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Informace ze žandovské radnice
Dokončené, rozpracované
a chystané projekty města
Žandova
• V loňském roce byly kompletně dokončeny Revitalizace alejí – projekt se týká obnovy alejí
a veřejných prostranství před
hřbitovy v Heřmanicích, Valteřicích a na Radči. Z celkem vysazených 87 listnatých alejových
stromů se neuchytily (nezazelenaly) celkem tři stromy, které
v letošním roce dodavatelská firma v rámci záruk nahradí novou

výsadbou. V rámci projektu bylo
vysazeno také přes 880 keřů,
upraveno a oseto přes 3 300 m2
ploch. Celkové náklady na realizaci projektu jsou ve výši přes 1,5
mil. Kč, z toho dotace činí přes
1,3 mil. Kč. Pro parkování vozidel bylo u valteřického a heřmanického hřbitova provedeno
vydláždění odstavných ploch
čedičovými placáky, ohraničeno
živými ploty z habrů. S tímto
projektem souvisí také oprava
mostku ke hřbitovu v Heřmani-

cích, kde tento kamenný mostek byl opraven a letos jsme zde
nainstalovali nové zábradlí. Do
budoucna chystáme vylepšení
příjezdových cest a hlavně opravu padajících hřbitovních zdí.
• V loňském roce byla kompletně dokončena obnova Sadu
a štěpnice na Radči – celková revitalizovaná plocha sadu je více
jak 1 hektar. Dříve neprostupná
houština šípků, trnek a náletových dřevin se zbytky ovocných
stromů byla zrevitalizována vel-

mi vhodným způsobem. Vznikl
krásný sad, kde původní ovocné
stromy byly zachovány a ošetřeny. Veškeré náletové dřeviny
byly odstraněny včetně pařízků
a výmladků. Dále byly dosazeny
další nové ovocné stromy dle
požadavků CHKO (třešně, višně,
jabloně, hrušně, ryngle, slívy,
atd). Celý sad byl v rámci projektu oplocen přírodním dřevěným plaňkovým plotem. Dříve
zarostlá neprůchozí plocha je
dnes oseta trávo-bylinnou smě-
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radost pohledět. Pokud zavítáte
do Radče za známými nebo třeba na pravidelné Radečské slavnosti, určitě si všimnete. Celkové náklady na realizaci projektu
jsou ve výši cca 1,2 mil. Kč, z toho
dotace činí 852 tisíc Kč.
• Oprava kapličky Velká Javorská – dotace Ministerstva pro
místní rozvoj (MMR) I. a II.etapa
V loňském roce byla úspěšně
dokončena první etapa (statické
zajištění, odvodnění, nová střecha, nové výplně otvorů, nové
mříže) opravy kapličky na Velké
Javorské. Došlo k doplnění repasovaného zvonu do zvoničky,
který byl nalezen občany Velké Javorské v jednom z domů
v obci. Na zvoničce již září také
nově osazený kříž. Na tuto opravu jsme žádali již po několikáté
na MMR. Nyní jsme uspěli jak
na první, tak na druhou etapu.
Každá bude podpořena částkou
300 tis. Kč. Celková obdržená
dotace z MMR bude 600 tisíc
korun.
• Vodovod Heřmanice – město
podalo na Ministerstvo zemědělství (MZe) žádost o dotaci na
hlavní vodovodní řad v Heřmanicích v délce více jak 3 km včetně
tlakové stanice. Tento dotační titul pro obce naší velikosti byl po
devíti letech konečně vyhlášen.
V současné době máme dokončené výběrové řízení na zhotovitele díla, kde rozpočtované náklady stavby byly kalkulovány ve
výši 12 mil. Kč. Vítězný uchazeč
(firma VHS Teplice) vyhrála s nabídkovou cenou 6 049 998 Kč.
V případě úspěchu města v dotačním titulu od MZe obdržíme
50%-ní podporu, cca 3 mil. Kč.
Dále jsme podali žádost na Liberecký kraj z Programu vodohospodářských akcí, kde jsme požádali o další finanční prostředky
proto, abychom ještě více snížili
50% podíl ze spoluúčasti města
Žandova na celém díle. Smlouva
o dílo je se zhotovitelem k dnešnímu dni podepsána, v tuto chvíli
čeká na náš pokyn k předání staveniště a zahájení prací, které se
budou odvíjet právě od termínu
potvrzení schválení alespoň jedné dotace. Všechny potřebné do-
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kumenty požadované MZe jsme
v požadované lhůtě zaslali. Předběžná lhůta schválení na MZe je
avizována začátkem měsíce června, což znamená zahájení prací
na hlavním vodovodním řadu
v červenci - srpnu 2016. Nezbytnou navazující součástí budou
také vodovodní přípojky k jednotlivým nemovitostem. Zastupitelé města schválili obdobně
jako v Žandově i v Heřmanicích
zafinancování projektové dokumentace přípojek z rozpočtu
města a pomoc s administrativou
soukromým vlastníkům nemovitostí. Tato činnost bude vykonávána pouze po podpisu závazné
smlouvy o připojení k vodovodnímu řadu s městem Žandov.
K dnešnímu dni již evidujeme
60 žádostí a podepsaných smluv
o připojení. O dalším postupu
budeme průběžně informovat
vlastníky jednotlivých nemovitostí.
• Pořízení hasičské techniky –
Cisternová automobilová stříkačka (CAS) v rámci přeshraniční
spolupráce Česká Republika –
Svobodný stát Sasko. Prodloužení programovacího období
až do roku 2020 mezi Českou
republikou a Svobodným státem
Sasko jsme využili a již 13. 7. 2015
jsme společně s Novým Oldřichovem, Zákupy a Reichenbachem
zasedli k prvnímu společnému
jednání ohledně modernizace
naší zastaralé hasičské techniky.
Pro zajímavost naše vozidlo CAS
Škoda 706 RTH bylo vyrobeno
v roce 1978 a Avia DA12 v roce
1980. Po mnoha dlouhých jednáních a přípravě žádosti nám
14. 1. 2016 doputovala smlouva
o poskytnutí dotace ve výši 319 tisíc Euro na pořízení vozidla CAS
a tříletou udržitelnost projektu
spočívající ve vzájemném setkávání, školení a vzdělávání včetně
výuky jazyka, ve společném nacvičování zásahů, závodech, atd..
Tato částka tvoří 85 % nákladů
celého projektu. V současné
době jsme ve fázi přípravy výběrového řízení na vozidlo CAS,
současně již 10. až 12. června
proběhne první společné, mezinárodní cvičení, ještě s využitím
stávající techniky.

• MŠ Žandov žádost o dotaci
z IROP – nechali jsme vypracovat
kompletní projekt na rekonstrukci a modernizaci celého
areálu MŠ Žandov. Projekt řeší
celkovou rekonstrukci a změnu dispozičního řešení s ohledem na budoucí rozvoj města
s výhledem na 30 let. Současné
dispoziční řešení MŠ Žandov
s dlouhými a nevyužitými chodbami ve všech částech objektu
bude změněno. Stávající tzv.
„papírové křídlo“ k silnici bude
celé odbouráno. Místo něj bude
dostavěna nová zděná část, kde
je plánováno jedno oddělení MŠ
a nová tělocvična s parametry
pro míčové sporty s využitím
také pro ZŠ a odpolední sportovní aktivity občanů města. Křídlo,
kde je dnešní provozní část - kuchyně, jídelna a technické zázemí zůstane ponecháno pozičně
ve stejných místech s drobnými
dispozičními úpravami příček,
tak aby bylo vyhověno všem
hygienickým požadavkům a moderním trendům (oddělené jídelny pro cizí strávníky, jídelna pro MŠ, ZŠ apod). Křídlo ke
kostelu bude přestavěno pro tři
oddělení MŠ. Celková kapacita
MŠ po rekonstrukci je 100 dětí.
Komplexně je řešena také zahrada s dětskými prolézačkami
a dalšími vychytávkami včetně
přístupových komunikací k objektu. V modernizaci je kompletně počítáno s výměnou všech
výplní otvorů včetně zateplení
podlah, stěn, stropů. Dále výměnou všech instalací (elektro, ZTI,
ÚT) a doplnění nových datových
sítí včetně EZS, kamerového systému u vstupů apod. K vytápění
budou používány různé zdroje v kombinaci dle charakteru
provozu – tepelná čerpadla,
plynové kotle. Na střeše je plánována fotovoltaická elektrárna
pro využití energie v objektu
nebo s případnou dodávkou
do energetické sítě. Ze střech
celého objektu budou využívány přečištěné srážkové vody
jakožto provozní užitkové vody
např. na splachování WC, závlahu zahrad apod. Na uvedenou
PD je již vydáno platné stavební povolení. V dubnu 2016 jsme
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podali žádost o dotaci do vůbec
první výzvy vyhlašované v Integrovaném regionálním operačním programu (IROP). V tomto
dotačním titulu je veliký přetlak
žadatelů (nedostatečné kapacity školek zejména obcí a satelitů okolo Prahy a velkých měst),
kde celková alokovaná částka
byla 3,5 krát překročena. U uvedených projektů je hodnocena
nejen kvalita projektu, ale také
demografický vývoj, který v současné době z pohledu podmínek
dotace není z našeho pohledu
úplně příznivý. Bohužel dotační
titul nezohledňuje, zda je školka
postavena v 80 letech v akci Z,
nebo je energeticky náročná, či
technicky a morálně zastaralá,
jak je tomu v našem případě. Poskytovatel dotace sleduje, zda je
kapacita školky v tuto aktuální
chvíli s ohledem na počet dětí v
obci kapacitně vyhovující. Uvidíme, zda naše argumenty dojíždějících dětí a hlavně budoucích
plánů rozvoje města (výstavba
19 RD, opravy 10 bytových jednotek dle plánu POV a další rozvoj
obce) budou mít takovou váhu,
že naše žádost v takovém přetlaku uspěje. Pokud ne, budeme se
snažit najít jiný vhodný dotační
titul. Jen snad na doplnění a pro
srovnání. Právě zmíněná satelitní města mají občanskou vybavenost školky a školy na rozdíl
od té žandovské (stáří objektu
více jak 40 let) sice relativně
nové (stáří staveb mnohdy není
ani 10 let), avšak jejich kapacita je z důvodu nepřirozeného,
umělého a často geometrického nárůstu nových domů a tím
mladých rodin s dětmi nedostatečná. Toto krátkozraké 4-leté
státní plánování neplánování je
na škodu přirozenému rozvoji
a obnově v celé ČR. Přesto, že se
stále více ukazuje, že není přece
správné dlouhodobě sestěhovávat lidi do satelitních měst,
stále politika vlády toto činí. Co
pak bude naše vláda dělat, až
lidi zde žijící zestárnou? Asi tušíme. Narychlo vymyslí dotace,
kde přestavíme část mateřských
školek na domy s pečovatelskou
službou. A co dál? To je diskuse
na jiné téma…
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Česko – Saské spolupráce
Není nad to mít tzv. projektovou dokumentaci v šuplíku, což
v případě kostela sv. Bartoloměje je bohužel už 6 let. U této
dokumentace jsme byli nuceni
také prodlužovat několikrát
platnost stavebního povolení,
což obnáší náročnou administrativní zátěž nejen pro město, ale také pro stavební úřad
a další dotčené orgány. Ačkoliv
jsme takto dlouho projekčně
připraveni zahájit celkovou rekonstrukci kostela (rozpočtované náklady cca 30 mil. Kč), potřebné finance k realizaci díla se
nám nedaří stále získat. V uvedeném období nebyl doposud
vyhlášen vhodný dotační titul.
V letech 2010 jsme chtěli žádat
v další avizované výzvě z Regionálního operačního programu
NUTS II Severovýchod, zde však
finance byly vyčerpány v první
vlně, kde jsme uspěli s rekonstrukcí Koruny a ROP další chystanou výzvu pro nedostatek financí již nevyhlásil. Před dvěma
lety se tzv. blýskalo na lepší časy
z Norských fondů, které dlouho
byly uzavřeny z důvodu pomalého schvalování podmínek programu na české straně. Navíc
po jejich vyhlášení a stanovení
podmínek fondu jsme neměli to štěstí najít v požadované
lhůtě partnera s obdobným záměrem na norské straně. V současné době jedinou možnou
výzvou pravděpodobně v celém
novém programovém období
2014 – 2020 je dotační program
Česko – Saské spolupráce. Zde
je podmínkou vždy alespoň
jedno partnerské město na české a jedno na německé straně.
V tomto případě s dávkou štěstí
či řízením osudu jsme obdrželi
informaci o podobném chystaném záměru na německé straně
v příhraničním městě Herrnhut.
Po několika jednáních a vzájemných schůzkách se nám povedlo
vzájemnou dohodu uzavřít. Pro
větší váhu a smysluplnost projektu byly do projektu zapojeni
ještě další neméně významní
partneři na české straně a to
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město Kamenický Šenov, Římskokatolická farnost Kamenický
Šenov, Římskokatolická farnost
Volfartice. Žádost byla podána
v dubnu tohoto roku s názvem
projektu „Putování mezi zemí
a nebem“. V případě, že bude
úspěšná a byla by dotace přiznána, je jejím cílem nejen oprava
kulturních památek kostela
sv.Bartoloměje v Žandově (celková rekonstrukce), kostela Narození sv. Jana Křtitele v Kamenickém Šenově (rekonstrukce
vnějšího pláště kostela), kostela
Sv. Petra a Pavla ve Volfarticích
(rekonstrukce vnějšího pláště
kostela) a Herrnhutského kulturního sálu, ale také vzájemné jejich propojení společnými
kulturními akcemi (koncerty,
workshopy, přednášky, prohlídky a lektorované programy
s dětmi apod). Při samotném
jednání s německou stranou
jsme byli velice překvapeni, jak
hodně máme my Češi s městem
Herrnhut společného a co vše
se můžeme v rámci budoucího
projektu dozvědět o minulosti,
vzájemném soužití a spolupráci. Stručnou historii městečka
Herrnhut (česky Ochranov) se
dočtete na stránkách https://
cs.wikipedia.org/wiki/Herrnhut
• Dešťová kanalizace Kostelní
ul. + část Náměstí – bude odvádět dešťové vody do Vrbového
potoka ze zpevněných ploch
náměstí a ulice Kostelní a také
ze střech přilehlých objektů.
Prodloužení dešťové kanalizace
z ulice Studniční (realizována
v r. 2014) přes náměstí až ke
kostelu sv. Bartoloměje umožní
napojení dešťových vod ze ZŠ
a MŠ. Tento krok ušetří do budoucna provozní výdaje za tzv.
deštné, kde jsme povinni hradit nemalé finanční prostředky
SČVK za likvidaci dešťových vod
prostřednictvím systému splaškové kanalizace ve vlastnictví
SVS Teplice. Tato investice města byla vyvolána plánovanou investicí SVS, kde SVS bude v ulici
Kostelní rekonstruovat vodovodní řad a části splaškové kanalizace v úseku z Náměstí okolo
ZŠ, bývalého pionýrského domu
až do ulice Volfartické. S ohle-

dem na malou šíři komunikace můžeme při výstavbě nově
budované dešťové kanalizace
očekávat nemalé komplikace.
Stávající inženýrské sítě často
stavěné před 60 lety, kterých je
v ulici požehnaně (splašková kanalizace, vodovod, telefony, vedení veřejného osvětlení, vedení NN, plyn) nebývají v trasách
a hloubkách dle zákresů správců
sítí. Stavba bude komplikovaná
také z důvodu koordinace jednotlivých zhotovitelů. Pro město
bude provádět dešťovou kanalizaci firma Pittner Česká Lípa.
Vodovod a splaškovou kanalizaci pro SVS provede firma Daniel-LM. Výstavbu se budeme snažit
vzájemně koordinovat a rozdělit po úsecích tak, aby vlastníci
jednotlivých nemovitostí byli co
nejméně omezováni. Doprava
bude pravděpodobně řešena
vždy s částečným omezením
z jedné či z druhé strany ulice
(vjezd z náměstí nebo z Volfartické ulice). Vysoutěžená cena
díla za dešťovou kanalizaci je ve
výši cca 3,4 mil. Kč. Předpokládaný termín prací červenec – listopad 2016.
Komunikace ve vlastnictví
města:
• Kostelní ulice – schválená dotace od MMR po dokončení
všech prací na sítích v uvedené
ulici budou v celé šíři provedené nové povrchy. V úseku od
náměstí ke kostelu (ke hřbitovní
zdi) vnímáme prostor jakožto
historickou část města a proto
zde bude položeno čedičové
dláždění z kostek. V části pod
Lesovnou a okolo „pionýráku“
do Volfartické ulice bude v celé
šíři položen nový asfalt (asfaltový úsek povrchů finančně provede SVS, dláždění investice města
Žandova). Nejnižší cenu za dláždění ve VŘ nabídla Stavební firma Bardzák s. r. o. Benešov nad
Ploučnicí ve výši 2 055 157 Kč
z toho dotace z MMR činí 1 mil.
Kč. Termín dokončení, pokud
počasí dovolí, je do konce roku
2016. V případě technických
komplikací v rámci inženýrských
sítí nebo špatných klimatických
podmínek v závěru roku bude
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dílo dokončeno v roce 2017.
V případě zimního (delšího)
přerušení prací bude ulice upravena provizorně tak, aby byla
průjezdná. V rámci úprav bude
dořešen nejen vzhled, ale také
prostor před kostelem s parkovacími plochami pro zaměstnance školy a návštěvníky hřbitova.
• Studniční ulice a část Potoční ulice – dotace z Libereckého
kraje – po dokončení všech splaškových stok, které jsme v loňském roce zdárně předali do
provozování SČVK a postupném
napojování vlastníků přilehlých
nemovitostí, je nyní řada dle našich slibů na provedení nových
povrchů komunikací. V letošním
roce bude započata spodní část
ulice Potoční včetně drobných
stavebních úprav dvou přilehlých mostků a ulice Studniční. Ve
zmiňovaném úseku bude upraveno štěrkové podloží, osazeny
obrubníky, položen nový asfalt
a podél potoka nové zábradlí.
Cena díla se nyní soutěží, předpokládaná cena činí cca 1 mil Kč.
Na uvedený úsek komunikace
jsme uspěli s žádostí o dotaci
z Libereckého kraje ve výši 300
tis Kč. Předpokládané započetí
prací v červenci s dokončením do
listopadu 2016. U všech oprav komunikací, kde budou probíhat
práce, se předem omlouváme za
částečná dopravní omezení a velmi Vás žádáme o toleranci. Koordinaci postupu výstavby (dočasná omezení vjezdu, zajištění
zásobovaní, odvoz komunálního odpadu apod.) bude s jednotlivými vlastníky nemovitostí
v průběhu stavby díla řešit zhotovitel. V dalších částech města
provedeme v tomto roce částečné opravy a výspravy – jedná se
o ulice Školní, Zátiší a další.
• Podpora zaměstnanosti – jak
jsme u konkrétních projektů
zmínili, i tento rok město Žandov zaměstnává zatím 8 občanů Žandovska podpořených
Evropským sociálním fondem,
kteří se starají nejen o běžný
úklid, úpravu, údržbu zeleně
a čistotu města, ale také provádí
i odborné práce. Jistě jste je
v ulicích nepřehlédli. Kromě
mužů je zde i několik žen, které
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-4se umí s křovinořezem ohánět
stejně obratně. Velkým přínosem jsou kmenoví zaměstnanci
úřadu, kteří jsou postupně zaškolování jako strojníci techniky
získávající další odbornost. Začí-

ná se nám tvořit celkem slušná
technická četa s patřičným vybavením. Za tyto odvedené práce
všem touto cestou děkujeme.
• Koupaliště Žandov – i na tuto
sezónu plánujeme provoz ve

stejném režimu jako v minulém
roce. V rámci vyřešení odkanalizování areálu se budou řešit
nové inženýrské sítě.
• Na závěr Vás zveme na Svatoantonínskou pouť dne 11. 6. 2015
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a paní Janďourková potvrzuje,
že se máte na co těšit. Hlavními
účinkujícími dne budou mimo
jiné Blue Effect, Pavel Callta, By
The Way.
Michal Beň a Zbyněk Polák

