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Z Egypta přes Anglii dorazil i na Ploučnici kdysi 

posvátný plák faraonů husice nilská (foto Jan Mečíř)

V  Horní  Polici  proběhla  kon-
cem roku 2020 anketa, ve které 
se mohli  všichni obyvatelé naší 
obce vyjádřit k aktuálnímu dění 
v  Horní  Polici  a  k  plánovaným 
aktivitám  v  horizontu  příštích 
několika  let. Tato anketa bude 
zastupitelstvu obce sloužit jako 
podklad  při  zpracovávání  tzv. 
Programu rozvoje obce. Strate-
gického dokumentu, bez které-
ho se již téměř žádná obec neo-
bejde a který obsahuje všechny 
zamýšlené  investiční  aktivity 
včetně  orientačního  časového 
plánu  jejich  realizace. A  jak  to 
dopadlo  v  Horní  Polici?  V  obci 
bylo  rozdáno  celkem  548  an-
ketních lístků. Zpět se do stano-
veného  termínu  vrátily  celkem 
183 lístky, tj. 33,4 % = 1/3 oslove-

ných občanů,  což není  rozhod-
ně málo. Všem za vyjádření moc 
děkujeme,  díky  takové  účasti 
můžeme jistě brát výsledky jako 
zavazující. A nyní bychom chtě-
li  stručně  vybrat  nejdůležitější 
závěry,  a  to  v  těchto  několika 
málo bodech:
•  celkem 87 % občanů uvedlo, 
že se jim v obci žije velmi dobře 
anebo spíše dobře,
•  nejlépe jsou v obci hodno-
cena tato pozitiva: blízkost 
přírody, klidný život, historický 
význam obce a dobrá dopravní 
obslužnost,
•  naopak nejvíce vadí následu-
jící: nezájem lidí o obec, špatné 
vztahy mezi lidmi, nedostateč-
ný kulturní a společenský život 
(do jisté míry ovlivněno pande-

mií) a nedostatek pracovních 
příležitostí,
•  ze služeb nejvíce chybí hos-
poda (restaurace), dále kavárna 
či cukrárna, zájmové kroužky 
pro děti a další dětské hřiště,
•  z páté otázky vyplynulo, že 
jsou občané spokojeni s bydle-
ním, školstvím, dopravní obsluž-
ností, životním prostředím, péčí 
obce o veřejná prostranství, roz-
vojem obce a s informovaností 
o dění v obci, neutrálně občané 
hodnotí nabídku volnočasových 
aktivit, kulturní a společenský 
život, podmínky pro podniká-
ní. Vysloveně negativně nebyla 
hodnocena žádná z kategorií.
•  celých 55 % občanů nabídlo 
pomoc při zajišťování nejrůz-
nějších aktivit v obci,

•  další otázka se týkala toho, 
v čem je největší potenciál roz-
voje cestovního ruchu v obci. 
Nejvíce občanů ho vidí v his-
torických památkách obce 
a v koupališti. 

Dále  jsme  se  občanů  ptali,  do  
jakých  aktivit  by  investovali 
přednostně  finanční  prostřed-
ky. Zde uvádíme seznam od nej-
lépe  hodnocené  aktivity  po  tu 
nejhůře hodnocenou:
1.  oprava bazénu koupaliště 
(částečně se pokusíme již v le-
tošním roce opravou dna v měl-
čině),
2.  rekonstrukce místních ko-
munikací (i zde budeme v letoš-
ním roce pokračovat),
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3.  zřízení sběrného dvoru (za-
čínáme jednat se svozovou fir-
mou),
4.  zprovoznění restaurace Na 
Kovárně (máme již zpracovány 
rozpočty na 2 místnosti bývalé-
ho lokálu, vše bude záležet na 
zvážení priorit zastupitelstvem. 
Dále jednáme o možnosti pro-
vozování kavárny či cukrárny 
v centru obce),
5.  rekonstrukce zámku za úče-
lem zřízení služeb pro občany 
(postupně probíhá z programu 

