíž Václavského náměstí, čeká nás
cca 900 m chůze.
Cena vstupenky včetně dopravy je 540 Kč.
Pro očekávanou velkou poptávku prosíme, aby
se potenciální zájemci hlásili na obecním úřadě
v Horní Polici (tel. 487 861 337, paní Pešková).

Milým překvapením večera
byl zajisté pro všechny nádherný
betlém, který se rozsvítil současně s naším vánočním stromem
a bude zdobit obecní rozcestí po
dobu adventu. Za jeho výrobu
patří velké díky panu Zdeňku
Sladomelovi a jeho pomocníkům. Doufejme tedy, že nejen
předvánoční, ale i sváteční a novoroční období si všichni užijeme
dle svých představ a v novém
roce se opět ve zdraví setkáme
při mnoha společných akcích,
které se pořádají ve Velké Bukovině. Hezké Vánoce.
J. Kavková
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Společenská kronika
V posledním čtvrtletí tohoto roku slaví své životní jubileum tito
spoluobčané. Do dalších let jim přejeme hodně zdraví, pohody
a životního elánu. Redakce Regionálního zpravodaje.
60 LET
Jindrová Vlasta
Sladomelová Jarmila
Přívratský Jaromír
Sahulová Ladislava
Engová Vlasta
Pabištová Dana
Zářecká Milena
Havlíčková Irena
Fiedler Jiří
Bulín Jiří
Pečený Stanislav
Votava Jaroslav
Čorňáková Jiřina
Kovalčin Jan
Holub Ludvík
Jurášková Anna
Záborec Ivo
Šámal Jiří
Mečířová Darina
Jílková Zdeňka
65 LET
Kovaříková Danuše
Kadlecová Adéla
Brož Bohumil
Langr Jiří
Miškej Ladislav
Ilutanová Marie
Kuchař Josef
Skuhravá Drahoslava
Böhm Zdeněk
Chudobová Ludmila
Gallo Jaroslav
Pulcová Věnceslava

Korec Jiří
Holická Elzbieta
Mišák Milan
Barták Václav
Piskáček Miloslav
Vrzalová Drahomíra
Podešva Václav
70 LET
Mašindová Jaroslava
Hjerrild-Jensenová Danuše
Balážová Alena
Förster Jaroslav
Svoboda Jan
Zich Jiří
Nápravník Petr
75 LET
Vojtová Danuše
Valenta Antonín
Menšová Eva
Drábková Štefánia
Kovářová Božena
Kážmér Štefan
Jetmar Jiří
Barvínková Ludmila
Lorenc Stanislav
80 LET
Kučerová Anežka
Mračková Zdeňka
Mottlová Marie
85 LET
Kalous Alois

4/2015
Jeden z perníkových
betlémů paní
Evy Surovcové
ze Stružnice
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Podpora individuálního odkanalizování ve Stružnici
Před rokem, po předchozím jednání na ministerstvech životního
prostředí a pro místní rozvoj, s dotačními agenturami a především
s vedením Severočeské vodárenské společnosti, bylo definitivně potvrzeno, že do roku 2020 nemůžeme získat evropskou dotaci na vybudování centrální kanalizace. (Tato situace nám byla již víc jak půl roku
předtím známa, na žádost některých zastupitelů ale starosta ještě
jednou absolvoval jednání; důsledky dlouhodobé smlouvy mezi SVS
a provozovatelem systému byly potvrzeny, platí výše uvedené; ztratili
jsme zhruba 7 měsíců.)
Mezi občany proto šel dotazník pro zájemce o jiné řešení, tj. aby
obec ve spolupráci s SVS podpořila individuální řešení splaškové kanalizace. Zastupitelé posléze schválili prodloužení termínu pro odevzdání dotazníků do 10. dubna t. r. a definitivní znění parametrů projektů:
Dotčené subjekty:
• rodinné domy trvale obydlené,
• bytové domy s byty v osobním nebo družstevním vlastnictví,
• rekreační objekty trvalé obydlené,
vše stav k 1. 1. 2015. (U rekreačních objektů, ve kterých nebyl k uvedenému datu trvale nikdo přihlášen, bude zvažována podpora v případném dalším kole akce.)
Výše podpory:
• Objekt s nejvýše 3 byty – max. 35 tisíc Kč,
nejvýše však 50 % skutečných nákladů vč. DPH,
• Objekt s 3 až 8 byty – max. 45 tisíc Kč,
nejvýše však 40 % skutečných nákladů vč. DPH,
• Objekt s 9 a více byty – max. 55 tisíc Kč,
nejvýše však 30 % skutečných nákladů vč. DPH.
Za objekt je pro účel podpory považován jeden dům nebo skupina domů, které využívají společný systém likvidace splaškových vod.
Podpora se nebude týkat objektů, které již byly kolaudovány nebo
měly být kolaudovány podle platného vodního a stavebního zákona
a novostaveb. Za uznatelné náklady se považují náklady na projekt,
realizaci vlastního čistícího nebo akumulačního systému, přívodní potrubí k systému a případné odpadní potrubí (vč. zemních prací), vše
výhradně na pozemku žadatele. Uznatelnými náklady nejsou správní
a jiné poplatky, znalecké posudky, koupě pozemků, věcná břemena.
OÚ provedl vyhodnocení dotazníků a informoval zastupitelstvo,
které schválilo další postup.

Změna dodavatele
služby InfoSMS
v Horní Polici
Vážení spoluobčané z Horní Police, jak jste si jistě na svých
telefonech všimli, změnili jsme poskytovatele služby pro hromadné rozesílání informačních sms zpráv. Tato změna umožní
vaši větší informovanost, neboť výrazně snižuje naše náklady
a tím umožní častější rozesílání zpráv. Pro vás má tato změna
dvě novinky: 1) sms zprávy budou nově chodit z čísla, které
se zobrazí jako „MojeObec“, 2) není již možná automatická
registrace telefonního čísla na seznam uživatelů této služby.
Pokud ještě nejste registrováni a máte zájem o tuto službu,
zašlete sms zprávu s vaším číslem na telefon 734 158 360 (místostarosta). Zpráva může být anonymní. Věříme, že budete
s touto službou spokojeni.
OÚ Horní Police

Celkem žádost o zařazení do společného projektu majitelů nemovitostí, Obce Stružnice a Severočeské vodárenské společnost podali
majitelé nebo správci 65 objektů:
• Stružnice - č. popisná 6, 10, 18, 27, 32, 35, 36, 47, 48, 55, 57, 59, 68,
70, 79, 81, 89, 92, 95, 96, 98, 100, 107, 112, 113, 138, 140, 141, 149, 151,
161, 164, 185, 189, 191, 192, 195, 199, 205, 208, 216, 217, 218, 219, 222 a
evidenční č. 018, 062, 067 (celkem přijato 48 žádostí);
• Jezvé - č. p. 19, 40, 44, 52, 54, 71, 72, 73, 74, 113, 119, 124, 133, 135, 141,
147, 161 (celkem přijato 17 žádostí);
• Bořetín, Stráž u České Lípy – 0 (na rozdíl od původně připravované
tlakové kanalizace, která by byla z ekonomických důvodů reálná
pouze v kompaktnější zástavbě ve Stružnici a v Jezvém, toto individuální řešení není nijak podmiňováno lokalitou a vzdáleností;
přesto z Bořetína a Stráže nikdo na dotazníky vhozené do všech
poštovních schránek v obci a souběžně umístěné ke stažení na
obecním webu nereagoval).
S výše uvedeným seznamem objektů byli obyvatelé seznámeni
letáky do schránek 27. dubna 2015. Následně byla k seznamu ústně
vznesena jedna připomínka, protože však dotyčná osoba požadované nedoložila, nebylo v dalším k této připomínce přihlédnuto.
S výsledkem byl pak během valné hromady SVS seznámen její generální ředitel Ing. Špičák. V létě se jednání poněkud zpomalila v důsledku voleb do představenstva SVS. Na konci září ekonomický ředitel
SVS Ing. Kryl obci zaslal návrh smlouvy o spolupráci a pravidel pro
poskytnutí dotace, oboje bylo projednáno v poradním sboru a ve výborech zastupitelstva. Zastupitelstvo obce znění těchto dokumentů
schválilo 18. 11. 2015 a následně 20. listopadu tyto byly k finalizaci předány vedení Severočeské vodárenské společnosti.
Co bude následovat? Po předpokládaném schválení vedením SVS
na nejbližším zastupitelstvu obce proběhne schválení a následné podpisy společných dokumentů. Potom už můžeme sezvat přihlášené
zájemce a podat jim konkrétní informace o dalším postupu, tj. nabídce pomoci s výběrem konkrétního řešení, zpracováním projektu,
termínech, podmínkách pro získání dotace a jejím vyplacení, atd.
A samozřejmě zodpovíme dotazy.
O termínu budou všichni registrovaní zájemci včas písemně informováni.
Jan Mečíř, starosta Stružnice