Obnova sakrální architektury
Chtěl bych jménem obce Velká Bukovina poděkovat panu
Robertu Blandovi z Dolních
Habartic a jeho třem pomocníkům za oživení drobné sakrální
stavby – poutního kříže v Malé
Bukovině.
Nadšení dobrovolníci ze starých map a tisků zjistili, ve kterých místech se dříve nacházely
poutní kříže a pustili se do jejich
obnovy. Jeden takový kříž nalezli i v Malé Bukovině na p.p.č.
883/3. Při průzkumu okolí objevili jeho jednotlivé části rozseté
v okruhu 20 metrů od původního umístění. Převrácenou základovou desku, sokl, tělo kříže i jeho hlavici. Pouze kovový
kříž se nalézt nepodařilo. Pan
Blanda a jeho pomocníci sesta-

vili kamenné prvky do původní
podoby jen tak nasucho, ale byl
jsem ujištěn, že svévolně kameny spadnout nemohou, pouze
za přispění nějakého vandala.
Během prací nalezli brigádníci
i starý hraniční kámen s vyrytým
letopočtem 1858, který údajně vymezoval hranice panství
a instalovali ho poblíž kříže.
Mám od pana Blandy vyřídit
poděkování místním občanům
za ochotu při zapůjčení nářadí,
např. kolečka nebo krumpáče,
poté co se jim vlastní zlomil.
Dobrovolníci nalezli torzo ještě jedné obdobné stavby u č.p.
61 v Malé Bukovině, kde jednotlivé části slouží jako opěra
hnojiště. I tato by si zasloužila
záchranu. Doufám, že se v roce

2017 najdou v rozpočtu obce
prostředky na rekonstrukci
aspoň jedné z těchto památek
a s trochou štěstí za přispění
nějaké dotace. Já osobně to
cítím jako závazek vůči čtyřem
mladým lidem, kteří obětovali

několik dnů ze svého volna, aby
nezištně vrátili světu trochu té
historie. Kolik takových ve svém
okolí znáte? Přál bych si, aby to
tak cítili i ostatní zastupitelé při
sestavování příštího rozpočtu.
Roman Vojta
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Pálení čarodějnic ve Velké Bukovině
Opět jsme se mohli letos ve
Velké Bukovině zúčastnit 30.
dubna lampiónového průvodu,
který dovedl děti nebo spíše
malé čarodějnice a čaroděje
k vatře na fotbalovém hřišti.
Počasí nám přálo tak příliš, že
ještě v těchto večerních hodinách svítilo sluníčko natolik, že
ani nebylo třeba svítit lampiony.
Ale to si děti vynahradily po setmění.
Nejdříve tedy byla upálena
největší a nejstrašnější čarodějnice z Velké Bukoviny a na vedlejším malém ohýnku si mohli
všichni opéct buřtíky, které věnovala obec Velká Bukovina. Za

přípravu malé i velké vatry patří poděkování místním členům
fotbalového klubu, kteří rovněž
jako každoročně stvořili i úžasnou babici k upálení. Večer nám
na sále FK opět zahrála country kapela Lehárko, tentokrát
v mírně pozměněném složení..
Zábava nejen malých ale i velkých čarodějnic a čarodějů tedy
pokračovala až do půlnoci při
tanci a poslechu známých písní.
Jsme rádi, že se vše zdařilo bez
zásahu hasičů a už teď se všichni můžeme těšit na další hezké
akce pořádané ve Velké Bukovině.
Jiřina Kavková

Pálení čarodějnic v Radči
Poslední den v měsíci dubnu
je již tradičně věnován čarodějnicím. Tento pradávný zvyk loučení s paní zimou se uskutečnil
již poněkolikáté i v Radči. Tentokrát jsme se sešli na dětském
hřišti, kde byla připravena vatra. A nádherná čarodějnice.
Hlavní stavitel, Martin Šilhavý,
si dal opravdu záležet. Velká,
pestře oblečená a pěkně vymodelovaná přistála za potlesku
dospělých a úžasu dětí na hranici. Všichni nadšeně přihlíželi

slavnostnímu zapálení vatry
i spálení čarodějnice. Rozzářené
oči dětí byly poděkováním všem
dospělým, kteří se podíleli na
přípravě. Opékání buřtů, posezení u ohně s kytarou a písničkami je již tradicí. K pohodovému večeru přispělo i počasí, ale
hlavně velká účast dospělých
i dětí. Součástí celé akce bylo
i vztyčení ozdobné májky, které
se uskutečnilo druhý den.
Hana Nádraská
Foto: Petr Kňákal

V nedávné době se na vrcholu kopce Ortles objevil kříž s ukřižovaným Ježíšem. Kdo a proč kříž vztyčil, není známo a myslím,
že to není vůbec důležité. Kříž na vrcholu Ortlesu údajně vždy
stával, tak i z tohoto křesťanského symbolu by se časem mohla
stát další jezvecká rarita.
Petr Fletcher www.struznice-jezve.cz
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Návštěva hejtmana kraje v Žandově
V rámci tzv. hejtmanských
dnů navštívil dne 14. 4. 2016 město Žandov hejtman Libereckého
kraje pan Martin Půta. Přesto,
že je jeho diář zaplněn na dlouhé měsíce dopředu důležitými
schůzkami a úkoly, věnuje jistou
část svého času také přímým
návštěvám obcí a měst Libereckého kraje. Při těchto výjezdech
se zajímá nejen o problematiku
z pohledu kraje a o zajímavosti
navštěvované lokality, ale také
debatuje s občany na veřejných
setkáních v navštěvovaných místech přímo o tom, co nejvíce
trápí v rámci kraje právě je. To
žandovské bylo již 34. setkání
s občany kraje v řadě a z našeho
pohledu musíme konstatovat,
že bylo velmi příjemné. Nejen
tím, že jsme vůbec poprvé za
celá naše funkční období měli
pocit, že se někdo „shora“ sám
od sebe zajímá o to, co se děje
dole, ale také o způsob, jakým
byl celý den naplánován a časově rozvržen. Dopoledne jsme
byli společně s dalšími starosty
obcí pozváni do Dubé, kde při
společné diskusi byla diskutována témata jak jednotlivých obcí,
tak i například nemocnice v Čes-

ké Lípě a mnohokrát skloňované téma kvality silnic a dopravy.
Při přejezdu do Žandova osobně
hejtman shlédl nejdříve nejproblematičtější úseky komunikací
na Žandovsku. Mimo jiné průjezd celého úseku komunikace
z Horní Police na Novosedlo
a havarijní úseky v ulici Volfartické (hrozivý silniční panel
a spadlé zdi podél Vrbového potoka). V rámci tohoto nám přislíbil dojednání schůzky s kompetentními osobami a správci
(Krajskou správou Libereckého
kraje), kde bude možné jednat o zařazení úseků do plánu
oprav. První cesta přímo v Žandově vedla do místní Základní
a mateřské školy, kde byl přivítán ředitelkou školy Mgr. Kamilou Nacházelovou a učitelským
sborem. Velkým překvapením
pro všechny zúčastněné byl program připravený žáčky. Nachystáno bylo od nich drobné občerstvení, ale také dvě velké kresby
se stromy, přičemž děti vodovou
barvou natřely všem přítomným
včetně hejtmana ruce a požádaly o otisk jejich rukou do koruny
stromů na plátnech. Došlo i na
prohlídku MŠ Žandov, kde byl

hejtman informován o připravovaném záměru celkové Rekonstrukce a modernizace MŠ
a podání žádosti na tuto akci
do Integrovaného regionálního operačního programu. Ani
kostel sv. Bartoloměje s naším
plánem na jeho rekonstrukci
a chystanou žádostí do Česko-Saské spolupráce neunikl
hejtmanské pozornosti. Další
hejtmanovi kroky v Žandově následovaly do společnosti SAUER
a.s. Žandov, kde za přítomnosti
špiček společnosti s panem ředitelem Andrejem Zavadským
prošla celá delegace se zájmem
celý výrobní podnik. Myslíme,
že byl velmi příjemně překvapen na jaké úrovni je zde výroba a jaký je výrobní program
společnosti. Poté následoval
přesun do muzea k panu Petru Goldbachovi, kde jsou k vidění opravdu zajímavé kousky
nejen historických automobilů
a motorek. Návratem ulicí Dlouhou jsme společně s hejtmanem
a členkou rady kraje Alenou Losovou shlédli nově zrekonstruované budovy a prostory ZUŠ
Žandov včetně krátkých ukázek
mladých tanečníků, pěvců a hu-

debníků. Ačkoliv byl v ZUŠ nachystán daleko delší program,
běžel čas velmi neúprosně,
a tak bylo nutné přesunout se
do multifunkčního sálu v Koruně, kde mezi 16:00 – 17:00 byla
naplánována veřejná debata
s občany. Zde se hejtman přivítal s občany. Nejdříve v úvodu shrnul dnešní program
a pohovořil o faktických číslech
týkajících se kraje. Diskuse probíhala velmi věcně, zpravidla
o žhavých tématech. Nejvíce se
týkala kvality a stavu silnic. Do
té doby přesně vyčleněný časový
plán dne se v této debatě malinko protáhl (až do 18 hod.).
Trochu odlehčení a závěrečného zvolání jednoho z občanů na
téma začátku finálového utkání
hokejové ligy ukončil hejtman
(s fanouškovským srdcem Bílého
tygra) veřejnou debatu s poděkováním přítomným. Na toto
reagoval některý s fandů pokřikem: „Sparta“. Závěrem tohoto
se sluší za hostitele snad jen jedno. „Pane hejtmane, děkujeme
za Vaši návštěvu. Ať i Vám vychází vše, jako letos vyšla sezóna
Bílým tygrům.“
Michal Beň a Zbyněk Polák
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Jezvé má po sto letech opět své vlastní pivo
V sobotu 28. května 2016 se
v hospodě Hasičárna v Jezvém
odehrála historická událost –
křest piva Jezvecký Hasičák.
Podnětem pro stvoření piva
byl nápad pana Romana Hejny,
obchodního zástupce pivovaru
Cvikov, podpořit vznik nového
regionálního piva a přispět k posílení hrdosti na svou obec, svou
hospodu a své vlastní pivo. Chuť
a receptura piva Jezvecký Hasičák 11° byla konzultována přímo
s hospodským Martinem Šimončičem. Jedná se o filtrovaný, nepasterovaný, spodně kvašený,
světlý ležák, vařený dvourmutovou technologií z Plzeňského
sladu, Žateckého chmele a vody
z vlastního cvikovského vrtu.
Vyznačuje se zlatavou barvou,
která je zvýrazněna jiskrnou čirostí. Jemná filtrace snižuje kvasničnou chuť tohoto piva. Díky
tomu, že Jezvecký Hasičák není
pasterizovaný, zůstává zachována čerstvá a osvěžující chuť.
Název piva „Jezvecký Hasičák“, který Martina nejvíce zaujal a který jsme drželi v tajnosti
až do křtu piva, vymyslela paní
Iveta Fletcherová a logo pro
toto pivo vytvořil pan David Brož
z reklamní agentury VB design,
která celou akci zajišťovala po
grafické stránce.

Program celého odpoledne
jsme vymysleli spolu s Martinem.
Oba dva máme velice rádi dobu
dávno minulou a tak jsme se
snažili svými nápady ukázat, jak
asi mohl vypadat život v Jezvé
před sto lety. Všechno bylo velké
divadlo, které nás neuvěřitelně
bavilo, a které bylo tak přesvědčivé, že se nás hosté chodili ptát,
jestli je to opravdový továrník
Nosakowitz – to byla pro nás ta
nejlepší odměna.
O pobavení hostů a připomenutí dávno minulých časů se
postarali: Majitel musea Achilles
pan Radek Doleček, který zde
vystavil část své sbírky kol hornopolické továrny Achilles. Pozván
byl také pan Milan Bizoň a jeho
poštovní holubi. Ke stému výročí posledního vaření jezveckého
piva bylo symbolicky vypuštěno
sto poštovních holubů, kteří se
rozletěli do celého světa se zprávou o křtu našeho nového piva.
Celým programem se prolínala hudba flašinetáře pana
Martina Štěpánka z Vysoké nad
Jizerou. Své umění předvedli
i členové skupiny historického šermu z České Lípy, kteří na
počest křtu piva vypálili z děla
čestnou salvu. Nesmím zapomenout také na divadlo pana Jiřího Herana z Horní Police, které
pobavilo nejen děti. Roli křtícího

továrníka Wilhelma Nosakowitze skvěle zahrál pan Martin Potůček, kterého ke křtu ve svém
Oplu Kapitan z roku 1937 přivezl
pan Jiří Poživil. Úžasným asistentem pana Nosakowitze byl ve
svém sudetském kroji pan Mar-

tin Vraný. Se svými starodávnými
kočárky nás navštívila také paní
Lenka Špačková z Mimoně. Originální historickou láhev z pivovaru v Jezvé, která byla použita
ke křtu, hospodě věnoval pan
Slávek Vrzal. Všichni jmenovaní
si zaslouží velký dík za to, co pro
nás udělali ve svém volném čase.
Velký dík si také zaslouží všichni hosté, kteří přišli nové pivo
přivítat a ochutnat a především
ti, kteří přišli v dobovém oblečení a tím se přičinili o úspěch celé
akce a naplnění našeho záměru.
Při křtu pan Wilhelm Nosakowitz popřál Jezveckého Hasičáku, aby vydržel tlak okolních
pivovarů, aby všem chutnal, aby
spojoval lidi při sousedském posezení, a aby všem přinášel radost a uspokojení. K tomuto přání se připojuji i já a vás všechny
zvu, zastavte se v Jezvém v hospodě, poseďte a ochutnejte naše
a doufám, že i vaše, nové pivo.
Petr Fletcher
www.struznice-jezve.cz
Hospoda Hasičárna Jezvé
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Ohlédnutí za Masopustem ve Velké Bukovině
I v letošním roce jsme se ve
Velké Bukovině sešli k Masopustnímu průvodu a to v sobotu
5. března 2016. Jako vždy bylo
nachystáno první občerstvení
pro účastníky v hasičárně – nechyběl výtečný gulášek, jitrnice
i jelítka a nápoje pro zahřátí
i pro osvěžení. O sladké pohoštění se postarala paní Erika
Kršková a velkou chválu sklízely také koláčky, které pro tuto
příležitost napekly maminky
s paní ředitelkou naší bukovinské mateřské školky paní Petrou

Hlaváčkovou. Ta si také přichystala překvapení s dětmi v podobě krásných masek Sněhurky a trpaslíků – bohužel se jich
nesešlo všech sedm vzhledem
k onemocnění, ale i tak sklidili
pochvaly. Samozřejmě se mezi
maskami zúčastnil i náš tradiční medvědář s medvědem, ale
kromě spousty jiných úžasných
převleků se zde objevil i úžasný
kosmonaut, starodávné cikánky a nádherná rodinka Manky,
Rumcajse a malého Cipíska.
Počasí nám opět velmi přálo

a tak se zvesela vydal masopustní průvod na svou obvyklou trasu, kde tradičně někteří
spoluobčané měli nachystáno
výborné občerstvení vlastní výroby, za což patří všem veliké
poděkování. Jsme rádi, že se
této tradice stále účastní mnoho
maškar z řad mladých i starších
a že se stále najdou obětaví lidé,
kteří věnují svůj volný čas nejen
na přípravu občerstvovacích stanovišť, ale také na přípravu někdy velmi pracných masek.
Jiřina Kavková

Odpoledne pro seniory ve Velké Bukovině
Tak opět letos po roce měli
naši senioři možnost užít si zábavné odpoledne, a samozřejmě nejen senioři. Obecní úřad
ve Velké Bukovině všechny pozval na sobotu 16. dubna 2016
na sál U Karbouse. Tam si nejdříve dětičky z mateřské školky
ve Velké Bukovině přichystaly
roztomilé vystoupení. A tentokrát si to chtěly vyzkoušet přímo
na prknech, která znamenají
svět, tedy hezky s nadhledem
na pódiu. Pod vedením paní ředitelky P. Hlaváčkové přednesly

pásmo písní i s tanečními prvky,
za což sklidily velký potlesk od
všech přítomných. Paní Janička
Kopčanová opět napekla výborné dorty, které si při kávičce
mohl vychutnat každý, kdo přišel. K dobré zábavě samozřejmě přispěl i hudební doprovod,
tentokrát v podání pana Nebuželského. Je milé, že se naši
senioři ještě dokáží tak dobře
pobavit nejen při poslechu, ale
i při tanci. Jen je škoda, že se jich
neúčastní více. Tak třeba příště?
Jiřina Kavková

