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Město Žandov a zákon o svobodném
přístupu k informacím
Zde si dovolujeme zveřejnit dotazy některých tazatelů a odpovědi na ně v rámci zákona 106.
Smyslem tohoto zákona je právo
veřejnosti na přístup ke svobodným informacím. Každý tazatel
může směrovat své dotazy na
jakýkoliv úřad v ČR. Některé dotazy jsou věcné a mohli by Vás
také zajímat, některé jsou cílené
a mířené na určitou skupinu lidí,
u některých dotazů se zdá, že se
baví i tazatel. Který, kam a jak
si zařadíte, necháme na Vás.
Nicméně dle zákona na ně musíme odpovědět do 15 dnů, což
při obdržení téměř 30 dotazů za

týden, je celkem slušný výkon
veřejné správy, nemyslíte?
• Zda bylo v rámci Vaší obce
v minulosti zaznamenáno jakési
zařízení mimozemské rasy, tj. létající talíř či jiný neidentifikovaný objekt mimozemské civilizace. Pokud ano, jakým způsobem
bylo s tímto objektem (přístrojem, předmětem) naloženo
a kde je uschováno.
Odpověď: Ne
• Kolikrát byl od roku 2008 písemně, včetně potvrzení o doručení, nebo datovou zprávou

vyzván majitel (Liberecký kraj)
komunikace III. třídy č. 26219.,
ulice Volfartická, p.p.č. 86, 562,
986 vše v k.ú. Žandov u České
Lípy?
Odpověď: Z první otázky není
patrné, kým měl být Liberecký
kraj vyzván a k čemu? Nicméně v rámci stavu komunikací ve
vlastnictví kraje proběhla nespočetná korespondence, převážně
emailových komunikací bez doručenek, se zvláštním důrazem
na osobní jednání jak přímo na
místě ve Volfartické ulici, tak
na osobních jednáních v sídle
KSSLK, tak i na dalších komuni-

kacích ve všech místních částech
v našem správním území. Na
zmiňovaných místech a jednáních byl několikrát přítomen
také současný hejtman Libereckého kraje. Díky jeho příslibu
a dohodě s náměstkem odboru dopravy je nyní opravována
ulice Lužická od náměstí až po
hranici kraje (téměř dokončena). Dále je zahájena komplexní rekonstrukce komunikace na
Novosedlo (dokončení do konce
roku 2018). Na komunikaci v ul.
Volfartické bylo po 25 letém
sporu mezi Lesy ČR a KSSLK dohodnuto (podzim 2017) na zá-
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Město Žandov a zákon…
kladě intervencí zástupců města
Žandova a vstřícnosti hejtmana
kraje vlastnictví rozpadajících
se břehových zdí přilehlých ke
komunikaci, na které již jsou
v této době zadány Libereckým
krajem projekční práce (dokončení v roce 2018). V následujícím
roce je naplánována projektová
dokumentace povrchu vozovky.
Realizace povrchu je předjednána na roky 2019-2021. V ulici
Volfartické se totiž nejedná jen
o úpravu povrchu vozovky, ale
také o stav inženýrských sítí,
kde překážkou obnovy povrchu
je mimo jiné i špatný stav vodovodního řadu ve vlastnictví SVS
a správě SČVK, kde je plánována
jeho obnova na roky 2019-2020.
Město také připomínkovalo připravovanou projektovou dokumentaci s ohledem na budoucí
plánovaný chodník ve Volfartické ulici v rámci souvisejících akcí
např. obnov mostů.
• Měli od roku 2006 občané
možnost podepsat petici ohledně havarijního stavu výše uvedené komunikace:
Odpověď: Na komunikaci III.
třídy v ulici Volfartické nikdy
nebyl Libereckým krajem nebo
KSSLK vyhlášen havarijní stav.
To, že tato komunikace má nespočet výsprav a záplat je zejména způsobeno dodatečným
prováděním inženýrských sítí
(kanalizace v roce 1994, plyn
v roce 1996 a dalších) a prováděním oprav v případě poruch na
vodovodním řadu. Nevíme tedy,
jak by si tazatel představoval
formulovat petici. Na všechny
správce sítí včetně Libereckého
kraje či na samotné město Žandov, které v dobách plynofikace
a rozšiřování kanalizační sítě samotné potřebovalo pro potřeby
moderního města uložit tyto sítě
do komunikace ve vlastnictví
kraje. Naše samospráva se snaží vždy s partnery jednat nikoli
s nimi řešit záležitosti formou
petice. Liberecký kraj je pro nás
partnerem, a proto jsou opravy silnic předjednávány formou
dohod s ohledem na koordinaci
souvisejících prací Libereckého

kraje i ostatních správců sítí.
Příkladem je Smlouva o spolupráci v rámci přípravy staveb:
Dobudování kanalizační sítě,
Rekonstrukce vodovodu a Rekonstrukce povrchu celé šíře tělesa vozovky v místní části Dolní
Police.
• Žádám Vás o sdělení, zda někdo z obyvatel oznamoval Vašemu správnímu orgánu v termínu od 1. 7. 1990 do 1. 7. 2017
přestupek spočívající v hádce
či urážce od tvora mimozemské civilizace dle § 49 zákona č.
200/1990 Sb. o přestupcích.
Odpověď: Ne
• Z jakého důvodu byla zveřejněna na veřejném profilu zadavatele veřejná zakázka na akci:
„Oprava povrchu komunikace Stavební úpravy na Náměstí - III.
etapa část „A“, Žandov“ dne 13.
8. 2018, když smlouva o dílo se
zhotovitelem byla podepsaná
již 7. 8. 2018?
Odpověď: Jedná se o zakázku
malého rozsahu. Na veřejném
profilu zadavatele byla zveřejněna smlouva o dílo v souladu se
zákonem. Do 15 dnů od podpisu
smlouvy.
• Můžete mi poskytnout situaci na akci: „Oprava povrchu
komunikace - Stavební úpravy
na Náměstí - III. etapa část „A“,
Žandov“?
Odpověď: Z dotazu není patrné, o jaké situace máte zájem.
Pokud se jedná o některou ze
situací z Projektové dokumentace, bude vám k dispozici k nahlédnutí po předběžné dohodě
na MÚ v Žandově.
• Kolik firem bylo obesláno
k podání nabídky na akci „Oprava povrchu komunikace - Stavební úpravy na Náměstí - III.
etapa část „A“, Žandov“? Proč
nebyla zveřejněna výzva i na
veřejném profilu zadavatele?
Kolik firem podalo cenovou nabídku?
Odpověď: U této zakázky bylo
postupováno v souladu se zákonem. Výzva byla řádně vyvěšena

na Úřední desce Žandova a na
webových stránkách města Žandova. Povinnost uveřejnění na
profilu zadavatele je u smlouvy
o dílo. Tato povinnost byla splněna, viz otázka č. 4). Celkem
u této zakázky bylo obesláno
k podání nabídky 5 firem. Nabídku podalo pět uchazečů (firem).
• Jaké byly celkové náklady na
uspořádání Dne dětí.
Odpověď: Celkové náklady na
Den dětí byly ve výši 4.947,- Kč.
• Jaké byly celkové náklady na
uspořádání
Svatoantonínské
pouti.
Odpověď: Celkové náklady na
Svatoantonínskou pouť byly ve
výši 185.903,- Kč.
• Zda má Váš správní orgán
řešení při jednání, kdyby „přiletěli ufoni“, otázka komunikace
s nimi a případné tlumočení do
jazyka českého.
Odpověď: Nemá
• Z jakého důvodu hrozilo městu Žandov vrácení dotace, poskytnuté na rekonstrukci objektu Koruna?
Odpověď: Tři roky po dokončení celého projektu Rekonstrukce
objektu Koruna Žandov (tzn. až
v provozní fázi projektu), bylo
poskytovatelem dotace zpětně
napadnuto již několikrát dříve
kontrolované výběrové řízení na
dodavatele stavby, uspořádané
v roce 2008. Mimo jiné obdobnými kontrolami prošla stovka
měst a obcí a desítky z nich zaplatily mnohamilionové vratky
a sankce. Vedení města Žandov
nikdy nesouhlasilo s „nálezem“
ve výběrovém řízení. Po téměř
tříletém sporu s poskytovatelem
dotace a v konečné fázi také
soudních sporech s Ministerstvem financí bylo prokázáno
Městským soudem v Praze a následně Nejvyšším soudem v Brně,
že výběrové řízení proběhlo
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Městu
Žandov na rozdíl od jiných měst
nevznikla žádná škoda, naopak

získalo v rámci dotace více než
33 mil. Kč a za necelé 3 mil. Kč ze
svého rozpočtu opravilo chátrající objekt na Náměstí. Koruna je
už 8 let využívána všemi občany
města Žandova. Zde se jako velmi důležité ukazuje i po několika letech znalost realizovaných,
rozpracovaných
a chystaných
projektů a ochota vedení města
situaci řešit.
• Žádám Vás o sdělení počtu
osob (lidí, nikoli mimozemských
tvorů), které mají v rámci Vašeho území trvalý pobyt.
Odpověď: 1899
• Kolik firem bylo obesláno
k podání nabídky na akci „rekonstrukce střechy kostela Sv.
Bartoloměje v Žandově? Kolik
firem podalo cenovou nabídku?
Jaká je celková cena za „rekonstrukci střechy“? Jaký je termín
dokončení?
Odpověď: Žádná akce: „Rekonstrukce střechy kostela sv. Bartoloměje“ nebyla realizována.
Pravděpodobně se dotazujete
na provizorní zakrytí jehlanovité
střechy věže kostela sv. Bartoloměje, která byla v havarijním
stavu. Oprava je v den podání
vašeho dotazu dokončena. Na
doplnění se jednalo o specializované výškové práce v kombinaci
s pokrývačskými pracemi za využití horolezecké techniky. Vnitřek věže nemá žádné přístupové
žebříky ani mezipatra. Vše shořelo v osmdesátých letech. Způsob
výběru probíhal transparentně.
Na 24. Zasedání ZM byla podána
informace o nutnosti řešení havarijního stavu a zastupitelé byli
vyzváni k podání vlastních doporučení na takto specializované
firmy. Kapacitně a termínově
podal nabídku jediný zhotovitel,
byl RM doporučen ke schválení
a na 25. ZM byl schválen. Zastupitelstvem města byla oprava
jednomyslně schválena ve výši
80.000,- Kč. Zatím bylo provedeno nejnutnější zajištění, protože
je plánována celková rekonstrukce kostela. Zakrytí spodní části
jehlanu bylo provedeno kvalitní
fólií v ceně materiálu 15.800,- Kč.
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…o svobodném přístupu k informacím
• Jaké byly celkové náklady
na „obnovu historického sadu
a štěpnice“ tzn. projektová dokumentace, inženýrská činnost,
zadávací dokumentace, výběrové řízení, technický dozor a jaké
byly uznatelné a neuznatelné
celkové náklady?
Odpověď: Celkové náklady
na obnovu historického sadu
a štěpnice Radeč (PD+IČ+ZD+realizace+TDI) ve výši 1.382.766,27
Kč. V rámci dotace Uznatelné
náklady jsou 1.135.692,64 Kč, Neuznatelné náklady - 247.073,63
Kč.
• Zda má Váš správní orgán
informace o existenci orgánu
(úřadu) veřejné moci ČR, který
se touto problematikou zabývá.
Odpověď: Nemá
• Jaká je doba a podmínky udržitelnosti na akci „obnova historického sadu a štěpnice“?
Odpověď: Udržitelnost projektu je 10 let od ukončení realizace akce. Akce byla dokončena
v   roce 2015. V  rámci udržitelnosti projektu je nutné zajistit
náhradní výsadbu za uhynulé či
poškozené výsadby, obnovu poškozených ukotvení výsadeb či
poškození oplocení sadu a štěpnice. Jedná se o sad o výměře
0,8 ha.
• Nehrozí městu Žandov vrácení nebo krácení dotace na
akci „obnova historického sadu
a štěpnice“, za nedostatečnou
údržbu zeleně?
Odpověď: Vrácení dotace
v době udržitelnosti hrozí každému dotačnímu projektu. Viz
bod 8) dotaz na dotaci v rámci
Rekonstrukce objektu Koruna.
Na sadu je prováděna pravidelná údržba v rámci ořezu dřevin,
sekání trávy a zálivka. Nicméně
jedná se o živý organismus. Tento extrémně suchý rok, se kterým se celorepublikově potýkali
zemědělci, měl vliv i na některý
vysazený materiál, který bude
na jaře 2019 nutné revidovat.
• Jaké byly celkové náklady
na přestěhování a dovybavení

kuchyně pro mateřskou školku v bývalé restauraci „Černá
Růže“?
Odpověď: Nejedná se jen o zázemí pro MŠ, ale také pro ZŠ
Žandov a další strávníky využívající školní jídelnu. Celkové náklady na přestěhování kuchyně byly
ve výši 640.210,- Kč vč. DPH.
• Co se bude dít s tímto vybavením po dokončení realizace
„Modernizace a rozšíření MŠ
v Žandově“?
Odpověď: Předpokládáme, že
toto vybavení bude ponecháno
pro budoucího provozovatele
nebo nájemce objektu Černá
růže.
• Je vybrán nájemce do bývalé
restaurace „Černá Růže“, pokud
ano, kdo?
Odpověď: Ne, zatím není vybrán nájemce bývalé restaurace
Černá růže.
• Z jakého důvodu byla rozdělena zakázka na akci Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově
na části stavební práce a dodávky (Úprava dětského hřiště
a herních prvků, vybavení objektu MŠ nábytkem, gastrotechnologie)?
Odpověď: Rozdělení zakázky
na vámi uváděné části bylo podmíněno a nařízeno poskytovatelem dotace Integrovaným regionálním operačním programem
(IROP). Dle tohoto nařízení muselo být rámci projektu vypsáno
zvlášť výběrové řízení na stavební práce a zvlášť na dodávku vybavení, gastrotechnologie
a herní prvky. Tato povinnost
vyplývá zadavateli z metodiky
poskytovatele dotace. Z tohoto
důvodu musel být projekt pečlivě rozdělen na jednotlivé části
(jednotlivá výběrová řízení) podle předmětu tak, aby se na danou veřejnou zakázku mohli přihlásit dodavatelé, kteří se danou
problematikou zabývají.
• Z jakého důvodu se vypsala zakázka na dodávku na akci
Modernizace a rozšíření MŠ
v Žandově až 13. 7. 2018, když

zakázka na stavební práce byla
již vypsána dne 22. 5. 2017?
Odpověď: Důvodů bylo několik, příprava zadávací dokumentace, konzultace s dotčenými orgány, návaznost na prováděné
práce, koordinace prací se zhotovitelem díla.
• Z jakého důvodu nejsou obsaženy v zakázce na dodávky
„Modernizace a rozšíření MŠ
v Žandově“ postýlky?
• Z jakého důvodu byly uvedeny ve stručném popisu postýlky
na akci „Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově“ na webových
stránkách města?
OdpověďI: Jak je uvedeno na
webu města, nákup nových
postýlek byl plánován pouze do nově vybudované třídy.
Toto řešení bylo plánováno
do MŠ ve fázi projektu v roce
2015 – 2016. Důvodem záměny
je sledování moderních trendů,
kdy byly v rámci dohod provozovatele, zřizovatele a s vědomím
a souhlasem poskytovatele dotace postýlky zaměněny.
• Nehrozí městu Žandov vrácení nebo krácení dotace za
nedodání postýlek na zakázce
„Modernizace a rozšíření MŠ
v Žandově“?
Odpověď: Tuto změnu máme
odsouhlasenu poskytovatelem
dotace. Před vyhlášením daného výběrového řízení, kdy byly
k dispozici aktuální podklady
včetně jednotlivých položek
soupisu dodávek vnitřního vybavení (kde již postýlky nebyly
uvedeny), byla podána poskytovateli dotace žádost o změnu
č. 32, která byla poskytovatelem
dotace schválena dne 10.07.2018.
Předmětná změna byla tedy poskytovatelem dotace odsouhlasena a schválena.
• Zda má Váš správní orgán specializovanou „UFO“ jednotku.
Odpověď: Ne
• Jak řeší město Žandov stav
nemovitostí v jeho majetku?
Např. č.p. 133, 28, 70, 120, 132, 136
vše v k.ú. Žandov u České Lípy.

Odpověď: Město Žandov řeší
nemovitosti ve svém vlastnictví
dle priorit a samozřejmě svých
finančních možností. Nejedná
se tedy jen o nemovitosti vámi
vyjmenované. Prioritně řešíme
občanskou vybavenost a budovy sloužící všem občanům
Žandova a široké veřejnosti ZŠ,
ZUŠ, MŠ, objekt Koruna s Městským úřadem s multifunkčním
sálem a městskou knihovnou,
které byly a jsou komplexně
rekonstruovány a modernizovány. Totéž plánujeme u vámi
uváděných nemovitostí, kde
objekty č.p. 70, 120 a 136 jsou
ve vlastnictví teprve 2 až 3 roky
a byly městem zakoupeny z důvodu zabezpečení jejich stavu,
získání důležitých strategických
pozemků a za účelem zajištění
bezpečnosti v těsném sousedství
významných veřejných prostranství (náměstí) a budov (ZUŠ).
• Jaké jsou celkové roční náklady na provoz výše uvedených
nemovitostí? Např. energie,
splátky úvěrů a údržba.
Odpověď: Celkové roční náklady na provoz výše uvedených
nemovitostí jsou 154.219,- Kč.
Z toho energie činí 94.553,- Kč,
údržba činí 59.666,- Kč. Město
Žandov doposud nečerpá ani
nesplácí na tyto nemovitosti
žádný úvěr.
• Jaké jsou roční příjmy z pronájmu těchto nemovitostí?
Odpověď: Celkové roční příjmy
z pronájmu těchto nemovitostí
činí: 190.140,- Kč.
• Má město Žandov na výše
uvedené nemovitosti zpracované projektové dokumentace?
Odpověď: Ano, na některé výše
uvedené nemovitosti má město
zpracované projektové dokumentace v různém stupni rozpracovanosti.
• Podávalo město Žandov žádosti o dotaci na tyto nemovitosti? Např. IROP „sociální bydlení“.
Odpověď: Na vámi uváděné
nemovitosti město zatím ne-
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Město Žandov a zákon…
podávalo žádost o dotaci. Jak
jsme uvedli výše, nyní jsou realizovány jiné prioritní objekty
ve vlastnictví města Žandova
např. rekonstrukce MŠ Žandov.
U většiny dotačních titulů je
nutné projekty předfinancovat
a také zapojit vlastní prostředky
na spolufinancování projektu.
Při 50 miliónové akci MŠ a dalších rozpracovaných projektech
včetně „opravy náměstí“, kdy se
v případě našeho města o naší
velikosti jedná o dosud největší
souběžné financování v historii,
není reálné současně financovat
obnovy všech vámi uváděných
nemovitostí. Město v roce 2008
podávalo žádosti o dotaci na
byty ze SFRB, kde byla získána
dotace na opravu částí domu č.p.
115 v ulici Dlouhé (tři nové byty).
Tyto nové byty byly pronajaty
matce samoživitelce, ženě v seniorském věku a mladé rodině
s dítětem. Z našeho pohledu nevýhodou u těchto dotační titulů je 20 letá udržitelnost a tedy
blokace objektu.
U dotačních titulů na opravu
bytového fondu je nutné zmínit také podmínky, kde jsou
zpravidla velké požadavky na
dlouholetou dobu udržitelnosti a blokaci majetku. Vámi
uváděné objekty jsou převážně
na náměstí v Žandově, proto je
nutné zvážit i další podmínky
dotačních titulů. Vámi zmiňovaný dotační titul IROP “sociální
bydlení“, má podmínku nejen
blokační (20 let udržitelnost),
ale také určenými cílovými skupinami, kterými by opravené
byty měly být přednostně nabídnuty, jsou:
Osoby spící venku (např. ulice,
pod mostem, nádraží, letiště,
veřejné dopravní prostředky,
kanály, jeskyně, odstavené vagony, stany, garáže, prádelny,
sklepy a půdy domů, vraky aut),
osoby v nízkoprahové noclehárně, osoby sezonně užívající
k přenocování prostory zařízení
bez lůžek, muži a ženy v azylovém domě, matky nebo otcové
s dětmi v azylovém domě, úplné rodiny v azylovém domě,
osoby v domě na půli cesty,

osoby ve veřejné komerční ubytovně (nemají jinou možnost
bydlení), osoby bez přístřeší po
vystěhování z bytu, žadatelé
o azyl v azylových zařízeních,
osoby po opuštění věznice,
osoby před opuštěním zdravotnického zařízení, osoby po
opuštění dětské instituce či pěstounské péče, muži a ženy v seniorském věku, invalidé dlouhodobě ubytovaní v azylovém
domě, osoby přechodně bydlící
u příbuzných nebo přátel (nemají jinou možnost bydlení),
osoby bydlící v bytě bez právního důvodu, osoby v nezákonně
obsazené budově, osoby na nezákonně obsazeném pozemku
(zahrádkářské kolonie, zemnice), osoby, které dostaly výpověď z nájemního bytu, osoby
žijící v mobilním obydlí, např.
maringotka, karavan, hausbót
(nemají jinou možnost bydlení),
osoby žijící v budově, která není
určena k bydlení, např. osoby
žijící na pracovišti, v zahradních
chatkách se souhlasem majitele,
osoby žijící v provizorních stavbách nebo v budovách bez kolaudace pro účely bydlení, osoby žijící v nevhodném objektu
- obydlí se stalo nezpůsobilým
k obývání (dříve mohlo být obyvatelné).
• Za jakou cenu město Žandov
koupilo nemovitost č. p. 136
v k. ú. Žandov u České Lípy?
Odpověď: Cena nemovitosti
č. p. 136 v kat. území Žandov
u České Lípy byla 651.000,- Kč
včetně pozemků za domem
a proluky na náměstí vhodné
k výstavbě nového domu. Nákup byl jednomyslně schválen
Zastupitelstvem města Žandova. V případě, že by se rekonstrukce tohoto domu financovala z vhodné dotace, lze i její
nákup zahrnout do způsobilých
výdajů.
• Z jakého důvodu město Žandov v ulici Kostelní rekonstruovalo veřejné osvětlení na etapy? Kolik bylo etap? Jaké byly
celkové náklady na tuto rekonstrukci za jednotlivé etapy?