Známé termíny akcí
ve Stružnici v roce 2016
• Posezení se seniory – úterý 2. února
• Masopust – sobota 6. února
• Vítání občánků – čtvrtek 18. února
• Stružnické slavnosti – sobota 18. června
• 70 let kopané ve Stružnici – sobota 25. června
• Vavřinecká pouť – sobota 6. srpna
• Stružnický kocour – sobota 20. srpna
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Projekt, který oživil nejen nevyužívanou historickou
budovu na náměstí, ale i kulturní dění ve městě

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA K OBJEKTU č.p. 82 KORUNA ŽANDOV U ČESKÉ LÍPY
Registrační číslo projektu: CZ .1.13/2.3.00/02.00134

FINANCOVÁNO Z REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD
CÍL PROJEKTU: Rekonstrukce chátrajícího objektu v centru města. V nových prostorech umístěn
městský úřad, knihovna, infocentrum a multifunkční sál pro kulturní, sportovní a jiné aktivity.

Pět let od otevření „KORUNY“
Pět let uteklo jako voda. Provozní fáze projektu a období udržitelnosti ukazují jeho smysluplnost. Každoroční pravidelně pořádané akce
v prostorách objektu Koruna jsou toho důkazem. Není zde jen úřadovna, ale plnohodnotný objekt s multifunkčním sálem, ve kterém se
neustále něco děje, jak dokazuje plán kulturních akcí a škála zaměření na všechny skupiny obyvatel. Rovněž městská knihovna pořádá
mnoho zajímavých akcí pro své návštěvníky. Za zmínku stojí jistě akce typu „Celé Česko čte dětem“ nebo „Spaní v knihovně“, ale také rozšíření dalšího místa s přístupem k veřejnému internetu, dále pravidelné večery pro seniory, taneční zábavy, plesy města a fotbalistů. Úplnou
novinkou, avšak obnovenou tradicí z let minulých, je také vyžití stolních tenistů na třech stolech. Tento projekt skutečně naplnil slogan
Regionálního operačního programu Severovýchod – Investice do vaší budoucnosti.
Koruno, přejeme Ti více takovýchto pětiletek.
Zbyněk Polák a Michal Beň

Rozpis
vánočních
akcí v hornopolickém
kostele
I v letošním roce nás čeká v hornopolickém kostele nabitý vánoční program,
který začne již 19. prosince (sobota), kdy
se pro potenciální zájemce uskuteční na
faře krátká duchovní příprava na téma
Vánoce. V týž samý den proběhne od
13 hodin v ambitu kostela slavnostní otevření doplněné expozice venkovního betléma. Půlnoční mše je plánována na tradiční devátou hodinu večerní v Horní Polici
a 24. hodinu v Jezvém. V pátek (Boží hod),
v sobotu (sv. Štěpán) a v neděli (sv. Rodina) bude sloužena mše v Horní Polici od 15
hodin. Další bohoslužba proběhne v Horní
Polici u příležitosti zakončení kalendářního
roku na Silvestra opět od 15 hod a na Nový
rok v tentýž čas. Všichni jste srdečně zváni.
OÚ Horní Police
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V roce 2015 jsme v Horní Polici přivítali šest nových občánků:
Elenku Kovářovou, Zitu Zhornou,
Anežku Vaňkovou, Vítka Zagyi,
Emu Kadeřábkovou, Zoru Zhornou.
Všem dětem přeji šťastný vstup do
života, který je teprve čeká a nebude jednoduchý. Rodičům přeji hodně zdraví, rodinné pohody, radosti
z dětí, ale hlavně hodně trpělivosti
při jejich výchově.
Marie Matysová, starostka obce

Tradiční „Silvestrovský“ výstup na Strážný
Vážení spouobčané, velmi
dlouho jsme se snažili najít
vhodný termín pro letošní tradiční výstup na Strážný vrch.
Nakonec jsme usoudili, že bude

nejlépe zorganizovat tento
výlet v sobotu 2. ledna 2016.
V předcházející sobotu je druhý vánoční svátek, což nám nepřišlo vhodné. Lednový termín

byl vybrán zejm. s ohledem na
zajištění volného času pro většinu potenciálních účastníků.
O organizačních záležitostech
výstupu budete informováni

formou sms zpráv či plakátů na
obvyklých výlepových místech.
OÚ Horní Police

Školství

Ze života školky
Od září tohoto roku jsme začaly pracovat v MŠ a ZŠ Žandov,
jako paní učitelky MŠ. Pracujeme ve třídě Berušek s 23 dětmi. Společně jsme si zvykaly na
nové prostředí školky, všechny
zaměstnance a provoz, který
nás čekal. Musíme říci, že to pro
děti nebylo lehké období.
Snažily jsme se pro děti navodit co nejpříjemnější chvíle,
aby se do školky těšily. Společně jsme se naučily mnoho písní
a básní, do výuky zapojujeme
hodně pohybových činností,

hru na hudební nástroje, interaktivní hry. Děti seznamujeme
s přírodou a přírodním materiálem, se kterým pracujeme při
výtvarných a pracovních činnostech. Pomalu se začínáme přesouvat do vánočního období,
které je pro děti určitě důležité.
Proto se budeme snažit, aby si
Vaše děti nadále užily spoustu
radosti a krásných chvil, na které si rády časem vzpomenou.
Jaroslava Saganová
a Markéta Neumannová,
třídní učitelky Berušek

Drakiáda
K podzimu neodmyslitelně patří
pouštění draků. Proto jsme na konci
měsíce října, když nám vítr příznivě
foukal, vyrazili na fotbalové hřiště.
Jak to tak bývá, někteří dráčkové létali, jiní stávkovali, někomu se zamotali.
S pomocí paní učitelek jsme jim přece
jenom pomohli, aby se dostali do výšek. A odměnou byla krásná podívaná
na oblohu plnou dovádivých dráčků.
Za tu námahu si všechny děti zasloužily medaile z drakiády.
Martina Záhorová,
MŠ Velká Bukovina

Školství
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Kulturní podzim v MŠ Stružnice
Začátkem listopadu jsme si
vyjeli za kulturou celkem dvakrát a v obou případech to stálo za to. První akcí byla návštěva Jiráskova divadla, kde jsme
v rámci festivalu Českolipský
divadelní podzim zhlédli veselé
hudební představení pražského souboru Ty-já-tr „Pohádky
do kapsy“. A protože naše děti
ukázaly světu, že se v divadle
chovat umí, mohli jsme si dovolit vyjet do Prahy do divadla
Hybernia na muzikál „Sněhová královna“. Muzikál předčil
všechna naše očekávání. Byl
úžasný. Někteří rodiče měli
obavy, zda nebude dvě a půl

hodinové představení pro děti
příliš dlouhé a únavné. Opak
byl pravdou. Ze čtvrté řady
měly jeviště jako na dlani a bylo
stále na co koukat. Několikrát
jsme děti přistihli, jak zaujatě
s otevřenou pusou a vykulenýma očima sledují děj pohádky.
Nadchla nás krásná hudba, herecké a taneční výkony, nádherné kulisy, kostýmy, dokonce i líčení herců, které jsme si
mohli do detailu prohlédnout.
Muzikál byl pro nás všechny
nezapomenutelným zážitkem
a melodie z něj jsme si pobrukovali ještě dlouho po návratu.
Kolektiv MŠ Stružnice

Výstava draků
Na začátku října jsme se rozhodly s kolegyněmi, že zkusíme
vyhlásit nějakou soutěž. Téma
vzhledem k podzimnímu počasí
nebylo těžké vymyslet. S obavami, že nebude moc zájemců,
jsme vypsali výtvarnou a tvořivou soutěž ve výrobě létajících
draků. Technika a vzhled nebyl přesně vypsán. Pár dní po
vyvěšení plakátku nás čekala
dračí smršť. Přilétali k nám draci z papíru, přírodnin, ale třeba
i z perníku. Překvapila nás kreativita, které se děti se svými rodiči
chopili. Nakonec máme výstavu
čtyřiceti draků různých materiálů, velikostí a nápadů. Zaujal nás
třeba drak z chirurgických ruka-

vic, ptačích peříček, novin nebo
třeba z prostírání. Máme tu
i plastického draka a dokonce
i tříhlavého dráčka. Děti stříhaly,
lepily, šily, malovaly a zdobily.
Na závěr výstavy proběhlo i hlasování. Každý, kdo se přišel podívat na výstavu, měl jeden hlas.
Díky všem hlasům, kterých bylo
celkem 87, zvítězila děvčata se
stejným počtem hlasů Adélka
Barteková a Verča Mikynová.
Druhé místo si vybojovala Kamča Oudová. Takže všem zúčastněným moc děkujeme a už teď
se těšíme na další kreativní nápady při dalších soutěžích.
Za kolektiv MŠ
Vladimíra Franzová