Školní stravování a nutriční doporučení
ministerstva zdravotnictví pro ŠJ
V měsíci květnu překročila naše školní jídelna hranici
dvoustého obědu. Ano, právě
203 porcí oběda bylo vydáno
v jednom dni. To mě jako vedoucí stravování velmi potěšilo, ale
také do dalších dnů zavazuje,
aby jídla, která opouští vydávací okénko kuchyně, byla nejen
chutná, ale svým složením odpovídala zásadám zdravé výživy.
V rámci doplňkové činnosti
připravujeme svačiny pro školáky ZŠ, a to v podobě ovoce, zeleniny, popř. mléčného výrobku
a vaříme obědy pro cizí strávníky. S velkým potěšením musím
říct, že počet cizích strávníků
nám roste. Nepřichází jen dů-

chodci, ale i maminky na MD
a v posledních dvou letech se
u nás stravuje vedení města Žandova. Prioritou je ale stále školní
stravování – stravování pro žáky
základní a mateřské školy.
Ve školním roce 2014/2015 se
naše škola zúčastnila projektu
Pohyb a výživa (PaV). S tímto
projektem byly spojeny i změny
v jídelníčku. Častěji byla zařazena čerstvá zelenina ve větších
porcích, strávnici se také seznámili s různými druhy obilovin,
ať v polévkách nebo v podobě
příloh. Úplnými novinkami byly
např.: bramborovodýňová kaše,
nastavovaná kaše s bulgurem,
bramborové placky s cizrnou

a pohankou aj. Jídelníček jsme
sestavovali tak, aby děti konzumovaly doporučené porce potravin v rámci pyramidy výživy.
Z počátku jsme se velice obávaly,
aby se nám neodhlašovali dospělí strávníci, nebo i děti ze ZŠ.
Obavy byly zbytečné a naše ŠJ se
pyšní titulem VIP jídelna.
Od podzimu loňského roku
platí pro ŠJ nutriční doporučení ministerstva zdravotnictví ke
spotřebnímu koši (dále jen ND).
Cílem metodiky ND je pomoci
školním jídelnám při vytváření
jídelníčků, které odpovídají zásadám zdravé výživy. Je zaměřena
především na odstranění případných hrubých nedostatků ve

frekvenci a složení podávaných
pokrmů. ND má usměrňovat
a vést ŠJ směrem k nutričně vyváženému a pestrému jídelníčku.
Díky projektu PaV, aniž bychom
to tušili, jsme podle tohoto doporučení vařili už v loňském školním roce. Rádi bychom s tímto
doporučením seznámili veřejnost, hlavně pak rodiče dětí, které se u nás stravují.
Metodika nám udává doporučenou měsíční četnost polévek,
hlavních jídel, příloh a svačin
s přesnídávkami pro děti MŠ.
Také doporučuje nabídku neslazených nemléčných nápojů
a k nim jako druhou volbu libovolný mléčný nebo slazený
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20 stravovacích dnů v měsíci.
V průběhu měsíce bychom měli
zařadit alespoň 12x zeleninovou
polévku, 3–4x luštěninovou. Zavářky v polévce typu jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur,
kuskus mají být zařazeny 4x do
měsíce. Zbývá nám tedy 4–5 polévek dle vlastního výběru. Nezbytné jsou ovšem ještě 1–2x do
měsíce polévky rybí. U hlavních
jídel by měla být nabídka: min.
3x drůbeží a králičí maso, max.
4x vepřové maso, 2–3x ryby, 2x
sladký pokrm, 4x bezmasý zeleninový nebo luštěninový pokrm
(luštěniny jako hlavní jídlo nebo
jídlo s jejich přídavkem ale musí
být zařazeno 1–2x v měsíci). Zbývajících 4–5 dnů se nestanovuje
konkrétní druh masa. Libovolně
lze zařadit hovězí, telecí, skopové, jehněčí, zvěřinu či další
drůbeží a králičí. ND zakazuje
uzeniny ve školním stravování
jak v polévkách, tak i v hlavním
chodu. V rámci příloh jsou preferovány obiloviny – 7x v měsíci
(rýže, kuskus, kroupy, bulgur,
jáhly, pohanku, těstoviny – lépe

celozrnné, chléb-celozrnný, vícezrnný knedlík). Houskové knedlíky z bílé mouky doporučují maximálně 2x do měsíce. S ohledem
na stále nedostatečnou konzumaci zeleniny dětskou populací, je této kategorii potravin při
sestavování jídelníčků věnována
přednostní pozornost. Čerstvou
zeleninou jsou míněny saláty,
čerstvá krájená zelenina nebo
obloha a doporučuje se k obědu 8x za měsíc. Zeleninu tepelně upravenou pak minimálně 4x
měsíčně. Kladně je hodnocena
nápaditost pokrmů, regionální
pokrmy ze sezónních potravin.
U přesnídávek a svačin v mateřské škole nám ND doporučuje měsíční četnost luštěninových
a zeleninových pomazánek 4x,
rybí pomazánky 2x, obilné kaše
(vločky, jáhly, kukuřičná krupice,
rýže, pohanka, špalda apod.) 2x,
celozrnné, vícezrnné, žitné pečivo vč. chleba 8x. Zelenina nebo
ovoce by měly být vždy součástí
svačin, naopak vůbec by neměly
být zařazeny paštiky nebo uzeniny. Pokud ŠJ kritéria plní, znamená to, že jsou jídelníčky na zákla-

dě metodiky ND hodnoceny jako
velmi dobré či výborné. Kladné
musí být také slovní hodnocení
a hodnocení při namátkových
kontrolách. To provádějí odborní zaměstnanci orgánů veřejného zdraví (zaměstnanci KHS
a Státního zdravotního ústavu)
na základě přesně stanovených
pravidel bodování. Výsledek je
předán škole formou písemného
hodnocení.
Uvědomujeme si, že výživové
návyky dětiček z mateřinky vznikají právě v naší jídelně, kde se
děti stravují z větší části dne. Snažíme se vytvářet vyvážené jídelníčky. Děti jsou ve výběru jídel

2/2016
spíše konzervativní. Nemají rády
nové věci a než přijdou novému
jídlu na chuť, potřebují ho ochutnat až 10x! Věřím, že s podporou
rodičů naše děti povedeme ke
zdravé výživě a budeme spokojeni všichni. Největší odměnou za
naši práci jsou zástupy dětí pro
přídavky a pochvaly z úst dětiček
ať z mateřské nebo základní školy. Třešničkou na dortíku je pak
řád zlaté vařečky, který jsme si
vysloužili loňský školní rok nebo
dětmi udělený titul „Nejlepší kuchyň“.
Monika Kucharovičová,
vedoucí školní jídelny
ZŠ a MŠ Žandov

100 let letního času
v českých zemích
Řada z nás si pamatuje, když byl u nás v roce 1979 jako novinka zaveden tzv. letní čas. Ten se od té doby používá pravidelně.
Historicky ale byl tento kdysi úsporný prvek zaveden už v období
1. světové války od r. 1916 do r. 1918, následně pak opět v letech
1940 až 1949. Šlo tehdy o lepší využití denního světla pro práci,
dnes se spíše připomínají negativní vlivy na lidskou psychiku. Zrušení je ale podmíněno dohodou sousedních zemí.

Rekonstrukce vodovodu v Chalupnické ulici
Řadu let se opakovaly havárie vodovodu v ulici nad poštou v Jezvém
(„Chalupnické“). Jednání obce o potřebě zásadní opravy byla úspěšná, vedení Severočeské vodárenské společnosti jako vlastníka vodovodu rozhodlo
o celkové rekonstrukci vodovodního
řadu. V roce 2015 byl dokončen projekt
a proběhla potřebná řízení, zahájení
stavby ale bylo kvůli možným komplikacím s počasím odloženo až na jaro
2016. Stavební firma Šebesta, realizátor
akce, se v maximální možné míře snažila vyjít vstříc nejen investorovi (SVS)
a obci, ale i všem připomínkám majitelů
přípojek a sousedních pozemků v ulici.
Pochopitelně už ne těm, kteří se ozvali po ukončení stavebních prací. Nový
povrch hradil investor pouze v rozsahu
výkopové rýhy, proto se již před zahájením prací zavázala obec uhradit obnovu povrchu ve zbývající šíři. Pokládku
živičné vrstvy provedla firma SaM Česká Lípa, podíl obce na celkových nákladech akce je téměř 1,1 mil. Kč.
OÚ Stružnice

Ze života města a obcí
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Co dělá Divadelní spolek Žandov...
Divadelní spolek Žandov, který má od loňského roku svou
„domovskou“ scénu v prostorách ZUŠ Žandov, se v současné
době zaměřuje jednak na „menší“ žánry, tj. kratší příležitostná
představení (především vlastní
hudebně dramatické pořady,
výpomoc při akcích města, např.
Putování za Indiány, Halloween,
pouť) a jednak na „větší“ hry,
teď konkrétně na pohádkové
hry pro děti; nyní se jedná o klasickou pohádku Sůl nad zlato,
která měla premiéru 28. 5. v Dě-

číně v rámci přehlídky pouličního
divadla, kam je soubor děčínskými organizátory každoročně se
svými novými věcmi zván. Tuto
pohádkovou hru uvede soubor
i na žandovské pouti 11. června.
Soubor se dále zabývá i loutkoherectvím a řeší to hlavně tím
způsobem, že tyto klasické činoherně zpracované pohádky uvádí i v loutkové podobě. Kromě
pohádky Sůl nad zlato tedy nově
chystá veselou Pohádku o vodníkovi, která bude mít v obou
podobách premiéru na podzim.

Současně se průběžně ve svém
divadle snaží uvádět i zajímavé
hosty z „branže“ a představovat
kvalitní divadla z okolí. Zde bohužel naráží na velmi nízký zájem veřejnosti a zvažuje, zda do
Žandova tyto divadelní spolky
do budoucna zvát, když například na poslední představení pohádky pro děti v podání souboru
z Libchavy nepřišel ani jeden divák! Příčiny mohou být různé,
jak se říká objektivní i subjektivní (i principál souboru si může
leccos vyčítat, může dělat spous-

tu věcí v tomto smyslu špatně...)
– je to na větší rozbor – nicméně
Divadelní spolek, který chce nadále fungovat a rozdávat radost
divákům, musí momentálně tuto
neblahou skutečnost brát v potaz a dané nepříznivé situaci se
přizpůsobit změněnou koncepcí.
A musí hlavně hledat nové cesty.
A uvítá v tomto smyslu názory
na danou situaci a náměty od
veřejnosti, od vás, potenciálních
diváků...
Karel Krejčí,
Principál DS Žandov

Informace pro občany Stružnice
V současnosti obec Stružnice
zveřejňuje povinné informace na
2 úředních deskách na obecním
úřadě (1x v chodbě OÚ, 1 x před budovou, přístupné i mimo pracovní
dobu) a pochopitelně i způsobem
umožňujícím dálkový přístup, tj.
na oficiálních webových stránkách obce www.obecstruznice.cz.
Pozvánky na akce a další informace jsou zveřejňovány na celkem 16
obecních informačních tabulích,
zde (stejně jako na webu) vyvěšujeme i nejrůznější plakáty dodané

pořadateli těchto akcí. (V tomto
případě pochopitelně obec nenese zodpovědnost za obsah těchto
plakátů, např. oprávněné použití různých chráněných symbolů,
názvů atd.). Několikrát do roka,
podle potřeby, roznášíme do
všech poštovních schránek v obci
informační letáky, což je náročné
finančně (tisk, resp. kopírování,
min. 400 x dva listy oboustranně)
i personálně (roznos 4 lidé, celý
den – vč. Stráže a Bořetína). Do
některých nemovitostí není kam

doručovat, nemají ani schránku.
Po poněkud neohrabaném rozesílání sms zpráv z našeho centrálního pultu bezdrátového rozhlasu,
které starosta Stružnice zkoušel
před třemi lety, jsme letos pořídili jednoduchý systém rozesílání
krátkých zpráv na mobilní telefony. Databáze kontaktů se postupně plní, v současnosti je v ní přes
300 telefonních čísel. Prakticky je
kontaktů podstatně méně, protože některé rodiny nahlásily více
čísel (máme tak např. u seniorů

poblíž řeky i kontakt k vyrozumění jejich blízkých nejen v Č. Lípě,
ale i v Praze), naopak jiné rodiny
či jednotlivci zřejmě tímto způsobem nechtějí být obtěžováni, což
je pochopitelně jejich věc. Pokud
chcete být textovými zprávami
do mobilů i vy informováni, předejte nám na úřad potřebná čísla.
Současně zavádíme i rozesílání
e-mailů těm, jejichž adresy nám
byly poskytnuty. Můžete se zapojit i vy.
Jan Mečíř, starosta Stružnice

Škola se dočká nových oken
V letošním roce plánuje naše
obec další etapu výměny oken
v základní škole na kopci. Mělo
by se jednat o celou jižní fasádu budovy, tj. celkem 42 oken
ve všech třídách a kancelářích.
Plastová okna budou splňovat
patřičná omezení pro maximální přijatelný součinitel prostupu
tepla, který byl stanoven ener-

getickým auditem aktualizovaným v loňském roce. Trojkřídlá okna ve třídách budou bez
omezení disponovat vyklápěcí
funkcí (ventilace, mikroventilace), jejich úplné otevření však
bude díky bezpečnosti žáků jištěno zámkem. Kromě značného
zvýšení komfortu v učebnách
a kancelářích dojde k význam-

nému snížení provozních nákladů na vytápění objektu. Dle
předběžných výpočtů budou mít
nová okna stejný vliv na úsporu,
jako celkové zateplení objektu,
které však vychází ekonomicky
mnohem dráž. I s ním se však
do budoucna počítá. Celková
investice na výměnu oken bude
přibližně ve výši 700 tis. Kč. Po-

kud vše dobře dopadne, měla by
být necelá polovina této částky
hrazena z dotace. I přes případný neúspěch v dotačním titulu
však obec s výměnou oken v letošním roce počítá. Věříme, že
se tím naše škola posune opět
o kousek výše v hodnocení rodičů i samotných žáků.
Obecní úřad Horní Police

ZUŠ Žandov – změna na postu ředitele školy
Základní uměleckou školu
Žandov, která prošla v loňském
roce celkovou stavební obnovou, čeká v roce letošním další
změna, a to na postu ředitele
školy. Ze zdravotních důvodů
dojde po vzájemné dohodě zřizovatele s ředitelem panem Oldřichem Jenčekem k 30. 6. 2016

k ukončení jeho působení na
pozici ředitele školy. Z těchto
důvodů byl již v prosinci 2015 vyhlášen konkurz na obsazení pozice ředitele školy, do kterého
se přihlásilo celkem pět uchazečů. Za pana ředitele Oldřicha
Jenčeka byla z uchazečů zřizovatelem jmenována paní Alena

Losová. Přejeme jí a naší ZUŠce
mnoho úspěchů, skvělý tým
a šikovné žáčky. Zároveň bychom touto cestou chtěli poděkovat končícímu panu řediteli
Jenčekovi za celoživotní práci
v ZUŠ. Právě on byl ten, kdo koncem 90-tých let navázal a rozvíjel spolu s prvními zakladateli

tehdejší Lidovou školu umění,
založenou za podpory Místního
národního výboru v Žandově.
U zrodu vůbec první myšlenky
tehdy byly paní Milena Pyšková
(Lukášková), paní Lenka Jirková
a paní Věra Petříková s taneční
skupinou Motýlci.
Michal Beň a Zbyněk Polák
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Společenská

kronika

Regionální zpravodaj přeje
mnoho zdraví, štěstí a životní
pohody svým spoluobčanům,
kteří ve druhém čtvrtletí tohoto roku oslavili své životní jubileum.

60 let

Jeriová Olga, Suchomel Jiří, Tejnorová Marie, Policarová Lenka, Vladyka Petr, Hohenkreuz
Vladislav, Heřmánková Kristina, Policar Lubomír, Halina
Luděk, Vaníčková Helena, Nováčková Eva, Kopalová Alena,
Trégrová Marie, Sladomelová
Dana, Čadilová Zdeňka, Holubová Miloslava, Jandová Marie, Podrabská Jana, Dřízhalová
Marie, Štěpánek Ladislav

65 let
Hlobeňová Zdeňka, Flíček Antonín, Mach Miroslav, Kyjovský Vladimír, Linhart František,
Nejedlá Jana, Loukota Karel,
Poslušný Zdeněk, Pienčák Karel, Balvínová Alena, Chval
Jiří, Pasecký Oldřich, Zelenka
Zdeněk, Šmíd Josef, Roudenská Bohumila, Lustyk Ladislav,
Šimková Dáša, Horáčková Olga,
Krchov Pavel, Půlpán Miroslav,
Nosková Jiřina, Kucharovicová
Eva, Peřinová Zdeňka, Bláhová
Hana, Jílek Jaroslav
70 let
Máca Jan, Lukášková Hana,
Skalický Stanislav, Skřivánková
Růžena, Myšková Hana, Jiroušková Alena, Král Oldřich, Tasáry Jaroslav, Kuchařová Miluše,
Jirušová Marta, Záhora Vladimír, Vlas Jiří, Čech František,
Vytiska Oldřich, Souček Zdeněk
75 let

Tomáš Miroslav, Hirt Bernhard,
Vajnerová Ludmila, Košťál Zdeněk, Kubelka František, Zákostelecký Stanislav

80 let

Votavová Vlastimila, Steinerová Božena, Freiesleben Václav
Matyáš Bohumil, Pokorný Jaroslav

85 let

Andrýsková Jiřina, Váchová Drahuše, Šolleová Jarmila

Vítání občánků v Žandově
V sobotu 14. května se v obřadní síni Městského úřadu konalo
vítání novorozených občánků Žandova.
Děti z naší mateřské školky novým občánkům zarecitovaly,
zazpívaly a rozdaly upomínkové dárky.
Paní Marcela Bížová pronesla slavnostní slova při příležitosti uvítání Lindy Hajné,
Valérie Šmídové, Liliany Makulové, Rozálie Šmídové, Štěpána Suchopárka a Sáry Mikó.
Na závěr slavnosti rodiče připojili své podpisy do Knihy zápisů o uvítání do života.
Město Žandov přeje svým novým občánkům do dalšího života mnoho úspěchů a samé štěstí.
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Minimuseum Achilles opět v akci
Vážení čtenáři, rádi bychom
vás pozvali na další sraz přátel
historických velocipédů a motocyklů, který se bude konat
u příležitosti 122. výročí založení
firmy Achilles a Schneider v Horní Polici, a to v sobotu 10. září
(Minimuseum Achilles + starý
most). O této akci vás informujeme s velkým předstihem, neboť
termín koliduje s další uzávěrkou tohoto zpravodaje a může

se stát, že příští číslo nestihne do
termínu konání akce vyjít. Z tohoto důvodu je i program setkání zatím bez časových údajů, ale
už nyní víme, že se můžeme opět
těšit na soutěže pro děti s odměnou pro každého účinkujícího,
dále na návštěvu minimusea
a možnost vyzkoušení kovářského řemesla, či na velmi populární
vystoupení skupiny „Historická
kola Dalecký a spol.“ se spani-

lou jízdou účastníků po blízkém
okolí mostu a muzea. Vše bude
náležitě komentováno, nově
pomocí ozvučení. Na akci již
přislíbili účast i členové dalších
historických skupin, lze tedy
očekávat ještě více kol a velocipédů, než v loňském roce. Pro
účastníky bude dále vypraven
z hlavního nádraží v České Lípě
a Benešově nad Ploučnicí historický motorový vůz M131130

„Hurvínek“. V průběhu akce
bude též zajištěno občerstvení.
Podrobný program bude zveřejněn na všech výlepových místech
obce, obecních webových stránkách a jejím facebookovském
profilu. Věříme, že se bude setkání všem líbit. Rádi uděláme
maximum pro vaši spokojenost
a příjemně strávený den.
Za realizační tým
Radek Doleček

Žáci Stružnické školy navštívili
Národní divadlo
Opera Prodaná nevěsta měla
svou premiéru 30. května 1866
v Národním divadle. Letos je
tomu 150 let a naši žáci se jeli
podívat na toto velkolepé dílo

Bedřicha Smetany do Národního divadla. V neděli 29. května
žáci společně se svými rodiči
a s občany obce Stružnice
a Jezvé, pod vedení paní Kol-

strunkové, navštívili odpolední
představení, které splnilo očekávání dětí i dospělých. Nové
nastudování této opery a interiér Národního divadla byl

pro všechny velkým kulturním
zážitkem.