• Kolik firem bylo obesláno
k podání nabídky na výše uvedenou rekonstrukci veřejného
osvětlení? Kolik firem podalo
cenovou nabídku?
OdpověďI: Nejednalo se o rozdělení na etapy. Oprava veřejného osvětlení v ulici Kostelní
byla vyvolána souběžnými investicemi a akcemi města Žandova a SVS a.s. Teplice. Akce
byly v této ulici prováděny postupně dle provádění úpravy
povrchů komunikací jinými zhotoviteli. Při realizacích těchto
staveb bylo v některých místech
nutné řešit lokální kolize inženýrských sítí včetně veřejného osvětlení. Z důvodu těchto
úprav a po získání dotace na
povrchy komunikace v úpravě
historická čedičová dlažba, byla
na Zastupitelstvu města projednána také výměna zastaralých
svítidel a sjednocení designu
v historické části města. Dle
srovnání cen na trhu byly jako
nejvýhodnější poměr cena, design, kvalita vybrány svítidla
firmy Artmetal ve výši 312.918,Kč vč. DPH. Úpravu kabeláže
a montáž stožárů provedla firma ELOS Česká Lípa, na základě
cenové nabídky (ceny srovnány
s ceníkem v místě a čase obvyklé), montážní práce zadány na
objednávku ve výši 177.070,- Kč
s DPH. Práce byly hrazeny dle
konkrétně provedených prací. Při malém rozsahu prací
tyto montážní činnosti provádí
smluvní technik pan Slaměný.
Při větším rozsahu montážních
prací a potřeby větší techniky
je smluvní montážní společností
firma ELOS.
• Žádám Vás o sdělení, zda je
v rámci Vaší obce instalován
jakýsi „radar“, tj. zařízení, které
kontroluje rychlost. Pokud ano,
žádám Vás o sdělení, zda rychlost měří pouze na silnici, nebo
i ve vzduchu.
Odpověď: Radar, rychlost měří
pouze na silnici.
• Kolik bylo celkem vyplaceno
na mimořádných odměnách
zástupců města Žandova (sta-

rosta a místostarosta) v období
od roku 2006 do současnosti.
Žádám o rozdělení na odměny
starostovi a místostarostovi.
Odpověď: Žádná mimořádná
odměna od roku 2006 nebyla starostovi a místostarostovi
vyplacena. V roce 2010 po dokončení Rekonstrukce objektu Koruna na konci volebního
období byl navržen Zastupiteli
města Žandova starostovi a místostarostovi peněžitý dar dle
§ 85 písm. b) zákona o obcích
který činil 69 tis. Kč. po zdanění
každému. Z těchto částek bylo
věnováno 20 tis. Kč na sbírkový
účet Kostela sv. Bartoloměje.
V následujících dalších dvou volebních obdobích nebyla navržena žádná mimořádná odměna ani dar. Za 12-ti leté funkční
období tedy činí průměrný mimořádný příjem starosty a místostarosty 5.740,- Kč za rok.
• Pokud by se v příštím týdnu
takováto nepředvídaná událost
stala, na koho by se Váš orgán
obrátil – zda na Ministerstvo
obrany, či Ministerstvo vnitra,
Ministerstvo zahraničních věcí
či jiný orgán.
Odpověď: Bude řešeno v případě vzniku události
• Jakým způsobem a kdy město Žandov provede opravu
povrchů komunikací po dokončené akci „vodovod v Heřmanicích“.
Odpověď: Součástí hlavního
vodovodního řadu v Heřmanicích byla i oprava povrchů
v místě zásahů do povrchů komunikací při stavbě vodovodu.
Tyto opravy provedl zhotovitel
díla již v roce 2017.
• Žádám Vás o sdělení, zda se
na Vašem území vozidlům udělují tzv. botičky (tj. technické
prostředky k zabránění odjezdu vozidla). Pokud ano, žádám
Vás o sdělení, zda máte takovou „botičku“ i pro dopravní
prostředky (objekty - létající
talíře), které nemají kola a levitují.
Odpověď: Ne
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Opravené komunikace
Současně s letními prázdninami
skončila i oprava třech úseků
místních komunikací ve všech
částech obce Velká Bukovina.
Jedná se o méně využívané komunikace, a proto byl pro opravu zvolen asfaltový recyklát.
Není to povrch z asfaltobetonové směsi (ABS), která se používá
při stavbě silnic, ale zaválcovaný
asfaltový recyklát (tzv. broušenka) s prostřikem spojovací emulzí. Vrchní vrstva z jemné drti je
především pro snížení lepivosti
emulze a vyplnění drobných
spár. Nelze proto od tohoto povrchu očekávat stejné vlastnosti
jako od ABS. Je přirozené, že časem v cestě vyraší tráva. Ta ostatně dokáže prorůst i asfaltem.
Hlavním smyslem je vyrovnání
a zpevnění povrchu a tento účel
oprava splnila. Dalším pojížděním automobily se asfaltový recyklát bude utahovat a působením vyšší teploty spojovat. Jednu
cestu jsme již touto technologií
opravili v loňském roce a na její
současný stav si nelze stěžovat.
Oprava komunikací mohla proběhnout díky podpoře projektu

Ústeckým krajem v rámci „Programu obnovy venkova Ústeckého kraje 2018“. Z plánovaných
celkových nákladů akce 381.925,Kč činí podpora Ústeckého kraje

277.200,-Kč. Vzhledem k přítomnosti mechanizace připlatila obec dalších 48.400,-Kč nad
plánovaný rozpočet a stejnou
technologií objednala i úpravu

povrchu parkoviště u hřbitova
ve Velké Bukovině včetně rozšíření některých úseků opravovaných cest.
Roman Vojta

Léto velkobukovinské
Tak co jsme opět přes léto zažili
ve Velké Bukovině a nejen tam…
Nejdříve jsme se loučili se školním
rokem při akci „Hurá na prázdniny“, která se konala již 24. června
2018. Na zdejším fotbalovém hřišti se sešli zástupci a zaměstnanci
obce společně s hasiči a myslivci,
aby opět připravili pro děti odpoledne plné her a zábavy. Počasí
sice nebylo úplně slunečné, ale
to dětem při zdolávání různých
úkolů vůbec nevadilo. Velkou
radost udělal maxibublifuk, k vyzkoušení byla hasičská výzbroj
nebo střelba ze vzduchovky.
Všechny děti si zařádily při soutěžích a diskotéce, vyhrály nějaké
ty dobrůtky a odnesly si další společné zážitky z vydařeného dne.
Hned následující víkend v sobotu 30. 6. 2018 připravil obecní
úřad již po několikáté zájezd
do pražského divadla. Tento-

krát jsme se vypravili na muzikál
„Muž se železnou maskou“ do
divadla Broadway. Známý příběh
o mušketýrech, francouzském
králi Ludvíkovi XIV. a jeho bratru Filipovi nás přenesl o několik
století zpět. Všechny uchvátily
krásné kostýmy, šermířské souboje a nádherné písně v podání
známých i méně známých herců
a zpěváků, jako třeba Mariana
Vojtka nebo Jana Kopečného.
Dokonce s námi jelo i o mnoho
více dětí, pro které to byla pěkná odměna za dobré vysvědčení. Všem zúčastněným se zájezd
opět velmi líbil a těšíme se na
další pěkný kulturní zážitek, který obec již nyní připravuje.
Během prázdnin se chystala také
další tradiční akce pro děti ve
Velké Bukovině a to „Pohádkový
les“. Opět se děti mohly během
putování lesem setkat s oživlými
pohádkovými postavami, jako

byla třeba Marfuša s Ivánkem,
indiáni, princezna s princem,
čarodějnice, vodníci a spousta
dalších. U vstupní brány dětem
víly rozdaly taštičky na odměny,
které pohádkové bytosti rozdávaly dětem za splněné úkoly.
V cíli piráti upekli buřtíky všem za
zvládnutí celého putování. Jistě
bylo pro každého největším zážitkem a poděkováním sledovat
radost a prožitky dětí ze setkání
s pohádkou. Tradičně největší
díky patří Vlastíku Kucharovičovi za přípravu úžasných kostýmů
a kulis.
Všem, kteří se podílí na přípravě
a průběhu těchto událostí patří
velké poděkování. Je milé slyšet
od přespolních, že u nich se nic
takového nekoná a jak je úžasné,
co se zde všechno pro naše občany připravuje. O to více je smutné, že si toho místní tolik neváží
a neprojevují takový zájem, jaký

by si všechny tyto akce zasloužily.
Snad tedy přiláká více občanů následující „Svatováclavská pouť“,
která je tentokrát z organizačních
důvodů již 22. září 2018 a všichni
i přespolní jsou srdečně zváni.
Vstupné je jako vždy zdarma.
Jiřina Kavková
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Obchodníci v Rakouském císařství,
Stružnice – Praha – Vídeň
Společně s paní Zděnou Slavíkovou, českolipskou rodačkou z Havlíčkova Brodu a Reinhardem Selzem, stružnickým
rodákem z Magdeburgu, se
nám po tříleté usilovné práci podařilo zpracovat, doplnit
a připravit vydání knihy z pozůstalosti stružnického rodáka
Franz Josefa Wünsche. Kniha,
jejíž obsah tvoří z velké části
dochovaná rodinná korespondence a osobní doklady, významně zachycuje část historie
obce Stružnice, život obyčejných lidí, kteří zde žili i život
pražských obchodníků, kteří
odtud pocházeli v 19. století.
Kniha bude vydána do konce
tohoto roku a bude financována pomocí sponzorů. Vzhledem
k tomu, že kniha bude vydána
českoněmecky, jsme o finanční
příspěvek požádali i Českoněmecký fond budoucnosti.
Náš příběh začíná v roce 1812
ve Stružnici čp. 18 narozením
hlavního hrdiny našeho příběhu
Franz Josefa Wünsche. Zachycuje jeho školní léta ve Stružnici,
učňovská léta v Praze, poté zaměstnání ve Vídni a nakonec
zase v Praze. Zde se oženil s Karolinou, dcerou svého bývalého
mistra, stružnického rodáka
Antona Pietschmanna. Několik
dopisů se také týká života rodiny v době Pražského červnového povstání v Praze v roce 1848.
Franz Josef Wünsch pracoval
čtrnáct let jako volený ředitel
chudinského ústavu při kostelu
sv. Jakuba v Praze, za což obdržel v roce 1871 děkovný dopis. Dne 26. října 1866 obdržel
Franz Josef Wünsch jako uznání významné věrnosti, loajality
a vlastenecké oběti v posledních válečných událostech vyznamenání Zlatý záslužný kříž
s korunou.
Společný historický a genealogický výzkum nás autorů
k pojednávanému okruhu osob
učinil z díla výjimečný pramen
informací o životě pražských

kupců i jejich rodin původem
ze Stružnice. Jedná se o bratry
pražské kupce Antona a Laurence Hanke, stavitelé stružnického
kostela. Christofa Langera bývalého stružnického starostu, který
se vyučil v roce 1799 u pražského
kupce Antona Zarabary. Antona
Pietschmanna pražského měšťana a kupce, Franz Josefa Wünsche a Josefa Wünsche juniora.
Za povšimnutí stojí také zdokumentování příběhů švagrů
Franz Josefa Wünsche. Pražský
lékař Laurenz Janka zadarmo
léčil chudé děti v chudobinci při
kostelu Panny Marie Vítězné
v Praze. Janka zemřel ve věku
42 let na tyfus. Druhý švagr Karl
Grund, byl dědicem pražské
banky F. J. Grund & Söhne, kterou založil jeho otec Franz Josef

Grund a která sídlila v Praze na
Václavském náměstí. Karl Grund
přivedl banku k bankrotu, za
což byl odsouzen v červenci 1878
k sedmi letům těžkého žaláře,
kde po pěti letech zemřel. Zde,
se nám podařilo dohledat celý
soudní proces s K. Grundem, ze
kterého vyplývá, jak k této události došlo.
Do připravované knihy byl
také zahrnut továrník Franz
Wöhle z Jezvé, majitel textilní
firmy Franz Wöhle & Söhne,
jehož dodavatelem barviv byla
firma Antona Pietschmanna.
Franz Wöhle hrál až do své smrti v roce 1893 významnou roli
nejen v místním, ale i v okresním hospodářském a kulturním
životě.

Zvláštní pozornost jsme věnovali dodnes fungujícímu rodinnému podniku a obchodu
s lahůdkami Zum Schwarzen
Kameel ve Vídni a jeho majiteli Josef Stiebitzovi (*1779).
Ten hrál velmi významnou roli
v životě Franz Josefa Wünsche
a další důvod, proč byl do knihy
zahrnut je nejen velké množství dochovaných materiálů, ale
také úzký vztah ke zdejšímu
regionu. Josef Stiebitz se narodil ve Vědlicích u Úštěku a jeho
podnik byl dvorním dodavatelem lahůdek na císařský dvůr.
Za své služby obdržel Josef Stiebitz Řád Franz Josefa I.
Velmi důležitou osobou našeho příběhu je Josef Wünsch
jun., díky němuž se obsáhlá pozůstalost dochovala. Syn Franz
Josefa Wünsche, rytíř Řádu
Františka Josefa a nositel Pruského královského Řádu koruny
3. třídy trávil své dětství částečně ve Stružnici a jak se v knize
dočtete, nebyl to zrovna vzorný
chlapec. Po ukončení gymnázia
v Praze vedl obchod svého dědy
Antona Pietschmanna. V roce
byl 1895 kooptován Jednotou
rakouských pokusných stanic
a Akademií pivovarského průmyslu do výboru a odborného
komitétu. V letech 1892 – 1899
vykonával funkci vicepresidenta Rakouského pivovarského
společenství. Od roku 1899 působil několik let jako president
Ústředního Svazu rakouského
pivovarského průmyslu. Sám
vlastnil pivovar ve vídeňském
Wahringu.
Na knihu „Kupci v Rakouském císařství Stružnice – Praha –
Vídeň” byly zpracovány dvě odborné recense. Českou recensi
vypracoval PhDr. Petr Kozojed,
ředitel SOkA Česká Lípa a v Německu byla recense vypracována sociální antropoložkou Dr.
Lena Panzer-Selz z Weimaru.
Oba dva posudky připravený
text hodnotí kladně.
Za autory Petr Fletcher
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Splutí Ploučnice Radečáky
Před třemi lety jen tak pro radost,
ale také pro zkušenosti vyjelo 5
lodí ze Stružnice od mlýna s několika Radečáky. V loňském roce už
8 lodí a letos v sobotu 14. července
přímo rekordní účast – 15 lodí, 32
lidí, z toho 8 dětí – pro Radečáky
se splutí Ploučnice stalo tradicí. Již
v pátek se asi polovina účastníků
sešla ve Stružnici U Močálu. Spaní
ve stanu, posezení u táboráčku,
pohostinnost personálu i hezké
prostředí se všem moc líbilo. V sobotu dopoledne pak všech 15 lodí
vyjelo na řeku. Ticho, romantické
šplouchání vody, břehy porostlé
mnohaletými stromy. Stále bylo
na co se koukat. U Jandů ve Stružnici pak zastávka na zmrzlinu, posilnění i doplnění tekutin. A jelo
se dál. Ticho občas přerušilo mohutné „Ahoj !“, zdravili jsme přihlížející a rybáře sedící u vody.
Byl i čas na popovídání si, to když

se několik lodí spojilo a nechali
jsme se unášet proudem. Škoda,
že romantiku kazila dost špinavá a zapáchající voda, hlavně při
proplouvání Horní Policí. U mostu
byla konečná. Ošetření a odvoz

lodí zpátky do půjčovny a závěrečné fotografování. Dík všech
účastníků patří především panu
Sebastianu Štěrbovi za perfektní
přípravu a organizaci celé akce.
Tu jsme zakončili večer při kytaře

s písničkami, nejvíce vodáckými.
A když se pak celou Radčí neslo
vodácké „Ahoj !“, mysleli jsme už
na příští ročník.
Hana Nádraská
Foto: Petr Kňákal

Oznámení o době a místě konání
voleb do zastupitelstva obce
Starosta obce Stružnice podle § 29 zák. č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zveřejněním v místě obvyklým oznamuje:
1. Volby do zastupitelstva obce Stružnice se uskuteční:
v pátek dne 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 6. října 2018 od 8.00 do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v OÚ Stružnice, Stružnice 188,
470 02 Česká Lípa
- pro voliče s trvalým pobytem ve Stružnici (mimo
ta č. p. uvedená v okrsku č. 2), Stráži u České Lípy,
Bořetíně a části Jezvé (Jezvé se týká těchto čísel popisných: 121, 148, 149, 150, 151, 152, 161)
ve volebním okrsku č. 2 je volební místnost v ZŠ
Stružnice, Jezvé 137, 471 08 Jezvé
- pro voliče s trvalým pobytem v Jezvém (mimo ta
č. p. uvedená v okrsku č. 1) a v části Stružnice (Stružnice se týká těchto čísel popisných a evidenčních:
50, 54, 55, 57, 59, 63, 66, 181, 078)
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané
jsou oprávněni volit na území České republiky.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny
přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve
dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