Čtení máme v malíčku, čteme každou chviličku
V tomto školním roce naše škola ZŠ Horní Police uspěla s výše
jmenovaným projektem ve výzvě č. 56 operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Náš projekt reg. číslo
CZ.1.07/1.1.00/56.2115 „čtení máme v malíčku, čteme každou chviličku“ je blíže zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti.
V průběhu školního roku jsou do hodin českého jazyka a literatury
zakomponovány čtenářské dílny, které vedou děti k motivaci ke čtení a práci s textem. Naše školní knihovna se obohatila o 700 knih
a moderní čtečky, které jsou dětem plně k dispozici. Na toto pořízení získala naše škola prostředky z Evropského sociálního fondu
a našeho státního rozpočtu ve výši 227 024,- Kč. Práce v hodině čtenářských dílen je velkým přínosem pro žáky i učitele. Hodiny jsou
velmi pěkné, pestré a všichni se na práci s knihou vždy těší.
Mgr. Pavla Šmídová

Školství
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Hra na zobcovou flétnu
Již druhým rokem se děti
na naší škole v Horní Polici věnují hře na zobcovou flétnu.
Žáci první, druhé i třetí třídy se
s pomocí notových kamarádů
seznamují s hudbou. Hra je pro
všechny žáky velice pozitivní ve

smyslu procvičování jemné motoriky prstů a práce s dechem.
Kroužek je pro všechny zábavou a hrou, ze které si odnášejí
příjemné pocity spokojenosti
a úspěchu.
Mgr. Pavla Šmídová

Projekt „Hýbejme se“
29. 9. 2015 se žáci prvního
stupně ZŠ Horní Police zúčastnili turistického výletu v rámci
projektu „Hýbejme se“. Všichni, i ti nejmenší, zvládli cestu
ze Starých Splavů do Doks po
naučné stezce a to s úsměvem
a energií. Starší žáci svým mlad-

Budou se líbit?
Dívky z devátého ročníku se
už pomalu připravují na příchod
budoucích prvňáčků. Začaly
v hodinách předmětu Domácnost prvním výrobkem, což je
puzzle, které dětem pomáhá
rozvíjet obrazotvornost a šikovnost. Snad se hračky budou příštím školáčkům líbit a při zápisu
si je odnesou domů, aby si s nimi
mohli hrát. Mgr. Z. Horáčková

Tělocvik
„trochu jinak“
Páteční listopadové dopoledne nebylo obvyklé tomuto měsíci. Teploměry ukazovaly 18 stupňů, slunce hřálo a vítr nezafoukal. Proto se děvčata šesté a sedmé třídy v rámci tělesné výchovy
vydala na podzimní procházku do okolí školy načerpat energii
a relaxovat. S chutí a náladou se dívky zapojily i do pohybových
her, které jim náladu a úsměv ještě více prohloubily. Třináctého
pátek, to byl vážně prima den.
Mgr. Pavla Šmídová

Školní futsalová liga
Žáci ZŠ Horní Police od 6. do
9. ročníku se letos účastní Školní futsalové ligy, kde poměřují
své fotbalové dovednosti s žáky
škol od Varnsdorfu po Děčín.
Úspěšnějšími jsou především žáci
mladší věkové kategorie, kteří si
již začátkem listopadu vybojovali

ším kamarádům přečetli informační tabule a podělili se s nimi
o své vlastní poznatky a informace týkající se přírody a chráněné
krajiny. Kouzlo podzimní přírody
naladilo všechny na příjemnou
náladu a každý si výlet moc užil.
Mgr. Pavla Šmídová

postup do další fáze soutěže nad
školami z Mimoně a Varnsdorfu.
Všichni jsme plni očekávání, jak
daleko v této vyřazovací soutěži
letos naši reprezentanti dojdou
a podpoří již tak velmi dobré
vnímaní naší školy ze strany soupeřů.
Mgr. Jan Kacafírek

Školství
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Lentilkový týden
Týden od 19. 10. do 23. 10. byl
v naší mateřské školce spojen
s barvami a převleky dětí i dospělých. I když v krabičkách lentilek
najdeme sedm barev, naše třídy
byly poslední lentilkový den daleko barevnější. Každý den byl
jinak barevně odlišný. Pondělí
bylo sladěno do barvy červené,
v úterý chodily děti do školky
v oblečení zelené barvy, středa
padla na žlutou, čtvrtek jsme zasvětili modré a pátek byl barevný. Během tohoto projektového
týdne jsme si užili spoustu zábavy a dozvěděli jsme se spoustu
nového. Každý den jsme soutě-

žili v tom, kdo bude mít na sobě
nejvíc kousků oblečení určené
barvy. Letos jsme tento týden
vyzkoušeli v naší školce prvně
a právě zde se ukázalo, že spolu rodiče a mateřská škola dokážou skvěle spolupracovat.
Věříme, že právě Lentilkový den
přičaroval úsměv na tváři i těm,
kteří si doma dali s dětmi tu práci a hledali vždy vhodnou barvu
na každý den. Tímto děkujeme
rodičům za jejich spoluúčast
a rádi si tento projektový týden
zase rádi všichni společně zopakujeme.
Alena Chocová, MŠ Žandov

Přípravka pro předškoláky – naše tradice
Již pátým rokem pořádá naše
škola přípravku pro předškoláky.
Každý třetí čtvrtek v měsíci se
tak otevírají dveře do základní
školy všem dětem a jejich rodičům, kteří chtějí strávit necelou
hodinu v prostředí, které je bude

obklopovat následujících pět let.
V tomto školním roce jsme pro
děti připravili ucelený soubor
deseti lekcí, ve kterých si vyzkouší, jak jsou na školu připravené.
Některé pracovní listy poslouží
také jako vodítko k doplnění

Poděkování
S odchodem do důchodu paní ředitelky
Vlasty Jindrové a celého ostatního kolektivu
MŠ Velká Bukovina, tj. paní Věra Černá – vedoucí stravování, Marie Rybínová – kuchařka
a Alena Syslová – školnice, mi dovolte, abych
jim touto cestou poděkovala za veškerou
práci, kterou zde svědomitě dělaly. Každý
konec je začátkem něčeho nového. A proto
doufám, že následující léta si užijí ve zdraví,
lásce a štěstí plnými doušky.
Martina Záhorová,
učitelka MŠ Velká Bukovina

znalostí a dovedností tak, aby
každé z dětí, které přijde po Novém roce do naší školy k zápisu,
mělo možnost své slabší stránky
dopilovat. Přípravku navštěvují
i rodiče, a tak se i oni dozvídají,
které oblasti se u zápisu sledují.
Mají také možnost se postupně
seznámit s pedagogickým sborem školy, protože jednotlivé
lekce vede vždy jedna z učitelek.
Snažíme se tak připravit děti na
co nejjednodušší start k základnímu vzdělávání, i když největší
pomocnou rukou je samozřejmě
ta rodičovská. Ráda bych tímto
apelovala na rodiče, aby se nespoléhali jen na mateřskou či
základní školu a pomohli svým
dětem k úspěšnému startu například tím, že je povedou k samostatnosti a zodpovědnosti, či
jim budou kontrolovat správné