Mgr. Lenka Kolstrunková

Historie
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Černá kronika z Polzethalu
Jak jsem v minulém čísle slíbil, tak vám přinášíme zprávy
z černé kroniky událostí, které
se odehrály v našich obcích. Některé zprávy jsou docela drsné,
ale jsou takové, jaké přinesl
a přináší život. V příštím čísle
Regionálního zpravodaje se
můžete těšit na zprávy o požárech a hasičských sborech.
• Vražda a sebevražda v Horní
Polici – Prager Abentblatt 28.
června 1884
U Horní Police byl předevčírem
v časných ranních hodinách
z Ploučnice u mlýnského náhonu
vytažen mrtvý chlapeček, který
byl zabalen do peřinky a v něm
byl obyvateli Horní Police zjištěn
šest měsíců starý synáček svobodné 28leté Mathildy Weber
ze Stoupna. Poté co byla matka
také pohřešována, pátralo se
v řece dále a brzy nato, nedaleko
od místa, kde bylo dítě vytaženo, se nalezla mrtvola jmenované ženy. Dívka se s dítětem několik dní zádumčivě procházela
a vyjádřila se, že chce hledat klid
v Ploučnici. Ačkoliv byla hlídána
svými rodinnými příslušníky, podařilo se jí přesto v noci na 22.
června s dítětem se z domu tajně
vzdálit a provést hrůzný čin.
• Vloupání Bořetín - Leitmeritzer
Zeitung 28. února 1877
Dne 24. ledna došlo ke vloupání,

tedy sérii vloupání a to na Bořetíně a poté ve Stráži u České Lípy.
V noci pan T. uslyšel v části svého
domu podezřelý šramot, bosý sestoupil po schodech dolů z patra
a zde uzřel muže, který se pokusil prorazit díru do stěny. Pan
T. popadl svůj troják a začal volat
o pomoc. Na pomoc mu přispěchal čeledín a přivolal sousedy.
Pomocníci lupiče se ztratili v prachu. Polapený lupič byl přiveden
do světnice a osvětlen lampou.
V lupiči byl poznán Böhm z Dolních Habartic, jeho pomocníci
však byli z Mimoně. Lupiče odvedla K. u K. policie a předala
jej k soudu České Lípě. Zde lupič
prozradil své společníky, čímž
K. u K. četnictvu usnadnil práci.

• Vražedné přepadení v Horní Polici – Neue Freie Presse 20.
června 1869
Ve středu 15. tohoto měsíce byl
kupecký obchod pana Hechta
v Horní Polici v ranních hodinách
stále uzavřen. Svou dochvilností známý obchodník stále neotvíral, vzniklo tedy podezření
a dveře obchodu byly vyraženy.
Obchodník Hecht byl nalezen
mrtev ve svém loži. Byli přivoláni
pozůstalí z České Lípy. Okresní
lékař Kreibich z Č. Lípy provedl
ohledání mrtvoly a konstatoval
násilnou Hechtovu smrt několika
vedenými údery do hlavy. Hecht
byl znám svou spořivostí a minulý den odeslal poštou 800fl. Vrah
byl K. u K. četnictvem dopaden.

• Tragický konec hospodářství
v Heřmanicích - Pilsner Tagblatt
23. července 1914
Manželka majitele hospodářství
pana Franze Hockeho v Heřmanicích u Horní Police ležela již
dlouhý čas těžce nemocna. Její
léčba si vyžádala veliké náklady, což přivedlo hospodářství do
nouze. Nezbylo jiného, než hospodářství prodat. V domě však
měli staří rodiče Hocke domovské právo. Po dlouhém tlaku rodiče povolili prodej a syn prodal
hospodářství panu Zürnsteinovi
z Valteřic za cenu 23 000 korun.
Za utržené peníze koupil dům
Emila Zeistera v Horní Polici, kam
se chtěl se svými rodiči přestěhovat. Později jej velice trápilo, že
prodal hospodářství pod cenou.
Pro rodiče bylo přetěžké opustit
navždy milované hospodářství.
78. letý otec neunesl tuto tíži,
vzal nůž a přeřezal si tepny. Unaven tímto tlakem, rozloučil se
ze životem, aby se nemusel více
trpět.
• Neštěstí na dráze ve Stružnici
- Prager Tagblatt 23. června 1883
V úterý večer kolem 11 hodiny
byl nádražní zřízenec a výhybkář
Lukeš, zachycen na trati projíždějícím vlakem jedoucím z Podmokel do České Lípy. Nákladní
vlak jej usmrtil. Příčinou bylo,
že tento postižený se stal výhercem loterie. Z radosti se posilnil
láhví koňaku, a odešel do prá-
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ce, kde na náspu únavou usnul.
Když přijížděl vlak, na poslední
chvíli se vzpamatoval a vstoupil
s rozžatou lucernou do kolejiště, kde jej zachytila lokomotiva,
která mu ujela hlavu a nohy. Po
nešťastníkovi zbyla manželka
a osm dětí.
• Babička a vnuk – utopení
v Dolní Polici - Volksblatt für
Stadt und Land 19. července 1900
Tyto dny si v Dolní Polici u České Lípy hrál čtyřletý chlapec ještě
s dalším chlapcem na louce
u Ploučnice, kde jeho babička
obracela seno. Chlapec se tam
nacházel u svých prarodičů, zatímco jeho rodiče bydlí v blízkém
Starém Šachově. Náhle vykřikl
ten druhý chlapec a oznámil
staré ženě, že malý Rudolf spadl
do vody. Babička spěchala k řece
a viděla vnuka, jak bojuje s vlnami. Bez váhání skočila stařenka
za chlapcem, ale nalezla tam
společně s ním smrt. Babička
a vnuk byli společně pohřbeni na
tamějším hřbitově.

zůstal ležet okamžitě na místě
mrtev. Špička kosy prorazila
mladému chlapci až do srdce.
Dne 14. t.m. byly pozůstatky
doneseny za neobyčejné účasti na hřbitově v Horní Polici až
k hrobu.

• Neštěstí na Kozím vrchu –
Welt Blatt 21. září 1895
Padl na kosu. Z Mimoně v Čechách je hlášena zcela mimořádná nehoda. Dne 12. t.m.
kosil 17ti-letý syn kováře Josef
Schulze z Dolní Police na Kozím
vrchu mezi Dolní Policí a Merbolticemi trávu, zakopl tam
a padl tak nešťastně na kosu, že

• Konec jednoho opilce – Welt
Blatt – 27. února 1883
Vlastník hospodářství Ignaz Rochelt ze Stružnice, okres Česká
Lípa, oddával se již po delší čas
pití. Poslední dobou se začínaly
u 47 let starého muže ukazovat první začátky oné strašné
nemoci, která úplně zatemnila
návykovému pijákovi ducha.

Starosta obce proto z opatrnosti nechal sedláka hlídat.
V noci na 19. asi ve 2 hodiny
ráno, prosil Rochelt své ochránce, aby šli domů, aby alespoň
zbytek noci mohl klidně spát.
Na tuto prosbu pronesenou
klidným tónem se vydali oba
muži do svých domovů a nechali nemocného o samotě. Okolo
čtvrté hodiny ráno byli sousedé
vzbuzeni silným křikem Ignaze
Rochelta o pomoc. Současně
bylo vidět z jeho komůrky šlehat plameny a během několika
minut již stál dům a stáj v plamenech. Ačkoliv byla po ruce
poměrně rychlá pomoc, nebylo

přesto možné veškerý dobytek
vyvést z hořící stáje. Uhořel jeden vůl a jedno tele. Poté, co byl
uhašen oheň, byl sedlák Rochelt
pohřešován. Jeden soused si ještě při vypuknutí požáru všiml, že
Rochelt se snažil hasit, vícekrát
běžel k Ploučnici pro vodu. Začali ho hledat a také nalezli nad
ránem nešťastníka utopeného
v řece. Zda muž nešťastně náhle
padl do vody, nebo se tam vrhnul v sebevražedném úmyslu, to
není zcela jasné.
Fletcher Petr
www.struznice-jezve.cz
Řezáč Roman, Dolní Police
Slavíková Zdena, Havlíčkův Brod

Pamětní kronika železniční stanice Horní Police
„V novém jízdním řádu od
3. května zavedeny vlaky 823,
826 a 827 v trakci motorové.“
Píše se v pamětní kronice ŽST
Police – Žandov roku 1948, která tak zaznamenává důležité
a mnohdy zajímavé historické
údaje. Avšak je dlužno dodat,
že veškerá data zapsaná před
rokem 1945 byla smazána z historie německým osazenstvem
stanice, kteréžto bylo nařízeno
zlikvidovat veškeré záznamy
z dob Československého státu.
Poválečné vedení železničních
kronik bylo dobrovolné. K těmto záznamům, které i přes jejich
dobrovolnost musely splňovat

vydaný pokyn od ministerstva
železnic, sloužily předtištěné tiskopisy. Námi sledovaný spis obsahuje také obsazovací protokol
ze dne 12. 5. 1945, který byl ke
kronice přiložen. Píše se v něm:
„Všichni železniční zaměstnanci
musí se ihned u svých služeben
hlásiti. Všechna služební místa
jsou jen s tolika zaměstnanci obsaditi, jak je k provedení nynější
omezené dopravy nezbytně zapotřebí.“ V dalších rozkazech je
již řešeno, jak postupovat dále
s německými zaměstnanci dráhy
a chronologicky také následují
rozkazy o odsunu sudetských
Němců.

Po roce 1948 se již dozvídáme, kolik kol vyrobila zdejší
firma Achilles, dále o založení
samostatné odborové organisace ROH, také o ustanovení
závodní organisace KSČ a v neposlední řadě: „Zaměstnanci
stanice zřeknutím se částečného
vystřídání a provedením dovolených na zotavenou ve vlastní
působnosti ušetřili podniku Kčs
27.000,-. Na petroleji a světle
ušetřili 500.- Kčs, na různých
pracích dobrovolnou brigádou
4.110.- Kčs.“ Avšak i dopravní údaje zde nacházíme, např.
„Z počtu nehod celkem 8 bylo:
1 roztržení vlaku, 1 proražená

vrata na vlečce, 1 zabití krávy,
na vlečkách: 1 vyšinutí stroje, 4x
vyšinuté vozy. Největší nehoda
z těchto byla vyšinutí 4 vozů na
vlečce štěrkovny.“
Zdejší nákladní provoz byl
značný, hlavně díky místní vlečce vedené do zdejšího kamenolomu. Vyžadováno tu bylo
tudíž umístění skladníka, pana
Vacka Oldřicha a podružného
pokladníka, pana Doffka Josefa. Na vlečce se měsíčně naložilo
a odvezlo 100 vozů, zdejší, již
zmíněná továrna na kola Achilles
za roku 1948 vyrobila 26 000 kol,
která byla přepravena po dráze.
„Noví obyvatelé přilehlých obcí

-16zavedli v kraji pěstování cukrovky, která se tohoto roku velmi
dobře vydařila a bylo naloženo
ve stanici 50 vagonů.“
Roku 1944 byl provoz osobních vlaků ve srovnání s provozem dnešním žalostný, pouhých šest párů osobních vlaků
z Podmokel (dnešní Děčín hl.
n.), přičemž Liberce dosáhly jen
páry čtyři. Projížděly zde také
dva páry rychlíků Cheb – Liberec
(– Zhořelec).
Přednosta stanice, později nazýváno náčelník, František Bašta,
zde působil v této pozici po celou dobu vedení kroniky. Roku
1948 zde sloužil výpravčí vlaků
Moravec Josef a pan Lovecký, výhybkář Žák Josef a pan Věchet.
Mezi zaměstnanci panoval vřelý
vztah, což dokazuje i tato věta:
„Vzájemný poměr mezi zaměstnanci stanice byl v tomto roce
velmi přátelský.“
Rok 1951 byl pro tuto stanici
spíše rokem pochmurným, kdy
se znatelně omezil zdejší provoz,
totiž: „Národní podnik Štěrkárna ve snaze zvýšiti výrobu kamene, provedl komorový odstřel
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v lomu, který byl sice účinný, až
v bytech stanice zdi praskaly, ale
následek byl, že výroba začínala
čím více klesat, až bylo rozhodnuto k uzavření lomu a výroby
štěrku. Příčina byla ta, že komorovým odstřelem se vrch nadzdvihnul, a veškerá povrchová

zemina /přikrývka/, která byla
někde až i metr vysoká se propadla mezi kámen, takže výroba
byla tak ztížena, že bylo rozhodnuto o likvidaci. Obrat vozů tím
snížen o 100 vagonů měsíčně.“
Během poválečných let, přesně roku 1952, se stanice dočkala

2/2016
také nového názvu, a to díky
sloučení okolních vsí do jedné
obce. Nesla tak pojmenování
Žandov u České Lípy. Od 1. března 1952 je zde zrušena výroba
jízdních kol závodu Achilles, což
přispělo ke snížení počtu odbavených zásilek.
A poslední zápis v námi sledované kronice se týká nových
pracovních sil a nových dopravních předpisů, který říká:
„V měsíci březnu nastoupily další dvě ženy: Šturmová Marie pro
službu staničního pomocníka,
Kolbabova Jana pro službu výhybkářskou. První žena zde pro
službu dopravní, kterou začala
vykonávat od 1. května 1952. Od
platnosti nového jízdního řádu
vstoupily v platnost nové předpisy dopravní a návěstní, všichni
zaměstnanci ve stanici při zkouškách z těchto předpisů obstáli.“
Tímto záznamem končí vedení
místní kroniky a my se tak o následujících událostech dozvídáme již pouze z útržků vzpomínek
zdejších pamětníků a občasných
nálezů z novinových plátků a archivů.
Lukáš Kalousek

Pár slov o Horní Polici – malé obci v údolí Ploučnice
15. května 2016 má naše obec
Horní Police své narozeniny –
743 let od svého založení.
Několik slov k její historii:
První zmínku o Horní Polici
je možno nalézt v listině papeže Řehoře X. z 15. května 1273,
kterou konformují práva doksanského kláštera, k němuž Horní
Police formálně náležela – a to
až do roku 1849. Podle jiných
dokladů byla Horní Police již
v roce 1291 farní obcí a na stejném místě jako dnes stál původní kostel.
Do krásného, malebného
a půvabného údolí řeky Ploučnice je idylicky uloženo poutní
místo obce Horní Police. Jejímu
středu dominuje návrší, na kterém stojí celý areál poutního
kostela Navšítvení Panny Marie. Právem se proto ve starých
dobách obec v lidovém podání
nazývala Mariánská Police.

Horní Police je vzdálena 11 km
západně od města České Lípy.
Obcí, podle toku řeky Ploučnice, vede železnice a silnice. Obě
spojují dvě města – Českou Lípu
a Děčín. Státní silnice se navíc
kříží s další státní silnicí a prastarou obchodní cestou vedoucí
od Litoměřic, Kravař do českého
Dolnozemí a Lužice.
Na mnoha starých mapách je
Horní Police označena původním názvem Palič, čímž se prokazuje její slovanský původ. Její
název totiž vnikl od slova pálití,
kdy základy obce byly vybudovány na pozemcích vypáleného
lesa.
Pozemky katastru obce jsou
rozloženy po obou stranách
řeky Ploučnice, do které se vlévá
uprostřed obce Kovářský potok,
pramenící v obecním katastru
pod vrchovinou Havraní, dříve
zvanou Rabštejnskou. Na pravém břehu řeky se katastr klíní

do 527 m vysokého Dvorského vrchu, na jehož svahu byla
v roce 1807 založena osada
Dvorsko. Ta mívala celkem 9
domů a větrný mlýn. Osada zcela zanikla kolektivizací zemědělství. Dále katastr obce hraničí
s obcemi Radeč a Stružnice. kde
se poblíž hranic s těmito obcemi
nacházejí prastaré osady Bělá
a Stoupno – z roku 1291. Na
opačném břehu řeky Ploučnice
obec hraničí s obcí Valteřice –
nad kterou se tyčí 536 m vysoký Králův vrch a z druhé strany
obec hraničí s vrchovinou Havraní, které vévodí Strážný vrch,
dříve zvaný Klobouk o výšce
609 m. Pod ní je na lesnatém
svahu poslední hornopolická
osada Podlesí, založená v roce
1796. Na hranicích katastru Horní Police v katastru Dolní Police
je kopec Kozí vrch o výšce 428
m. Na východní straně pak obec
sousedí s obcí Jezvé a na západ-

ní straně je město Žandov a jeho
část – Dolní Police.
Podívejme se blíže na důležité a mnohé i historicky
cenné objekty:
• Železniční stanice – byla vystavěna v roce 1872 soukromou
společností České severní dráhy.
První vlak, který tu projížděl, byl
nákladní a bylo to 2. 7. 1872.
• Naproti železniční stanice
stojí budova bývalého širokoúhlého kina a byla vybudována
z prostor bývalé opravny zemědělských strojů.
• Poblíž této budovy stojí bývalá továrna na jízdní kola tehdy
světově známe značky Achilles,
kterou založila firma A. Schneider a spol. Vznikla z malé dílničky a v roce 1910 byla rozšířena
do dnešní podoby. V roce 1953
byl provoz továrny zastaven
a dělníci přešli do továrny Atmos v sousedním Žandově. Stro-