(Originál dokumentu je na úřední desce
obce Stružnice vč. její elektronické verze)
Obecní úřad Stružnice
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SNK „Sdružení pro obec“ Velká Bukovina
Vážení spoluobčané, nadešel opět čas komunálních voleb
a strany napříč politickým i nepolitickým spektrem se budou
předhánět v tom, kdo namaže
voličům sladší med kolem úst.
Již z této první věty lze poznat,
že já svůj názor na volební sliby nezměnil. Sliby budou vždy
pouze sliby.
V naší nevelké obci se pro
volby do zastupitelstva zaregistrovala tři volební uskupení.
Myslíte si snad, že mohou mít
rozdílné volební programy?
Já ne. Nechci zde bodově vyjmenovávat, co bude v příštím
volebním období stoprocentně skvělé, ale mohu potvrdit,
že kterýkoli z kandidátů SNK
„Sdružení pro obec“ se v případě zvolení zastupitelem obce
bude snažit prosazovat vize, na
kterých jsme se společně shodli.
Nosným tématem našich
představ je ekologie a také
dokončení
rozpracovaných
projektů. Nechci být tím, kdo
si přivlastňuje myšlenku podpory výstavby domácích ČOV.
O takové podpoře již jednalo
současné zastupitelstvo, jen je
třeba myšlenku dokončit. Například finanční podpora domácnosti na základě vydaného
rozhodnutí o uvedení ČOV do
provozu se jeví jako schůdná
varianta.
K ekologii se váže také čistota ovzduší. Existuje možnost
podpořit z rozpočtu obce výměnu kotle na uhlí za jiný, k ovzduší šetrnější zdroj vytápění. Na
takovéto projekty jsou vypisovány různé dotace. Sám jsem
obdržel příspěvek Ústeckého
kraje na výměnu kotle a absolvoval tu dlouhou cestu od podání žádosti až po závěrečnou
zprávu a připsání příspěvku na
účet. Vím proto, že část občanů,
zejména těch starších, může odradit od výměny kotle obtížnost
vyřízení dotace a následného
získání příspěvku. Myslím, že
i takovou službu, jako je pomoc
a rada s vyřízením dotace s eko-

logickým přínosem by nově
mohl úřad obce poskytovat.
Co je dalším odvětvím ekologie? Přeci zeleň. V uplynulých
letech se stromy pouze kácely,
což je sice oprávněnou potřebou krajiny, avšak náhradní
výsadba pokulhává a je třeba
dodat zeleň novou. V obci jsou
plochy, které přímo volají po
obnově a ozelenění. Je pravdou, že trochu vzrostlý strom
stojí i několik tisíc korun, ale
s kvalitním dlouhodobým plánem to i náš rozpočet může
zvládnout.
Druhým výše zmíněným tématem je dokončení rozpracovaných projektů. V uplynulém
období získala obec do svého
majetku tři budovy, které vyžadují investici, a ty ostatní, jež
vlastní od počátku, ještě také
nějakou korunu spolknou. Obnova kabin na hřišti plyne tak
nějak postupně v rámci možností. Hřiště ovšem není jen budova kabin, ale i přilehlý areál,
ze kterého se může za pár let
stát pastvina pro kozy a divoká
prasata. Je třeba každoročně
počítat s částkou na postupné
zvelebování a rozšiřování tohoto jediného sportoviště, co
v obci máme. Zastupitelstvo má
v rukou moc vytvořit podmínky
i pro jiné sporty než pouze fotbal.
Za dobu vykonávání funkce místostarosty jsem prohlédl

a pochopil, že budování nových
projektů pouze z rozpočtu obce
bez dotací není možné. Takže
i rekonstrukce obou bývalých
restaurací, ve Velké i v Malé Bukovině, je otázkou získání dotací. Budova hospody ve Velké
Bukovině je větší, starší a v horším stavu. Její zvelebení nebude určitě jednoduché a ponese
s sebou i značnou spoluúčast
obce. Myslím, že její úplná obnova není otázkou následujících
čtyř let, ale je během na delší
trať. Budova v Malé Bukovině
je na tom co do velikosti i stavu
očividně lépe. Zde by se vybudování bytů dalo v následujícím
období zvládnout. Přirozeně
s přispěním dotace, pokud nějaký vhodný titul bude vyhlášen.
Dosažení obnovení vyhlídky na
střeše této budovy tak, jak je
patrné z historických fotografií,
je třešničkou na dortu, která by
potěšila nejen každého z kandidátů Sdružení pro obec, ale jistě
i většinu občanů.
Opravy komunikací v obci
pomalu spějí k cíli. Někomu se
může zdát, že opravdu pomalu,
ale nelze udělat vše z jednoho
ročního rozpočtu, pokud má
zbýt i na ostatní investice. Komunikací je také propojovací
cesta mezi Karlovkou a Velkou
Bukovinou kolem Pokorných.
Opět neprohlašuji za vlastní
tento popud, který vzešel od
občanů, ale myšlenku je třeba
nejenom vyslovit, ale i zrealizovat. Mám představu rovné
věk

politická

zpevněné cesty pro pěší, po
obou stranách lemovanou alejí
listnatých stromů. Na koncích
cesty sloupek zabraňující vjezdu motorových vozidel a v budoucnu třeba i prvky přírodní
posilovny, jak je možno vidět
v některých jiných obcích…
Již 16 let jsem členem zastupitelstva a za ty roky jsem si
ujasnil jedno – jsme příliš malá
obec na to, abychom si hráli
na politiku. V zastupitelstvu
by se mělo sejít v našem případě sedm vámi vybraných hlav,
které jsou schopny se rozumně
domluvit a shodnout se na tom
nejlepším pro obec. V takhle
malé obci není místo pro řevnivost, ukájení vlastního ega
a mocenských ambicí a s tím do
toho s kolegy ze Sdružení pro
obec také jdeme. To, o čem jste
si přečetli, nemají být sliby, ale
vize, na kterých jsme se shodli
a které se každý zvolený kandidát Sdružení pro obec bude
snažit v novém volebním období prosazovat.
Jako místostarosta vás zvu
všechny k volbám v tom největším možném počtu a přeji vám,
ať zvolíte zastupitele, kteří mluví stejně před vámi jako za vašimi zády.

povolání

Za Sdružení pro obec
Roman Vojta

poř.

příjmení, jméno,

bydliště

číslo

tituly		

příslušnost		

1

Vojta Roman

50

BEZPP

místostarosta obce

Malá Bukovina

2

Málková Eva Ing.

28

BEZPP

personalistka

Malá Bukovina

3

Pařez Josef

38

BEZPP

stavební mistr

Karlovka

4

Kavková Jiřina

42

BEZPP

účetní

Velká Bukovina

5

Kršková Erika

59

BEZPP

péče o osobu blízkou

Malá Bukovina

6

Jurenka Pavel

42

BEZPP

svářecí specialista

Velká Bukovina

7

Rybínová Martina

32

BEZPP

pedagogický pracovník

Velká Bukovina

8

Trégr Milan

37

BEZPP

OSVČ

Velká Bukovina

9

Svoboda Milan

43

BEZPP

zámečník – svářeč

Malá Bukovina

-9-

Ze života města a obcí

3/2018

Ze života města a obcí

-10-

3/2018

Z kroniky obce Velká Bukovina
V předchozích vydáních Zpravodaje jsem psal výtahy z obecní
kroniky doby nedávné. Dnes si
dovoluji předložit ke čtení něco
staršího. Díky známým badatelům v historii Davidovi Tröschelovi a Romanovi Řezáčovi se ke
mně dostala kopie obecní kroniky Velké Bukoviny – Pamětnice
a její překlad. Dovolím si tedy
dnes předložit některé zápisy
z této historické kroniky.

Na paměť
našim potomkům
Dne 17. října roku 1792 bylo
zaprotokolováno, že vrchní
panský dvůr ve Velké Bukovině
čítá 49 stavebních míst a k tomu
také dům čp.1, který byl dostavěn. Dalších 15 domů se staví.
Panský úřad v Polici upřesnil
dne 20. října pro okolní panství,
že nově postavená obec se bude
jmenovat Karlsthal (Karlovka).
Jméno obce bylo vybráno podle
majitele panství knížete Karla
Augusta von Zweibrücken (zemřel roku 1795).

ka, který má v letních měsících
vody málo. Tedy byl vypracován
a schválen plán na výstavbu tolik potřebného vodovodu.
Měsíce leden a únor roku
1842 byly velice studené, březen
byl poněkud mírnější, počasí
v dubnu bylo podobné. Avšak
již květen se ukazoval coby suchý. Tak zůstalo i v dalších měsících červnu a červenci. Také
v měsíci srpnu bylo velké sucho.
Ve druhé polovině srpna jedné
noci zabouřilo, ale z deště nebylo nic. Panovaly takové hice, že
se již v červnu počala ukazovati
nouze s krmivem pro dobytek,
senoseč byla velice špatná, velké
hice spálily veškerou trávu. Letní plody byly malé, scvrkávaly
se a opadávaly. Hrachové lusky
byly prázdné, pšenice uschla,
klasy byly malé, slámy bylo velice málo a byla nízká, nastala veliká bída, počala být nouze o kr-

mení pro dobytek. Stav dobytka
byl snížen na polovinu. Lidé stále doufali, že se vše zlepší v dalším roce. A tak skončil rok 1842
a nastoupil rok 1843.
V měsíci lednu opět panovala tuhá zima. Únor se ukazoval
jako příznivý pro růst ozimů,
avšak v březnu opět uškodila
velká chladna, krmivo pro dobytek chybělo, nezbylo tedy nic
jiného sedlákům než prodávat
dobytek za nízké ceny. Dobytek
byl krmen pouze zbytky slámy.
Nakupovat seno znamenalo
zaplatit za metrák 8-10 zlatých,
což si nemohl jen tak někdo
dovolit díky nouzi z roku 1842.
Z jara 1843 začaly velice stoupat
ceny obilí o 5 až 6 zlatých a 30
krejcarů. Takovéto roky si nikdo
80-90 let zpátky nepamatoval.
Všichni žili v naději, že úroda bude jistě lepší v tomto roce

1843, avšak tento rok nás opět
potrefil. Co nás k tomu ještě nepotkalo? Dne 4. června o páté
hodině odpolední se zatáhla
obloha a počal nepředstavitelný šturm s krupobitím, které
zasáhlo celou krajinu. Bouře se
přihnala od Teplic přes Děčín,
Markvartice a Českou Kamenici.
Řádila po celých 10 hodin délky
a 4 hodiny šířky. Napáchala nepopsatelné škody. Vše co bylo
na polích, bylo utlučeno. Také
na stodolách a obytných staveních byly napáchány veliké škody. Vše vypadalo jako po zemětřesení.
Velká Bukovina
dne 8. června 1843,
Franz Pelz rychtář
Z překladu Pamětnice
vybral kronikář
obce Jaroslav Pokorný

Roku 1836 byl dán podnět ke
zřízení vodovodu v obci Velká
Bukovina (tehdy Grossbocken),
který bude veden z kvalitního
vodního prameniště, jenž se
nalézá proti poledni, neboť na
severní straně potoka se žádné vodní zdroje nenacházejí
a tudíž zdejší sedláci a polní zahradníci musí užívat k napájení
zvířat vody z obecního poto-

Posuďte sami aneb akce ve Stružnici
v uplynulých letech
Rok 2014
V tomto roce byla zahájena fyzická realizace úpravy koryta
Radečského potoka v intravilánu
obce (projednávání akce mezi
obcí, místními občany a státním
podnikem Povodí Ohře a příprava projektové dokumentace
probíhaly od roku 2009). Celková
investice Povodí Ohře činila cca
5 mil. korun, obec se na investici
státu podílela výstavbou nového
přemostění potoka a související-

mi přeložkami inženýrských sítí –
v r. 2014 částkou 372,5 tis. Kč.
Po přípravě z předchozího roku
se obec věnovala kromě každoročních drobných oprav objektů
také větším opravám na bytovém
domě č. p. 80 ve Stružnici (výměna oken a vchodových dveří 327,7
tis. Kč, komíny 107 tis. Kč).

Rok 2015
Byla dokončena rekonstrukce
Radečského potoka, spoluúčast

Stružnice v tomto roce činila
606,4 tis. Kč.
Obec získala dotaci na nakládání s bioodpadem – nákladní automobil 4 x 4 emisní třídy Euro
6 o celkové max. hmotnosti 7,5
t, dále 6 kontejnerů a výkonný
štěpkovač; celkový náklad 3 mil.
617 tis. Kč, z toho dotace Ministerstva životního prostředí ČR 3
mil. 25 tis. Kč.
Pro lokální opravy živičného povrchu obecních komunikací byla

pořízena patentovaná technologie Topas; platba rozložena do
dvou let, celkem cena 342,7 tis.
Kč (za dva roky tím ušetřila obci
na opravách cca 270 až 300 tis.
Kč).
I přes příslib MŠMT při osobní
návštěvě ministra školství v obci
nebyla Mateřská škola Stružnice
zařazena do programu zvyšování kapacit škol (dostalo se takřka výhradně na školy v obcích
v nejbližším okolí Prahy), proto

-11projekt dostavby MŠ nebyl – zatím - realizován. Protože však
potřeba navýšení kapacity MŠ
byla velmi aktuální včetně blížící
se hrozby povinného vytvoření
kapacity i pro dvouleté děti (požadavek jejich umístění v mateřských školách letos v létě stát se
sobě vlastní bohorovností nečekaně a v tichosti zrušil), obec
odložila realizaci mateřského
centra v části budovy č. p. 69, donedávna sídle obecního úřadu,
ve prospěch rozšíření kapacity
školky. Za běžného provozu tohoto předškolního zařízení byla
rekonstruována kuchyně i sociální zařízení v původní části MŠ,
vybudována nová soc. zařízení
pro děti i personál v prostorách
bývalého OÚ, vše v příkladné
spolupráci – konzultacích - s českolipským pracovištěm Krajské
hygienické stanice. Náklady 730
tis. Kč, hrazeno plně z rozpočtu
obce, kapacita školky navýšena
na dvojnásobek.

Rok 2016
Severočeská vodárenská společnost po opakujících se haváriích vodovodního řadu v této
lokalitě vyhověla žádosti obce
a rekonstruovala řad a všechny přípojky v Chalupnické ulici.
V součinnosti s touto investicí
SVS, aby nebyl opraven povrch
jen nad výkopovou rýhou, obec
dofinancovala částkou 1 mil. 8
tis. Kč položení nového povrchu
místní komunikace v celé délce
a v celé šíři.
Nákladem 819 tis. Kč byl vybudován nový mostek přes Valteřický
potok, dotace Ministerstva pro
místní rozvoj činila 737,2 tis. Kč.
Nákladem 121,4 tisíc korun obec
provedla nové položení vozovky
pod viaduktem u benešovského
zhlaví stružnické železniční stanice. Šlo nejen o vrchní vrstvy,
ale i podklad a odvodnění celého místa.
Obec se zapojila do společného
projektu Dobrovolného svazku obcí Peklo za účelem získání
dotace na pořízení kompostérů
pro občany obce. Povinná spoluúčast obce na projektu činila
136,1 tis. Kč. Dále proběhly opravy domu č. p. 57 (124,3 tis. Kč),
pořízeny energetické štítky bu-
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dov (57 tis. Kč), opraven a rozšířen bezdrátový rozhlas (94,2 tis.
Kč) a další menší akce.

Rok 2017
Na začátku roku byly profinancovány akce realizované v minulém roce: rekonstrukce veřejného osvětlení pod nádražím
(celkem 840,5 tis. Kč) a ve dvou
lokalitách opravené propustky
a místní komunikace (941 tis. Kč,
z toho 847 tis. Kč z MMR; druhá
akce za 926,7 tis. Kč, z toho 834
tis. Kč dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj).
Na základě dobré spolupráce
s obcí Stružnice při a po povodních v roce 2010 společnost Člověk
v tísni 100% zafinancovala částkou 65 tis. Kč studii nakládání se
srážkovými vodami v lokalitě pod
Ortlesem, která komplexně řeší opravdu řeší, nikoli pouze zmírňuje důsledky - problémy v části
Jezvého při přívalových deštích.
Pro nesouhlas vlastníka jednoho
z dotčených pozemků byly další práce prozatím pozastaveny.
Bohužel jde o situaci běžnou
v celé republice, včetně smutného symbolu povodní na Moravě,
obce Troubky.
Hlavní akcí roku 2017 byla výstavba zcela nové lávky přes
Ploučnici uprostřed Stružnice.
První práce na zlepšení stavu lávky měly být zahájeny již
v roce 2010, proběhlo výběrové
řízení, realizaci zastavila v srpnu
povodeň, která, stejně jako další povodeň v roce 2013, stav celé
stavby výrazně zhoršila. Projekt
nové lávky byl podle požadavků
dotčených orgánů, především s.
p. Povodí Ohře, postupně upravován, výsledkem je zavěšená
lávka s 2,5 x větším rozpětím
než nahrazovaná lávka z 30. let
20. století. Po opakovaném prodloužení termínu realizace byla
nakonec lávka v létě 2017 dokončena a otevřena pro veřejnost. Náklad 12 mil 385 tis. Kč.,
z toho dotace MMR nakonec po
jednáních navýšena na 10 mil.
876,4 tis. Kč. Navíc obec uhradila
130,6 tis. Kč za rekonstrukci přilehlých chodníků.
Rok 2018
Obec se rozhodla řešit zateplení

a s tím nutně související nucené větrání školních budov. (Již
v druhé polovině 19. století v Rakousko-Uhersku platil předpis,
jak mají být školní třídy dimenzovány a zajištěna výměna vzduchu. Bohužel v uplynulých letech
se v ČR masivně zateplovalo vč.
takřka hermeticky těsných oken.
V těchto „zmodernizovaných“
třídách už po jedné vyučovací
hodině běžně stoupne koncentrace především CO2 nad hygienický limit se všemi důsledky na
zdraví a výkon žáků i učitelů.)
Pro obě budovy jsou zpracovávány projekty na zateplení a rekuperační větrání. Z nich vzejde
investiční požadavek.
Obec získala dotaci z Integrovaného regionálního operačního
programu (IROP), výsledky již
můžete od poloviny srpna využívat – přechody v Jezvém a ve
Stružnici, kde bohužel nebylo
povoleno signalizační zařízení.
Náklady 1 mil. 676 tis. Kč plus
doplnění signalizačního zařízení
mj. o dálkový přenos dat za 60,2
tisíc korun. Dále obec uhradila
771,4 tis. Kč za kompostéry, částka bude také uhrazena z dotace. Vzhledem k dosud nedefinovatelné částce na připravované
investice – rekuperace, chodníky
– jsou k září financovány pouze
menší akce: podpora domovních
ČOV, výměna oken a dveří v Hasičárně, zafinancování aktivit
fotbalistů na hříšti, oprava vpad-
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lých dešťových vpustí, datový
server pro síť obecního úřadu.
Každoročním příjmem ke zvelebování obce byla v letech 2014
až 2018 částka na VPP (veřejně
prospěšné práce):
2014 … 1.305 546,- Kč,
2015 … 2.185 603,- Kč,
2016 … 2.298 782,- Kč,
2017 … 1.762 024,- Kč,
2018 (předpoklad) … 901 394,- Kč.
Od poskytnuté částky se pochopitelně odvíjí i počet pracovníků
na VPP a samozřejmě i rozsah
jejich práce. Přesto, i při různém
počtu, jsou nepostradatelnými
lidmi pro každodenní údržbu
obce.
V uplynulých letech se obec jako
zřizovatel snažila podle svých
možností poskytovat oběma
školám potřebné prostředky nejen na dofinancování mzdových
a běžných provozních prostředků, ale i středně velké opravy
a obměnu vybavení ZŠ (část
oken, sociální zařízení) i MŠ (výměna kotlů ÚT, modernizace vybavení).
Po splacení dluhu u bankovního ústavu vynuceného finančně
předem nezajištěnou akcí plynofikace obce (úvěr ve výši 5,5 mil.
Kč) v minulém desetiletí je obec
bez dluhů, hospodaří s vyrovnaným rozpočtem.
Za OÚ Stružnice
Jan Mečíř, starosta

31. zastupitelstvo
obce Stružnice
mimo jiné schválilo:
•

podmínky pronájmu uvolněného obecního bytu

•

možnost zapojení dalších nemovitostí (žadatelů) do společného
programu Obce Stružnice a Severočeské vodárenské společnost
a. s. na podporu výstavby domovních ČOV (dříve podané
přihlášky do programu zůstávají v platnosti)

•

podávání žádostí na finanční podporu činnosti nebo akcí

Bližší informace na webu obce

www.obecstruznice.cz

Ze života města a obcí
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Buďme rádi, že máme obecní úřady
Vážení čtenáři ,
dovolte, abych se zmínil o státní
správě v obcích.
Od dávných dob jsou trendy:
centralizace, slučování, inkluze
(st. správa, zdravotnictví, školy)
pod argumentem racionalizace
a úspory peněz.
Nepromyšlená,
neprojednaná
centralizace má pochybné výsledky. V prvním momentě se
zdá, že skutečně dojde k úsporám, sníží se počet pracovníků,
režijní náklady. Následuje centralizace, kde se vše soustředí do
jednoho místa. Centrum přebere
problémy z míst, která byla zrušena. Pak se soustředí hlavně na
centrum a okolní vzdálená místa
jsou opomíjena, problémy a náklady následně rostou.
V 80. letech byly sloučeny obce
do velkých celků, Velká Bukovina
do Benešova nad Ploučnicí a místní státní správa zrušena a nahrazena „Občanským výborem“.
Zastupitelé z obce se pravidelně
scházeli v Benešově, ale místní
správu to nenahradilo. Docháze-

lo k oddálení a prodlužování lhůt
k vyřešení problémů obcí. Sám
mohu potvrdit, byl jsem členem
Občanského výboru.
Obyvatelé obce měli pocit vzdáleného odloučení od centra a neřešení jejich požadavků. Kulturní
a společenské akce se pomalu vytrácely, ale i v té době byli někteří občané i zastupitelé, kteří se
snažili o chod a zvelebení obce.
Začátkem 90. let došlo k moudrému rozhodnutí, navrácení státní správy zpět do obcí a vzniku
Obecních úřadů.
Změny začaly k lepšímu, postupně až do současnosti. A to
viditelně. Postupné zvelebování
obce, řešení problémů doznalo
dobrých výsledků. Zmizela anonymita a počala obnova kulturně
společenských i sportovních akcí
a znovuobjevování tradic. Místní zdravý patriotizmus u občanů
a zastupitelů.
Nemusí být vše dokonalé, některé věci se nemusí líbit všem
občanům, ale nic není ztraceno.