držení tužky při malování nebo
navštíví klinického logopeda,
pokud má jejich dítě ještě problémy s výslovností.
S lednovou přípravkou bude
spojen i Den otevřených dveří.
A tak pokud jste u nás ještě nebyli anebo je to už dávno, vezměte za kliku a vstupte dovnitř.
Můžete nahlédnout nejen do
kroniky školy, ale i do tříd, kde
bude právě probíhat výuka.
Informace o připravovaných
akcích a zápisu do 1. třídy se
dozvíte na webových stránkách
školy www.zszandov.cz, které
od října změnily svou tvář tak,
aby přehledně informovaly své
návštěvníky a nabídly více zpráv
z dění v mateřské i základní škole a školní družině.
Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy
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MŠ Stružnice – Aktivní polytechnická školka
Letošní rok byl prohlášen
Rokem polytechnického vzdělávání. V mateřských školách
bylo polytechnické vzdělávání
podpořeno dotačním programem vyhlášeným MŠMT. V této
souvislosti se Centrum vzdělanosti Libereckého kraje stalo
realizátorem projektu “Aktivní
polytechnická školka“, do kterého se naše školka zapojila.
A čehože se polytechnická
výchova týká? Polytechnická výchova rozvíjí znalosti
o technickém prostředí, pomáhá
u dětí vytvářet a fixovat správné
pracovní návyky. Posiluje zájem
o technické obory a podporuje
touhu tvořit. Patří sem i používání jednoduchých nástrojů, netradičních materiálů a techniky
jejich zpracování.
Na počátku projektu byla pro
předškolní pedagogy připrave-

na série seminářů zaměřených
na různé obory, ve kterých byly
učitelkám představeny možnosti polytechnického vzdělávání
v raném věku, metodické postupy využitelné ve vzdělávacích
programech MŠ. Zapojením do
projektu jsme kromě metodických materiálů získali pro naši
školku vybavení polytechnickými stavebnicemi a učebními
pomůckami v celkové hodnotě
třiadvaceti tisíc. Novými hračkami, stavebnicemi, magnetickými
puzzle, a především hrou na
dvou velkých dřevěných poncích
si děti mohou vyzkoušet svou
fantazii, zručnost i šikovnost při
tvoření se dřevem. K pokusům,
experimentům a zábavnému
objevování budeme moci využít
dva získané mikroskopy.
Jsme rádi, že naše děti mohou pomocí nových her a zkou-

mání získávat zkušenosti o okolním světě, rozvíjet technické
schopnosti, pracovní zručnost,

myšlení a celkově prožívat radost z nových aktivit.
Kolektiv MŠ Stružnice

Slunečnice pro ptáčky
Tak se jmenoval projekt,
který jsme za přispění účelové
dotace ve výši deseti tisíc korun z Dotačního fondu Libereckého kraje resortu životního
prostředí a zemědělství, v rámci podpory ekologické výchovy
a osvěty uskutečnili.
Na jaře jsme zakoupili čtyři mobilní záhony tzv. „Čtverečkové záhonky“ a umístili
je na školní zahradu. O hlínu

se postarali rodiče, za což jim
moc děkujeme. Následovalo
období, kdy jsme vybírali, co
bychom mohli pěstovat. Každé dítě si do svého čtverečku
vyrobilo z keramické hlíny cedulku se svou značkou. Pak si
vyselo dvě semínka slunečnic
pro ptáčky. Abychom si čekání
na úrodu slunečnic zpříjemnili, vysázeli jsme si všichni ještě
jeden druh zeleniny (ředkvičky, rajčata, hrášek) nebo ovoce

(jahody) podle oblíbenosti. Na
zkoušku jsme zaseli tři semínka ozdobné dýně a zakopali
jednu bramboru. I přes velké
potíže se mšicemi jsme vypěstovali celkem 38 různě velkých
slunečnic. Důkazem, že se nám
semínka opravdu „povedla“
bylo pár vyzobaných slunečnic,
které jsme nechali ptáčkům na
ochutnávku. Děti se na zahradnické práce těšily každý den.
Naučily se sázet i sít, zalévat,

plít, používat dětské zahradnické nástroje, spolupracovat
s kamarádem, podělit se o své
výpěstky s rodiči a sourozenci.
A úroda byla opravdu bohatá!
Na počátku našeho pěstování
nás ani nenapadlo, co všechno
se dá vypěstovat na tak malinkých zahrádkách.
Po celkové sklizni jsme prováděli úklid záhonků a děti
odvážely zakoupenými kolečky zbytky rostlin do nového
kompostéru. Hodně času jsme
věnovali povídání o fungování
kompostéru, o tom, co do něj
můžeme dávat a co ne. Téma
slunečnic a zahradničení se
nám objevovalo i v jiných aktivitách – například výtvarných,
hudebních, tanečních. Máme
velkou radost, že se nám tento
projekt nadmíru vydařil. Děti
se těší na zimu, až uvidí, jak si
ptáčkové budou pochutnávat
na semínkách z vypěstovaných
slunečnic. A zároveň se těšíme
na jaro, až začneme zase pěstovat.
Kolektiv MŠ Stružnice

Školství
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Svatomartinské pečení
Ve středu 11. 11. to v naší škole krásně vonělo. A proč? Naši
prvňáčci se svou paní učitelkou
oslavili příjezd sv. Martina na
„bílém“ koni pečením svatomartinských rohlíčků. Akce by
se však neobešla bez pomoci
naší milé paní školnice Zdeničky Kubinové, která se zapojila
do příprav a hlídala správné kynutí těsta. Paní učitelka pak vykrájela dětem čtverečky, děti je
plnily jablečnými povidly nebo
tvarohovou nádivkou. Každý

přiložil ruku k dílu, někdo plnil,
jiný zase potíral zabalené rohlíčky rozšlehaným vejcem a další
třeba obaloval upečené rohlíčky
v moučkovém cukru s vanilkou.
Dílo se zdařilo, všem nám moc
chutnalo a nikomu nevadilo, že
sv. Martin nepřivezl dětem očekávanou sněhovou nadílku. Ale
děti i paní učitelka pevně věří,
že sněhu na zimní radovánky
letos bude určitě dost.
Mgr. Renata Vítů,
ZŠ Žandov

Projekt „Technické dovednosti
pro budoucnost“ v ZŠ Horní Police
O jednom z projektů na naší
škole psala paní učitelka Pavla

Šmídová, rád se tedy zmíním
o tom druhém. Jak již jsme čte-

Vánoční čas
Rok utekl jako voda a budou tu pomalu Vánoce, na které se v naší
MŠ těšíme. Bude předcházet rozsvícení vánočního stromu s koledami
a vánočními písněmi. Společně připravíme výzdobu školy, vyrobíme
přáníčka, ozdoby a nebudou chybět ani vanilkové rohlíčky, které
provoní celou školku. Po Mikulášovi s čertem, kteří nás navštíví, se
budeme těšit na nadílku u vánočního stromečku. Nezapomeneme na
našeho sponzora firmu Sauer a.s. Žandov, provozovatele školy Obec
Velká Bukovina, rodiče, zaměstnance školy a další instituce s přáním
pevného zdraví v novém roce 2016.
Jindrová Vlasta, ředitelka MŠ Velká Bukovina

náře informovali, pro letošní rok
se nám podařilo uspět ve dvou
výzvách operačního programu
Vzdělávání pro budoucnost, ve
výzvě č. 56, zaměřené na rozvoj
čtenářství a čtenářské gramotnosti, a výzvě č. 57 zaměřené na
podporu realizace kurikulární
reformy škol a školských zařízení, ve které jsme se zaměřili na
2 šablony klíčových aktivit: Rozvoj technických dovedností žáků
na druhém stupni základní školy a rozvoj profesních dovedností učitelů pro výuku zaměřenou
na zlepšování technických dovedností žáků základní školy.
Právě díky projektu Technické dovednosti pro budoucnost,
reg. číslo CZ.1.07/1.1.00/57.0332
se naše škola vybavila jednak nářadím určeným pro žáky, jednak
nářadím určeným do přípravny
školní dílny, aby s jeho pomocí si
vyučující zvládl připravit nutné

polotovary pro další práci žáků.
Částka, kterou jsme mohli na nákup tohoto nářadí vydat, se vyšplhala bezmála ke 175 000 Kč.
Pan učitel Jan Kacafírek se již
naplno s dětmi věnuje práci na
žákovských výrobcích, nutným
výstupem tohoto projektu je 15
žákovských výtvorů a portfolií
včetně výkresové dokumentace.
A tak se nám ve škole „množí“
lopatičky, plachetnice, šachové
soupravy, hlavolamy, rámečky,
stojánky na ubrousky a další.
Žáci obrábějí hlavně dřevo, ale
ani o práci s kovem nepřijdou,
kovová část je třeba u jmenovaných lopatiček, nebo opracovávají malé hranoly na kladívka.
Snad jim tento projekt pomůže
rozvinout jejich manuální zručnost, díky níž by měli mít jednodušší vstup na trh práce.
Miloslav Vítů,
ZŠ Horní Police