Jak jsme vás již informovali v mi-
nulých  číslech  RZ,  získala  naše 
obec  významnou  dotaci  (cca  
3.5 mil. Kč) ze Státního zeměděl-
ského intervenčního fondu (SZIF) 
na  rekonstrukci  kulturního  sálu 
Beseda.  Tento  fond  je  jedním 
z těch složitějších na administraci. 
Proto  jen  samotná  příprava  rea-
lizace  zabrala  více  než  půl  roku 
(poptávková  a  výběrová  řízení, 
dokládání  nejrůznějších  doku-
mentů,  oprava  či  doplnění  ně-
kterých  údajů  v  žádosti,  apod.). 
Celá akce je rozdělena do 14 díl-
čích zakázek. V tuto chvíli máme 
vysoutěžené  ty  nejdůležitější  – 
stavební  úpravy,  elektroinstalaci, 
okna a dveře. Zastupitelstvo obce 
již  schválilo  smlouvy  se  všemi  ví-
těznými  firmami,  a  proto  bylo 
možné zahájit práce. K datu uzá-
věrky tohoto čísla RZ (28. 2.) došlo 
k demontáži stropů hlavního sálu 

Dne 5. října proběhlo v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem 
vyhlášení výsledků ocenění Knihovník Ústeckého kraje 2020. Mezi no-
minovanými byla také naše knihovnice paní Irena Čerychová, která zde 
získala zvláštní ocenění za dlouholetou a obětavou činnost v knihovně.                                                  
Paní Čerychová vede naši knihovnu svědomitě a vzorně již 16 let a toto 
ocenění si plně zaslouží. I my se tímto připojujeme ke gratulaci a přeje-
me jí mnoho dalších čtenářů a čtenářům přejeme, aby v naší knihovně 
vždy našli tu správnou knihu.

Jaroslav Kucharovič, starosta obce

PZAD Ministerstva kultury, bu-
deme se snažit sehnat další do-
tační prostředky),
6.  výstavba obecní kanalizace 
(částečně bude firma SVS a.s. 
realizovat – zatím jen výměnou 
potrubí v místech, kde již kana-
lizace je),
7.  investice do areálu koupališ-
tě – nové hřiště, vodní atrakce, 
apod. (v letošním roce se poku-
síme v závislosti na množství fi-
nančních prostředků – po opra-
vě dna mělčiny), 
8.  multifunkční sportovní hři-
ště v areálu ZŠ na kopci (bude 

probíhat projektová příprava, 
o dotaci bychom měli žádat 
koncem roku 2021),
9.  opravy památek (podobné 
jako v bodě 5),
10. investice do bytového fondu 
(v letošním roce se chystáme 
opravit 2 prázdné obecní byty 
s předpokládaným celkovým 
nákladem cca 800 tis. Kč),
11.  zkvalitnění veřejného pro-
stranství (rádi bychom v letošním 
roce lépe organizovali parkování 
aut zejm. v době letních prázd-
nin. Jedná se zejm. o návštěvníky 
koupaliště a poutního areálu).

Podrobné  výsledky ankety  zve-
řejníme na webových stránkách 
obce (www.hornipolice.cz). Tato  
anketa je pro vedení obce velmi 
důležitá, neboť poskytuje zpět-
nou  vazbu  od  občanů  a  dává 
podnět  k  tomu,  kam  je  třeba 
v následujících letech upírat po-
zornost a soustředit tok finanč-
ních prostředků. 

Ještě  jednou  moc  děkujeme 
všem, kteří se ankety zúčastnili, 
velmi si Vaší spolupráce vážíme!

Luboš Paďour a Jiří Blekta

a  k  odkrytí  nosných  konstrukcí 
stropu.  Zjistilo  se,  že  jsou  v  hor-
ším  stavu,  než  se  předpokládalo 
a že bude nutná lokální výsprava 
+  doplňující  nátěr  proti  hnilobě. 
Každý týden probíhá na sále kon-
trolní den, kde jsou po konzultaci 
s  firmou,  stavebním  dozorem, 
rozpočtářem  a  obcí  dohodnuty 
postupy dalších prací  dle  aktuál-
ně zjištěných informací. Cca v ho-
rizontu  jednoho měsíce by mělo 
dojít  k  demontáži  stávajících 
oken  a  k  osazení  nových.  Totéž 
platí  pro  vnitřní  dveře.  Doufej-
me, že veškeré práce nenaberou 
výraznější zpoždění. A také dou-
fejme,  že  současný  pandemický 
stav co nejdříve skončí, abychom 
mohli začít opět co nejdříve orga-
nizovat  kulturní  akce a mohli  se 
opět začít setkávat, třeba i v na-
šem novém sále. 

Jiří Blekta
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Zatímco pár dní před Vánocemi 
skončila další etapa obnovy kos-
tela sv. Vavřince v Jezvém, kostel 
v Horní Polici se ponořil do klidu. 
Je to ale jen zdání.