Občané mohou dojít na OÚ sdělit problém, případně navrhnout
řešení lepší. A při dobré vůli
se lze dohodnout nebo udělat
kompromis. Kompromis není
prohra, ale výhra obou stran, že
se dokáží domluvit. V každé obci
se najde mnoho šikovných, pracovitých a vzdělaných obyvatel.
Je to velký skrytý potenciál, který
není plně využit. V tomto smyslu, že mohou dotyční pomoci,
navrhnout nové zájmové spolky,
kulturní vyžití podle nových, dobových měřítek.

zuje již výše zmíněné, že obyvatelé chtějí žít v dobře fungujících,
prosperujících obcích a řešit palčivé problémy.

Obec Velká Bukovina učinila prozíravé rozhodnutí a zajistila dvě
budovy pro budoucí využití. Čas
určí, kdy dojde k rekonstrukci.
Kromě jiného, obec též zajišťuje pracovní příležitosti v rámci
veřejně prospěšných prací. Zde
se už po léta pracovně vystřídali
občané postiženi ztrátou zaměstnání. Já jsem též byl zaměstnán
na VPP.

Toto je můj úhel pohledu v krátkosti, s časovým odstupem. Nechci, aby tento příspěvek byl brán
z mé strany jako servilita, nemám
to zapotřebí. Jen si přeji, aby se
naší obci a všem okolním dařilo
dobře. Poděkovat předchozím
a dnešním obyvatelům, kteří se
podíleli na zlepšování podmínek
a projevit jim za to úctu.

Výborný je společný Regionální
zpravodaj, kde se dočteme zajímavé věci, úspěchy i problémy
jednotlivých obcí. Zde se potvr-

Můj námět zní – kéž by se zastupitelé obcí setkávali neformálně (živě – live) za určitou dobu,
pokaždé v jiné obci a navzájem
si promluvili o úspěšných aktivitách a řešení problémů. Bylo by
to osobní setkání, kde vznikají
kontakty, nápady i vzájemná
výpomoc. Myslím, že by to bylo
obohacující pro všechny.

Smyslem všeho má být pozitivní
bytí, negace je až zbytečně moc.
Miroslav Ivanič st.,
Velká Bukovina

Hřbitovní zeď – II. etapa
V květnu tohoto roku byla
s podporou dotace SZIF dokončena II. etapa opravy hřbitovní
zdi v Malé Bukovině. Dotace
sice značně pomáhají s úhradou
finančně náročnějších akcí a některé by se bez dotace vůbec nemohly uskutečnit, ale paradoxně
obvykle zdržují od možnosti jejich včasného zahájení. Právě čekání na Rozhodnutí o přidělení
dotace posunulo začátek oprav
až na podzimní měsíce. Práce započaly již v roce 2017, avšak s příchodem zimy musely být přerušeny a tím se dokončení opravy
přesunulo na jaro. V této druhé
etapě bylo opraveno celkem 110
m zdi. Druhá polovina zdi u brány, celá zeď směrem k obci a část
zdi jižní, tj. směrem k Velké Bukovině. Za opravu těchto 110 m bylo
fakturováno 815.447,- Kč z čehož
dotace ministerstva zemědělství

ze státního zemědělského intervenčního fondu pokryla 497.717,Kč. Obec ze svého rozpočtu tedy
za akci zaplatila 317.730,- Kč. Ještě před dokončením této etapy,
v prvních měsících roku 2018,
jsme podali žádost o příspěvek

na dokončení oprav. Bohužel
tento dotační titul byl následně
zrušen a nezbývá než čekat, bude-li nahrazen jiným. Přitom obnova západní zdi hřbitova bude
nákladnější o doplnění zcizených
pískovcových hlavic. Všechny

schopné hlavice již byly použity
v předchozích etapách a v závěru
této byly řezány i desky poškozené a sestavovány z půlek, aby
se využil opravdu všechen drahý
materiál.
Roman Vojta

Ze života města a obcí
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Šance pro zámek v Horní Polici
V posledních 3 měsících probíhá
časově velmi náročná příprava
přeshraničního projektu česko-polské spolupráce, v rámci
kterého bych rád docílil podání
žádosti o dotaci a rekonstrukci
části našeho polického zámku.
S přípravou žádosti pomáhá
paní Mgr. Jana Panáčková z LAG
Podralsko, za což ji náleží velké
poděkování. O co vlastně jde?
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
vyhlásilo na konci května výzvu
v programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko. Tato výzva se
týká prioritní osy č. 2, v rámci které poskytuje Evropská unie peníze na rozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů. V praxi
to znamená, že je možné žádat
dotační prostředky na zatraktivnění území za účelem přilákání
turistů. Ti následně vytvoří podmínky pro rozvoj místních služeb

(pohostinství, ubytování, pivovar,
apod.). Celá myšlenka projektu
je zaměřena na obnovu hlavní
budovy zámku + vybudování hrubé stavby severního křídla jako
technologického zázemí pro zámek. Pro dosažení této myšlenky byly vybráni vhodní partneři
v Čechách i v Polsku, kteří mají
podobné památky. Propojením
aktivit v jednotlivých objektech
vznikne společný přeshraniční
produkt, který bude zaměřen na
expozici starých řemesel. Co to
bude znamenat v praxi? Hlavní
budova zámku by měla být zrekonstruována po statické stránce.
Mělo by dojít k výměně stropních
trámů a dřevěné konstrukce zdi
ve 2. patře, a to v nezbytném
rozsahu. Měla by být dokončena
hydroizolace objektu a nejnutnější opravy v interiéru. Následně
dojde k obnovení a restaurování
několika místností v prvním patře

Dům s pečovatelskou
službou v Horní Polici
má nová okna
Konečně se naši nejstarší spoluobčané v DPS v Horní Polici dočkali. V období letních prázdnin se v celém objektu domu s pečovatelskou službou
vyměnila okna. Původní stará, dřevěná okna již nešla vůbec otevírat. Barva
na oknech nedržela a některými okny protékala dešťová voda do místností. Demontáž oken nebyla vůbec jednoduchá. Totiž součástí původních
dřevěných rámů byly i dřevěné kastlíky pro umístění žaluzií a to vyžadovalo po zabudování nových plastových oken náročné zednické začištění. Dalším atypickým okenním výrobkem bylo tak zvaná okna volská oka, které
se vyměnily v podkroví budovy. Tímto bych chtěla poděkovat firmě pana
Moravčíka za jejich odvedenou práci a manželům Pečeným za zajištění
úklidu po stavebních pracích. Naším zájmem v dalším volebním období je
pokračování s výměnou oken na budovách ve vlastnictví Obce Horní Police,
kde nás ještě čeká část výměny v bývalé budově základní školy, restaurace
Na Kovárně, dále na sále osvětové besedy a budově obecního úřadu.
Za OÚ Horní Police Marie Matysová

Poděkování paní redaktorce
Velmi rád bych touto cestou poděkoval jedné trochu skryté osobě, a tou je
Mgr. Kamila Nacházelová, redaktorka tohoto časopisu. Regionální zpravodaj
je velmi populární a využívaný zdroj informací v našich obcích. Jsou měsíce,
kdy je nutné si pospíšit, aby byl vůbec ještě k mání. Z vlastní zkušenosti vím, že
paní redaktorka má mnohdy velmi nelehkou pozici. Ne všem přispěvatelům se
daří dodržovat termíny uzávěrek (něco o tom vím i já) a mnohdy určitě není
ani lehké udržet objektivitu a vyrovnanost jednotlivých čísel. Proto díky moc
za trpělivost a vězte, že tato práce má určitě smysl!
Jiří Blekta

a ke zpřístupnění objektu. V zámku budou instalovány expozice
o starých řemeslech včetně možnosti jejich vyzkoušení. Zůstanou
zachovány výstavní místnosti, dojde ke zřízení infocentra. Nutným
předpokladem je zpřístupnění
budovy nejširší veřejnosti, byť ve
stavu, ve kterém se nyní nachází
(množství zničených interiérů).
Budova bude dýchat, bude se
v ní větrat a částečně i topit. Postupně se bude během dalších
let obnovovat. V letošním roce
také došlo konečně po několika
letech žádání k zařazení našeho
zámku do Programu záchrany
architektonického dědictví. Je
to program, který umožňuje každoroční stálý dotační přísun až
do výše 1,5 mil. Kč s pouhou 10 %
spoluúčastí vlastníka (obce). Za
toto jsem osobně velmi rád, protože se konečně podařilo zajistit
stálé financování oprav zámku.

Navíc jsem v neustálém kontaktu
s vedením památkového odboru Krajského úřadu Libereckého
kraje, kde mají opravy této významné historické budovy velkou
podporu. Cílem obce i kraje je zatraktivnit Horní Polici pro turisty,
kteří do obce přicestují po dokončení oprav poutního areálu kostela Navštívení Panny Marie v roce
2020. Zdá se, že se konečně po letech neúnavné činnosti podařilo
významně posunout snahy o záchranu našeho zámku kupředu.
Našim cílem je nyní oživení zámku, otevření pro potřeby občanů
a zajištění jeho každoročních
oprav a provozu s minimálním,
resp. akceptovatelným, dopadem
na obecní rozpočet tak, abychom
nezastavili jiné investiční aktivity
v obci. Držte nám, prosím, palce,
ať je náš projekt ve velké konkurenci úspěšný.
Jiří Blekta

Ze života města a obcí
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Mé osobní ohlédnutí za uplynulými
čtyřmi roky a vize do budoucna
O napsání tohoto článku jsem se
rozmýšlel již delší dobu. Skutečně
jej však dávám dohromady až nyní,
v těsné blízkosti konce volebního
období, kdy má určitá moje retrospektiva a ohlédnutí zpět největší
smysl. Dle mého názoru se během
minulých 4 let podařilo v Horní Polici udělat spoustu pozitivních věcí,
k ideálnímu stavu to má však přesto, jak nejspíš mnozí cítíte, poměrně
daleko. Ale postupně…
Tento článek je psán čistě z mého
osobního pohledu tak, jak jsem toto
funkční období prožíval. Na jeho
počátku jsem byl zvolen to funkce
neuvolněného místostarosty. Neuvolněný post má svá zvláštní specifika, o kterých by jistě mohlo vyprávět
velké množství mých kolegů na podobných pozicích. Člověku zůstává
jeho standardní zaměstnání a veškeré aktivity spojené s výkonem funkce proto musí vykonávat až po své
řádné pracovní době. Toto přináší
nejen to, že jste často mimo obec
(v práci), ale zároveň to poměrně
dosti ztěžuje i komunikaci s úřady
a někdy i s ostatními lidmi. Ne každý pochopí, proč mu voláte večer či
o víkendu. A tak mnohdy nezbude
nic jiného, než si napracovat několik hodin a objet či obvolat dotyčné
v jejich standardní pracovní době.
Nemalý čas zabere i dojíždění na
státní instituce, neboť si myslím, že
v některých případech je lepší osobní jednání.
Za poslední 4 roky jsem se proto
ve funkci neuvolněného místostarosty soustředil zejm. na aktivity,
které lze vykonávat bez nutného každodenního pobytu v obci (např. příprava vrtu na koupališti, tvorba strategického programu rozvoje obce,
zajištění opakovaného měření hlučnosti kamionové dopravy, na jehož
základě byl omezen provoz v nočních hodinách, apod.). Mezi nejvíce
zastoupené aktivity bych však zařadil nekonečné psaní žádostí o dotace na nejrůznější účely. Jen namátkově vybírám každoroční dotace
na opravy zámku, dotace na nový
přechod u zámku, na rekonstrukci
tělocvičny, na stavbu silnice Na Pískách, na pořízení nového územního

plánu, atd. Kdo se kdy potkal s neskutečnou administrativou spojenou
s těmito činnostmi, dá mi za pravdu,
že je to záležitost velmi náročná nejen na čas, ale mnohdy i na psychickou výdrž. Někdy se dokonce stane,
že žádost nevyjde a několik desítek
hodin příprav je v koši. I tak ale má
podle mě smysl v tomto pokračovat.
Vždyť jen ve výše vyjmenovaných
dotačních akcích přitekl do obce za
poslední 4 roky příjem ve výši cca 4,5
mil. Kč! A pokud se mi podaří s naší
projektovou manažerkou Mgr. Janou Panáčkovou úspěšně dotáhnout
žádost na zámek a projdeme-li hodnocením, rýsuje se vidina dalších cca
20 mil. Kč (viz další článek v tomto
čísle RZ s názvem „Šance pro zámek
v Horní Polici“)
Jsou ale i jiné momenty, na které
rád vzpomínám. Mezi ně bezesporu
patří pořádání různých kulturních
akcí (např. turistický pas, rozsvícení
stromku, setkání seniorů, divadelní
zájezdy…). Je skvělé vidět plně obsazený divadelní autobus či zaplněné
výstavní prostory na zámku našimi
seniory, neboť toto jsou momenty,
ve kterých jako občané jedné obce
společně něco prožíváme a to spojuje lidi dohromady. A v tomto ohledu
máme dle mého názoru v obci ještě
velký deficit. Je to bohužel vidět i na
pořádání kulturních akcí, které díky
ne zcela dobrému ovzduší v naší
obci, v poslední době více než vázlo.
Když jsem v listopadu roku 2014
opětovně vstupoval do obecního
zastupitelstva, byl jsem plný ideálů.
Na prahu nového čtyřletého období
není nic lepšího než cítit důvěru od
občanů v úmyslu pokračovat dále
v proměně obce. Avšak, ve vší vděčnosti za získanou podporu, množství
hlasů nestačí. Důležité je, jak je nastavena atmosféra ve vedení obce,
což se následně velmi promítá do
vztahu mezi obcí a občany. Kdysi
nám jeden stařičký moudrý profesor
na pedagogické fakultě říkal, že atmosféru ve škole neurčují jednotlivý
učitelé, ale ředitel. Jediná osoba.
Myslím, že je na tom hodně pravdy
a že se tato poučka dá zcela přesně
aplikovat i na každou obec. Obec
sice vede zastupitelstvo, avšak to určuje pouze směr v zásadních a klíčo-

vých otázkách. To, jaká je atmosféra
v obci, je dáno v drtivé většině tím,
jací jsou lidé na uvolněných postech,
v našem případě starosta/starostka.
Měl by to být člověk, který svým jednáním lidi v obci spojuje. Motivuje
je k tomu, aby sami ze své vlastní
vůle chtěli v obci žít a pomáhat při
budování kvalitního společného života. Znakem dobře fungující obce
je mj. i množství aktivit, které místní
pořádají, a to s významnou podporou obce. Pro dobrého starostu musí
být jedno, zda akci pořádá Lojzík či
Anežka, i když Lojzík zrovna není
jeho kamarád. Co více? Dobře fungující starosta by měl umět spojovat dva znesvářené tábory, neboť
situací, kdy jsou vedle sebe dva lidé
s různým názorem na danou věc,
je v obci více než dost. Není možné
přidat se k jednomu táboru s cílem
zničit ten druhý (napadá mě jasná
paralela s řešením problematiky přesunu školní družiny). Starosta by měl
v těchto případech umět komunikovat a přimět oba tábory ke společnému řešení, i když jedna strana bude
muset vždy ustoupit o něco více.
Pevně věřím a z osobní zkušenosti
vím, že vykomunikovat lze mnohé,
ale musí k tomu být vůle a chuť.
Vážení spoluobčané, poslední
volební období v naší obci mě mnohému naučilo. Připadám si starší ne
o čtyři roky, ale alespoň o deset.
Poznal jsem více do hloubky mnoho
lidí, mnoho charakterů, které jsem
před tím znal jen povrchně. V několika případech jsem byl mile překvapen a jsem za tuto zkušenost velmi
rád. V mnoha případech jsem však
hluboce zklamán. A to tak, že jsem
se osobně rozmýšlel, zda jít znovu
do voleb. V poslední době jsem na
své konto slyšel tolik nepravd až pomluv, že pořád přemýšlím nad tím,
proč takto dokáže někdo jednat.
V této atmosféře se pracuje jen velmi těžko a ještě obtížněji se všem
těm nepravdivým či záměrně zkresleným informacím brání. Avšak čím
více se blížily volby, tím více mi bylo
líto opustit všechny ty vize na rozvoj
naší obce, která má, myslím, v tomto
ohledu ohromný potenciál. Mnoho
lidí mě navíc přesvědčovalo o nutnosti pokračovat. Po pečlivé rozvaze

a s podporou nemalého množství
přátel jsem se rozhodl neházet pověstnou flintu do žita a ony ideály,
se kterými jsem vstupoval do funkce místostarosty, ještě neopouštět,
i když další pokračování spolupráce
v současném personálním obsazení
ve vedení obce je pro mě naprosto
nemyslitelná. Naštěstí se podařilo
dát dohromady dostatečné množství lidí, kterým věřím a kteří vytvořili
základ 2 kandidátních listin (Za lepší
Polici a Za vstřícnou Polici). V čele
první kandidátky nakonec stojím já,
druhou vede Luboš Paďour. Je to
člověk, který má velký zájem o obec,
ve které žije, o to, jak je obec vnímána nejen zvenčí, ale i z pozice
jejích občanů. Luboše jsem v mnoha situacích poznal jako poctivého,
pracovitého člověka, který se velmi
důsledně připravoval na každé zasedání zastupitelstva obce a s nímž
mám mnoho společných představ
o tom, jak by měla správná obec
fungovat. Mnohdy bylo nutné stát
na zasedání zastupitelstva v opozici, abychom spolu s dalšími zabránili schválení nekoncepčních či pro
obec nebezpečných návrhů (např.
předimenzované příjmy v rozpočtu,
nesprávné znění smluv, apod.). Dle
mého názoru je to dobrý kandidát
na starostu se spoustou manažerských zkušeností ze svého dosavadního pracovního života a jsem nesmírně rád, že tuto výzvu přijal a do
této funkce má chuť a správné odhodlání vstoupit. Spolupráce s ním
by pro mě konečně stála na základu
dobré komunikace, společných vizí
a respektu jeden k druhému. Jedině
tak je možné vytvořit stabilní vedení
obce, které bude nejen obec směřovat kupředu, ale bude též vytvářet
onu kvalitní atmosféru v obci podpořenou důstojnou a ochotnou komunikací s občany.
Vážení spoluobčané, máte-li podobné pocity a názory na současné
dění i budoucnost obce, neváhejte
svůj názor vyslovit v nadcházejících
volbách. Máme velikou motivaci
učinit tuto obec lepší, neboť si to
zaslouží. Moc děkujeme za případnou podporu, bude to pro nás velká
zpětná vazba a závazek.
Jiří Blekta

Ze života města a obcí
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Občané pro obec I.
Vážení občané Horní Police,
ve dnech 5. a 6. října 2018 se konají volby do obecních zastupitelstev, a proto
bychom Vám rádi představili svůj volební program. Chceme pro Vás v následujícím volebním období:
• prokazatelné hospodaření obce a její další rozvoj,
• obecní úřad otevřený občanům,
• aktivní získávání a účelné využívání dotačních prostředků,
• podporu ZŠ a MŠ Horní Police,
• investice do obecního majetku přispívající ke snížení nákladů na energie,
• podporu místních spolků a neziskových organizací.
Ale nejen to! Nejdůležitějším faktorem pro úspěšné fungování obce jako harmonického celku je komunikace občanů nejen se svými volenými zástupci,
ale také vzájemná komunikace mezi občany. Bude proto naší snahou navrátit zašlou slávu budově Osvětové besedy s restaurací Kovárna a vytvořit
pro Vás důstojné a příjemné místo k setkávání. A nejen tam. I park Boženy
Němcové a areál koupaliště volá po obnově a dalším využití, stejně tak jako
kdysi funkční prostranství na náměstíčku ve Stoupně, jež lze účelně využít ke

Kandidáti – OBČANÉ PRO OBEC I.
Marie Matysová Ing. Petra Kalinová Jana Kurjaková
starostka, zkušenosti
s vedením obce

zkušenosti se st. správou, zkušenosti se státní
dotacemi a projekty
správou

Jiří Heran

Mgr. Renata Vítů

zastupitel, zkušenosti zastupitelka, zkušenosti
se samosprávou
se vzděláváním

Jiří Holický

zkušenosti s úspornými opatř. elektro

Jaroslav Kosťun

zkušenosti
v servisování IT

Ing. Jana Försterová

zastupitelka, zkušenosti
s dotacemi a  projekty

Zdeňka Henišová

zkušenosti se státní
správou

kulturním aktivitám. Místo k setkávání generací se nabízí také v lokalitě na
Pískách a je nutné zajistit místo pro volnočasové aktivity v areálu Základní
školy Horní Police.