Školství
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VV, PČ, TV, HV
Zkratky – pro mnohé vzpomínka na příjemné hodiny ze
základní školy. Zkratky v rozvrhu hlásí, že mají žáci výchovy,
tedy hodiny odpočinku a zábavy. Tyto předměty dávají téměř
všem žákům možnost vlastního
projevu, objevení talentu a nadání. Proto přikládáme malou
ukázku naší činnosti, tvoření
a seberealizace.
Mgr. Pavla Šmídová

Hurá do kroužků

Už trochu čteme

Od října letošního roku se u nás v hornopolické škole rozběhly
nové kroužky. Výběr mají žáci z florbalu, flétny, aerobiku, šikovných
rukou, míčových her, z anglického jazyka i počítačového kroužku.
Mladší žáci se toho pilně chopili a někteří navštěvují i tři kroužky
týdně, což nás učitele velice těší. Snad jim nadšení vydrží až do konce školního roku.
Mgr. Bohdana Přívratská

Poličtí prvňáčci mají za sebou již čtvrt roku. Začátek byl těžký, ale
nyní už vědí, že učení je hra a vše jde s úsměvem dobře. Umí počítat
do sedmi, rádi malují, cvičí, tvoří, ale dokonce již čtou i první věty. Na
Vánoce si určitě dokážou přečíst i přání od Ježíška!
Mgr. Bohdana Přívratská

Mateřský klub
v mateřské škole
Horní Police
V mateřské škole Horní Police již několik let funguje mateřský
klub. Zde se malé děti se svými blízkými seznamují nejen s prostředím a fungováním MŠ, ale zároveň mohou strávit klidné a hravé
odpoledne. Děti se zábavnou formou seznamují i s ostatními dětmi
a učiteli. Jejich pozdější nástup do mateřské školy je pro ně příjemnější a klidnější.
Proto zveme všechny děti se svými rodiči, prarodiči, strýčky i tetičkami každé pondělí od 15.30 hod do 17 hod. do mateřské školy
v Horní Polici na MATEŘSKÝ KLUB.

Děkujeme našemu sponzorovi
firmě Sauer a.s. Žandov, provozovateli Obci Velká Bukovina
za spolupráci v uplynulém roce
a přejeme vše dobré, pevné zdraví, mnoho osobních a pracovních úspěchů v novém roce 2016.
A zároveň novému kolektivu
v MŠ Velká Bukovina přejeme
úspěšný vstup do nového roku.
Zaměstnanci a děti
MŠ Velká Bukovina

Školství
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Základní škola Stružnice nabízí
intenzivní přípravu předškoláků
Není to tak dávno, co začal
nový školní rok a my už myslíme na ten další. Jednou z mnoha aktivit naší malotřídní školy
je „Školička pro předškoláky.“
Přípravný kurz nabízíme zdarma všem dětem a rodičům, kteří mají zájem bez ohledu na to,
zda dítě do naší školy v budoucnu nastoupí či nikoli. Stačí přijít
ve čtvrtek do konce prosince
do budovy naší základní školy.
Kurz vede Mgr. Lenka Kolstrunková, která bude v příštím školním roce učit prvňáčky. Cílem
těchto setkání je připravovat
děti hravou formou na školní
práci, rozvíjet jejich schopnosti
a dovednosti důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Každá
lekce má svoji strukturu, střídají
se činnosti rozvíjející jemnou
motoriku, grafomotoriku (uvol-

nění ruky, příprava na psaní),
řeč a myšlení, sluchové vnímání
a paměť, zrakové vnímání, prostorovou pravolevou orientaci,
početní představy, soustředění,
atd. Systematická příprava hrou
na školu je pro děti důležitá, stejně významný je i společně strávený čas s vrstevníky, společné prožívání prvních malých úspěchů
i neúspěchů a veselých zážitků.
V letošním roce se kurzu účastní
i jeden čtyřletý žáček. Zvládá přípravu bez větších obtíží. Nejvíce
nových žáčků přechází z Mateřské školy Stružnice, proto nás
velmi potěšila jejich návštěva, při
které si děti prohlédly budovu,
občerstvily se, zapojily se do výuky a na závěr si odnesly drobné
dárečky od starších kamarádů.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ředitelka ZŠ Stružnice

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků
Základní škola Stružnice,
okres Česká Lípa, příspěvková
organizace – Malotřídní škola
rodinného typu. Vzdělávají se
zde žáci 1. – 5. ročníku.
termín zápisu:

22. ledna 2016

od 8.00 do 17.00 hodin
Náhradní termín:

5. února 2016

od 14.00 hod. do 17.00 hod.
Vážení rodiče,
Vaše dítě se připravuje k zápisu do základní školy a my
bychom Vás rádi informovali
o tom, co naše škola žákům nabízí:

• samostatný první ročník
• výuka je prováděna genetickou metodou čtení
• výuka anglického jazyka již
od 1. ročníku (nepovinný
předmět), v 2. ročníku již povinný předmět
• individuální a rovný přístup
ke všem žákům
• spolupráce s rodiči, zapojení do akcí, okamžité řešení
vzniklých problémů
• bezproblémový přestup do
škol ve městě, každého půl
roku žáci vykonávají ověřovací testy podle ŠVP
• využití moderní výpočetní
techniky v hodinách i mimo
vyučování - každá učebna je

•

•

•

•

vybavena počítači a interaktivní tabulí
žáci si nosí domů i moderní
techniku, která je majetkem
školy – čtečky knih, notebooky, tablety
velké množství výukových
programů, které jsou hrazeny z prostředků školy
škola má zakoupeny výukové licence na různé testy, cvičení a interaktivní programy,
např. Aktivní škola, Virtuální knihovna, Worldacademy
a jiné
možnost navštěvovat zájmové útvary, účast je zdarma – hra na flétnu, taneční
kroužek, počítače, keramika,

•

•
•
•

•

•

dovedné ruce, firmička, fotografický
školní družina dle potřeb rodičů (6.30 – 16.00 hod.), za
úplatu 50 Kč/měsíc, výuka
začíná v 8.15 hod. (návaznost
na autobusy)
zajištění každodenního doprovodu žáků na autobusy
možnost stravování ve škole
zapojení do projektu „Ovoce
do škol“ žáci pravidelně jednou za měsíc dostávají čerstvé ovoce zdarma
zapojení do projektu „Mléko
do škol“, zde mají žáci možnost zakoupit si dotované
mléčné výrobky
mimoškolní akce s žáky (ba-

Školství

-15zén, divadla, výlety)
• plavecký výcvik v bazénu
v Děčíně
• žáci 1. ročníku dostávají v září
základní vybavení zdarma
(pastelky, pero, vodové barvy, modelínu, štětce...
• ozdravné týdenní a víkendové pobyty
• společné akce s MŠ Stružnice
a rodiči – Drakiáda, Stružnický verš, dílničky, rozsvícení
vánočního stromu a jiné
• finanční příspěvek od obce
ve výši 2500 Kč / za rok
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Informace k zápisu
Rodiče (zákonní zástupci žáka)
doprovázející dítě k zápisu
předloží rodný list dítěte, doklad o bydlišti.
Kontakty na školu:
Ředitelka
Mgr. Lenka Kolstrunková
telefon ředitelna:
487 861 335
731 526 909
e-mailová adresa:
zsstruznice@zsstruznice.cz
www.zsstruznice.cz

Projektový den s ekologickou tematikou
První projektový den v naší škole byl zaměřen na aktuální ekologické téma.
Netradiční byl již způsob stravování daného dne. Děti si ráno vlastnoručně v rámci firmičky připravily oběd (zelňačku, bramborovou kaši,
kuřecí stehýnko a jablečný závin). Následovala vlastní ekologická část,
kdy formou diskuse si žáci ujasnili, čím se ekologie zabývá, co je životní prostředí a proč je pro nás tak důležité chovat se k přírodě ohleduplně. Zpestřením bylo velké množství her, úkolů a soutěží. Například
v pracovním listě děti zaškrtávaly předměty, které nepatří do lesa či si

trénovaly paměť při Kimově hře. Při plnění zadání holčičky a kluci využili nabyté vědomosti z přírodovědy i matematiky. Bohužel nevlídné
počasí nám nedovolilo uskutečnit hry v terénu, tak nastala provizorní
alternativa „lesa“ v tělocvičně, kde na děti čekala hromada odpadků
k vytřídění. Na závěr dne si žáci mohli i zasportovat. Akce rozhodně
splnila svůj účel, tedy seznámit se zajímavým způsobem s přírodou
a ekologií. Děti si vyzkoušely různé formy práce, učily se navzájem
a předávaly si svoje zkušenosti.
Mgr. Lenka Kolstrunková, ředitelka ZŠ Stružnice
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Usnesení z 9. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
9. 11. 2015 od 18. hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a návrh programu jednání.
b) Čerpání rozpočtu města za
1.– 9./2015.
c) Rozpočtové opatření č. 5/2015.
d) Schodkový rozpočet města na rok
2016 ve výši příjmů 21.702.500,- Kč
a výdajů 46.219.000,- Kč s tím, že
záporné saldo hospodaření pro
rok 2016 ve výši 24.516.500,- Kč
bude kryto výsledkem hospodaření předchozích let 14.516.500,- Kč
a krátkodobými půjčenými prostředky 10.000.000,- Kč /příloha
citace ke schválení rozpočtu/.
e) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města.
f) Vyhotovení realizační dokumentace od firmy Vodohospodářské