-17je byly odvezeny na Slovenskou.
Později tyto budovy sloužily
zemědělským skladům a následně byly majetkem novoborské
sklářské firmy Crystalex. Dnes
jsou to soukromé sklady.
• Na výšině u železničního přejezdu stojí pečovatelský dům.
Ten byl postaven v roce 1926
a nechal ho postavit tehdejší majitel továrny Achilles A.
Schneider. Po roce 1945 zde byla
několik let úřadovna místního
národního výboru a poté jesle
a mateřská škola, později sklad
VB.
• Další budovou, která stojí za
zmínku, je hornopolický zámek.
Kdysi zde stávala tvrz. Zámek
nikdy nesloužil jako sídlo majitelů polického panství – ti bydleli v Zákupech, k nimž převážně
Horní Police patřila. Hornopolický zámek byl sídlem kanceláře
panství a sídlili tu i rodiny panských úředníků. Od 1. 10. 1851 do
zimy 1852 poskytoval zámek přístřeší jezuitskému semináři, který byl pak přemístěn do Bohosudova. Za první Československé
republiky až do roku 1938 zde
byla česká obecná škola a česká mateřská škola. Od 1. 9. 1946
zde pak byla zřízena nová měšťanská škola a to až do dostavby nové školní budovy na kopci
v roce 1955. Současně však tuto
budovu v době kolektivizace
převzalo nově vzniklé jednotné
zemědělské družstvo. Po odchodu dětí do nové školní budovy,
si zde družstvo zřídilo i svoje
sklady a kanceláře. Zadní část
zámku kdysi sloužila za panský
pivovar s pivnicí. Po jeho zrušení
zde sídlila firma Asman. Po roce
1948 zde zemědělské družstvo
zřídilo dokonce dvoupodlažní
kravín. Budova zámku je barokní, postavená patrně v první polovině 18. století. Je dvoukřídlý
a dvoupatrový se střední částí
převyšující o jedno patro.
• Dále za zmínku stojí kamenný most přes řeku Ploučnici,
který byl vybudován v roce 1843
až 1845 a dlouho byl považován
za technickou pozoruhodnost.
Dnes most slouží stále svému
účelu, ale už jen jako pěší zóna.
Dříve na jeho místě stával dře-
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věný most a jeho podobu představoval obraz prof. Steffana.
Tento kamenný klenbový most
přes řeku Ploučnici byl postaven
v roce 1843, kdy nahradil původní most dřevěný. Spojuje
obě části obce a také zámek
s kostelem a je třetím nejstarším mostem přes Ploučnici po
Mimoni a České Lípě. Před osamostatněním obce byl na most
vzhledem k jeho stavu a poškození při vstupu spojeneckých
vojsk v r. 1968 vydán demoliční
výměr a most měl být zbourán.
Po změně režimu a osamostatnění obce a hlavně díky protestům občanů a vedení obce
byl most v roce 1992 opraven
a prohlášen stavebně technickou památkou. Je osazen krásnými litinovými svítidly, lavičkami a květinovými skružemi
a stal se tak vyjímečnou a krásnou pěší zonou. Uprostřed mostu je opět umístěn opravený
desetimetrový kříž s nově pozlaceným Kristem. Most a kříž také
tvoří znak obce. Doprava byla
přesunuta na nově zbudovaný
betonový most.
• U mostu stojí umělecky cenné pískovcové sousoší, postavené v roce 1722, restaurované
v roce 1936, na jehož vrcholu je
umístěna socha Panny Marie,
která má dva obličeje. Je to napodobenina hornopolické milostné sošky, která je uchována
v zasklené skříni nad hlavním

oltářem poutního kostela. Tato
soška zde vyplavala při povodni
v roce 1523. Lidé ji tehdy vyprostili a jako zázračnou umístili ve
zdejším kostele.
• Na místním náměstí stojí
budova školy, která byla dříve
dřevěná. Dnešní budova je z let
1889 – 1890. Na budově školy je
umístěna pamětní deska, která připomíná, že se v budově
školy (jako syn řídícího učitele) narodil v roce 1782 budoucí
univerzitní profesor Dr. Vincenc
Julius Krombholz, pozdější rektor pražské univerzity. Byl to
věhlasný lékař, známý i ve světě
a za svoje zásluhy byl císařem
povýšen do šlechtického stavu.
Na náměstí stojí od roku 1948
socha Mistra Jana Husa.
• Na místě, kde dnes stojí kostel Navštívení Panny Marie, stávala na místě skalnatého ostrohu, podle jedné méně známé
verze, vztahující se ke vzniku
kostela, svatyně staroslovanského boha Svatovíta. Svatyně
sloužila nejen jako místo rituálních slavností a obětiště, ale
i jako místo, kde se vykonávaly
věštby. Kolem vršku, na kterém
stojí kostel, býval údajně i rituální násep, který sloužil často pro
setkání s nadpřirozenem. To, že
stával nad řekou také není náhoda. V době před příchodem
křesťanství se věřilo, že vodstvo
obsahuje božské síly. Proto bylo
považováno za kultovní místo
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a říkalo se mu Nemed – Svatý.
Na těchto místech se stavěly svatyně, později s příchodem prvních eremitů i kaple, pak kostely
a kláštery.
První zmínka o kostele je v listině z 23. června 1291, kdy již
v tomto roce byla Horní Police farní obcí. Patronátní právo
včetně Stoupna, Bělé a Novosedla patřilo premonstrátskému klášteru doksanskému
a formálně tomu bylo až do
roku 1849. V roce 1426 byla Police dobyta husity, bezpochyby
byl kostel zničen. Patronát chrámu převzal Zikmund z Vartemberka a pak Berkové z Dubé.
V roce 1523 byla nalezena na
břehu Ploučnice dřevěná soška
Panny Marie (dnes je důstojně umístěná na hlavním oltáři)
a od ní se traduje vznik poutního místa. Dle ústního podání
„zbožné ruce vytáhly sošku na
břeh a přijaly ji jako nebeský
dar“. Vystavily ji v malém kostelíku a hned poté sem začali
přicházet zbožní věřící, aby se
tomuto nebeskému daru mohli
poklonit. Potud tedy legenda.
Historické pozadí pro tuto legendu říká, že z Německa přes
Sasko se začalo šířit protestanské učení Martina Luthera. Pod
vlivem nového učení začali lidé
odmítat úctu k mariánským
obrazům a sochám, dokonce je
i vyhazovali. A to se pravděpodobně stalo i s naší soškou Mat-

-18ky Boží. Na místě nálezu bylo
v roce 1722 postaveno sousoší,
kde má Panna Marie vzhled totožný se soškou nalezenou. A je
dvouobličejová, jedna tvář hledí
na zámek, druhá na kostel.
Dle záznamů hornopolické farní
pamětní kroniky je kostel prastarý. Jak již uvedeno koncem
13. století podle pražských listin
zde byli faráři. Tehdejší majitelé panství Berkové z Dubé zde
postavili malý kostelík. S růstem přicházejících poutníků se
ukázal být malým a skromným.
V roce 1682 byl zaznamenán takový příchod poutníků (na 4000
lidí), že se farář Michael Gabriel Jantsch obrátil s hejtmanem
panství Janem Jiřím Hertychem
na majitele a patrona kostela
Julia Františka, vévodu Sasko –
Lauenburského, aby nechal kostel rozšířit. Této žádosti vyhověl
a povolal k sobě litoměřického
stavitele Julia Broggia, který
v roce 1688 začal se stavbou nového kostela. Starý kostelík byl
téměř celý zbořen a na jeho místě postaven větší. Je to vlastně
střední část nynějšího kostela,
kterou tvoří střední loď s přilehlou věží. V roce 1689 převzala
panství po Juliu Františkovi jeho
dcera Anna Marie Františka,
která po něm stavbu kostela dokončila. Brzy se ukázalo, že nový
kostel se stal opět nedostatečným a tak Anna Marie rozhodla
o jeho dalším rozšířením.
Nová stavba začala v roce 1717.
K nově postavenému kostelu se

Historie
přistavovaly obě postranní lodi,
zbudovány empory a přistaven
chór a sakristie. V roce 1722 byla
ještě nová volně u vchodu stojící zvonice a v následujících letech křížová cesta a fara. To vše
bylo hotové v roce 1725. V roce
1723 byla zřízena zadní budova
pro čtyři kaplany, tzv. kaplanka
a v roce 1725 byl mezi farou
a kaplankou zřízen spojovací
trakt.
Nejen v oktávu svátku Navštívení Panny Marie, ale i v ostatních
mariánských svátcích sem putovalo mnoho poutníků. Proto se
velkovévodkyně rozhodla zdejší
faru povýšit na arciděkanství,
založila nadaci pro jednoho arciděkana a čtyři kaplany. Tento
výnos schválil 10. září 1723 litoměřický biskup Jan Adam hrabě
Vratislav z Mitrovic a byl zanesen do zemských desek 22. listopadu 1723.
Anna Marie Františka stále usilovala o zvýšení lesku a prestiže
poutního místa. Na její žádost
udělil papež Klement XII: 6. července 1736 arciděkanu v Polici
práva používat pantifikálie ad
instar abbarum, tzn. Právo nosit
při slavnostní mši sv. biskupskou
mitru a pedum (hůl) a mši svatou odsloužit jako biskup (dnes
je titul arciděkanství spojen jen
s poutním místem a právo nosit
berlu a mitru už bylo zrušeno).
Pro povznesení velkovévodkyně
darovala dvě těla svatých, tělo
mučednice sv. Kristiny získala
od papeže Innocence XIII. dne

3. června 1722 a tělo mučedníka
sv. Pavla od papeže Alexandra
VII. dne 10. ledna 1727.
V roce 1861 nechal majitel panství císař Ferdinand provést renovaci kostela, s čímž se započalo ve středu 3. dubna. Nová
střecha, oprava zdiva kostela
a věže. Do presbytáře a střední
lodi kostela byly dány nové dlažební desky atd.
Poslední úprava střech kostela
i křížové cesty, jakož i zdiva začal provádět, z důvodu poničení
od bomb na konci války roku
1945 správce arciděkanství Josef Stejskal za pomoci několika
dobrovolníků z řad věřících.
Vrcholnou návštěvnost lze vidět
v údobí let 1730 – 1760. Plným
právem lze uvést, že Mariánská
Police vedle Bohosudova byla
v severních Čechách nejvíce navštíveným místem.
Portréty jedenácti ze čtrnácti arciděkanů jsou umístěny
v čestném sále arciděkanství. Je
zde umístěna i podobizna velké
zakladatelky Anny Marie Františky velkovévodkyně Toskánské s manželem a svojí dcerou.
Nechybí zde ani obraz slavného
arciděkana Václava Hockeho,
rodáka ze Stružnice.
• Před vstupní bránou do areálu poutního kostela je umístěn
pomník známého arciděkana
Václava Hockeho, rodáka ze
sousední vesnice Jezvé. Působil
v Horní Polici v letech 1779 až
1808 jako v pořadí šestý arciděkan. Hlavní brána k areálu pout-
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ního kostela se zvonicí pochází
z roku 1722. Uprostřed ambitu křížové cesty stojí barokní
poutní kostel Navštívení Panny
Marie.
• Bývalý zájezdní hostinec Pošta (dnešní Beseda) stojí také za
zmínku. V prostorách dnešního
sálu, kde bývaly pokoje, měla
kdysi nocovat císařovna Marie
Terezie. Ve dvoře, proti vjezdovým vratům, které byly při poslední úpravě budovy zastaveny,
stávaly stáje na koňské přepřahy
formanů. Až do roku 1946 zde
pak byla místní pošta.
• Za podívanou stojí také místní objekty lidové architektury č. p. 20, 54, 72, 74, 85, 86, 116.
• V minulosti se obyvatelstvo
Horní Police zabývalo především obděláváním polí, chovem dobytka, pěstováním
květin, chmele a vína. Byli zde
i hrnčíři, hračkáři, obchodníci
s máslem, zeleninou a zvěřinou.
• V roce 1833 měla obec celkem
1035 obyvatel (Horní Police 650,
Bělá 23, Dvorsko 46, Stoupno
112, Podlesí 204), v roce 1930
měla 1260 obyvatel (76 Čechů,
1179 Němců, 5 cizinců) v současné době má obec 680 obyvatel.
Významné osobnosti
naší obce:
• arciděkan Wenzel Hocke,
v obci sloužil 30 let od r. 1779
• šlechtic – Dr. Vincenz Julius
Krombholz – narozen v Horní
Polici v r. 1782 – byl rektorem
Karlovy univerzity
• čestný občan Horní Police
arciděkan hornopolický Mons.
Josef Stejskal – čestný kanovník
Svatoštěpánské kapituly a kaplan Jeho svátosti, administrátor
farností Jezvé a Žandov, který
sloužil v Horní Polici 60 let – od
1. 2. 1954 a zemřel 26. 1. 2014. Zasloužil se o uchování církevního
majetku nejen v Horní Polici, ale
i v Jezvém a v Žandově
Ke zpracování tohoto článku
jsem použil informace z obecní
kroniky, podklady k fotohistorii
a komentář k videu o Horní Polici , který zpracoval pan Liboslav
Havelka.
Lubomír Šulc
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Návštěva EKOFARMY v Brništi
Ve čtvrtek 7. 4. se žáci 1., 4.
a 5. třídy vypravili na exkurzi do
EKO centra v Brništi. Dostalo se
nám velmi vřelého a milého přivítání od místních zaměstnanců. Děti byly rozděleny do čtyř
skupinek a po svačince se každá
skupina odebrala do jiné místnosti, kde je čekalo vyrábění,
pečení, vyprávění o práci zemědělců a pak také návštěva kravína. Návštěva kravína za plného
provozu byla pro děti největším
zážitkem. Děti měly možnost
nahlédnout do prostor, kde od-

počívaly krávy po porodu, ale
i ty před porodem, pak jsme si
společně prohlédli nově naroze-

ná telátka. Nejmladšímu telátku
bylo teprve pár hodin. Děti si je
mohly pohladit a nejstatečnější

z nich si nechaly i ocumlat ruce.
Děti si vyslechly zajímavosti
o dojení a zpracování mléka,
nahlédly do dojírny a třeba také
do prostor, kde se kravám ošetřují paznehty. Všichni již vědí, že
když se po louce prochází krávy
se žlutými náušnicemi, jsou to
holky a kluci mají náušnice růžové. Byl to opravdový a nezapomenutelný zážitek. Všechny
děti musely uznat, že kráva má
krásné velké oči.
Mgr. Renata Vítů,
ZŠ Žandov

Keramický kroužek jako součást vzdělávání v MŠ
Letos poprvé se děti naší
mateřské školy zúčastnily keramického kroužku v domě dětí
a mládeže Libertin v České Lípě.
V tomto tvořivém kroužku se
děti naučily pracovat s hlínou,
tvořit pěkné a netradiční výrobky a seznámily se s různými
druhy modelářských technik.
Kroužek keramiky nejenže rozvíjí jemnou motoriku a manuální
zručnost, ale díky souhře rukou
a myšlení dochází ke zlepšení

mozkových funkcí a zapojení
obou hemisfér. Děti si zkusily
možnosti tohoto materiálu, naučily se nejen různé techniky, ale
také práci s engobami a glazurováním, či odlévání do forem.
Kroužek jim přinesl radost, osobní uspokojení a možnost sebevyjádření. Z kroužku keramiky si
každé dítě odneslo domů spoustu krásných výrobků.
Bc. Ludmila Barvínková,
MŠ Žandov

Slavnostní loučení s předškoláky
Letošní rok máme naše předškoláky obzvlášť velmi šikovné.
Někteří se dokonce zúčastnili
různých přehlídek a soutěží.
Matýsek Hýsek, Emička Jirásková a Jáchym Ehrlich naši školku
reprezentovali na přehlídce
„Výtvarné tvoření v MŠ Sovička“. Přehlídky malých zdravotníků se zúčastnili Jaroušek
a Irenka Šafaříkovi s Adriankou
Hendrychovou. Zpěváčkové Tereza Bendová, Jaroušek Bartůněk a Irenka Šafaříková zase
pěli na přehlídce „Českolipský
slavíček“. Svůj hudební talent
ve hře na flétnu předvedl náš
flétnový soubor „Stružnická
kuřátka“ na přehlídce „Českolipská píšťalka“.
Loučení se školáky a besídku na závěr školního roku jsme
tentokrát celou věnovali maminkám k svátku. Všichni jsme

se sešli slavnostně oděni v zasedací místnosti obecního úřadu, kde děti svým maminkám
předvedly, co se naučily. A že
toho nebylo málo! Nejprve zahrály pohádku „O Kubovi, Kačence a nejkrásnějším dárku“.

Zatančily tanec v retro stylu
a pruhovaných tričkách na písničku Trezor. Následovalo pásmo básniček a písniček, které
maminkám přednesly, zazpívaly a zahrály na harmoniky
a na flétničky. Na závěr proběh-

lo slavnostní loučení s našimi
deseti předškoláky a šerpování.
Přejeme našim předškolákům,
kteří po prázdninách školku opustí, aby se jim ve škole
i v dalších letech dařilo.
Kolektiv MŠ Stružnice
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Nejen pro rodiče předškolních dětí
Jako pedagogičtí pracovníci
MŠ jsme měli možnost zúčastnit
se přednášky p. PhDr. Lidmily Pekařové, která byla na téma: „Komunikace s dětmi“. Přednášky se
mohli účastnit i rodiče.
Dozvěděli jsme se spoustu
zajímavých a pravdivých rad
a nápadů či návrhů, jak s dětmi
hovořit, jaká gesta na ně působí, co znamenají naše výrazy ve
tváři pro děti, jež vychováváme.
Samozřejmě je vše podmíněno
tím, co chcete vy. Děti vidí ve
svých rodičích vzor, a proto to
berou tak, že to, co dělají rodiče,
je správné – ale ne vždy je tomu
tak.
Muži mají v tomto směru výhodu – stačí jim říci něco jednou
a děti okamžitě reagují. Také
jsou lepšími „parťáky“ pro hru.
Ženy slovy mrhají, opakují je
a děti si z toho nic nevezmou.
U mužů převládá autorita
a u žen rozum, alespoň všeobecně se to tak traduje, ale nemusí
tomu tak vždy být, znám i opaky.
Když dětem odpovídáme stále
na vše, ubíjíme v nich tvořivou
logiku. Měli bychom si svůj výraz
udržet v napětí (v situacích, kdy
dítě vzdoruje) – udávat pravidla
a nenechat dítě určovat za nás.
Každý z nás je členem nějaké
skupiny, ať už rodiny, mateřské
nebo základní školy, kde tuto
roli dospělý automaticky zastu-

puje.(Toto si plníme.) Pak je ovšem důležité myslet na ostatní
činnosti a ty by měly být rozděleny mezi všechny členy skupiny.
Vždyť už i malé dítě zvládne vykonat jednodušší úkol.
Paní Lidmila Pekařová také
poukázala na to, že s dětmi neumíme mluvit – tím je „pitvoříme“. Na jednu stranu je učíme
mluvit správně, a pak používáme
slůvka: „papej, hajinkej“ atd.
V období batolete je to samozřejmé, ale pokud jsou již děti starší
a navštěvují mateřskou školu,
pak už tato slova nejsou na místě, ale postoj k tomu může být
u každého jiný. Dětem opakujeme stále dokola to, co už vědí
a tím jim „vypínáme mozek“,
aniž bychom si to uvědomovali.
Stálými pokyny pěstujeme u dětí
vzdor, který se později projevuje
leností, nespolehlivostí, vztekem,
což není do jejich budoucího
života přínosem. Občas je také
nevedeme k samostatnosti, zabraňujeme jejich samostatnému
rozvoji (většinou matky vše dělají
samy, ať jsou děti malé či větší).
Občas matky nevědí, že pěstují
v dětech nezodpovědnost, což
se může projevit v následném
životním neúspěchu. Rozvíjíme
v nich sociální „tupost“ bez vlastního rozhodování.
Dítě je šťastné, když má radost, když je pochváleno, když je

spokojeno samo s tím, co se mu
povedlo. A my, přeci šťastné děti
chceme.
Ničíme u dětí touhy, např.
mají peníze, ale nerozumí kapesnému. Co chtějí, hned mají
a netouží, neoceňují tak hodnotu finanční, mají hračky
a pomůcky nad možnosti rodiny.
Přiznejme si, své děti rozmazlujeme, „pitvoříme“ a pak bychom
z nich chtěli sebevědomé, cílevědomé a vzorné bytosti, které se
o sebe umějí postarat.
Vidím v tom určitou pravdu,
alespoň to tak cítím. Každá matka má přeci jiné možnosti, jinou
povahu, kterou jsme si i my, coby
děti, odnesly od svých rodičů.