Do voleb jdeme s Vámi.

Kandidátka sdružení ČISTÁ OBEC
pro volby ve Velké Bukovině
1/ Kucharovič Jaroslav,
44 let, umělecký sklář, 10 let
místostarosta obce, poté 6
let starosta obce
2/ Pokorný Jaroslav,
57 let, prodejce stavebnin,
kronikář obce, 20 let
zastupitel sousední obce
3/ Šťastný Pavel,
42 let, mistr výroby
4/ Hlaváčková Petra,
44 let, ředitelka MŠ
5/ Hlaváček Jiří,
47 let, hasič
6/ Votík Jiří,
26 let, technik
7/ Kopalová Gabriela,
32 let, osobní bankéřka
8/ Blažek Jaroslav,
47 let, OSVČ
9/ Kotouč Miroslav,
36 let, OSVČ

Víme co. Víme proč. Víme
jak! Pomůžete nám?

Naše dlouholeté zkušenosti v komunální politice zapojíme do
dlouhodobé koncepce při práci
s obecním majetkem, s okolní
přírodou, s našimi lidmi. Pokud
uspějeme ve volbách, chce být
náš lídr starostou na plný úvazek
a pokračovat v rozdělané práci.
Jeho cíle pro předchozí volební
období se naplnili kromě jediné-

ho = vybudování multifunkčního
hřiště.
V uplynulém období bylo za pomoci dotací provedeno:
• rekonstrukce mateřské školky,
včetně altánu a oplocení
zahrady
• výstavba dětských hřišť
v Malé i Velké Bukovině
• rekonstrukce veřejného
osvětlení s výměnou svítidel
za úsporné
• oprava zdí hřbitova v Malé
i Velké Bukovině včetně
parkovaní plochy
• oprava obecních komunikací
• zajištění výstražného varovného systému s rozhlasem
• pořízení hasičského
automobilu
• zateplení budovy obecního
úřadu včetně výměny oken
a dveří
• vytápění obecního úřadu
tepelným čerpadlem
• zahájení oprav pro zvýšení
bezpečnosti křižovatky
ve Velké Bukovině
Pro občany máme nejnižší možný
koeficient daně z nemovitostí. Byl
zaveden nový systém sběru komunálních odpadů, čímž došlo k výrazné finanční úspoře v obecním

rozpočtu. Pokračovalo se v rekonstrukci hasičské zbrojnice. Podařilo
se získat do majetku obce strategické budovy – hospoda ve Velké
Bukovině, bývalá hospoda v Malé
Bukovině a fotbalové hřiště včetně kabin a haly. Též byl získán
pozemek na pořádání kulturních
akcí v Malé Bukovině a provedeny
jeho první úpravy. Bylo navázáno
na tradice Masopustu a Kácení
máje a nově zavedeny Vítání občánků, Hurá na prázdniny, Pohádkový les a Adventní neděle u Betléma.

Co chceme? ČISTOU OBEC!

Naší prioritou je především životní
prostředí. Budeme i nadále vylepšovat slušně propracovaný systém
odpadového hospodářství. V dlouhodobém horizontu chceme pomoci občanům dodržovat platný
zákon odkanalizováním obce pomocí čistíren odpadních vod pro
každý dům. Ty může obec občanům dotovat. Je zde i možnost
spojení s nádržemi na užitkovou
vodu pro případ sucha. Podobná
akce právě probíhá ve Volfarticích
a v Novém Oldřichově. Naše obec
něco zvažovala již v roce 2016 po
vyhlášení dotace „Čistota povrchových vod“. Ta se jevila jako naprosto úžasná pro malé obce. Při

důkladném prostudování obsahu
však nastalo několik nesrovnalostí. Vše ztroskotalo na podmínkách
Ministerstva životního prostředí,
kdy mimo jiné příjemce dotace
– obec, měla ručit po dobu 10 let
za to, že jednotliví občané dodrží
přísné podmínky dotace.
Zajistíme výsadbu nových alejí
stromů podél cest a údržbu nádrží
a rybníků. Rádi bychom navázali
na práci otce a syna Milanů Myškových, kteří započali s výsadbou
stromů podél staré cesty z Velké
Bukoviny na Karlovku. Tu se pokusíme obnovit pro pěší.
Jako správní hospodáři budeme
dále zvelebovat společný obecní
majetek. Dům v Malé Bukovině
č.p. 2 (bývalá hospoda) bychom
rádi za pomoci dotací přestavěli na
sociálních byty pro mladé rodiny či
seniory, včetně obnovení rozhledny na střeše. Z budovy hospody ve
Velké Bukovině chceme postupně
vytvořit víceúčelové centrum obce.
To už je ale práce na více volebních
období.
Pojďme se společně ptát, co my
všichni můžeme udělat pro obec,
aby se nám tu společně lépe žilo,
ne jen co musí obec udělat pro nás.

Ze života města a obcí

-16-

3/2018

Naše motto: „Obec je tu pro
občany, a ne občané pro obec“
sdružení číslo 2: Za lepší Polici a sdružení číslo 4: Za vstřícnou Polici
Vážení spoluobčané,
vážíme si všech dobrých věcí, které byly v obci vykonány v posledních 4 letech. Zároveň jsme však
pevně přesvědčeni, že jde spousta
věcí dělat jinak, lépe. Naši obec je
třeba mnohem více rozvíjet, obec
k tomu má veliký potenciál.
Z vlastní zkušenosti víme, že tvář
a dění v obci z většiny ovlivňuje
starosta. Proto chceme naší obci
a všem spoluobčanům nabídnout
jasné a spolehlivé řešení vedoucí
k rychlejšímu rozvoji obce a přátelskému přístupu k Vám všem.

Co naše obec podle
nás potřebuje:
HOSPODAŘENÍ A ROZVOJ
OBCE, OBECNÍ ÚŘAD
• profesionální a efektivní správa

obce, přívětivý a přátelský přístup
k občanům,
• říkáme NE nahodilému a nekoncepčnímu utrácení finančních
prostředků,
• vnímáme potřeby občanů - rozšíříme úřední hodiny (Po a St do
17:00),
• zodpovědná oprava obecního
majetku (silnice, chodníky, …),
využití našich zkušeností s dotacemi,
• lepší prezentace obce - webové
stránky atraktivnější a přehlednější.
KULTURA, SPORT, ŠKOLSTVÍ
A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
• budování prestiže školky a školy,
zlepšení provázanosti obou institucí,
• větší a stabilnější podpora zájmovým spolkům a dobrovolným
aktivitám občanů,

• podpora a pořádání kulturních
akcí (obnovení zájezdů do divadla, setkání seniorů, pohádkového
lesa, mikulášské besídky …),
• otevřená komunikace obce
s občany (využití sálu Beseda, zámku, obecního úřadu…).
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ,
MAJETEK, SLUŽBY OBČANŮM
• úprava veřejných prostranství
s využitím dotačních prostředků
(náměstí, prostor před samoobsluhou, parky, náves ve Stoupně…),
• mnohem efektivnější využití
pracovníků obce,
• obnova obecní hospody Na Kovárně, zámku (pokračování v naší
současné snaze o získání významné dotace z EU na rekonstrukci
s cílem zřízení služeb pro místní
občany),
• nové veřejné osvětlení (moderní

technologie má nižší náklady na
energie a lepší svit),
• maximální využití atraktivnosti
koupaliště (oprava bazénu, čistá
voda, restaurace),
• zřízení sběrného dvoru.
Jiří Blekta
Luboš Paďour
Ing. Jiří Blekta, Ph.D.
		
Přijďte nás 5. a 6. 10. podpořit
k volbám a my Vám dokážeme, že umíme spravovat obec
lépe a efektivněji.

SPOLEČNÝMI SILAMI TO
DOKÁŽEME!

Ze života města a obcí
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Ziegen Berg – Kozí vrch opředený pověstmi
a „Vzteklinový kámen“ Poustevníka na Kozím vrchu
Západním směrem nedaleko Horní
Police, Mariánského poutního místa, se tyčí bájná hora Ziegen Berg,
svými pozemky patřící pod katastr
obce Dolní Police.
Na této bájné hoře Ziegen Bergu
opředené pověstmi o trpaslících
se na jejím vrcholu nacházelo dle
místního nářečí „Die Klauzn“ neboli
poustevna a v té pobýval poustevník. Poustevna podlehla ohni roku
1790. Poustevnu zde nechali zřídit
majitelé panství Sachsen Launen-burgové. Byla to roubená chatrč
a její první poustevník zde pobýval
až do své smrti. Jméno tohoto pozoruhodného muže však není známo. Zda byl bývalým služebníkem
panského domu, jehož sem na stáří
usadila, aby zde sloužil bohu a lidu.
Neb byl snad nemanželským synem
panským, to se již nikdo nedozví. Dle
vyprávění starých lidí, kteří to slýchali od svých prarodičů, bylo možné
poustevníka zastihnout ve zdejších
lesích a lukách při sběru léčivých
bylin, neb jak přátelsky s ním rozmlouvá panstvo. Tento poustevník
sloužil zdejšímu lidu radou, léčením
zvířat i lidí. Ovládal léčení různých

zlomenin kostí jak u lidí, tak i zvířat.
V rohu poustevny bylo dlouhá léta
znát místo polokruhového kamenného topeniště, kde poustevník připravoval své zázračné masti a léčivé
lektvary. Mnozí lidé z něj měli také
respekt, neboť byli pověrčiví a tajně si o něm šuškali „není-li spřažen
s černou magií, nebo že se zabývá
výrobou zlata nebo penězokazectvím. Jedenkrát se odvážili přijít za
ním mladí chlapci, aby se přesvědčili
o jeho praktikách. Ten jim pak řekl,
„že až bude umírat, tak jim ukáže
v lese místo, kde dojdou velkého
vědění – obzvláště o svém kamenu“.
Byl to kámen, kterým poustevník
dokázal vyléčit vzteklinu. Vyprávěla
se taková příhoda – jednou povolali poustevníka k muži, zámeckému
úředníkovi, jenž žil v Dolní Polici.
Úředník byl pokousán vzteklým
psem. Poustevník ránu prohlédl
a pak na ní přiložil jakýsi kámen.
Tento kámen pak vši silou stlačil na
ránu. Kámen se po chvíli zabarvil
úplně do červena a poté sám odpadl. Poustevník poté kámen ponořil
do mísy s čerstvou vodou. Z vody začal stoupat příšerný zápach – to byl

jed, který pocházel z rány. Poslední
uzdravení ze vztekliny se událo roku
1730, kdy onemocněla pokousáním
vzteklým psem dcera Johana Ritsefela – sedláka z Dolní Police. Kámen
byl po dlouhá léta v držení rodiny
Kreibichů ze vsi Rabenstein (Havraní). Krajbichové si tento kámen velmi cenili, hodnotou velkého pokladu. Tento kámen byl velice porézní,
nahnědlé barvy, posetý hraškovitými výčnělky, strukturou připomínal
starý zetlelý jelení paroh. Kreibich
s tímto kamenem dokázal léčit i zmi-

jí uštknutí. Kreibichové nikdy nedali
kámen z ruky, natož pak ke zkoumání. Kámen se ztratil v pohnutých
letech 1945-46.
Druhým známým poustevníkem na
Kozím vrchu byl od roku 1737 fráter
Johann Leners, kterého sem pozvala
Anna Marie Františka Toskánská. Ten
se později přemístil z Kozího vrchu do
Dolní Police, kde byla zřízena poustevna při hřbitovní zdi. Tento poustevník zde zastával úřad kostelníka.
Z povídání pana Řezáče
zaznamenal M. Dražkovič

Ziegen Berg – Kozí vrch opředený pověstmi
a Wüstener Opferstein – „Obětní kámen“
Je nesporné, že naši předchůdci,
předtím, než byli před 1200 lety
křesťanští, obětovali zvířata svým
pohanským bohům. Oběti uděleny
bohům za dobrý rok, za vítězství
nebo za mír a plodnost.
Tyto rituály se konaly v posvátných
místech. Byla to převážně místa atmosférická s velkou přírodní krásou.
Působivá místa dávala pohanům pocit síly o velikosti bohů, které uctívali.
Pro Germány, kteří často žili daleko
od sebe a měli rozptýlené osídlení,
tyto posvátné slavnosti byly rovněž
příležitostí ke komunikativnímu duchu klanu a ke konsolidaci kmene si
užívat. Na úpatí bájné hory Ziegen
Berg (Kozí vrch) uprostřed mělkého
údolí, které zahrnuje zvýšený kruh
kopců a nízkých keřů. Tam je obětní
opferstein, památný pozůstatek náboženského rituálu našich předků.

Okolnosti nálezu se v průběhu času
ztratily, ústně se předávaly z pokolení na další a tak činíme i my. Tento
opferstein zkoumal za svého času
Žandovský vrchní učitel Kar Sienger.
Pohanské pole s opfersteinem se nachází na pravé straně cesty při úpatí
Ziegen Bergu na pozemcích hospodářství Bartsle Adolfa z Nider Politz
(Dolní Police). Tento opferstein používali kdysi pohané. V jeho okolí byly
nalezeny kosti z obětovaných zvířat,
střepy nádob a ozdobné předměty.
Nalezené předměty byly dány do
muzea „Valteřické školy“ (už zanikla). Opferstein je nabit velmi silnou
energií. Pobyt v jeho blízkosti vyvolá
nevolnost. Říkalo se, že tento kámen
ovlivňuje plodnost žen. Energii prý
vyzařuje pouze za slunných dnů.
Vyzařování energie je ovlivňována a podmíněna slunečním svitem.

Kámen se nachází 30 minut chůze
od dolnopolického mostu, při cestě k tzv. Myslivecké boudě. Dnes je

toto políčko porostlé vysokými náletovými stromy.
M. Dražkovič

-18-

Ze života města a obcí

3/2018

Informace ze žandovské radnice
Realizované, dokončené a rozpracované
projekty města Žandova.

v roce 2019 mohl realizovat nový asfaltový povrch včetně zábradlí podél Vrbového potoka ve stejném provedení jako ve spodní části v I. etapě v ul. Potoční.
Oprava hřbitovní zdi v Heřmanicích – Byla dokončena oprava zdi v Heřmanicích
včetně přezdění nosných pilířů pro uchycení hlavní vstupní brány. Brána byla
kompletně zrestaurována a kovářsky opravena a doplněna. Na další období je
naplánována výstavba nové hřbitovní zdi ve Valteřicích včetně oprav zvoničky
se vstupní bránou.
Ulice Osvobození – V rámci dotačního titulu z MMR ze kterého jsme obdrželi
téměř 1 mil Kč, byly veškeré činnosti dokončeny. Do konce roku 2018 provedeme
ještě vodorovné dopravní značení pro vyznačení parkovacích míst.
Podpora TJ Spartaku Žandov – Město Žandov podpořilo v tomto roce TJ Spartak Žandov částkou 220 tis. Kč na celoroční činnost, částkou 226 tis. Kč celou
rekonstrukci střechy na turistické chatě a částkou 192. tis. Kč na rekonstrukci kurtu. Město Žandov podporuje i další spolky jako např. rybáře, včelaře, Divadelní
spolek.
Servisní hala společnosti Hoerbirger a.s. – Již od ledna 2018 jedná vedení Města Žandov z důvodu integrace služeb o nákupu servisní haly a okolního areálu
se zástupci firmy Hoerbirger a.s. Žandov. Společnost se tuto část svého areálu
rozhodla nabídnout k prodeji formou inzerce u realitní kanceláře. Vážný zájem Města Žandova byl zástupcům společnosti potvrzen také v lednu 2018, kdy
proběhla první jednání. Tyto prostory by město využilo pro integraci všech služeb do moderního objektu (stáří objektu 8 let). Dle vize by do objektu byli přestěhováni hasiči, zázemí technických služeb města včetně vybudování nového
sběrného dvora. Prostory by byly nabídnuty také Policii ČR a lékařům. Od února
až doposud byla průběžně vedena další jednání, kde se řešil již detailní způsob
prodeje, platby, termíny a znění kupní smlouvy. S ohledem na skutečnost, že
samotný objekt servisní haly je propojen inženýrskými sítěmi s výrobním areálem
firmy Hoerbirger, kdy v době nabídky k prodeji nebyla tato strategická připojení
vyřešena odděleně a objekt jako takový nebyl způsobilý k předání, ponechalo
současné Zastupitelstvo města Žandova toto významné rozhodnutí na období
po volbách. Toto významné rozhodnutí nákupu areálu servisní haly Městem
Žandov za 21, 1 mil Kč byl zatím z důvodu vyjasnění a právního posouzení všech
podmínek v kupní smlouvě a na doporučení právního zástupce města odročen.
Společnost se rozhoduje objekt opětovně veřejně inzerčně nabídnout. Zde se
ukazuje, jak těžké je plánování a rozhodování o případných budoucích závazcích se čtyřletou vizí v samosprávě.
Realizované projekty
Na konci volebního období nezbývá než bilancovat. Celková získaná nenároková dotace za naše společné 3 volební období pro Město Žandov činí více jak
115 miliónů Kč. Na účtech města je k dnešnímu dni částka ve výši 27 miliónů Kč.
Město Žandov nečerpalo v tomto období žádný úvěr.