Horní Police

Na svém 10. zasedání ZO Horní Police konaného dne 15. října 2015 od 18.
hod na Obecním úřadě v Horní Polici
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb. o obcích v platném znění přijalo následující usnesení:
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
91/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní zasedání doplněný o bod č. 11)
Smlouva o dílo – Restaurování kamenné plastiky - pomníku Mistra
Jana Husa, 12) Pronájem části pozemku p.č. 252/1 k provedení stavby (usnesení č. 92/2015).
1. ZO schválilo Plán inventur na rok
2015 v předloženém znění (usnesení č. 93/2015).
2. ZO schválilo realizaci snížení nájezdových ploch k nemovitostem č.p.

Horní Police

Na svém 11. zasedání ZO Horní Police konaného dne 19. listopadu
2015 od 18. hod na Obecním úřadě
v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
v platném znění přijalo následující
usnesení:
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
103/2015).
• ZO schválilo program pro dnešní
zasedání v předloženém znění
(usnesení č. 104/2015).
• ZO schválilo pronájem pozemku
p.č. 70/1 k zemědělským účelům za
cenu 1 500 Kč/ha/rok do 31.12.2018

Usnesení
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projekty s.r.o. pro zadání stavby
na akci „Heřmanice vodovod“.
g) Autorský dozor firmy Vodohospodářské projekty s.r.o. v případě
realizace stavby vodovodu Heřmanice.
h) Vyhotovení PD přípojek na akci
„Heřmanice vodovod“ včetně inženýrské činnosti od firmy Vodohospodářské projekty s.r.o.
i) Darovací smlouvu mezi TJ Spartak
Žandov a Městem Žandov na dar
ve výši 15.000,- Kč na Žandovskou
desítku.
j) Dodavatelem el. energie a plynu
pro Město Žandov na rok 2016 firmy ČEZ.
k) Dar ve výši 1.000,- Kč na poskytování preventivní sociální služby
rané péče.
l) Dar ve výši 5.000,- Kč pro azylový
dům Jonáš Farní charity v České
Lípě.
m) Dopracování Průkazů energetické náročnosti budov a TZ kotlů
v budovách v majetku města.
n) Přípravu PD - provedení zaměření
stávajícího stavu objektu Černá

růže Ing.arch.Leošem Bogárem
a dále architektonickou studii řešení objektu, ve variantách.
o) Příkazní smlouvu mezi Městem
Žandov a Mgr. Janou Panáčkovou
na vyhotovení žádosti o dotaci na
rekonstrukci kostela sv. Bartoloměje a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
p) Zadávací dokumentaci na vodovod Heřmanice.
q) Odprodej části poz. p.č. 67/1 a 89/1
v k.ú. Velká Javorská za cenu 50,Kč/m2 s oddělením pozemku na
náklady žadatele společnosti Farma Ploučnice a.s.
r) Odprodej poz.p.č. 591 v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 35,- Kč/
m² panu T. Vaníčkovi.
s) Odprodej části poz.p.č. 273/2
v k.ú. Heřmanice u Žandova za
cenu 35,- Kč/m² s oddělením pozemku na náklady žadatele panu
Martinu Kopáčkovi.
t) Smlouvu o budoucí smlouvě kupní mezi Lesy ČR s.p. a Městem
Žandov o odprodej částí pozemků
podél Vrbového potoka, a to p.č.

626/1,629,620/2,589,565,540,1023
/1,1015/1,1024/12,1010/1,1032/1,536
a 75/1 v k.ú. Žandov u České Lípy
za min. cenu 60 Kč/m² a pověřuje
starostu podpisem této smlouvy.
u) Smlouvu mezi Lesy ČR s.p. a Městem Žandov o dočasném užití
části pozemků p.č. 633,626/1,589
a 75/1 v k.ú. Žandov u České Lípy
za účelem výkonu oprávnění
hospodařit se stavbou „Vrbový
potok“ a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
v) Pověřuje starostu a místostarostu
jednáním s majiteli objektu čp.
136 v Žandově ohledně odprodeje
a možném snížení ceny za objekt.

41 a č.p. 174 s tím, že ke stavební
části bude přistoupeno v roce
2016. Z obecního rozpočtu bude
hrazena část připadající tělesu
chodníku (usnesení č. 94/2015).
3. ZO schválilo snížení nájemného
v restauraci Na Kovárně od listopadu 2015 do května 2016 na částku
2 000 Kč (usnesení č. 95/2015).
4. ZO neschválilo záměr prodeje části
pozemku p.č. 830/1 za cenu 20 Kč/
m2.
5. ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Projektová kancelář VANER
s.r.o. na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na akci Přístup žáků k ZŠ Horní
Police v předloženém znění a zároveň ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy (usnesení č. 96/2015).
6. ZO schválilo záměr pronájmu pozemku p.č. 70/1 k zemědělským
účelům za cenu 1.500 Kč/ha/rok
(usnesení č. 97/2015).
7. ZO neschválilo prezentaci obce

Horní Police v publikaci „Česká republika – města a ovce“ za částku
2 000 Kč.
8. ZO schválilo prodloužení nájemného v nebytových prostorech
v areálu zámku pro pana Otakara
Koláře do 31.12.2016 (usnesení č.
98/2015).
9. ZO schválilo rozpočtový výhled
na roky 2016-2020 v předloženém
znění (usnesení č. 99/2015).
10. ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2015 ve výši 417.600 Kč na straně příjmů a 417 600 Kč na straně
výdajů (usnesení č. 100/2015).
11. ZO schválilo smlouvu o dílo s panem Radomilem Šolcem, IČO
66458323 na Restaurování kamenné plastiky - pomníku Mistra
Jana Husa v předloženém znění
a zároveň ZO pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy (usnesení
č. 101/2015).
12. ZO schválilo záměr pronájmu
části pozemku p.č. 252/1 za cenu

20 Kč/m²/rok za účelem provedení stavebních prací (usnesení č.
102/2015).

manželům Pavlíně a Janu Zelinkovým (usnesení č. 105/2015).

úvěru je 0,80% p.a. První splátka
úvěru 31. 1. 2016, pravidelná splátka ve výši 53 381 Kč, periodicita
splacení měsíčně. Výše poslední
splátky 2 935 965 Kč. ZO pověřuje
starostku obce Horní Police k podpisu Smlouvy o úvěru (usnesení č.
107/2015).
• ZO schválilo rozpočet na rok
2016 jako vyrovnaný - příjmy
ve výši 10 369 000 Kč, výdaje ve
výši 10 369 000 Kč (usnesení č.
108/2015).

• ZO schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02.09.2015 na akci
,,Zhotovení nové hydroizolace obvodových zdí na zámku I. etapa“
na více práce vnitřních a vnějších
prostorů ve výši 58 665,99 Kč
v předloženém znění (usnesení č.
106/2015).
• ZO schválilo Smlouvu o poskytnutí
úvěru od Komerční banky, a.s. ve
výši 3 202 870 Kč s konečnou splatností ke dni 30.06.2016 s úrokovou
sazbou O/N PRIBOR + odchylka
0,66%. K datu předložení návrhu
Smlouvy o úvěru je O/N PRIBOR
0,14% - celková úroková sazba

Informace:
• Aktualizace PRO – starostka informovala o aktualizaci Programu
rozvoje obce a vyzvala ZO o spolupráci,

2. Bere na vědomí
Zprávu z jednání rady města.
3. Neschvaluje
a) Odprodej části poz.p.č. 233/1 v k.ú.
Žandov u České Lípy.
b) Odprodej části poz.p.č. 83 v k.ú.
Velká Javorská.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