Ne vždy je vše realizovatelné, je
třeba tomu jít naproti a učit se
novým věcem.
Cítím se obohacena o nové
poznatky a myšlenky, které nás
nějakým způsobem posouvají
dopředu. Určitě bychom si tímto
způsobem usnadnili život.
Jedno moudro na závěr si ale
dovolím. Myslete vždy pozitivně.
Negativní slova a věci dětem nikdy nepomohou a určitě v nich
nerozvíjejí kladný vztah k životu.
Všem rodičům přeji, aby výchovu svých dětí zvládli na jedničku.

MŠ Velká Bukovina a kultura
Děti z naší školky se zúčastnily
od začátku kalendářního roku
už několika kulturních akcí pořádaných obcí. Hned v únoru přednesly básně, zazpívaly a zatančily
na Vítání občánků. První březnový víkend se několik dětí s paní
ředitelkou převléklo za Sněhurku a sedm trpaslíků do Masopustního průvodu a v dubnu pak
vystoupily s pásmem písní a básní na téma BERUŠKA na Odpoledni nejen pro seniory. Děkuji
rodičům, kteří nám umožňují zúčastnit se těchto akcí a část svého
víkendového volna věnují těmto
našim aktivitám.
Ředitelka MŠ Petra Hlaváčková

Jaroslava Saganová,
MŠ Žandov
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Jaro v mateřské škole Stružnice
Jaro se u nás ve Stružnici vítalo básničkami a říkadly. Spolu se
Základní školou Stružnice jsme
letos již počtvrté uspořádali recitační soutěž „Stružnický verš“.
Účast všech dětí z MŠ i žáků ZŠ
byla stoprocentní, účast rodičů a
veřejnosti také veliká. Tentokrát
se stal absolutním vítězem Jaroslav Šafařík z mateřské školy,
který si svým výrazným přednesem básničky „Kohout domácí“,
získal porotu i diváky. Ale ani
ostatní děti se nenechaly zahanbit a předvedly velmi pěkné výkony, za které obdržely diplomy
a drobné ceny.
V dubnu jsme společně stráveným odpolednem s rodiči na
zahradě MŠ oslavili Den Země.
Také nás navštívila dopravní policie, aby nás vyzkoušela, jak se

umíme chovat na ulici, v autě,
na kole i na silnici. Předvedla
nám policejní auto a předala
dětem reflexní proužky na ruku.
Slet čarodějnic jsme si letos také
pěkně užili. Děti plnily čaroděj-

Šesťáci v muzeu
18. května 2016 se českolipské muzeum připojilo k oslavám
Mezinárodního dne muzeí a nabídlo svým návštěvníkům nově
rozšířenou expozici věnovanou
kartounářství v našem regionu.
Když se děti do muzea vydaly,
neměly ani potuchy, co to kartounářství je. Díky pracovnicím
českolipského muzea se dozvěděly o zvláštním způsobu zdobení textilu vše podstatné, zaujala
je technika potisku, prohlídka

Naši páťáci
Na absolventská trička se
vždycky všichni páťáci těší. Předchází tomu výběr barvy trička,
pak motivu na přední a zadní
stranu. Na barvě se děti dohodly okamžitě, v tom měly jasno.
Ale výběr motivů už tak jednoduchý nebyl. Nicméně nakonec
se páťáci dohodli a vybrali obrázek s Garfieldem. Tričko pro ně
bude památkou na naši školu,
ale hlavně na spolužáky, jejichž
jména jsou na zadní straně triček. No a jak jim to sluší, se můžete podívat na přiložené fotce.
Mgr. Petra Joslová
třídní učitelka, ZŠ Žandov

forem i historických látek. Nejvíce však žáci ocenili možnost si
vlastní potisk vyzkoušet. A tak
si každý domů odnášel kousek
potištěné látky. Mimoto jsme
si všichni prohlédli i další expozice – historické, přírodovědné
i etnografické. Určitě si každý
z prohlídky něco zapamatoval
a obohatil si tak znalosti o svém
bezprostředním okolí.
Miloslav Vítů, třídní učitel

nické úkoly, závodily v létání na
koštěti a v závěru dostaly od ježibaby, která se nám zabydlela
v perníkové chaloupce na zahradě, sladký perníček. Na výlet
do zoologické zahrady v Děčíně

jsme se vydali vlakem. V ZOO-škole jsme se zúčastnili interaktivního programu „Dobrodružství papouška Artura“. Pak
jsme si prohlédli všechna zvířátka. Některá jsme mohli dokonce i nakrmit. Po cestičkách
mezi ohradami a pavilóny jsme
plnili zajímavé úkoly a u východu ze ZOO si nikdo nezapomněl
koupit malý dárek na památku.
Také jsme navštívili expozici Rajské ostrovy, kde byla pro naše
děti připravená komentovaná
prohlídka s krmením. Tam nás
nejvíce zaujal malinký, přítulný
outloň Béďa, který nás učaroval
svou zvědavostí a roztomilostí.
Z Děčína jsme odjížděli plni zážitků a den byl krásný, i když
pršelo.
Kolektiv MŠ Stružnice
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Planeta Země 3000
28. dubna žáci 6. – 8. ročníku
ZŠ Horní Police v rámci environmentálního vzdělávání vyrazili
do Jiráskova divadla v České Lípě
na program Filipíny – za obry
a trpaslíky.
Planeta Země 3000 je unikátní, populárně naučný, multipředmětově zaměřený vzdělávací projekt s přírodovědným,
historickým a zeměpisným obsahem určený pro žáky nejen základních škol, ale i studenty gym-

názií a středních škol v celé České
republice. Probíhá ojedinělou
formou – nejmodernější multimediální projekcí poutavých
fotografií, videosekvencí, doprovodných autentických zvuků,
hudby a naživo komentovaným
výkladem učitelky a reportéra.
Letošní program žákům přiblížil život v oceánu obklopujícím
Filipíny, žáci měli možnost poznat podmořskou faunu i flóru,
korálové zahrady (bohužel odu-

mírající), „zkoumali“ filipínskou
džungli a život v ní, dále i život,
tradice a historii místního obyvatelstva. Z tradic dětem samozřejmě nejvíce utkvěly v paměti
světoznámé oslavy křesťanských
Velikonoc, při nichž mladí muži
absolvují po vzoru Ježíše Krista
křížovou cestu končící skutečným přibitím na kříž. Velký ohlas

měl i jeden z nejmenších primátů
světa, nártoun filipínský, jehož
vzhled se stal v 80. letech 20. století vzorem pro postavu Mistra
Yody z Hvězdných válek.
Stejně jako v předchozích ročnících byli žáci s projekcí spokojeni a určitě se zúčastní i dalších
pořadů.
Miloslav Vítů

Želva, kapřík nebo delfín?
Žáci druhé a třetí třídy ZŠ
Žandov absolvovali povinný
plavecký výcvik. V uplynulých
třech měsících, na jeden den
v týdnu děti vyměnily školní aktovky za batůžek s nezbytnými
potřebami na plavání. Spousta
nových zážitků a dovedností čekala na malé plaváčky. Pod dohledem zkušených plavčíků se
někteří seznamovali se základními plaveckými technikami,
někteří je již zdokonalovali. Na
závěr výcviku děti předvedly,
jak se naučily plavat. Na ,,Mokrém vysvědčení“ se pak místo
známky objevil obrázek želvy,
kapra nebo delfína podle toho,
jakou vzdálenost děti uplavaly.
I když nebyly všechny děti delfínem, nikomu to nevadilo. Brzy
budou prázdniny a v plavání se
mohou zdokonalovat. Přejeme
všem pěkné a teplé léto.
Mgr. Jiřina Šostková,
ZŠ Žandov
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Hornopoličtí žáci soutěžili v atletice
Ve středu 18. 5. 2016 se naši
žáci a žákyně zúčastnili školních atletických závodů Pohár
rozhlasu v Jablonném v Podještědí. Poměřili své síly s žáky
z šestnácti městských a sportovních škol z českolipského
okresu v základních atletických
disciplínách, hodu kriketovým
míčkem, skoku dalekém, skoku
vysokém, sprintu na 60 metrů, vytrvalostním běhu na 600
a 1000 metrů a štafetě 4 x 60
metrů. Ve všech disciplínách

jsme obstáli se ctí a v některých,
jako byl vytrvalostní běh chlapců a hod kriketovým míčkem
děvčat, jsme atakovali i přední umístění. Konkrétně Daniel
Vosátka doběhl na krásném
třetím místě a Adéla Potenská
svým hodem obsadila desáté
místo, vždy při konkurenci 45
účastníků v disciplíně. Já osobně jsem hodnotil velmi vysoko
především sportovní přístup,
zaujetí a vzájemnou podporu,
které předvedli všichni účastní-

ci. Snad se také dočkáme školního sportovního zázemí, které
by umožňovalo nadále rozvíjet
fyzické a pohybové schopnosti
našich žáků. Dosahovanými výsledky si o to velmi hlasitě říkají. Všem reprezentantům naší
školy ještě jednou děkuji.
Mgr. Jan Kacafírek,
ZŠ Horní Police
Denča Padrtová se připravuje na rozběh štafety

Hrajeme si na řemesla, vítání jara,
velikonočí dílnička a spousta krásných
chvil v mateřské školce ve třídě Berušek
Tento měsíc byl pro nás
opravdu pestrý, a my jsme za
něj vděční. Začalo to asi takto:
aby ruce nebolely, aneb hrajeme si na řemesla, to bylo jedno
z našich témat. Děti se formou
her seznámily s tradičními,
a někdy i trochu opomíjenými
řemesly jako je kominík, pekař,
švadlena, švec, pekař... Došlo
i na současná povolání. Děv-

čata si nejraději hrají na kuchařky, doktorky a maminky.
U kluků zase vede opravář, řidič, stavebník, policista. Povídali jsme si, jak můžeme pomáhat
doma. Trénovali jsme dovednost a zručnost našich rukou při
hře na pekaře. Děti za pomoci
p. učitelky udělaly těsto, přidávaly různé přísady a pak nalévaly do formiček. Ochotné paní

kuchařky nám dobrotu upekly,
a my si mohly pochutnat na
mafínkách. Práce se dětem moc
líbila. Také nás navštívilo opět
divadélko Koloběžka a přivezlo
nám „Mokrou pohádku“. Pohádka se dětem moc líbila, což
bylo vidět z jejich usměvavých
tváří a rozjařených očí.
Ve školce jsme také uspořádali soutěž „O nejhezčí veliko-

noční dekoraci“. Děti společně
s rodiči vyrobily opravdu krásné
a originální věci. I nám byly některé inspirací. Soutěž byla vyhodnocena v rámci hlasovacích
lístků, které rodiče, personál
a ostatní návštěvníci školky hodnotili hlasovacími lístky. Děti
dostaly odměny, samozřejmě
všichni, protože snaha se cení.
Ale nejlepší tři získaly ceny větší.
Jelikož máme téma „Vítání
jara“, tak se, jako již tradičně
každým rokem, chodíme loučit
se zimou a vítáme jaro tím, že
pouštíme „Moranu“ po řece
a k tomu zpíváme písničky
a říkáme básničky, které souvisí s přicházejícím jarem. Tato
akce je společná pro všechna
tři oddělení, které v mateřské
školce máme.
A protože k nám Velikonoce
zavítaly už v březnu, uspořádali
jsme společně s rodiči „Velikonoční dílničku“, kde si rodiče
se svými dětmi mohli malovat
a zdobit vajíčka, ozdobit perníčky a vyrobit přáníčka. Bylo
to velmi hezké, a my mohli využít i neformální popovídání
s rodiči, což si myslím, že vede
také k dobré věci.
Děkujeme rodičům za jejich
spolupráci a těšíme se na další.
Jaroslava Saganová,
MŠ Žandov
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Výlet na rozhlednu Triangl
První letošní výlet jsme podnikli ve čtvrtek
12. května. Nejprve jsme museli absolvovat
cestu autobusem. Pak si vzali batůžky na záda
a už jsme jenom šlapali. Někteří z nás byli tak
natěšení, že dokonce i běželi. Naším cílem byla
rozhledna Triangl, kde si každý opekl buřtíka
přineseného z domova. Tímto děkujeme manželům Málkovým, kteří pomohli jak s ohýnkem, tak i s cestou zpátky. Děti, které nemohly
a bolely je nožičky, vzali na svoji záchrannou
kárku a svezli je. Už se těšíme na další výlet,
který bude koncem května, tentokrát do Růžové za indiány.
Martina Záhorová,
učitelka MŠ Velká Bukovina

Výlet do ZOO
Každé jaro bývá v naší ŠD v Horní Polici spaní v družině, letos jsme se vydali na výlet a to do
ZOO v Děčíně. Jeli jsme tam vlakem a to skoro
půl hodiny. K ZOO jsme museli vyjít obří kopec
a někteří z nás to bez drobného občerstvení málem nedali.
Na začátku zoologické je umístěn radar
a skoro všichni jsme si nechali změřit naší rychlost běhu. Jako rychlostní prémii jsme dostali
od paní učitelky sladký pendrek, z radosti se odvážlivci zhoupli na laně přivázaném na stromě.
Tomu se velice divily nějaké opice s červeným
zadkem. V papouščím domě na nás řval „hugogugo“ zajímavý papoušek, tak jsme mu jeho řečí
i odpověděli. Viděli jsme dva medvědy, kteří se
váleli v příkopu. Po zoo byly rozmístěny cedule,
ve kterých jsme si mohli přičichnout a zjistit, jak
voní byt některých zvířat (některá obydlí se nedaly ani čuchat), sáhnout si jakou mají srst nebo peří
a ukázku toho, co jí. Jinak jsme viděli ještě roztomilé veverky, schované lišky, přerostlá morčata, pávy, strašidelné hyeny, mravenečníky, koně,
malá kůzlata, osla a opice, co dělaly srandy.
Jako super byla na konci zmrzlina, hranolky, no bašta. Taky jsme si mohli koupit něco
jako překvapení domů. Chtěli jsme jít i na prolejzačky a lana, ale to jsme s jídlem nemohli
a pak už byl čas jít zpátky na vlak. Po cestě jsme
zpívali a jeden pán nám i zatleskal a pochválil.
Cesta byla u konce a my se rozešli domů. To byl
náš výlet se školní družinou a jsme zvědaví, kam
vyrazíme příště.
Holky a kluci ze ŠD Horní Police

Výchova ke zdraví v 6. a 7.ročníku
V hodinách Výchovy ke
zdraví jsme se tentokráte zaměřili na řešení krizových situací nejen v rodině. Žáci si

je procvičili formou scének a
nejrůznějších písemných scénářů, po kterých následoval rozbor doplněný o komentáře ze

strany učitele i ostatních žáků
a také samotných aktérů. Takto
byly rozebrány jednotlivé kroky a postoje a tímto způsobem

bylo vždy nalezeno co možná
nejlepší řešení, jak se v dané situaci správně zachovat.
uč. Mgr. Jana Doležálková
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Projekt „Vývoj dítěte“
dobí. Pokračování spočívalo ve
skupinové recitaci veršů vylosované básně k dané etapě života
dítěte s její následnou ilustrací.
Pojetí těchto vyučovacích hodin
bylo zábavné, žáci byli nadšení
a aktivně se zapojovali ve všech

Při hodinách Člověk a jeho
svět ve 4. a 5. ročníku hornopolické školy probíhal projekt „Vývoj dítěte“. Tento projekt žáci
okořenili připravenými vlastními kostýmy na dané téma. A tak

jsme mohli spatřit přímo v těchto hodinách novorozence, kojence, batole, předškoláka, ale
i povedenou puberťačku. Jejich
úkolem bylo co možná nejlépe
odprezentovat své vybrané ob-

Zahradničení 6. ročníku
Hodiny naší práce na zahrádce, školním pozemku, konečně přinášejí první zahradnické
úspěchy. Kde je ten čas, kdy
jsme čekali byť jen na klíčky.
Tomu všemu předcházelo rytí,
hnojení, okopávání, pletí, zalévání a hle, již první naše úroda!
Máme ředkvičky, na kterých
jsme si náležitě pochutnali. Také

sledujeme naši další rostoucí
zeleninu (jako je hrách, salát
a růžičková kapusta), které věnujeme náležitou péči – bez
práce nejsou koláče. Už se těšíme, až se nám podívá na ústa.
Možná, že něco zbyde i na naše
hodiny vaření. Mňam!
uč. Mgr. Jana Doležálková

částech projektu. Byl zde vidět
veliký přínos pro samotné žáky,
jednak v samotné aktivitě, ale
také v získaných informacích
pro život.
uč. Mgr. Jana Doležálková
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Návštěva hejtmana
Libereckého kraje
v ZŠ a MŠ Žandov
Ve čtvrtek 14. dubna 2016 navštívil školu v Žandově hejtman Libereckého kraje pan Martin Půta. Děti ze základní školy upekly na
přivítanou koláčky a přichystaly malé občerstvení. Pan hejtman nejprve zavítal do hodiny výtvarné výchovy, kde se zapojil s dětmi ze
4. a 5. třídy do společné výtvarné práce na téma „Strom přátelství“.
S dětmi si popovídal a odpověděl na jejich otázky. Poté navštívil
školní zahradu a mateřskou školu, kde s paní ředitelkou prodiskutoval přestavbu MŠ.
Mgr. Silvie Pospíšilová