Oprava místních komunikací ve vlastnictví města:

Výčet dotovaných projektů (výše dotace): Koruna Žandov (více jak 33 mil.Kč),
Sad Radeč u Horní Police (851 tis. Kč),, Aleje Heřmanice, Valteřice, Radeč (1,3 mil.
Kč), Vodovod Heřmanice (4,75 mil. Kč), Kanalizace v ulicích Mlýnská, Náměstí,
Potoční (2,7 mil. Kč), Opravy komunikací Osvobození, Potoční, Mlýnská, Kostelní,
Náměstí (3,3 mil. Kč), Zateplení ZŠ Žandov (1,6 mil. Kč), Rekonstrukce ZUŠ Žandov
(1,5 mil. Kč ), Modernizace mateřské školy Žandov (40 mil. Kč), Nákup hasičské
techniky (7,21 mil. Kč), Nákup komunální techniky (2,71 mil. Kč), Výstavba sociálních bytů (1,1 mil. Kč), Modernizace veřejného osvětlení (190 tis. Kč), Oprava
památek (kašna, křížky, sochy, kapličky, kostel sv. Bartoloměje 1,9 mil. Kč)

Vodovod Heřmanice – v této místní části je výstavba hlavního vodovodního řadu
včetně tlakové stanice dokončena. Stavba byla zkolaudována. Byly uzavřeny
provozní nájemní smlouvy se SVS a.s. Teplice a Severočeské vodovody a kanalizace Česká Lípa. Vlastníci jednotlivých nemovitostí již začali s výstavbou vodovodních přípojek a jsou postupně k hlavnímu vodovodnímu řadu připojováni. Po
doložení všech potřebných dokladů Městu Žandov jsou jednotlivým vlastníkům
vypláceny schválené příspěvky ve výši 6.000,- Kč na jednu přípojku. Doposud
bylo připojeno na nový řad 18 odběratelů a vyplaceno v celkem 108 000,- Kč.
Plánováno je 68 přípojek. Stavba vodovodního řadu a tlakové stanice byla díky
úspěšně podaným žádostem vedením města dotačně podpořena ze dvou dotačních titulů. Z Ministerstva Zemědělství ve výši 2 995 000 Kč a z Programu vodohospodářských akcí Libereckého kraje ve výši 1 756 000 Kč.
Mateřská škola Žandov – Rekonstrukce a modernizace MŠ Žandov – práce na
modernizaci MŠ Žandov i nadále pokračují. Jsou dokončovány fasády a střešní
krytina na objektu, která je nakonec kompletně na všech pavilonech vyměněna
za novou. Důvodem byl zjištěný havarijní stav původních dřevěných sbíjených
vazníků nad pavilonem „A“. Nová školní kuchyně a jídelna bude kompletně
vybavena novým gastrozařízením. V zahradě MŠ se v říjnu započnou osazovat
nové herní prvky. Nové prostory školky se v závěru projektu dovybaví novým
nábytkem. Na střeše objektu budou osazeny fotovoltaické panely, které částečně pokryjí výrobou elektrické energii potřeby MŠ. Další panely budou zajišťovat
ohřev teplé vody. Ze střechy objektu je využívána také srážková (dešťová voda),
která je v systému nádrží předčištěna a následně využívána ke splachování WC.
Pro vytápění jsou zvoleny ekologické a ekonomické kotle. V pavilonu „C“ (kondenzační kotel) Část pavilonu „B“ a pavilon „A“ tepelná čerpadla. Maximální
možná výše dotace může činit 40,3 mil. Kč. Doposud bylo obdrženo na dotacích
23 mil Kč. Toto přelomové volební období je velmi důležité i z pohledu administrace tohoto projektu. Kde je potřeba vše dokončit a bezchybně zadministrovat,
aby mohla být zbývající část dotace od poskytovatele v roce 2019 doplacena.
Práce na pavilonu „B“ (křídlo do ulice Lužické) – je dostavěno 4 oddělení MŠ
v pavilonu „B“. Zbývá provést dobourání části pavilonu v místě přístavby budoucí tělocvičny. Důležitým úkolem pro další volební období bude vyhledat vhodnou dotaci na dostavbu tělocvičny vyhovujících parametrů pro školní vzdělávání, kterou bude možné využít také pro sportovní aktivity TJ Spartak a občanů
města. Předběžný rozpočet je ve výši 19 mil Kč. Po úplném dokončení projektu
dojde také na stěhování provozu školní kuchyně. Následně bude možné uvolněné opravené prostory v Černé růži nabídnout zájemcům o pronájem. Zadání pro
výběr nájemce Černé Růže připraví nové vedení, záměrem stávajícího vedení je
opětovné otevření restaurace pro veřejnost.

Oprava povrchů Náměstí – dle slibu jsme ihned po vyhlášení vhodného dotačního titulu podali v lednu 2018 žádost o dotaci na MMR na obnovu povrchů náměstí. Mezi tím bylo provedeno VŘ na zhotovitele díla. Nejvýhodnější nabídku
z pěti uchazečů předložila společnost SaM silnice a mosty Děčín s.r.o. ve výši
6 390 933 Kč. Informaci o schválení dotace z MMR ve výši 1 milion korun jsme
obdrželi v červenci 2018. Ihned poté byl s firmou rozběhnut proces na uzavření
Smlouvy o dílo a zahájení prací. Práce byly zahájeny v srpnu. Předpoklad dokončení prací pokud klimatické podmínky dovolí je do konce roku 2018. Předmětem je oprava povrchů poloviny náměstí dle schváleného projektu (prostor
před barem, pekárnou, poštou, pizerií, samoobsluhou, květinkou, a Korunou.
Za způsobené komplikace v dopravě a chodcům se předem omlouváme. Musíme
to opravit. Věříme, že po dokončení bude vše provedeno tak, aby i nespokojení
byli spokojeni.
Ulice Potoční – Po úspěšném podání žádosti máme schválenou dotaci na opravu
povrchů části ulice Potoční. Z důvodu rozpracovaných velkých investičních akcích
(MŠ a náměstí) jsme tuto akci přeplánovali na příští rok. Činnost na přípravě ZD
na výběr zhotovitele by měla být zahájena na přelomu roku 2018/19 tak, aby se

Závěrem si ještě dovolíme vás vybídnout: „Přijďte k volbám“. Měli bychom
si uvědomit, že ne v každém státě má občan možnost volit svobodně a vybrat si tak „svého“ zástupce, který je ochoten nejen slibovat 3 měsíce před
volbami, ale také zároveň vědět, jak chce svých slibů dosáhnout, byl ochoten tvořit, naslouchat a hlavně spolupracovat. Dle našeho názoru dobrá
komunální politika je o spolupráci a šíření pozitivní energie. Přejeme vám
a Městu Žandov šťastnou volbu.
Michal Beň a Zbyněk Polák

Školství
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Stále se máme na co těšit
Další školní rok utekl jako voda
a před námi je opět nový, ve kterém nás čeká spousta známého,
ale i nového. Personální posílení
v novém školním roce je p. Bubeníková – jako školní asistent
a chůva, která bude pomáhat především dětem, ale také p. učitelce. Čeká nás spousta již známých,
zaběhlých akcí jako je vystoupení
na Svatováclavské pouti, na Vítání
občánků, při Rozsvěcení vánočního
stromu, Drakiáda, podzimní a vánoční dílničky, halloweenské spaní
ve školce, vánoční besídka pro rodiče, Masopust, karneval, slavnost-

ní šerpování školáčků, pravidelné
cvičení jógy, divadélko Koloběžka,
ale také akce nové – Vítání jara
s Moranou, Den Země, projektové
dny v MŠ i mimo MŠ, které budou
financované z prostředků Výzvy
OP VVV – ŠABLONY MŠ. V průběhu
roku také připravíme pro děti několik výletů. O zážitky z našich akcí
se s Vámi v průběhu školního roku
podělíme formou článků a fotografií v dalších číslech Zpravodaje, aby
jste věřili, že v naší školce je opravdu stále se na co těšit.
Petra Hlaváčková,
ředitelka MŠ Velká Bukovina

Třída Včeliček je v novém……
Tyto letní prázdniny měla školka v Horní Polici zavřeno šest
týdnů. Během této doby proběhla v celém pravém křídle velká změna. Rozvedla se nová elektroinstalace, montovaly se
nové stropní podhledy s LED osvětlením. Škrábaly se a pestrými barvami malovaly stěny.
Z výsledné změny mají radost děti i zaměstnanci. Za zdar
této rekonstrukce je ale třeba poděkovat OÚ Horní Police,
která na nás pamatovala ve svém rozpočtu, rodičům a zaměstnancům školy. O výsledku úpravy ve třídě Včeliček se
můžete sami přesvědčit na říjnovém tvoření s paní „Muchomůrkou“, na které jste všichni srdečně zváni.
Za kolektiv MŠ Horní Police
Stanislava Holovská

Hrátky
s vodou
Již od druhého zářijového týdne
jezdí děti ze školky v Horní Polici
na plavání do bazénu v České Lípě.
Tento podzim je čeká 10 lekcí a na
jaře dalších 10 lekcí.
Děti si osvojí základy plavání
a mnohé z nich se naučí plavat bez
pomůcek.
Nejdůležitější je však radost z vodních radovánek, zbavování se strachu z vody a posilování sebedůvěry
z vlastních schopností.
Za kolektiv MŠ Horní Police
Bc. Pavla Hlavničková
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Jak to chodí u Medvídků
Medvídci jsou třída nejmladších dětí v MŠ Žandov. Navštěvují ji
děti ve věku od 2 do 3 let. A jak jsme zvládli naše první školkové
dny? Myslím, že když pomineme počáteční ostýchavost a maličké
obavy, jaké to vlastně bude, tak zcela na výbornou. Celé dny zpíváme, tancujeme, malujeme, vyprávíme si, maličko se učíme a využíváme krásného počasí na hry venku. Třídu Medvídků navštěvují
samé šikulky, a my jim přejeme, aby se jim u nás líbilo po celou
dobu jejich školkové docházky.
Eva Svobodová

Den v ZOO Děčín
Na začátku školního roku 2018/2019 se třída Koťat spolu s třídou
Soviček, vypravila na školní výlet do ZOO v Děčíně. Děti využily
tento den nejen k oddechu od již známých prostor mateřské školy
a jejich pravidel, ale i k rozšíření svých znalostí týkajících se zvířat.
Obdivovali krásu živočišné říše, ale i samotné zoologické zahrady,
která rok od roku jen vzkvétá. Den strávený v ZOO děti trochu
zmohl, ale stál za to. Překonali nejel vysoký a strmý kopec k zoologické zahradě, ale snažili se pochytit krátké informace o každém
zvířecím obyvateli ZOO. Na závěr hezkého dopoledne byl prostor
si i pohrát na dětském hřišti plném herních prvků a pochutnat si
na sladké svačince od maminky. Věříme, že se zakrátko do místní
ZOO opět vrátíme, a když ne spolu tak určitě s rodiči.
Bc. Ludmila Barvínková

Kroužek Zdravá výživa
Je všeobecně známo, že vychovat žáky k odpovědnosti za své zdraví
a současně je naučit respektovat zdraví druhých, je důležité a proto
bychom se chtěli ještě více zabývat zdravým životním stylem, seznámit
žáky s tím, jak pečovat o své zdraví, a to nejen to fyzické, ale také to
duševní. Na jedné věci se shodneme všichni – Je dobré být zdravý. Proto
na naší škole proběhly projektové dny, které se tohoto tématu týkaly.
Žáci se zúčastnili vzdělávacího programu Zdravá 5, unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní školy, který je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Žáci se také
v jednom květnovém dopoledni přesunuli ze školních lavic do školní
jídelny, kde si pomocí ochutnávkového koše připravili obložené talíře
s chuťovkami a chlebíčky. A protože se nám tyto projektové dny velmi
líbili, tak jsme se rozhodli, že v letošním roce se v nabídce kroužků pro
žáky objeví Zdravá výživa, kroužek zaměřený na propagaci zdravého
životního stylu. Kromě prezentací a diskusí na téma zdravá výživa, pohyb, odpočinek, spánek, ale také čistota a čistá mysl, se žáci naučí vybírat si zdravé a kvalitní potraviny, ze kterých si společně připraví zdravé
a vyvážené svačinky.
Lenka Bendová, asistent pedagoga
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Jak u nás probíhá
environmentální výchova?
Environmentální výchova a vzdělávání probíhá ve všech ročnících a třídách v rámci jednotlivých předmětů a při akcích školy
i jednotlivých tříd.
Hlavní složkou našeho ekologického snažení je zapojení do Recyklohraní – aneb ukliďme svět – školního recyklačního programu
pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit
znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim
zpětný odběr baterií a drobných elektrozařízení. Baterie a elektro ale není jediné, co mají možnost žáci do školy přivést, také
odebíráme starý papír připravovaný pro recyklaci nebo kaštany,
které poté předáme místním myslivcům, ty jimi v zimě přilepší lesní zvěři. Během roku se uskutečňují školní projekty, výlety
a pobyty částečně či plně zaměřené na přírodu, životní prostředí,
třídění a recyklaci. S místními myslivci také úzce spolupracujeme
při víkendových akcích, při kterých žáci tráví čas v lese, kde zkouší
nejrůznější dovednosti a poznávají přírodu kolem sebe. Díky nim
jsme mimo jiné minulý rok navštívili i nedalekou oboru Vřísek,
kde měli žáci možnost nakrmit mláďata koz bezoárových.

Jaké jsou cíle pro letošní rok?
Přibude nám nový celoroční projekt Naše vlastní zvířecí encyklopedie, na které se budou podílet všichni žáci naší školy. Stane se
naším seznamem zvířat, kvůli kterým stojí za to chránit naší planetu, třídit odpad a recyklovat. Žáci busou zjišťovat informace o zvířatech žijících ve volné přírodě a informace společně zpracovávat
a sepisovat do bloku listů. Do nového školního roku si dáváme za
cíl pokračovat v odběru surovin pro recyklaci, ve kterém se nám
minulý rok velmi dařilo. A také se chceme dál plně věnovat našim
školním projektům a akcím. Doufáme, že se nám školní rok 2019
povede alespoň jako ten minulý.
Kateřina Rosáková, asistent pedagoga
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Piráti z MŠ Stružnice obsadili Máchovo jezero
Přípravy na letošní školku v přírodě započaly velmi časně. S přicházejícím jarem naše děti totiž
prožívaly tzv. „období pirátské“.
To znamená období, ve kterém
se veškerý zájem dětí točí kolem
lodí, moří, žraloků, pokladů, pirátů a námořníků. Není teda divu,
že ústředním námětem školky
v přírodě byli právě „PIRÁTI“.
Spoustu básní, písní a choreografie tanců na toto téma jsme
již dávno zvládali na jedničku.
Ale právě teď nastala ta možnost
proměnit se v nefalšované piráty!
K tomu nám pomohly pirátské
šátky, vlastnoručně vyrobená trička a pirátská jména. A že některá, dětmi vymyšlená, jména naháněla hrůzu! Tak například Tmavá
lebka, Vypíchnutý voko, Krvavé
eso, Děravá truhla, Vyražený zub.
Měli jsme však mezi sebou i piráty
s poetičtějšími jmény, jako třeba
Zlatý kompas, Stříbrné kormidlo,
Růžová kosatka, Zlomené srdce,
Mořský poník, Kapitán Jack. Na
pirátské putování jsme se vydali

nejprve vlakem, pak chvilku po
svých a v poledne jsme dorazili
do hotelu. Paní kuchařky nás uvítaly dobrým obědem. Po krátkém
odpočinku jsme vyrazili na první
průzkumnou výpravu, která začala plaveckým výcvikem pirátského potěru. Protože jsme si až
z Karibiku objednali pěkné slunečné počasí, koupání a slunění
na březích Máchova jezera jsme
si mohli do sytosti užít. Z písečné
pláže jsme piráty nemohli odtrh-

nout. Pod rukama jim vznikaly
úžasné stavby z písku, hrady, přehrady, cesty, tunely, jezírka. Dokonce jsme využili i bazén u hotelu, kde jsme se také koupali, hráli
si, potápěli se pro poklady a jako
na Ibize jsme si v něm krásně zatančili. Tanec je pro piráty vůbec
velké hobby! Na terase při pirátské diskotéce dokázaly naše děti
roztančit personál i ostatní hosty
hotelu. Ve středu jsme vypluli na
jezero velkým výletním parní-

kem. Ještě jsme hledali poklady,
poznávali přírodu, hráli si v lese
se šiškami, kamínky a klacíky,
psali dopisy pro maminky, jezdili
na kolotoči, na ohýnku opékali
buřtíky, zpívali a hodně se smáli.
Využili jsme každou minutu. Na
nudu a slzičky nezbyl čas ani prostor. Zkrátka jsme si pobyt v přírodě náležitě užili! Avšak v pátek
ráno se na oblohu přihnaly velké
šedivé mraky a velmi se ochladilo.
Ale nám to nevadilo, vždyť i piráti zažívají mořské bouře. Nasadili
jsme si barevné pláštěnky a vyrazili na úplně poslední výpravu do
Zooparku. Pak už nezbývalo nic
jiného než se s úžasnou školkou
v přírodě rozloučit. Takže honem
na vlak! Ve Stružnici na nádraží
nás čekají maminky, tatínkové!
A my už jsme se nemohli dočkat,
až jim doma budeme ukazovat
nalezené poklady, pochlubíme
se získanými diplomy a začneme
vyprávět naše společně prožitá
pirátská dobrodružství.
Bc. Roxana Janovská

Novinky ze ZUŠky
Po prázdninách, které utekly
jako voda, jsme v naší škole opět
přivítali naše žáky současné, ale
i ty nové, kteří projevili zájem
a chuť studovat některý z našich
oborů. Stejně jako v minulosti vyučujeme hudební, taneční
a výtvarný obor. Pro velký zájem o zpěv jsme do naší nabídky
zařadili nové studijní zaměření
Sborový zpěv. Máme radost, že
zájem o vzdělávání v naší škole

stále roste a snažíme se, abychom žákům i učitelům vytvořili
krásné a inspirující prostředí. Proto jsme ani o prázdninách nezaháleli! Dlouho jsme snili o tom,
aby si naši malí klavíristé mohli
své umění vychutnat na krásném
nástroji a sen se splnil. Podařilo
se nám zakoupit klavírní křídlo
zn. Petrof, které jsme se souhlasem zřizovatele školy, města Žandov, umístili do sálu KD Koruna.