ZO bylo informováno:
• o probíhajících pracích na tvorbě
nového územního plánu obce, o
zpracování studie na revitalizaci
veřejných ploch v obci,
• o průběhu ankety na vybudování
obecní kanalizace,
• o možnostech získat dotaci na nákup nového kotle pro občany obce
– Kotlíkové dotace,
• o nutnosti vypracovat zprávy za
jednotlivé komise a výbory při ZO,
• o aktualizaci dokumentu Programu rozvoje obce, o přípravě rozpočtu obce na rok 2016,
• o výměně a opravě kotlů – čp 131,
čp 160,
• o zpracování PENB pro jednotlivé
budovy,
Marie Matysová,
starostka

• Žádost o převod pozemků dle ÚP
Horní Police od Římskokatolické
farnosti – arciděkanství Horní Police, dopisem ze dne 20.10.2015 bylo
sděleno, že farnost nemá v úmyslu
pozemky prodávat,
• Kotlíkové dotace – seminář pro žadatele 25.11.2015 od 9:30 do 17:30
Česká Lípa KD Crystal, informace
zveřejněny na webových stránkách a vývěskách obce,
• Stavební úpravy v bytě č. 2 č.p. 103
- předložení nabídek na stavební
úpravy, starostka jedná s firmou
pana Kučery, který předložil nejnižší nabídku,
• Rozsvícení vánočního stromku
před samoobsluhou dne 28.11. od
18 hodin, pro děti je připravena

Usnesení / Inzerce
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na, převod financí z rezervního
fondu do investičního fondu dle
předložených nabídek,

• Inventarizace 2015 – vyřazení majetku – zmařená investice nebo
zpracování směrnice na odpisy,

Marie Matysová,
starostka

3. Bere na vědomí informaci o činnosti a připravovaných akcích výborů kontrolního, finančního, pro
rozvoj, výstavbu a pozemky a pro
dopravu a bezpečnost. (číslo usnesení 2015-09-3)
4. Schvaluje prodej pozemku p. č.
690 v k. ú. Stružnice o výměře 627
m² panu Františku Švecovi za cenu
6.521,- Kč. (číslo usnesení 2015-094)
5. Schvaluje Smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12- 4013995/P001, CL-Stružnice ppč. 191/1 mezi Obcí Stružnice
a ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, zastoupena Ing. Zbyňkem Lubovským. (číslo usnesení 2015-09-5)
6. Souhlasí se zněním zaslaných návrhů „Pravidel pro poskytování
finančního daru na ekologické
účely obce – řešení individuálního

čištění odpadních vod“ a „Darovací smlouvy“ mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a Obcí
Stružnice, pověřuje starostu obce
předáním této informace vedení
společnosti a dalším jednáním.
(číslo usnesení 2015-09-6)
7. Schvaluje podání žádosti na
Městský úřad Česká Lípa, Úsek
úřad územního plánování o první
změnu platného územního plánu
Obce Stružnice, schváleného dne
31. 10. 2012 a pověřuje k jednání
paní Anitu Bělovou. (číslo usnesení
2015-09-7)
8. Schvaluje rozpočtové opatření č.
4/2015. Příjmy 803.201,- Kč a výdaje
803.201,- Kč. (číslo usnesení 201509-8)
9. Schvaluje návrh rozpočtu na rok
2016 k vyvěšení. (číslo usnesení
2015-09-9)

10. Schvaluje plán inventur na rok
2015. (číslo usnesení 2015-09-10)
11. Pověřuje starostu do konce ledna
2016 zpracováním návrhu systému
pro označování ulic v obci, návrh
bude projednán ve výboru pro
rozvoj, výstavbu a pozemky. (číslo
usnesení 2015-09-11)
12. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci. (číslo usnesení 201509-12)
13. Bere na vědomí informaci o postupu prací k rozšíření kapacity
MŠ Stružnice. (číslo usnesení 201509-13)
14. Schvaluje MŠ Stružnice čerpání 260.000,- Kč z provozních na
mzdové náklady. (číslo usnesení
2015-09-14)
Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Velká Bukovina

• Usnesení č. 1-12/15: ZO jednomyslně
schvaluje vyplacení částky 30.000,Kč nájemci nebytových prostor
Zdeňce Zoreníkové, jako náhrada
za finanční prostředky vložené do

rekonstrukce pronajatých prostor.
• Usnesení č. 2-12/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 3/2015, jejíž celé znění je
přílohou zápisu.

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta

Velká Bukovina

na koupi pozemků st.p.č. 2, jehož
součástí je budova č.p. 2, p.p.č. 477,
p.p.č. 928, p.p.č. 490/2 všechny v
k.ú. Malá Bukovina
Usnesení č. 5-13/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 4/2015, jejíž celé znění je
přílohou zápisu.
Usnesení č. 6-13/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí návrhu rozpočtu MŠ pro rok 2016, jehož celé
znění je přílohou zápisu.
Usnesení č. 7-13/15: ZO bere na vědomí uzavření MŠ Velká Bukovina
v období vánočních svátků od 23.
12. do 31. 12 2015.
Usnesení č. 8-13/15: ZO jednomyslně schvaluje prodej části p.p.č. 250
a části p.p.č. 2678 obě k.ú. Velká

Bukovina panu Jiřímu Smejkalovi,
Velká Bukovina 134 (zveřejněno na
úřední desce od 8. 9. do 24. 9. 2015
bez námitek)
• Usnesení č. 9-13/15: ZO jednomyslně schvaluje prodej části p.p.č.
2661/2 k.ú. Velká Bukovina s podmínkou zřízení věcného břemene
práva chůze pro obyvatele domů
č.p. 113 a č.p. 205 paní Marcele
a Ivaně Gšventnerovým, Smetanovo nábřeží 2269, Česká Lípa (zveřejněno na úřední desce od 8. 9.
do 24. 9. 2015 s námitkou manželů
Blažkových, která byla akceptována jako podmínka prodeje)
• Usnesení č. 10-13/15: ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č.
11-11/15 ze dne 7. 9. 2015

• Usnesení č. 11-13/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí Smlouvy č.
15232144 o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR ve výši 30.456,- Kč na akci
„Zkvalitnění nakládání s biologickým odpadem v obci Velká Bukovina“.
• Usnesení č. 12-13/15: ZO bere na vědomí manipulaci s vodní plochou
p.p.č. 76 k.ú. Malá Bukovina v rámci hospodaření nájemcem.
• Usnesení č. 13-13/15: ZO jednomyslně vyhlašuje zákaz rybolovu na
vodní ploše p.p.č. 358/6 k.ú. Velká
Bukovina do odvolání.

čertovská pohádka, bližší informace budou rozeslány formou SMS,
• Stavební úpravy MŠ – školní jídel-

Stružnice

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 18.
listopadu 2015. Přítomní zastupitelé: Bělová Anita, Kopp Jiří, Kotek
Robert, Levová Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup
Vítězslav. Nepřítomní zastupitelé:
Blažek Zdenek (omluven).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 9. zasedání konaném dne 18.
listopadu 2015 od 19:00 hodin v
souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 9. zastupitelstva obce. (číslo usn. 2015-09-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení
8. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2015-09-2)

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 12/15 konaného dne 21. 9. 2015 od 17.00 hod.
v zased. místnosti Obecního úřadu.

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 13/15 konaného dne 5. 10. 2015 od 17.00 hod.
v zasedací místnosti Obecního úřadu.
• Usnesení č. 1-13/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-13/15: ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č.
5-2/15 ze dne 2. 2. 2015
• Usnesení č. 3-13/15: ZO jednomyslně schvaluje revokaci usnesení č.
2-4/15 ze dne 8. 4. 2015
• Usnesení č. 4-13/15: ZO jednomyslně pověřuje starostu uzavřením
smlouvy o budoucí kupní smlouvě

•

•

•

•

starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta
INZERCE

Velká Bukovina

Usnesení Zastupitelstva obce Velká
Bukovina ze zasedání č. 14/15 konaného dne 2. 11. 2015 od 17.00 hod.
v zased. místnosti Obecního úřadu.
• Usnesení č. 1-14/15: ZO jednomyslně schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 2-14/15: ZO jednomyslně schvaluje přijetí Smlouvy č.
15247753 o poskytnutí podpory
ze SFŽP ČR ve výši 38.248,05 Kč na
akci „Výstavba zdroje tepla využívajícího OZE v objektu obecního
úřadu Velká Bukovina“.
• Usnesení č. 3-14/15: ZO bere na vědomí zprávu finanční komise o výsledku kontroly hospodaření v MŠ