Ohlédnutí za letošním školním rokem
v základní škole Stružnice
Tak jako každý rok se žáci
a zaměstnanci Základní školy
Stružnice věnují nejen zpestření výuky různými metodami
práce, ale i rozmanitým mimoškolním aktivitám.
Provádíme testování pomocí
celostátních testů Scio, ve kterém získáváme porovnání s jinými školami. Pravidelné měsíční ověřování znalostí, ale i malé
písemné práce a testy ředitelky
školy jsou nám nápomocny
ke zjištění nedostatků při vzdělávání žáků. Nabízíme možnost
doučování podle potřeby žáků.
Soutěžíme mezi sebou.
Velký prostor při vzdělávání
věnujeme rozvoji čtenářské
a matematické gramotnosti.
Pravidelné čtenářské dílničky
nám pomáhají zlepšit kvalitu
čtení a porozumět přečtené-

mu textu. Hodiny matematiky
a ostatních předmětů si zpříjemňujeme hrami, různými testy
a úlohami zaměřenými na postřeh a logické myšlení žáků.
Na naší škole probíhají projektové dny, které mají výchovně-vzdělávací význam, jsou mezipředmětové a umožňují dětem
pracovat na něčem, co je aktuální a co je zajímá. Tyto dny
jsou povinnou součástí výuky,
i když se liší od běžného školního dne. V letošním školním
roce se uskutečnily tyto projekty:
Dny bezpečnosti
Zástupci složek Integrovaného záchranného systému z Libereckého kraje navštívili naší
školu a předvedli nám zásady
první pomoci a bezpečné jízdy
na kole. Příslušníci policie nám

připomněli zásadu být viděn….
Lovci nebes
Projekt, na kterém pracujeme
v rámci celého školního roku, je
zaměřen na pomoc přírodě.
Nejdříve jsme pečovali v zimním období o lesní zvěř. Výstupem byla prezentace, následně
jsme v rámci kroužku Dovedné
ruce vyráběli budky a nakonec
jsme vytvořili dramatizaci pohádky O krkavci.
Jíme zdravě, víme, co jíme
Projekt, který navazuje na Ovoce do škol. Beseda Zdravá 5,
ochutnávkový koš. Žáci poznávali potraviny pomocí čichu,
hmatu a chuti a na závěr sestavovali jídelníček.
Také jsme se přihlásili do soutěže O zdravou svačinku od spo-

lečnosti Albert. Do celorepublikového kola jsme nepostoupili.
A projekt Zdravé zoubky je zaměřený na péči o náš chrup.
Spolupráce s rodiči. Tuto oblast
se nám pomalu daří velmi dobře rozvíjet. Rodiče mají možnost navštívit vyučování i bez
předchozího ohlášení, samozřejmostí je možnost kdykoli
komunikovat s pedagogy. Společně se setkáváme například
při vánoční besídce, oslavě Dne
matek a velké poděkování patří rodičům za pomoc při našich
pravidelných dílničkách.
Spolupráce s myslivci. Již čtvrtým rokem se věnujeme v zimním období péči o lesní zvěř,
chodíme na besedy a sbíráme
kaštany. Moc děkujeme a budeme vymýšlet, jak v příštím
školním roce tuto spolupráci
rozšířit o další aktivity.
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Prezentace školy na veřejnosti
Nezapomínáme ani na možnost ukázat veřejnosti vše, co
umíme a to v oblasti taneční,
pěvecké a recitační. Pravidelné
akce Rozsvícení vánočního stromu, Zpívání v kostele, Stružnický verš, vystoupení pro důchodce, Stružnické slavnosti. Jsou
dny, na které se moc těšíme
a rádi se připravujeme.
Školička pro předškoláky
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. Kurz vede Mgr. Lenka
Kolstrunková. 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 (uvolnění
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 zúčastnil i jeden velmi šikovný
čtyřletý žáček.
Spolupráce s mateřskou školou. Děti z mateřské školy navštívily naši školu před zápisem,
prohlédly si budovu, občerstvily
se, zapojily se do výuky, zaspor-

tovaly si s námi v tělocvičně. Na
závěr si odnesly drobné dárečky od starších kamarádů.
Další aktivity: plavání (navštěvujeme plavecký areál v Děčíně), výlety – v září seznamování
s prvňá ky a celodenní výlet na
konci školního roku, víkendové
pobyty ( při kterých poznáváme
krásu naší vlasti), škola v přírodě, spaní ve škole.
Školní družina zabezpečuje
dětem odpočinek, rekreaci,
zajímavé využití volného času
(například výrobky z různých
materiálů, turnaj v piškvorkách).
Zájmové kroužky pořádáme
pro naše žáky zdarma a každý
den odpoledne mají možnost
zapojit se podle svých představ
do libovolného kroužku – keramika, fotografický, počítače,
taneční, hra na flétnu, náprava
řeči, technický a od druhého
pololetí i sportovní.
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Co nás ještě čeká? Zahradní
slavnost 23.6., škola v přírodě
13. – 17.6., školní výlet za sklem
a bižutérií do Jablonce nad Nisou 28.6., sportovní olympiáda
27.6. a spaní ve škole pod stany.
Závěr: V naší škole se snažíme
dětem zpříjemnit nejen výuku,
ale i zaplnit jim volný čas různými aktivitami. Náš malý kolektiv
nám umožňuje se věnovat všem
individuálně dle potřeb žáků
a věnovat jim svůj volný čas podle okamžité potřeby. Všichni se
velmi dobře známe a vzájemně
si pomáháme. Na závěr bychom
chtěli popřát všem krásné a klidné prázdniny. Poděkovat zaměstnancům školy za jejich celoroční práci, rodičům za trpělivost a žákům za jejich ochotu
a pracovitost při reprezentaci
školy.
Kolektiv zaměstnanců
ZŠ Stružnice

Pohár vědy v ZŠ Horní Police
Po téměř celé druhé pololetí
se naše škola účastnila mezinárodní fyzikální soutěže Pohár
vědy. Pro tuto týmovou výzvu
byly vytvořeny tři týmy z prvního a tři z druhého stupně, které
s každým novým měsícem obdržely zadání s úlohami k řešení.
Postupně řešily úlohy o létání,
zvuku, mechanice a hydrodynamice. Každý tým v obtížnosti
příslušné své věkové kategorii.
Dosažená bodová hodnocení,

kde maximum za úlohu je 100
bodů, se po posledním kole sečetla a určila pořadí týmů v rámci celé České republiky. Prvních
šest týmů potom získalo právo
postupu do mezinárodního finále.
Letošní pátý ročník Poháru
vědy, s podtitulem ROJKO 2016,
probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na přípravě soutěžních úkolů, které se každoročně

obměňují, se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Při této naší první účasti
v soutěži se podařilo dosáhnout
krásných umístění, kdy v konkurenci 150-ti týmů vybojovala
družstva z prvního stupně 31.
(Poličáci), 32. (Šikovné ruce) a
37. místo (Sparťani). Mezi družstvy druhého stupně se podařilo
obsadit dokonce 19. místo (BAT

team, Hanzličková, Potenská,
Rybínová) s odstupem pouhých
12 bodů k hranici účasti v mezinárodním finále.
Budeme se těšit, že v příštím
školním roce ještě o něco vylepšíme naše umístění a třeba okusíme účast ve finále. Po letošní
zkušenosti víme, že konkurence
není nutné se obávat, naopak!
Naši účastníci se ukázali jako
velmi silní soupeři.
Mgr. Jan Kacafírek

Školství
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Základní škola Stružnice připravuje
Rodiče, v době velkých prázdnin budeme pořádat školní tábor pod
názvem PRÁZDNINOVÁ ŠKOLIČKA, 15.8. – do 19.8. 2016
Děti mohou každý den docházet do školy od 7.00 hod. do 16.00
hod., bude pro ně zajištěn celodenní program.
Stravování si zajistíme sami přípravou jednoduchých jídel (saláty,
bramboráky, karbanátky, polévky….
Náplň sportování v tělocvičně, turnaje, výlety do okolí, výlet motorovým vláčkem, návštěva zámku Lemberk
Cena za tento týden je 100 Kč/ den (peníze budou využity na nákup
potravin, jízdenek a vstupenek)

Program:
Pondělí: vycházka po okolí, hry v tělocvičně, turnaj v šipkách
Úterý: celodenní výlet na hrad Lemberk
Středa: rozhledna Špičák, hrací centrum v Lípě
Čtvrtek: hry ve škole, tvoření z keramiky
Pátek: celodenní výlet Lužickým motoráčkem
Zájemci se mohou přihlásit vždy den předem na telefonní číslo
731 526 909 nebo osobně ve škole u paní Kolstrunková, která zajišťuje pedagogický dozor při všech akcích.
Těšíme se na Vás!

Umístění vycházejících žáků ZŠ Horní Police
Letos vychází z naší školy 29
žáků, z toho tři z osmého ročníku. 16 žáků bylo přijato do
studijních oborů středních škol,
11 žáků do tříletých oborů, jeden žák do dvouletého oboru

a jeden žák nepodal v prvním
kole přihlášku. V naší republice
je každý rok poměrně vysoké
procento žáků, kteří školu nedokončí. Nejčastější příčinou
bývá nevhodně zvolený obor,

v němž žák nezvládá učivo, a
velká absence. Pokud žák nezvládá učivo na zvolené škole,
měli by rodiče včas uvažovat o
změně, aby jejich dítě nakonec
nezůstalo bez vzdělání, což by

mu ztížilo budoucí život. Přeji
všem, aby je takové problémy
nepotkaly a aby díky získanému vzdělání měli úspěšný start
do života.
Mgr. Hana Havlíková

Sbíráme víčka pro Vítka

Když jsem na facebooku na
Maminkách z České Lípy našla

Vítkovu prosbu o sběr víček,
rozhodla jsem se, že prosbu

i fotografii vytisknu a řeknu o ní
dětem. Posadila jsem se s dětmi

na koberec a začala číst: „Jmenuji se Vítek a je mi 14 let. Mám
středně těžkou mentální retardaci, atypický autismus a další
zdravotní omezení, která mi
neumožňují jezdit na klasickém
kole. Proto vás všechny prosím
o sbírání PET víček, za která mi
maminka bude moci pořídit
speciální kolo LOPED, abych se
mohl účastnit výletů s rodinou
a kamarády, nejenom pro radost, ale i v rámci rehabilitace.
Děkuji za pomoc VÍTEK KOUŘIL“
Zeptala jsem se dětí, jestli
chtějí Vítkovi pomoci. Jejich
společná odpověď byla „ano“
a tak jsme na začátku února začali víčka sbírat.
Naše čtyřměsíční úsilí bylo
tak veliké, že jsem kontaktovala paní Sabinu Dobrovodskou,
která sbírku pořádá. Za dva dny
došlo k předání. Paní byla mile
překvapena, kolik víček vezu.
Několikrát nám poděkovala
a já slíbila, že to dětem vyřídím.
Tímto bych tedy chtěla poděkovat dětem z první a druhé
třídy, které se sbírky zúčastnily
a jejich rodičům.
Za ŠD ZŠ Žandov
Martina Rybínová

Usnesení
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Usnesení z 12. jednání Zastupitelstva města Žandova, které se konalo dne 21. 3. 2016 od 18. hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a návrh programu jednání.
b) Čerpání rozpočtu města za 1.–12./
2015.
c) Zvýšení příspěvku pro Dobrovolný svazek obcí Peklo z 5 Kč na 10
Kč za občana.
d) Rozpočtové opatření č. 2/2016.
e) Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku města
k 31.12.2015.
f) Smlouvu o dílo na akci „Vodovod
Heřmanice“ s firmou Vodohospodářské stavby, s. r. o., Teplice
za cenu 4.999.999 Kč bez DPH
a pověřuje starostu podpisem

Horní Police

Na svém 15. zasedání ZO Horní Police konaného dne 07. dubna 2016 od
18. hod na Obecním úřadě v Horní
Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení
č. 15/14/2016).
• ZO schválilo program pro 15. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 15/15/2016).
• ZO schválilo záměr pronájmu části
pozemku p.č. 446 o výměře 244 m2

této smlouvy.
g) Účast Města Žandov na projektu
„Putování mezi zemí a nebem,
přeshraniční cesty po sakrálních
památkách“ v rámci programu
INTERREG VA Hallo Nachbarn,
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
a to jako Lead partnera
h) Smlouvu o spolupráci na projektu „Putování mezi zemí
a nebem, přeshraniční cesty po
sakrálních památkách“ realizovaném z prostředků programu
INTERREG VA Hallo Nachbarn,
spolupráce Česká republika –
Svobodný stát Sasko 2014 – 2020,
mezi Lead Partnerem Městem
Žandov a projektovými partnery Evangelische Brüdergemeine
Herrnhut, Římskokatolickou farností Kamenický Šenov, Římskokatolickou farností Volfartice
a Městem Kamenický Šenov.
Město Žandov společně s Jednotou bratrskou Herrnhut, ŘKF

Kamenický Šenov, ŘKF Volfartice
a městem Kamenický Šenov
bude rekonstruovat 4 sakrální
památky v Euroregionu a rozšíří
přeshraniční turistické nabídky
těchto kulturních památek. Tyto
památky budou propojeny jednotným cílem: na příbězích těchto kostelů představovat společné
dějiny Čechů a Němců v příhraniční oblasti.
i) Vyčlenění částky z rozpočtu města
ve výši maximálně 1.500.000 EUR
pro realizaci projektu a zajištění
potřebného předfinancování.
j) Vyčlenění částky z rozpočtu města ve výši maximálně 150.000
EUR pro zafinancování vlastního
podílu města na projektu.
k) Příkazní smlouvu se společností
Blue Fort, Praha o provedení výběrového řízení na cisternu CAS
ve výši 40.000 bez DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
l) Smlouvu o dílo k vypracování

a podání žádosti v rámci IROP –
Pořízení dopravního automobilu
pro město v rámci integrovaného
záchranného systému se společností CTS corp., s. r. o., Praha.
m) Darovací smlouvu na dar ve výši
4.000 Kč M. Kupcové na soustředění dětí v aerobiku.
n) Darovací smlouvu na dar ve výši
12.543 Kč Základní škole Horní
Police na přesunutí interaktivní
techniky do učebny 2. stupně.
o) Veřejnoprávní smlouvu na finanční příspěvek ve výši 35.000
Kč pro Radečský okrašlovací spolek na Radečské letní slavnosti.

za 10 Kč/m2/rok dle skutečného zaměření (usnesení č. 15/16/2016).
• ZO schválilo pronájem areálu koupaliště na roky 2016, 2017, 2018
pro jediného zájemce pana Kubiše Jana za cenu 30 000 Kč/rok dle
zveřejněného záměru (usnesení č.
15/17/2016).
• ZO vzalo na vědomí usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem
o zápisu do obchodního rejstříku
pro Základní školu Horní Police.
• ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 1/2016 ve výši 882 770 Kč na straně příjmů, 982 770 Kč na straně výdajů se zapojením finančních pro-

středků z minulého období ve výši
100 000 Kč v předloženém znění
(usnesení č. 15/18/2016).
Informace:
• ČŠI – MŠ,
• Dotace – získání dotace ve výši
97 526 Kč na Územní plán, - dotace na pečovatelkou službu ve výši
115 000 Kč, – žádost – LK – POV –
výměna oken v ZŠ Horní Police, při
nezískání dotace starostka přesto
doporučuje s touto výměnou počítat ve vlastní režii,
• Oprava a údržba majetku – MK –
úprava povrchu ulice Na Vyhlídce,

úprava cesty u Věchetů podél trati,
koupaliště – pokračování v opravě
sociálního zařízení, byt č. 2 v čp 103
– dokončovací práce,
• Obnova aleje ke škole – výsadba
nových stromků,
• Kontejnery na BIO odpad, anketa
kompostéry – Svazek obcí Peklo –
žádost o dotaci na kompostéry,
• Výbory – zpráva finančního a kontrolního výboru, sociální komise –
aktualizace standardů.

Milana Matze na dobu neurčitou
s roční výpovědní dobou (usnesení
č. 16/22/2016).
ZO schválilo záměr pronájmu části
pozemku p.č. 830/1 k zemědělským účelům za 1500 Kč/ha/rok
(usnesení č. 16/23/2016).
ZO schválilo záměr prodeje části pozemku p.č. 159/1 a části pozemku p.č. 138 dle skutečného
zaměření za 20 Kč/m2 (usnesení č.
16/24/2016).
ZO schválilo účetní závěrku Základní školy Horní Police za rok
2015 sestavovanou k rozvahovému
dni (usnesení č. 16/25/2016).
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku ZŠ Horní Police za
rok 2015, zisk ve výši 110 234,69 Kč
převést na účet 413 rezervní fond
(usnesení č. 16/26/2016).
ZO schválilo účetní závěrku Mateř-

ské školy Horní Police za rok 2015
sestavovanou k rozvahovému dni
(usnesení č. 16/27/2016).
ZO schválilo rozdělení hospodářského výsledku MŠ Horní Police za
rok 2015, zisk ve výši 10 279,97 Kč
převést na účet 413 rezervní fond
(usnesení č. 16/28/2016).
ZO vzalo na vědomí odpisový plán
dlouhodobého majetku Mateřské
školy pro rok 2016 ve výši 19 798 Kč.
ZO schválilo stavební opravy
a úpravy nebytových prostorů
Restaurace Na Kovárně a uvolnění
finančních prostředků z rozpočtu
obce na opravy a úpravy prostorů
sociálních zařízení ve výši 150 000
Kč (usnesení č. 16/29/2016).
ZO schválilo zapojení obce do
projektu přes DSO Peklo k zajištění dotace na pořízení zahradních kompostérů do domácností

Horní Police

Na svém 16. zasedání ZO Horní Police konaného dne 12. května 2016 od
18. hod na Obecním úřadě v Horní
Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

•

• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
16/19/2016).
• ZO schválilo program pro 16. zasedání ZO v předloženém znění
(usnesení č. 16/20/2016).
• ZO schválilo pronájem části pozemku p.č. 446 o výměře 244 m2 za
10 Kč/m2/rok dle skutečného zaměření panu Jiřímu Bulínovi (usnesení č. 16/21/2016).
• ZO schválilo prodloužení nájemní
smlouvy na pozemky p.č. 528, p.č.
549/3, p.č. 551/2, p.č. 553 pro pana

•

Stružnice

Zdenek, Levová Anna (od 21:43 hod)

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného 9. března
2016. Přít. zastupitelé: Bělová Anita, Kopp Jiří, Kotek Robert, Levová
Anna (do 21:43 hod), Mečíř Jan, Ryšavý Pavel, Skrčená Alena, Soukup
Vítězslav. Nepřít. zastupitelé: Blažek
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•

•

•

Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 11. zasedání konaném dne 9.
března 2016 od 18:00 hodin v souladu s ustanoveními zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,

•

•
•

•

1. Schvaluje program 11. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-11-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 10.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení
2016-11-2)
3. Bere na vědomí informaci o činnosti a připravovaných akcích vý-

2. Bere na vědomí
a) Inventarizační zápis o provedené
inventarizaci majetku příspěvkových organizací – ZŠ a ZUŠ Žandov k 31.12.2015.
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Marie Matysová
starostka