Posluchači našich koncertů si tak
budou moci vychutnat krásný
klavírní zvuk a věříme, že to bude
hezký zážitek i pro naše žáky klavírního oddělení, kteří budou mít
spoustu příležitostí předvést své
klavírní umění. Křest nového klavíru je připraven na pátek 19. října v 18:00 hodin, ve svém recitálu
se představí klavíristka a učitelka
hry na klavír Mgr. Radka Burdová. Již dnes všechny srdečně zve-

me na tuto výjimečnou a radostnou událost.
Vytvořením učebny bicích nástrojů se nám podařilo vyřešit několik problémů, vznikla další třída,
kterou jsme již z kapacitních důvodů nutně potřebovali a to díky
zvyšujícímu se počtu žáků v naší
škole. Speciální odhlučnění učebny zajištuje zvukový komfort nejen bubeníkům, ale všem, kteří
vyučují v okolních třídách. Kromě
bicích nástrojů se v učebně vyučuje i hra na kytaru a elektrickou
kytaru.
Již dnes, na začátku školního
roku, pro vás připravujeme celou
řadu koncertů a budeme se těšit
na vaši návštěvu, váš zájem a potlesk.
Přejeme všem školákům, učitelům a rodičům úspěšný školní rok
a těm z naší ZUŠky radostné chvíle v uměleckém tvoření.
Vaše ZUŠ Žandov
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Nový školní rok v naší malé škole v Jezvém
Letošní školní rok začal u nás
již o prázdninách. Pro žáky jsme
připravili malé překvapení v tělocvičně. Přibyla tam konstrukce na šplh a v školní družině je
čekal nový koberec v herně. Na
rodiče čekalo také překvapení
v podobě elektronických žákovských knížek.
S velkou pomocí Obecního
úřadu ve Stružnice bylo upraveno okolí školy. Pozemek byl
vyčištěn od náletů, byla opravena část omítky u vchodu.
Malíři natřeli vstupní dveře.
A před školou byl vybudován
bezpečný přechod pro chodce.
První den jsme všichni přivítali nové prvňáčky, předali jim
kufříky od Libereckého kraje,
svačinové boxy od projektu
mléko do škol a od školy dostali sadu pomůcek. Do oběda jsme se již učili a po obědě

jsme si vyzkoušeli hračky v družině. Od úterý jsme se učili podle rozvrhu, protože chceme
zameškat co nejméně.
V průběhu roku nás čeká
spousta akcí – dopravní hřiště,
plavání, víkendovka a škola
v přírodě, akce s myslivci. Z nových to jsou např. planetárium,
spolupráce se školou v Novém
Oldřichově a vystoupení pro
seniory v České Kamenici. Projektové dny budou zaměřené
na environmentální výchovu,
prevenci patologických jevů,
zdravou výživu a na rozvoj
matematických a čtenářských
dovedností. Od LAG Podralsko
se budeme snažit získat více finančních prostředků na různé
akce, abychom ušetřili rozpočet školy.
Veřejnosti se opět představíme už v prosinci na rozsvícení
vánočního stromu spojeném

s jarmarkem. Chceme pozvat
širokou veřejnost na divadelní
představení a taneční vystoupení. Nezapomeneme ani na
charitativní akce – Tříkrálová
sbírka, prodej kytiček na podporu rakoviny a kola pro Afriku. Ani sport nezanedbáme. Už
jsme přihlášení na republikový
turnaj ve florbalu. Od sponzo-

rů jsme získali dresy a brankářskou výstroj, tak to vyzkoušíme. I přes spoustu akcí, které
pro nás učitelky připravují, se
nezapomeneme učit a řádně
se připravovat na výuku. Třetí
třídu čekají v závěru školního
roku celostátní testy SCIO.
Mgr. Lenka Kolstrunková,
ředitelka

Preventivní program na naší škole
Také v letošním školním roce
jsme ve škole uskutečnili v rámci prevence mnoho projektů.
Jednalo se o aktivity, které
rozvíjí pozitivní přístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků a podporující zdravý
životní styl. V květnovém dopoledni se žáci ze školních lavic
přesunuli do školní jídelny, kde
si vyzkoušeli udělat zdravou
svačinku. Na stolech se objevily
obložené talíře s chuťovkami
a chlebíčky. Žáci si také vyrobili
z pečiva, pomazánek, zeleniny
a párátek různá auta, lodičky
a zvířátka. Naše škola se také

zapojila do preventivního programu „Veselé zoubky“, kterou připravila společnost DM
drogerie markt s.r.o. Preventivní hodina proběhla ve škole
zábavnou formou: pohádka
„Jak se dostat Hurvínkovi na
zoubek“, což byl program pro
interaktivní tabuli. Prevenci
rizikového chování žáků, týkající se především šikany a zneužívání drog, je na naší škole
věnována velká pozornost.
Tato témata se prolínají řadou
předmětů – naukové předměty
(Prvouka, Přírodověda). V rámci školního roku jsou pro žáky

připravené projektové dny,
kde se těmto tématům věnujeme. V tomto roce jsme pro
žáky připravili např.: projekto-

vý den s hasiči, zdravý způsob
života, první pomoc, šikana ve
škole.
Nikola Petříková, učitelka
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Když se školní rok chýlí ke konci,
aneb malá vzpomínka na loňský školní rok
V měsíci červnu začíná studijní úsilí žáků značně ochabovat. Na vině je krásné počasí,
které láká ke hrám venku,
a také únava z dlouhého školního roku. Ještě než si žáci
naší školy převzali vysvědčení
a rozutekli se na prázdniny, čekala je spousta akcí, aby konec
školního roku měli co nejpříjemnější.
V sobotu 16. června žáci
svým vystoupením zahájili
Stružnické slavnosti, kde předvedli své pěvecké, instrumentální i taneční dovednosti.
Hned v pondělí 18. června
odjeli na školu v přírodě do
Srbské Kamenice. Tam na žáky
čekala celá řada výletů. Navštívili Dolský mlýn s nedalekou
Hubertovou studánkou, jejíž
voda má prý blahodárné účinky, takže se dosyta občerstvili.
Nadchl je výlet do Mýdlárny Rubens, která se nachází v krásné
vesničce Růžová. Zde byl pro
děti připraven workshop, během kterého si mýdlo ozdobily
a krásně zabalené mohly odnést domů. Zdejší naučná stezka pak děti zavedla do lesního
divadla, muzea zemědělce či
kavárničky v přírodě. V pátek
hurá domů.
A teď už nám zbývá poslední školní týden, během kterého jsme stihli opravdu mnoho.

Například jsme si udělali výlet
do České Lípy na ZŠ, MŠ a PŠ
Moskevskou. Jako každý rok
zde učitelé společně s žáky připravili krásnou prodejní výstavu. Nejprve jsme s žáky shlédli
výrobky, které byly vystavené
ve třídách. Potom žáci dostali rozchod na zahradě, kde si
mohli vyrobit např. zápichy do
květináčů, případně nakoupit
dárečky pro příbuzné a kamarády. Také zde byla možnost
ochutnat výborné lívance či
opéct si buřta.
Také jsme se věnovali sportu.
Počasí se vydařilo, vykouklo sluníčko, proto jsme neváhali, vyběhli jsme na hřiště a uspořádali atletický čtyřboj. Své atletické
dovednosti žáci ukázali v běhu
na 60 metrů, skoku z místa,
v hodu kriketovým míčkem
a v běhu na dlouhou trať.
Ve středu 27. 6. se školní
tělocvična proměnila v jeviště
i hlediště zároveň. Konala se tu
totiž školní akademie. Samotnému představení předcházela
několikatýdenní příprava. Po
zahájení a upozornění, že telefony lze zcela výjimečně používat na focení a natáčení, se
na scéně objevili moderátoři –
Marek a Anička. Žáci předvedli
tance, hru na flétnu, divadlo
a i písně. Nutno podotknout,
že tuto akci si zorganizovali
žáci 5. třídy sami.

V pátek 29. června nastal
dlouho očekávaný den. Slavnostní předávání vysvědčení
se konalo na Obecním úřadu

ve Stružnici, kde za zřizovatele školy popřála žákům krásné
prázdniny paní místostarostka
Anita Bělová. Ale nejen veselý
byl tento den. Došlo i na smutné loučení se šesti žáky páté
třídy, kteří po prázdninách nastoupí do školy v České Lípě.
Jsme přesvědčeni, že si na nás
určitě vzpomenou. Za velmi
dobrý prospěch po celou dobu
docházky do naší školy si odnesli tablety. Přejeme jim mnoho úspěchů a rádi je uvidíme.
A teď už přišla chvíle, kdy
paní učitelky dětem popřály krásné prázdniny, rodičům
poděkovaly za celoroční spolupráci a všichni společně zakřičeli: HOLA, HOLA, KONČÍ
ŠKOLA!
Mgr. Lucie Plačková,
vychovatelka
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Nový školní rok v ZŠ a MŠ Žandov
První školní den je pokaždé
pro každého z nás kouzelným
ba přímo magickým. Natěšeni
na nový začátek pociťujeme
chvění v celém těle už v přípravném týdnu.

Novou pracovní sílu získala
i školní jídelna, jejíž osazenstvo se už těší na přestěhování do nově zrekonstruovaných
prostor budovy mateřské školy
v Lužické ulici.

Nejinak tomu bylo i letos.
Do našeho kolektivu učitelek
jak v mateřské tak základní
škole jsme přijali nové posily,
a to nejen na pozici učitelek,
ale i asistentek pedagoga. Dětí
s poruchami učení a chování
přibývá a je jim třeba věnovat
zvýšenou péči. Ne pro všechny
je však vhodné dojíždění do
speciální školy, a tak jsou žáci
integrováni do běžných tříd.
V naší škole nyní pracují 4 asistentky pedagoga, v jedné ze
tříd hned dvě najednou. Co
to obnáší? Především spoustu trpělivosti, tolerance všech
zúčastněných – třídní učitelky, asistentek, dětí i rodičů.
V neposlední řadě jsou tu také
zvýšené nároky na financování
platů.

Z projektu EU financujeme
i v letošním školním roce neúplný úvazek chůvy v MŠ, která
se stará společně s paní učitelkou o nejmladší děti. V závislosti na počtu nově přijatých dětí k začátku září a dětí
již do školky docházejících,
může školka zaměstnat pouze
5 učitelek, a tak je každá další
pomocná ruka vítána. Z projektu EU hradíme i školní asistentku, jejímž úkolem je vytipovat děti ohrožené školním
neúspěchem, navázání úzké
spolupráce s rodinou a pomoc při vzájemné komunikaci
a řešení problémů. V současné
době pracuje v našem společném zařízení 30 zaměstnanců,
i když někteří jen na částečný
úvazek.

Kromě několika tradičních
akcí proběhnuvších během
září, jako byl výlet dětí z MŠ
do ZOO v Děčíně nebo Běh
Žandovem žáků ZŠ a předškoláků, chystáme také novinky,
jakou bude Den otevřených
dveří, který proběhne v obou
zařízeních současně a těšit se
na něj můžete v prvních jarních
týdnech. Jak bude probíhat,
nechám ještě v utajení, ale byli
bychom rádi, kdyby se do něj
zapojilo co nejvíce dětí, rodičů
i hostů.
Další novinkou je změna termínů Přípravek pro předškoláky. V minulých letech probíhalo těchto deset setkání jednou
měsíčně. Rodiče přivedli děti
do školy, kde byl pro ně připravený program a společně
s nimi mohli plnit zadané úkoly
a pomáhat dětem v adaptaci na nové prostředí. Od letošního školního roku máme
Přípravku plánovanou na posledních deset týdnů školního

roku, tedy až na dobu po zápisu k povinné školní docházce,
který se koná v dubnu. Potřeba pořádat Přípravku vzešla
kdysi z neutěšené spolupráce
mezi učitelkami základní a mateřské školy, kdy děti nebyly
dobře připravené na vstup do
školy. Dnes je situace jiná. Velmi dobré vztahy mezi zaměstnanci, posílené každoročním
teambuildingem či společným
večerem, vnesly do naší práce
otevřenější komunikaci, lepší spolupráci, vzájemnou úctu
a respekt. A to nejen mezi
pedagogy, ale i provozními
zaměstnanci. Jsme jeden tým,
který má společný cíl. Vzdělávání a výchovu vašich dětí.
Mgr. Kamila Nacházelová
ředitelka školy

Foto:
Své prvňáčky přivítala paní učitelka Mgr. Renata Vítů vlastnoručně upečeným dortem.

Usnesení
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Usnesení z 25. jednání Zastupitelstva
města Žandova, které se konalo dne
18.6. 2018 od 18. hodin v zasedací
místnosti Městského úřadu v Žandově.
Zastupitelstvo města projednalo a
1. Schvaluje
a) Návrhovou komisi, ověřovatele
zápisu a návrh programu jednání.
b) Závěrečný účet města Žandov
k 31. 12. 2017.
c) Účetní závěrku včetně výsledku
hospodaření města Žandov za

účetní období roku 2017 sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
Čerpání rozpočtu města za
1.–3./2018.
Rozpočtové opatření č.3/2018.
Smlouvu s firmou SaM a.s., Děčín
na akci Oprava povrchu komunikace – Stavební úpravy na Náměstí – III. Etapa-část „A“, Žandov
a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Finanční dar na podporu Linky
bezpečí ve výši 3 tis. Kč.
Finanční dar taneční skupině Tutti
Frutti z.s. ve výši 10 tis. Kč.

i) Stanovuje počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018
– 2022 na 15 členů.
j) Převod finančních prostředků ZUŠ
Žandov z Rezervního fondu do Investičního fondu ve výši 160.000,Kč na nákup klavíru.
k) Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na
Rekonstrukci a modernizaci MŠ
Žandov.
l) Provizorní opravu střechy kostela
sv. Bartoloměje ve výši 80.000,Kč.
m) Smlouvu s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových

o bezúplatném převodu pozemku
p.č. 54/6 o výměře 22 m2 v k.ú. Velká Javorská.
n) inanční dotaci SK Spartak Žandov
z.s. ve výši 31.393,- Kč na opravu
střechy turistické chaty (vícenáklady).
o) Finanční dar ZO Českého svazu
včelařů Žandov, z.s. ve výši 8.000,Kč.

arch. Janem Gašpárkem na zpracování projektové dokumentace
na zámek k územnímu rozhodnutí dle předložené nabídky ve výši
717 000 Kč v předloženém znění
(usnesení č. 37/68/2018).
ZO schválilo výměnu oken v č.p. 6
(knihovna, třída v prvním patře)
dle předložené nabídky firmy SAMAT ve výši 88 115 Kč (usnesení č.
37/69/2018).
ZO schválilo rozpočtové opatření
č. 4/2018 ve výši 2.020.461,88 Kč
na straně příjmů, 2.691.563,60 Kč
na straně výdajů se zapojením
finančních prostředků z let minulých ve výši 671.101,72 Kč (usnesení
č. 37/70/2018).
ZO schválilo zřízení věcného břemene ve prospěch Libereckého
kraje k části pozemku p.č. 436,
p.č 452 dle předloženého geometrického plánu č. 717-227/2017
v rámci stavby ,,Stavební úpravy
II/262 Horní Police – havárie zdi“
dle schváleného ceníku (usnesení
č. 37/71/2018).
ZO schválilo dodatek č. 1 ke

smlouvě č. 318017 na vzniklé více
práce v rámci stavby ,,Bezpečný
přístup žáků k základní škole Horní Police“ ve výši 191.860,90 Kč
v předloženém znění (usnesení č.
37/72/2018).
• ZO schválilo nabídku k poskytnutí úvěru od Komerční banky,
a.s. ve výši 2 000 000 Kč na financování akce ,,Bezpečný přístup
žáků k základní škole Horní Police“ s konečnou splatností ke dni
31.11.2019 s úrokovou sazbou 1M
PRIBOR + pevná odchylka 0,59%
v předloženém znění (usnesení č.
37/73/2018).
• ZO schválilo záměr směny pozemků p.č. 1089/21, p.č. 1092/11, p.č.
1097 o celkové výměře 17.292 m2
– za pozemky p.č. 513/3, p.č. 513/4,
p.č. 519 o celkové výměře 4.091 m2
(dle územního plánu Horní Police
jsou tyto pozemky určeny k výstavbě RD) (usnesení č. 37/74/2018).

• Lesní hospodářství – o těžbě
v rámci škody po kůrovci, o zajištění přístupu na pozemky do lesního porostu, o vzniklých nesrovnalostech s označením budoucího
přístupu, o nutnosti zajistit kontrolu těžby,
• Rekonstrukce MK pč. 138/1 – byla
získána dotace z LK ve výši 300tisíc
Kč, je zpracovaná PD k SP, nutno
připravit výběrové řízení na stavební práce,
• Na Pískách – dodatek č. 1 je sepsán
do 31. 10. 2018 na dodělání asfaltových povrchů, ZO doporučuje
prodloužit dodatek do 31.10.2019,
• Přesunutí sirény – nutno zajistit
provoz na objektu zámku, jednání s památkáři ohledně obnovení
sirény na objektu zámku,
• Umělý trávník – ZO byla předložena žádost k možnosti financování
výstavby hřiště s umělou trávou
na pozemcích obce u fotbalového
areálu,

s doplněním bodu 4) ve znění
„Smlouva o dílo – elektroinstalace v MŠ – I. etapa“. (usnesení č.
38/76/2018)
• ZO schválilo smlouvu na provedení odklízecích prací v budově
zámku s firmou pana Tamchyny
v předloženém znění. (usnesení č.
38/77/2018)
• ZO schválilo nákup stavebního
materiálu (energokanálů) od firmy Michal Vávra D-STAV za cenu
77.373,50 Kč s DPH. (usnesení č.
38/78/2018)

• ZO schválilo dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2017
s firmou SaM, a.s. Česká Lípa týkající se prodloužení termínu stavebních prací do října 2019. (usnesení
č. 38/79/2018)
• ZO odložilo schválení úvěrové
smlouvy s Komerční bankou na
financování akce ,,Bezpečný přístup žáků k základní škole Horní
Police“.
• ZO schválilo smlouvu o dílo s firmou Radek Jor EMaR Elektro na
1. etapu výměny elektroinstalace

ZO bylo informováno:
• o schůzce mezi SVS, a.s., Městem
Žandov a Obcí Horní Police týkající se příspěvku na tlakové kanalizační vedení z Horní Police do
Žandova.

Žádost o příspěvek, č. 5) Smlouva
o právu provést stavbu (usnesení
č. 39/82/2018).
• ZO schválilo úvěrovou smlouvu
od Komerční banky, a.s. ve výši
2 000 000 Kč na financování akce
,,Bezpečný přístup žáků k základní škole Horní Police“ s konečnou
splatností ke dni 30.11.2019 s úrokovou sazbou 1M PRIBOR + pevná
odchylka 0,59 % v předloženém
znění a zároveň ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy (usnese-

ní č. 39/83/2018).
• ZO schválilo směnu pozemků p.č.
1089/21, p.č. 1092/11, p.č. 1097 za
pozemky p.č. 513/3, p.č. 513/4, p.č.
519 a zároveň ZO pověřuje starostku k podpisu předložené směnné
smlouvy (usnesení č. 39/84/2018).
• ZO schválilo dar ve výši 10 000
Kč pro pana Radka Dolečka na
pořádání akce k příležitosti založení značky Achilles (usnesení č.
39/85/2018).
• ZO schválilo rozpočtové opatření

č. 5/2018 ve výši 0 Kč na straně příjmů, 330 000 Kč na straně výdajů
se zapojením finančních prostředků z let minulých ve výši 330 000
Kč (usnesení č. 39/86/2018).
• ZO schválilo smlouvu o právu provést stavbu č. UCL/4157/13/SPS-472/
ÚE/18/Ko v předloženém znění
a zároveň ZO pověřuje starostku
k podpisu smlouvy (usnesení č.
39/87/2018).
Marie Matysová,
starostka

d)
e)
f)

g)
h)

Horní Police

Na svém 37. zasedání ZO Horní Police konaného dne 01. srpna 2018
od 18:00 hodin na Obecním úřadě
v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
37/64/2018).
• ZO schválilo program pro 37. zasedání ZO v předloženém znění
s doplněním bodu 8) Záměr směny
pozemků (usnesení č. 37/65/2018).
• ZO schválilo pronájem části pozemku p.č. 3 dle předloženého
schématu na dobu určitou do
30. 4. 2020 za 10 Kč/m2/ročně pro
Římskokatolickou farnost – arciděkanství Horní Police (usnesení č.
37/66/2018).
• ZO schválilo dar ve výši 35 000
Kč pro TJ SOKOL na financování oslav 70. výročí fotbalového
klubu v Horní Polici (usnesení č.
37/67/2018).
• ZO schválilo smlouvu o dílo s Ing.