Velká Bukovina.
• Usnesení č. 4-14/15: ZO bere na
vědomí zprávu finanční komise o
výsledku kontroly pokladních dokladů a finanční hotovosti na OÚ
Velká Bukovina.
• Usnesení č. 5-14/15: ZO bere na vědomí zprávu kontrolní komise o
výsledku kontroly plnění usnesení
ZO Velká Bukovina.
starosta Jaroslav Kucharovič
místostarosta Roman Vojta
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21. ročník Žandovské desítky je za námi
Když jsem vloni prohlašoval, že jubilejní 20. ročník běhu byl posledním, tak na protest závodníků jsem tehdy přislíbil ještě přidat další
21. ročník, netušil jsem, jak to dopadne. Ale dopadlo to skvěle. Letos
8. listopadu se na startu sešel znovu rekordní počet běžců všech kategorií, téměř 260 závodníků. Nahrálo tomu „naplánované“ letní počasí na závodní neděli, perfektní organizace stálého (nyní za 20 let
už důchodového) týmu a hlavně přátelská atmosféra mezi sportovci,
kteří přijeli poměřit časy se svými soupeři. A že bylo hodně závodníků,
doprovodu i diváků svědčí fakt, že kapacita parkoviště u koupaliště
nestačila, muselo se parkovat na koupališti a v ulici Volfartické téměř
až k bytovkám. Že se závodníci do Žandova rádi vracejí dokumentuje
i případ mladého běžce Adama Přibila z Konkordie Děčín, který by jistě
absolvoval v Žandově všechny ročníky, zvítězil zde v několika mládežnických kategoriích, ale bohužel před více jak dvěma lety měl na závodech v Polsku těžkou autonehodu a byl dva roky upoután na lůžko
a invalidní vozík. Nyní absolvoval v Žandově mílařskou trať o berlích
za 47:51 min. Nebo na startu nechyběl zdaleka nejstarší běžec pan
František Bém z Liberce, ve svých 88 letech se postavil na start 10 km.
Nejvíce mě ovšem potěšilo, že letos krom dětí našlo odvahu postavit
se na start hlavního závodu na 10 km i několik domácích žandovských
borců a dvě ženy. A trasu 10 km zvládli v pohodě. V hlavním závodě
na 10 km na tradiční trať kolem Karlovských rybníků se postavilo na
start 120 běžců. Celkovým vítězem se stal překvapivě Josef Procházka
z Děčína (z kategorie nad 40 let), který se držel takticky na třetí pozici,
až v posledním stoupání zaútočil a ve dvoukilometrovém seběhu do
cíle svou pozici udržel. Druhý celkově opět „béčkař“ nad 40 let Dalibor Bartoš z Jablonce, třetí celkově junior Petr Cmunt z Nového Boru.
Na žákovských tratích kolem turistické chaty se muselo trochu improvizovat, neb divočáci z části tratě udělali oraniště a tak se bojovalo na

náhradním okruhu, ale o to zajímavějším pro diváky a trenéry. Běh
byl opět finálovým a závěrečným závodem seriálu Okresní běžecké
ligy „O pohár Českolipského deníku“. Že běh se stává v poslední době
novým fenoménem a relativně levným sportem a hlavně se dá provozovat volně v přírodě za každého počasí svědčí i fakt, že při seriálu
Okresní běžecké ligy byly na 9 závodech ze 17-ti překonány rekordní počty závodníků. Pořadatel TJ Spartak Žandov děkuje sponzorům
městu Žandov a fi Sauer Žandov, a.s. za finanční pomoc pro zajištění
cen a občerstvení závodníků.
Oldřich Slaměný

Vítězové dalších kategorií

+ umístění domácích borců a z nejbližšího regionu:
Muži do 39 let 10 km
1. Daňko Miroslav (Chotyně)		
2. Skopový Štěpán (Cvikov)		
3. Videcký Jan (AC Česká Lípa)		
24. Hájek Tomáš (Žandov)			
26. Bačkovský Rostislav (Žandov)		
28. Kodeš Jaroslav (Žandov)		
31. Čerych Daniel (Velká Bukovina)		
32. Tomsa Jakub (Žandov)			

34:39,6
34:48,6
34:59,1
45:23,8
49:11,5
49:25,4
50:16,0
50:16,7

Muži do 49 let 10 km
1. Procházka Josef (Děčín)			
2. Bartoš Dalibor (Liaz Jablonec)		
3. Chramosta Jaroslav (Jaboja Team)
19. Trégr Václav (Žandov)			

32:51,4 celkový vítěz
33:13,1
35:05,8
47:16,5

Muži do 59 let 10 km
1. Louda Petr (AC Česká Lípa)		

36:26,7

Muži do 69 let 10 km
1. Šimůnek Jaromír (Jablonec)		

37:18,0

Muži nad 70 let 10 km
1. Jantsch Vítězslav (Eleven)		

52:52,7

Ženy A do 35 let 10 km
1. Rusínová Zuzana (USK Provod)		
2. Králová Barbora (ASK Lovosice)		
3. Arltová Kateřina (Jiskra N. bor)		

37:58,8
40:05,0
44:25,2

Ženy B do 45 let 10 km
1. Macháčková Tereza (TJ Doksy)		
11. Kodešová Jana (Žandov)		
13. Langová Romana (Žandov)		

40:53,2
1:03:38,2
1:10:36,1

Junioři 10 km
1. Cmunt Petr (Jiskra Nový Bor)		

33:36,6

Mílaři 4000 m			
1. Sklenář Tomáš (Česká Lípa)		

14:55,5

Mílařky 4000 m			
1. Hrochová Tereza (AC Česká Lípa)		

15:41,9

Juniorky 4000 m
1. Václavíková Jana (Ajeto Lindava)		

16:17,5

Dorostenci 4000 m		
1. Hock Jan (ASK Lovosice)		

14:22,2

Dále jenom domácí děti:
Mladší žáci 1340 m: 2. Verner Tadeáš (Žandov / 4:05,9 min.) • Žáci do 11 let
1340 m: 5. Bažant Filip (SKI Polevsko / 4:36,5 min.), 6. Webera Lukáš (Žandov / 5:17,6) • Žákyně do 11 let 1340 m: 13. Hájková Lenka (Žandov / 6:27,8)
• Žáci do 9 let 500 m: 6. Kodeš Matěj (Žandov / 2:05,5 min.), 8. Počta Jiří
(Žandov / 2:15,5), 9. Enge Petr (Žandov / 2:17,5) • Žákyně do 9 let 500 m:
6. Tomsová Natálie (Žandov / 2:16,4) • Žáci do 7 let 200 m: 1. Tomsa Marek
(Žandov / 44,7 s) • Žákyně do 7 let 200 m: 2. Šmídová Kristýna (Žandov /
44,0 s), 10. Kodešová Amálka (Žandov / 1:01,1 min.) • Chlapci do 5 let 100 m:
4. Lindr Oliver (Žandov / 43,3 s), 5. Lindr Adrian (Žandov / 55,8 s) • Dívky
do 5 let 10o m: 8. Smetanová Magdalena (Žandov / 33,1 s), 9. Langová Ema
(Žandov / 35,8 s), 14. Tomaštíková Rozárka (Žandov / 1:01,7 min.).
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Prodej rodinného domu
5+1 s garáží v Žandově u České Lípy

V přízemí kuchyň + obývací pokoj, WC + koupelna, chodba – vestavěné skříně. 1. patro WC + koupelna, 4 x obytná místnost. Nové
dřevěné schodiště, klimatizace, obytné podkroví, venkovní žaluzie.
Elektrika,voda – nové rozvody, topení plynové. Nová okna, fasáda,
zateplení, měděné okapy , střecha Maxi Bramac. Na zahradu vstup
z přízemí i 1. patra, zastřešená terasa, bar, bazén, krb, koupelna +
WC, vinný sklep. Sauna – k dodělání.

Cena 2.690.000 Kč – K JEDNÁNÍ.
Více info na tel. 777 615 445 – RK NEVOLAT!

4/2015
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Měsíc roku

4/2015

Inzerce

Měsíc za křížem věže kostela v Jezvém – 28. 11. 2015 ve 22:23 (foto: Jan Mečíř)
Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká Bukovina a Obecního úřadu Stružnice
Ročník 12, číslo 4, vychází 1× za tři měsíce pod evid. č. MK ČR E 12076 • Toto číslo vyšlo v prosinci 2015 • Uzávěrka příštího čísla
je 20. února 2016. Vydavatel: Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654,
Mgr. Miloslav Vítů, tel.: 775 158 433, e-mail: regionalni.zpravodaj@quick.cz • Cena celostránkové plošné inzerce: 1.600 Kč
Tisk: Dominik Štefko TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel.: 774 491 717, stefkodominik@seznam.cz)

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