(usnesení č. 16/30/2016).
Informace:
• Výsledek poptávkového řízení
,,Klempířské a pokrývačské práce
v č.p. 103”,
• Poptávkové řízení ,,Výměna oken
v ZŠ Horní Police – III. etapa”,
• Byt č. 1, č.p. 131,
• Uzavírka RZ 20.5.,
• DSO Peklo – otevírání obálek 6. 5.
– Svoz a likvidace odpadů,
• Uzavření MŠ v době letních prázdnin od 18. 7. – 12. 8. 2016,
• Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, železného šrotu
28.05.,
• Vítání občánků na OÚ 3. 6.,
• Den dětí 4. 6..
Marie Matysová
starostka
borů. (číslo usnesení 2016-11-3)
4. Odkládá rozhodnutí o příspěvku
na opravu kostela sv. Vavřince
v Jezvém. (číslo usnesení 2016-11-4)
5. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy a poskytnutí dotace ve
výši 70 000 Kč TJ Dynamu Stružnice na činnost v roce 2016. (číslo
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usnesení 2016-11-5)
6. Schvaluje záměr prodeje pozemku
p. č. 47 v k. ú. Stráž u České Lípy.
(číslo usnesení 2016-11-6)
7. Odkládá schválení pronájmu části
pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Stružnice do zaměření. (číslo usnesení
2016-11-7)
8. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 120/7 v k. ú. Stráž u České
Lípy. (číslo usnesení 2016-11-8)
9. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 120/8 v k. ú. Stráž u České
Lípy. (číslo usnesení 2016-11-9)
10. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 120/19 v k. ú. Stráž u
České Lípy. (číslo usnesení 2016-1110)
11. Bere na vědomí informaci o provedených inventurách dle plánu
inventur na rok 2015. (číslo usnesení 2016-11-11)
12. Schvaluje vyřazení majetku Obce
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2016-11-12)
13. Bere na vědomí zahájení rekonstrukce vodovodu v Chalupnické
ulici. (číslo usnesení 2016-11-13)
14. Schvaluje Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby
(stavba CL 059 007 „Stružnice, Je-

zvé, Chalupnická – rekonstrukce
vodovodu“) mezi Severočeskou
vodárenskou společností a. s., Teplice a Obcí Stružnice, spoluúčast
obce činí 1.008.071 Kč. (číslo usnesení 2016-11-14)
15. Schvaluje rozpočtové opatření č.
6/2015. (číslo usnesení 2016-11-15)
16. Schvaluje převod hospodářského
výsledku ve výši 2 279,05 Kč za rok
2015 do rezervního fondu ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 2016-11-16)
17. Schvaluje vyřazení majetku ZŠ
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2016-11-17)
18. Schvaluje převod hospodářského
výsledku ve výši 253 878,40 Kč za
rok 2015 do rezervního fondu MŠ
Stružnice. (číslo usnesení 2016-1118)
19. Schvaluje převod 194 293,33 Kč
z rezervního fondu do investičního
fondu MŠ Stružnice. (číslo usnesení 2016-11-19)
20. Schvaluje vyřazení majetku MŠ
Stružnice dle přiloženého seznamu. (číslo usnesení 2016-11-20)
21. Schvaluje provedení úprav provozního zázemí MŠ Stružnice panem Mansfeldem dle předložené
nabídky v celkové částce 145 479

Kč a souhlasí s úhradou z investičního fondu MŠ. (číslo usnesení
2016-11-21)
22. Schvaluje změnu usnesení č. 201510-13 z daru na proplacení zprostředkování uměleckého výkonu.
(číslo usnesení 2016-11-22)
23. Schvaluje veřejnoprávní smlouvu
a poskytnutí individuální dotace
ve výši 25 000 Kč Milanu Zítkovi,
odpovědný zástupce Jana Zítková, trvale bytem Stružnice 40, na
úhradu nákladů spojených s ME
juniorů v karate. (číslo usnesení
2016-11-23)
24. Schvaluje poskytnutí finančního
daru z rozpočtu Obce Stružnice ve
výši 5 000 Kč Českému rybářskému
svazu, z. s., místní organizace Žandov. (číslo usnesení 2016-11-24)
25. Schvaluje Návrh zadání změny č.
1 územního plánu Stružnice. (číslo
usnesení 2016-11-25)
26. Bere na vědomí informaci o postupu v projektu individuálního
odkanalizování. (číslo usnesení
2016-11-26)
27. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci v roce 2016. (číslo usnesení 2016-11-27)

28. Bere na vědomí postup prací
v akci CL-Stružnice, rekonstrukce
NN u Nádraží firmy ČEZ Distribuce,
a. s., zastoupená firmou GA-Energo technik, s. r. o., včetně výměny
VO. (číslo usnesení 2016-11-28)
29. Schvaluje podání žádostí do Programu „Podpora jednotek požární
ochrany obcí Libereckého kraje“
pro rok 2016 „Oprava Tatra 148
CAS 32“, celková částka 65 tis. Kč
a „Přenosná mobilní stříkačka“,
celková částka 237 tis. Kč, vč. požadované spoluúčasti obce. (číslo
usnesení 2016-11-29)
30. Schvaluje finanční dar ve výši
5000 Kč KŽC Doprava, s. r. o., na
provoz Lužického motoráčku v období od 1. 7. do 26. 8. 2016. (číslo
usnesení 2016-11-30)
31. Odkládá pořízení 2 radarových
měřičů rychlosti vozidel od firmy
Bártek rozhlasy, s. r. o. (číslo usnesení 2016-11-31)
32. Schvaluje pořízení 4 ks fotopastí,
výbor pro dopravu a bezpečnost
vybere vhodné technické provedení. (číslo usnesení 2016-11-32)

Stružnice

svém 12. zasedání konaném dne
29. března 2016 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,

kompostérů do domácností. (číslo
usnesení 2016-12-5)
6. Bere na vědomí pracovní verzi
Programu rozvoje obce Stružnice.
(číslo usnesení 2016-12-6)

1. Schvaluje program 12. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-12-1)
2. Odkládá kontrolu plnění usnesení
11. zastupitelstva obce na příští jednání. (číslo usnesení 2016-12-2)

3. Schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení hasičské techniky z
IROP. (číslo usnesení 2016-12-3)
4. Pověřuje starostu projednáním
konkrétní smlouvy o dílo s firmou
CTS corp., s.r.o., Praha 7. (číslo
usnesení 2016-12-4)
5. Bere na vědomí výsledek dotazníkové akce a schvaluje zapojení
obce do projektu dobrovolného svazku obcí Peklo – pořízení

usnesení 2016-13-3)
4. Schvaluje odložení pronájmu pozemků p. č. 120/7, 120/8 a 120/19
v k. ú. Stráž u České Lípy a pověřuje výbor pro rozvoj, výstavbu
a pozemky projednáním žádostí se
zájemci. (číslo usnesení 2016-13-4)
5. Schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 187/1 v k. ú. Stružnice o výměře
25 m2 dle zaměření Radku a Miluši
Potenským, trvale bytem Stružnice
211, ve výši 3 Kč ročně. (číslo usnesení 2016-13-5)
6. Schvaluje prodej pozemku p. č. 47
v k. ú. Stráž u České Lípy o výměře
243 m2, trvalý travní porost, panu
Janu Tatouškovi, trvale bytem Bořetín 11, za částku 63 180 Kč. (číslo
usnesení 2016-13-6)
7. Schvaluje záměr prodeje pozemku
p. č. 19 v k. ú. Stráž u České Lípy
a současně pověřuje výbor pro
rozvoj, výstavbu a pozemky posouzením žádosti. (číslo usnesení
2016-13-7)
8. Schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 260/1 v k. ú. Stružnice,
pozemek bude zaměřen žadatelem. (číslo usnesení 2016-13-8)
9. Schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stružnice

(povinný), RWE GasNet, s. r. o.,
Klíšská 94, 401 17 Ústí na Labem,
IČO: 27935311(oprávněný) a Povodím Ohře, s. p., Bezručova 4219,
430 03 Chomutov, IČ: 70889988
(investor) a záměr prodeje pozemků p. č. 827/2, 858/3, 863/2 v k. ú
Stružnice. (číslo usnesení 2016-139)
10. Bere na vědomí otevření dvou
tříd v MŠ Stružnice od 1. 9. 2016.
(číslo usnesení 2016-13-10)
11. Schvaluje změnu výše úplaty za
předškolní vzdělávání v MŠ Stružnice od 1. 9. 2016, za děti do tří let
věku se úhrada nevybírá a děti po
dovršení třetího roku úplata ve
výši 300 Kč. (číslo usnesení 201613-11)
12. Schvaluje předčasné čerpání příspěvku na provoz MŠ Stružnice
ve výši 105 000 Kč. (číslo usnesení
2016-13-12)
13. Schvaluje převod peněz z rezervního fondu do provozních prostředků ve výši 82 000 Kč. (číslo
usnesení 2016-13-13)
14. Schvaluje vyhlášení a zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova mostu
M-03 Valteřický potok, Stružnice

v k. ú. Jezvé“. (číslo usn. 2016-13-14)
15. Schvaluje složení komise pro otvírání obálek a posouzení nabídek
pro veřejnou zakázku malého
rozsahu „Obnova mostu M-03
Valteřický potok, Stružnice v k. ú.
Jezvé“: Ing. Naděžda Hájková (náhradník Pavel Kazda), Vítězslav
Soukup (náhradník Pavel Ryšavý),
Anita Bělová (náhradnice Mgr.
Anna Levová), Zdenek Blažek (náhradník Ing. Jan Mečíř), Libor Širlo
(náhradník Roman Skrčený). (číslo
usnesení 2016-13-15)
16. Schvaluje vyhlášení a zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Obnova mostních propustků a místní komunikace p. p. č. 806/3, 802/1, 765/1
v obci Stružnice“. (číslo usnesení
2016-13-16)
17. Schvaluje složení komise pro
otvírání obálek a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova mostních
propustků a místní komunikace
p. p. č. 806/3, 802/1, 765/1 v obci
Stružnice“: Ing. Naděžda Hájková
(náhradník Pavel Kazda), Vítězslav
Soukup (náhradník Pavel Ryšavý),
Anita Bělová (náhradnice Mgr.

Usnesení 12. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 29.
března 2016. Přítomní zastupitelé:
Blažek Zdenek, Kotek Robert, Levová Anna, Mečíř Jan, Ryšavý Pavel,
Skrčená Alena. Nepřítomní zastupitelé: Bělová Anita, Kopp Jiří, Soukup
Vítězslav (všichni omluveni).
Zastupitelstvo obce Stružnice na

Stružnice

Usnesení 13. zasedání zastupitelstva obce Stružnice konaného dne
4. května 2016. Přítomní zastupitelé: Anita Bělová, Zdenek Blažek (do
20:18 hod), Jiří Kopp, Robert Kotek
(od 18:38 hod), Mgr. Anna Levová,
Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý, Alena
Skrčená, Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastupitelé: Robert Kotek (do
18:38 hod), Zdenek Blažek (od 20:18
hod).
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 13. zasedání konaném dne
4. května 2016 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 13. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2016-13-1)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 11.
a 12. zastupitelstva obce. (číslo
usnesení 2016-13-2)
3. Bere na vědomí informaci o činnosti a připravovaných akcích výborů sociálního, pro vzdělávání
a mládež, pro dopravu a bezpečnost a pro sport a kulturu. (číslo

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta
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Anna Levová), Zdenek Blažek (náhradník Ing. Jan Mečíř), Libor Širlo
(náhradník Roman Skrčený). (číslo
usnesení 2016-13-17)
18. Schvaluje doplnění zadávací dokumentace pro IROP – Výzva č. 19
Technika pro IZS, projekt „Pořízení CAS pro Obec Stružnice“. (číslo
usnesení 2016-13-18)
19. Schvaluje smlouvu o dílo mezi
obcí Stružnice a CTS corp., s.r.o.
Praha (Pořízení CAS pro Obec
Stružnici) a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. (číslo usnesení
2016-13-19)
20. Schvaluje opravu havarijního stavu komunikace pod viaduktem na
nádraží dle nabídky a pověřuje
starostu podpisem smlouvy s firmou SaM silnice a mosty, a. s., Čes-

ká Lípa. (číslo usnesení 2016-13-20)
21. Bere na vědomí informaci starosty
o průběhu prací na rekonstrukci vodovodu v Chalupnické ulici
a souhlasí s následným provedením drobných úprav v návaznosti
na nový povrch komunikace v této
lokalitě. (číslo usnesení 2016-13-21)
22. Schvaluje úpravu nákladů na vynucenou rekonstrukci veřejného
osvětlení pod nádražím ČD ve
Stružnici z důvodu použití náhradní výkopové technologie, celkové
náklady činí 840 513,17 Kč. (číslo
usnesení 2016-13-22)
23. Bere na vědomí informaci o zapojení obce Stružnice do společného
projektu obcí DSO Peklo „Kompostéry“. (číslo usnesení 2016-13-23)
24. Bere na vědomí informaci o pří-

spěvku obce Stružnice na opravy
kostela v Jezvém v uplynulých šesti
letech. (číslo usnesení 2016-13-24)
25. Schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2016, příjmy ve výši 64 978 Kč,
výdaje ve výši 64 978 Kč. (číslo
usnesení 2016-13-25)
26. Bere na vědomí informaci paní
Bělové o probíhajících pracích na
návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu Stružnice. (číslo usnesení
2016-13-26)
27. Schvaluje doplnění do návrhu Zadání změny č. 1 územního plánu
Stružnice chybně zpracované lokality: p.p.č. 519/10 v k. ú Stružnice,
p.p.č. 307, 309, 313, 314 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 2016-13-27)
28. Bere na vědomí informaci o postupu v projektu individuálního

odkanalizování. (číslo usnesení
2016-13-28)
29. Bere na vědomí informaci o známých termínech připravovaných
akcí v obci v roce 2016. (číslo usnesení 2016-13-29)
30. Schvaluje záměr výměny oken
v domě č. p. 57 v Jezvém a posouzení cen na opravu resp. výměnu
všech oken v domě č.p. 87. (číslo
usnesení 2016-13-30)
31. Schvaluje financování cen v hodnotě 3000 Kč pro ZŠ Stružnice
ve fotosoutěži a 3000 Kč pro MŠ
Stružnice ve výtvarné soutěži. (číslo usnesení 2016-13-31)

Velká Bukovina

• Usnesení č. 1-3/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-3/16: ZO schvaluje návrh, neudělit Mgr. Hrubému čestné občanství obce Velká Bukovina.
• Usnesení č. 3-3/16: ZO schvaluje
umístění velkoobjemových kon-

tejnerů na tříděný odpad na p.p.č.
2829/1 (prostory vyklizené skládky
u p. Kindla) a v prostoru rozcestí
místní komunikace a komunikace
III/2638 (u pí. Pyciakové).
• Usnesení č. 4-3/16: ZO schvaluje přijetí rozpočtové změny č. 1/2016
• Usnesení č. 5-3/16: ZO schvaluje

záměr prodeje části p.p.č. 2778/2
o výměře cca 124 m2 k.ú. Karlovka
• Usnesení č. 6-3/16: ZO schvaluje
umístění svítidla VO na sloup u č.p.
183 ve Velké Bukovině

• Usnesení č. 4-4/16: ZO Velká Bukovina vydává na základě § 11 odst. 1,
§ 84 odst. 3 a § 102 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §
18 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnost. zákon), ve znění pozdějších
předpisů nařízení obce č. 1/2016
o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce.
• Usnesení č. 5-4/16: ZO schvaluje
prodej části (128 m2) p.p.č. 2778/2
k.ú. Karlovka, zájemci dle podané
žádosti o odprodej.
• Usnesení č. 6-4/16: ZO Velká Bukovina vydává na základě § 17 odst. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o odpadech“),

a podle § 10 písm. d) a § 84 odst.
2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016, která
stanoví systém shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 3/16
konaného dne 7. 3. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 4/16
konaného dne 4. 4. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).
• Usnesení č. 1-4/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 2-4/16: ZO stanovuje
cenu dřeva získaného samotěžbou
200 Kč / m3, dřeva nařezaného zaměstnanci obce 400 Kč / m3.
• Usnesení č. 3-4/16: ZO schvaluje záměr směny pozemků p.p.č. 961/5,
p.p.č. 961/9 a p.p.č. 2716 k.ú. Velká Bukovina s podmínkou zřízení
věcného břemene chůze a jízdy na
p.p.č. 2716 k.ú. Velká Bukovina.

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 5/16
konaného dne 2. 5. 2016 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).
• Usnesení č. 1-5/16: ZO jednomyslně
schvaluje doplnění navrženého
programu o bod: rozpočtová změna č. 2/2016.
• Usnesení č. 2-5/16: ZO jednomyslně
schvaluje navržený program jednání.
• Usnesení č. 3-5/16: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh Závěrečného
účtu SOB za rok 2015.
• Usnesení č. 4-5/16: ZO Velká Bukovina schvaluje návrh stanov SOB.
• Usnesení č. 5-5/16: ZO schvaluje

směnu pozemků p.p.č. 961/5, p.p.č.
961/9 a p.p.č. 2716 k.ú. Velká Bukovina za soubor částí parcel tvořících jako celek komunikaci na hřiště ve Velké Bukovině s podmínkou
zřízení věcného břemene chůze
a jízdy na p.p.č. 2716 k.ú. Velká Bukovina.
• Usnesení č. 6-5/16: ZO Velká Bukovina schvaluje záměr pronájmu
nebytových prostor v 1.NP budovy OÚ Velká Bukovina o rozloze
85 m2 na adrese Velká Bukovina
178, 407 29.
• Usnesení č. 7-5/16: ZO schvaluje
zakoupení kontejneru, kompatibilního s nosičem kontejnerů PORTÝR 5.
• Usnesení č. 8-5/16: ZO schvaluje
přijetí rozpočtové změny č. 2/2016
Jaroslav Kucharovič, starosta

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Jaroslav Kucharovič, starosta

Jaroslav Kucharovič, starosta
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Pasování na čtenáře
V Koruně Žandov proběhlo 3. 6. 2016 pasování prvňáčků na čtenáře. Děti pasoval rytíř Vlastimil z Králova, knihovnice paní Flusková, paní Dana Janďourková a dostaly malý dárek.
Foto z akce najdete na www.zandov.cz

Soutěž na téma
„MĚSTO ŽANDOV“
Soutěž byla vyhlášena koncem dubna a do soutěže se mohl zapojit každý, kdo vytvořil, namaloval nebo vyfotografoval, co se mu
v Žandově nejvíc líbí a co by pozměnil. Ceny do soutěže věnovala cukrárna u Varchulíků a Město Žandov. Porota, složená ze zaměstnanců školy a Městského úřadu, vybere nejhezčí foto, model
a obrázek. Veškerá díla jsou vystavena v cukrárně u Varchulíků do
20. 6., kde můžete hlasovat i vy. Výsledky soutěže budou zveřejněny v cukrárně.
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