Horní Police

Na svém 38. zasedání Zastupitelstvo
obce Horní Police (dále jen ZO) konaném dne 14. srpna 2018 od 18:00
hodin na Obecním úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
38/75/2018).
• ZO schválilo program pro 38. zasedání ZO v předloženém znění

Horní Police

Na svém 39. zasedání ZO Horní Police konaného dne 30. srpna 2018
od 18:00 hodin na Obecním úřadě
v Horní Polici v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
• ZO schválilo ověřovatele zápisu,
návrhovou komisi a zapisovatele
v předloženém znění (usnesení č.
39/81/2018).
• ZO schválilo program pro 39. zasedání ZO s doplněním o bod č. 4)

3/2018

•

•

•

•

Informace:
• MŠ – o rekonstrukci elektroinstalace a opravě stropů,

2. Bere na vědomí
a) Zprávu z jednání rady města
Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Marie Matysová,
starostka

v budově MŠ ve výši 297.479 Kč
v předloženém znění. (usnesení č.
38/80/2018)

Marie Matysová,
starostka

Usnesení
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Usnesení 30. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 27.
června 2018. Přítomní zastupitelé:
Anita Bělová, Zdenek Blažek, Jiří
Kopp, Robert Kotek (od 18:38 hod),
Ing. Jan Mečíř, Pavel Ryšavý, Alena
Skrčená, Vítězslav Soukup. Nepřítomní zastupitelé: Robert Kotek (do
18:38 hod), Mgr. Anna Levová.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 30. zasedání konaném dne
27. června 2018 od 18:00 hodin
v souladu s ustanoveními zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje program 30. zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2018-301)
2. Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 29.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2018-30-2)
3. Bere na vědomí informaci předsedů výborů kontrolního, pro sport
a kulturu o činnosti těchto výborů a připravovaných akcích. (číslo
usnesení 2018-30-3)
4. Schvaluje záměr prodeje částí
pozemků p. č. 729/6 a 742/1 v k.
ú. Stružnice, pozemky budou zaměřeny žadatelem. (číslo usnesení
2018-30-4)
5. Schvaluje prodej pozemku p. č. 75
v k. ú. Jezvé o výměře 1733 m² paní
Mgr. Janě Šmehlíkové, Česká Lípa,
za cenu 389 925 Kč. (číslo usnesení
2018-30-5)
6. Schvaluje záměr pronájmu pozemku p. č. 729/7 v k. ú. Stružnice.
(číslo usnesení 2018-30-6)
7. Schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 250/1 v k. ú. Jezvé o výměře
496 m² dle zaměření za částku
1 488 Kč ročně panu Romanu

Sklenkovi, trvale bytem Liberecká 37, Česká Lípa. (číslo usnesení
2018-30-7)
8. Schvaluje prodej stavby bez č. p. /
č. e. na pozemku p. č. 55 v k. ú.
Stružnice za cenu 88 125 Kč panu
Jindřichu Šaldovi, Stružnice 162.
(číslo usnesení 2018-30-8)
9. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-4015876/VB01 mezi Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a. s., v zastoupení LAMAL, s. r. o., Pertoltice
pod Ralskem. (číslo usn. 2018-30-9)
10. Schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IV-12-4016687/001 mezi
Obcí Stružnice a ČEZ Distribuce, a.
s., v zastoupení RYDVAL-ELEKTRO
s. r. o., Lomnice nad Popelkou.
(číslo usnesení 2018-30-10)
11. Konstatuje ověření ve smyslu ust.
§ 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, že
Návrh Změny č. 1 Územního plánu
Stružnice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, se Zásadami územního rozvoje Libereckého kraje 2011 nebo výsledkem
řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Libereckého
kraje, rozhodlo v souladu s ust. §
172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, o námitkách tak, jak je
uvedeno v odůvodnění opatření
obecné povahy a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona v sou-ladu
s ust. §§ 171 až 174 správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů,
ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č.
500/2006 Sb., o územně analytic-

kých podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti,
formou opatření obecné povahy
Změnu č. 1 Územního plánu Stružnice. (číslo usnesení 2018-30-11)
12. Souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
smlouvě o změně č. 1 ÚP Stružnice
a s navýšením částky za dílo. (číslo
usnesení 2018-30-12)
13. Schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2018. Příjmy ve výši 378 354 Kč,
výdaje ve výši 378 354 Kč. (číslo
usnesení 2018-30-13)
14. Schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2018 o nočním klidu.
(číslo usnesení 2018-30-14)
15. Vyhlašuje 2. kolo programu pro
poskytování dotací z rozpočtu
obce Stružnice „Podpora řešení
likvidace splaškových vod v obytných domech nepodnikatelských
subjektů v obci Stružnice“ dle
předloženého návrhu. (číslo usnesení 2018-30-15)
16. Schvaluje účetní závěrku Obce
Stružnice za rok 2017 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 dle
předložených dokladů (Fin 2-12,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 2018-30-16)
17. Schvaluje účetní závěrku Základní
školy Stružnice, příspěvkové organizace, za rok 2017 sestavenou
k rozvahovému dni 31. 12. 2017 dle
předložených dokladů (Příloha,
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 2018-30-17)
18. Schvaluje účetní závěrku Mateřské školy Stružnice, příspěvkové
organizace, za rok 2017 sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2017 dle předložených dokladů
(Příloha, Rozvaha, Výkaz zisků
a ztrát). (číslo usnesení 2018-30-18)
19. Bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření

Obce Stružnice za rok 2017. (číslo
usnesení 2018-30-19)
20. Schvaluje Závěrečný účet obce za
rok 2017 bez výhrad. (číslo usnesení 2018-30-20)
21. Bere na vědomí přípravu a průběh
akcí v obci. (číslo usnesení 2018-30-21)
22. Schvaluje úhradu částky ve výši
22 408 Kč z rezervního fondu MŠ
Stružnice. (číslo usnesení 2018-30-22)
23. Schvaluje opravy v MŠ Stružnice
během letních prázdnin. (číslo
usnesení 2018-30-23)
24. Schvaluje Dohodu o poskytnutí finanční náhrady za užívání
honebních pozemků mezi Obcí
Stružnice a Honebním společenstvem Kozly. (číslo usnesení 201830-24)
25. Schvaluje oslovení Města Česká
Lípa k uzavření smlouvy o odchytu toulavých psů na katastru obce.
(číslo usnesení 2018-30-25)
26. Bere na vědomí informaci o zpracování pasportu rozvodů vody
v místní části Bořetín a souhlasí
s prodloužením termínu pro zpracování do 31. 12. 2018. (číslo usnesení 2018-30-26)
27. Bere na vědomí informaci odborného lesního hospodáře. (číslo
usnesení 2018-30-27)
28. Bere na vědomí výsledek konkurzu na místo ředitele/ky ZŠ
Stružnice a jmenování Mgr. Lenky
Kolstrunkové do funkce ředitelky
ZŠ Stružnice, příspěvková organizace, od 1. 8. 2018 na dobu 6 let.
(číslo usnesení 2018-30-28)
29. Bere na vědomí zveřejnění výzvy
na zaslání nabídek na obsazení
místa administrativní a spisové
pracovnice. (číslo usnesení 201830-29)

zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2018-31-2)
Souhlasí se zařazením žádosti
pana Fletchera o poskytnutí individuální dotace na vydání knížky
do návrhu rozpočtu pro rok 2019.
(číslo usnesení 2018-31-3)
Bere na vědomí informaci místostarostky o plnění usnesení 30.
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 2018-31-4)
Bere na vědomí informaci předsedů výborů finančního, pro sport
a kulturu a pro dopravu a bezpečnost o činnosti těchto výborů
a připravovaných akcích. (číslo
usnesení 2018-31-5)
Schvaluje pronájem pozemku p.
č. 729/7 v k. ú. Stružnice o výměře 883 m² za částku 88 Kč ročně
panu Danielovi Mihokovi, trvale
bytem Stružnice 183, Stružnice.

(číslo usnesení 2018-31-6)
7. Schvaluje Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést
stavbu č. IP-12-4008603 mezi Obcí
Stružnice a ČEZ Distribuce, a.s.,
v zastoupení Chládek & Tintěra,
a.s., Litoměřice. (číslo usnesení
2018-31-7)
8. Bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 6/2018. Příjmy ve výši
328 869,60 Kč, výdaje ve výši
328 869,60 Kč. (číslo usnesení
2018-31-8)
9. Schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2018. Příjmy ve výši 2 059 767,92
Kč, výdaje ve výši 1 627 136,11 Kč
a financování ve výši 432 631,81 Kč.
(číslo usnesení 2018-31-9)
10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 12/2018 o poskytnutí
dotace z dotačního programu

Obce Stružnice č. II „Podpora řešení likvidace splaškových vod
v obytných domech nepodnikatelských subjektů v obci Stružnice“
ve výši 35 000 Kč s panem Vladimírem Zemanem a paní Květou
Zemanovou, oba bytem Stružnice 192, Stružnice. (číslo usnesení
2018-31-10)
11. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 13/2018 o poskytnutí
dotace z dotačního programu
Obce Stružnice č. II „Podpora řešení likvidace splaškových vod
v obytných domech nepodnikatelských subjektů v obci Stružnice“
ve výši 35 000 Kč s paní Martou
Šafaříkovou, bytem Stružnice 195,
Stružnice. (číslo usnesení 2018-3111)
12. Schvaluje uzavření veřejnoprávní
smlouvy č. 14/2018 o poskytnutí

Stružnice

Usnesení 31. zasedání zastupitelstva
obce Stružnice konaného dne 6. září
2018. Přítomní zastupitelé: Anita Bělová, Zdenek Blažek, Jiří Kopp, Robert Kotek, Mgr. Anna Levová, Ing.
Jan Mečíř, Alena Skrčená, Vítězslav
Soukup. Nepřítomní zastupitelé: Pavel Ryšavý.
Zastupitelstvo obce Stružnice na
svém 31. zasedání konaném dne 6.
září 2018 od 18:00 hodin v souladu
s ustanoveními zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. Schvaluje zařazení žádosti pana
Fletchera na začátek jednání zastupitelstva. (číslo usnesení 201831-1)
2. Schvaluje upravený program 31.

3/2018

3.

4.

5.

6.

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta
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dotace z dotačního programu
Obce Stružnice č. II „Podpora řešení likvidace splaškových vod
v obytných domech nepodnikatelských subjektů v obci Stružnice“
ve výši 35 000 Kč s paní Jindřiškou
Jelenovou, bytem Jižní 2361, Česká
Lípa. (číslo usnesení 2018-31-12)
13. Vyhlašuje příjem nových žádostí k podpoře domovních ČOV
v termínu od 1. 10. do 10. 12. 2018
a schvaluje podmínky pro proplacení nákladů. (číslo usnesení 201831-13)
14. Schvaluje výjimku z počtu žáku ve

školním roce 2018/2019 v ZŠ Stružnice a zavazuje se uhradit zvýšené
výdaje na vzdělávací činnost školy.
(číslo usnesení 2018-31-14)
15. Schvaluje navýšení počtu dětí zapsaných ve třídě MŠ Stružnice na
25 pro školní rok 2018/2019. (číslo
usnesení 2018-31-15)
16. Schvaluje čerpání financí z rezervního fondu MŠ Stružnice ve výši
79 217 Kč. (číslo usnesení 2018-3116)
17. Schvaluje vyřazení majetku z evidence MŠ Stružnice dle předloženého seznamu. (číslo usnesení

2018-31-17)
18. Bere na vědomí pracovní návrh
rozpočtu na rok 2019. (číslo usnesení 2018-31-18)
19. Schvaluje záměr a kritéria pronájmu obecního bytu ve 2. NP ve
Stružnici č. p. 80. Na žádosti podané před termínem zveřejnění
záměru nebude brán zřetel. (číslo
usnesení 2018-31-19)
20. Bere na vědomí realizaci a přípravu akcí v obci. (číslo usnesení
2018-31-20)
21. Schvaluje kritéria pro podávání
žádostí o finanční podporu akcí

nebo činností pro rok 2019. (číslo
usnesení 2018-31-21)
22. Schvaluje předložení návrhů na
odměny členům výborů a komisí nejpozději do 21. 9. 2018. (číslo
usnesení 2018-31-22)
23. Schvaluje termín posledního zasedání zastupitelstva ve volebním
období 2014-2018. (číslo usnesení
2018-31-23)

Velká Bukovina

• Usnesení č. 4-6/18 ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 5/2018.
• Usnesení č. 5-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje Darovací smlouvu
mezi smluvními stranami Sauer
Žandov, a.s. a Mateřská škola
Velká Bukovina o poskytnutí věcného daru – zhotovení oplocení
z boční strany MŠ Velká Bukovina
v ceně 42.364,60 Kč.
• Usnesení č. 6-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku
obce Velká Bukovina za rok 2017
sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
• Usnesení č. 7-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje účetní závěrku
příspěvkové organizace Mateřská
škola Velká Bukovina za rok 2017

sestavenou ke dni 31. 12. 2017.
• Usnesení č. 8-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č. 2702/3
a p.p.č. 2705/2, obě ostatní plocha
– ostatní komunikace, k.ú. Velká
Bukovina jednomu zájemci dle
přiložených žádostí.
• Usnesení č. 9-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č.
st.142/1, zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště, k.ú. Velká Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 10-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej p.p.č.
873/11, zahrada, k.ú. Malá Bukovina zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 11-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje pronájem p.p.č.

61, zahrada, k.ú. Velká Bukovina
zájemci dle přiložené žádosti.
• Usnesení č. 12-6/18: ZO Velká Bukovina deleguje na jednání valné
hromady Honebního společenstva
Velká Bukovina starostu obce J.
Kucharoviče a pověřuje ho vyjednáváním veškerých práv souvisejících s členstvím v Honebním společenstvu.
• Usnesení č. 13-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu místních komunikací s firmou PV-Sloup spol.
s r.o. a pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.

jednání.
• Usnesení č. 3-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje dodatek č. 3 Zřizovací listiny Mateřské školy Velká
Bukovina, okres Děčín, kterým
se mění název na Mateřská škola
Velká Bukovina, příspěvková organizace.
• Usnesení č. 4-7/18: Zastupitelstvo
obce Velká Bukovina schvaluje
a) podání žádosti o dotaci ve výši 85
% na akci „Předcházení vzniku
odpadů ve Velké Bukovině“ do
výzvy č. 103 Operačního programu
Životní prostředí, včetně finanční

spoluúčasti žadatele
b) uzavření příkazní smlouvy s Novoborským dotačním centrem z.s. na
zajištění kompletní administrace
žádosti o dotaci na akci „Předcházení vzniku odpadů ve Velké
Bukovině“
• Usnesení č. 5-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje odepsání nevymahatelných položek ve výši 44.079,–
Kč.
• Usnesení č. 6-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 6/2018.
• Usnesení č. 7-7/18: ZO schvaluje

přijetí finančního daru pro MŠ
Velká Bukovina od firmy Sauer
Žandov, a.s. ve výši 5.000,– Kč.
• Usnesení č. 8-7/18: ZO schvaluje
záměr pronájmu určených prostor objektu Velká Bukovina č.p.
13 za následujících podmínek: minimální nájemné 700,– Kč/měsíc,
uzavření nájemní smlouvy min. na
1 rok, zachování provozu pohostinství po celou dobu nájmu.

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

vina schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 7/2018.

• Usnesení č. 1-8/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu
jednání o body: Prezentace firmy

Daruma spol. s r.o., Dotazy p. Půlpána, Rozpočtová změna č. 7/2018
• Usnesení č. 2-8/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 3-8/18: ZO Velká Buko-

• Usnesení č. 1-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu
jednání o bod: Rozpočtová změna
č. 8/2018
• Usnesení č. 2-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program
jednání.
• Usnesení č. 3-9/18: ZO Velká Buko-

vina schvaluje přijetí rozpočtové
změny č. 8/2018.
• Usnesení č. 4-9/18: ZO Velká Bukovina schvaluje prodej části p.p.č.
2679/1,ostatní plocha – ostatní
komunikace, k.ú. Velká Bukovina
o výměře cca 230m2 (výměra bude
upřesněna dle geometrického

plánu pro oddělení části pozemku) zájemci dle přiložené žádosti.

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 6/18
konaného dne 4. 6. 2018 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).
• Usnesení č. 1-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu
jednání o body: Účetní závěrka
obce a Účetní závěrka MŠ.
• Usnesení č. 2-6/18: ZO schvaluje
navržený program jednání.
• Usnesení č. 3-6/18: ZO Velká Bukovina schvaluje Směrnici č. 1/2018
o zpracování osobních údajů
a postupech jejich zabezpečení.

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 7/18
konaného dne 2. 7. 2018 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).
• Usnesení č. 1-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje rozšíření programu
jednání o bod: Rozpočtová změna
č. 6/2018
• Usnesení č. 2-7/18: ZO Velká Bukovina schvaluje navržený program

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 8/18
konaného dne 6. 8. 2018 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona

Velká Bukovina

Výpis usnesení Zastupitelstva obce
Velká Bukovina ze zasedání č. 9/18
konaného dne 3. 9. 2018 od 18.00
hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu (zápis byl upraven dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů).

Anita Bělová, místostarostka
Ing. Jan Mečíř, starosta

Jaroslav Kucharovič,
starosta

Jaroslav Kucharovič,
starosta

Jaroslav Kucharovič,
starosta

Jaroslav Kucharovič,
starosta

Usnesení
Sport

-28-

3/2018

Oslavy 70. výročí fotbalu v Horní Polici
Psal se rok 1948 a v Horní Polici byl založen fotbalový klub
pod závodním klubem firmy
Achilles s heslem „Sport klub
Achilles jest ustanoven jako
klub tovární, sloužící v prvé
řadě k rekreaci zaměstnanců
tamtéž pracujících“. V následujících dvou letech byly vystavěny fotbalové kabiny, upraveno
hřiště, nakoupeny dresy, odehrány přátelské i mistrovské
zápasy a dojednalo se o spojení se Sokolem.
A proto dne 25. 8. 2018 TJ
SOKOL Horní Police slavila výročí 70 let fotbalu v Horní Polici. Na fotbalovém hřišti bylo
pro bývalé hráče, funkcionáře
a fanklub HáPéček připraveno
několik překvapení. U vstupu
obdrželi tričko s logem klubu
HP a mohli navštívit VIP stan
s občerstvením. Po mistrovském zápase, který zahajovali p. Jenšovský s p. Jetmarem
slavnostním výkopem, si všichni mohli zasoutěžit. Do brány

se postavil bývalý brankář Josef Lhotka a po odpalu penalty
každý dostal pamětní medaili
a tužku s logem fotbalového
klubu.

Ani ostatní návštěvníci akce
nepřišli zkrátka. Na hřišti se
promítalo, zezačátku fotografie z let 1948–2000, poté fotografie z let 2001–2018 a také

byli pomítnuty dva snímky, přátelský zápas fotbalistů HP s hokejisty pražské Sparty (zčásti
i z Nagana) a srandamač fotbalistů proti vlastním manželkám
a přítelkyním. Hrála živá hudba, občerstvení bylo výborné
a bylo ho vážně hodně, počasí
nám přálo. Dle mnoha pozitivních ohlasů během akce i po ní
se oslavy zřejmě vydařili a my
jsme za to rádi.
Naše poděkování patří sponzorům, díky jejichž finančním
darům byly pořízeny upomínkové předměty, ale také manželkám fotbalistů za přípravu
opravdu honosného rautu. Děkujeme také všem, kteří na akci
přišli a udělali ji takovou, jaká
byla a byla úžasná.

Za deset let
nashledanou!
Za TJ SOKOL
Horní Police
Petra Kalinová
Informační list Městského úřadu Žandov, Obecního úřadu Horní Police, Obecního úřadu Velká Bukovina a Obecního úřadu Stružnice
Ročník 15, číslo 2, vychází 1× za tři měsíce pod evid. č. MK ČR E 12076 • Toto číslo vyšlo v září 2018 • Uzávěrka příštího čísla
je 19. listopadu 2018. Vydavatel: Město Žandov, Náměstí 82, 471 07 Žandov • Kontakt: Mgr. Kamila Nacházelová, tel.: 603 809 654,
Mgr. Miloslav Vítů, tel.: 775 158 433, e-mail: regionalni.zpravodaj@quick.cz • Cena celostránkové plošné inzerce: 1.600 Kč
Tisk: Dominik Štefko TISK • REKLAMA • PROPAGACE (tel.: 774 491 717, stefkodominik@seznam.cz)

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