Na kostele sv. Vavřince v Jezvém 
probíhá postupná obnova střechy 
a celého exteriéru budovy. V roce 
2020  jsme  opravily  střechy  nad 
bočními přístavky kostela – sakris-
tiemi. Zdá se, že je to malá práce 
na  tak  velký  kostel,  ale  obnova 
přišla doslova pět minut po dva-
nácté. Do sakristií již dlouhodobě 
zatékalo a krovy, které nesly kry-
tinu,  byly  naprosto  zničené.  Při 
obnově se navíc zjistilo, že střechy 
sakristií  měly  původně  jiný  tvar 
a nižší sklon, a proto dosud krovy 
částečně zakrývaly okna v závěru 
kostela.  Znamenalo  to  pro  nás 
přeprojektovat konstrukce krovů, 
změnit  krytinu  z  původně  uva-
žované  bobrovky  na  titanzinek 
a všechno nechat schválit na Ná-
rodním památkovém ústavu v Li-
berci, na Městském úřadě v České 
Lípě  a  na  Ministerstvu  kultury. 
Vzhledem ke kovidu a šibeničním 
termínům  to  bylo  adrenalinové 
na  všech  stranách,  ale  povedlo 
se.  Současně  se  střechami  sakris-
tií  se  začala  obnovovat  korunní 
římsa  kostela  a  kostel  opatřovat 
okapy.  Římsa  se  zdá být  z  dálky 
obyčejná,  ale  zblízka  je  to  prvo-
třídní  štukatérské  dílo,  dochova-

né  v  původní  podobě  z  barokní 
doby. Rovněž se našly fragmenty 
původní  barevnosti  kostela,  kte-
rý byl v kombinaci červené a bílé 
barvy.  V  roce  2021  plánujeme 
obnovit další  část  závěru kostela 
a dvě velká okna v presbytáři. Po-
spícháme, protože dokud nebude 
obnovena fasáda nad sakristiemi, 
nedá  se položit  na  jejich  střechy 
definitivní krytina. Obnova koste-
la je financovaná z Programu zá-
chrany  architektonického  dědic-
tví Ministerstva kultury ČR (v roce 
2020 700.000,- Kč), přispívá obec 
Stružnice  (v  roce  2020  20.000,- 
Kč). 10% podíl k dotaci hradí far-
nost (v roce 2020 60.000,- Kč). Dě-
kujeme všem, kdo pomáhají.

V Horní Polici už od léta 2020 pro-
bíhá  druhá  etapa  obnovy  pout-
ního  areálu.  Zaměřujeme  se  na 
opravu ambitu. Budou opraveny 
vnější  a  vnitřní  fasády  a  dlaž-
ba.  Původně  jsme  chtěli  obnovit 
většinu  štukem  zdobených  kaplí 
v ambitech. Evropské dotace jsme 
dostali  v  roce  2016,  ale  tato  část 
projektu se realizuje až nyní. Me-
zitím ceny  stavebního materiálu, 
stavebních  a  restaurátorských 
prací  ovšem  stouply  v  desítkách 
procent.  Musíme  tedy  projekt 
bohužel  zredukovat  a  počítáme 
s  tím,  že  bude  obnovena  pouze 
jedna  nebo  dvě  kaple  ze  šesti. 
Dále  bude  pořízena  expozice 

o  obnově  památky  a  upravena 
část farní zahrady jako bylinková 
a květinová zahrada. V tuto chvíli 
probíhají  nutné  administrativní 
úkony jako například veřejné za-
kázky. Jediným viditelným výsled-
kem je restaurování plastiky Kris-
ta na kříži z ambitu. I zde nás čeká 
překvapení. Po odkrytí přemaleb 
byla  nalezena  velmi  expresivní 
původní  polychromie.  Mrtvolně 
bledý Kristus tak po zrestaurová-
ní bude zobrazen jako potřísněný 
krví a plný ran, což byl v baroku 
obvyklý  způsob  zobrazování.  Fi-
nanční  hodnota  projektu  druhé 
etapy obnovy  je  něco málo přes 
14,5 mil. Kč. 95 % půjde z operač-
ního  programu  IROP,  5 %  je  na 
nás.  Přivítáme  jakoukoli  pomoc 
od  kohokoli  z  Vás.  Děkujeme.  – 
Při  obnově nám  rovněž  význam-
ně pomáhá Liberecký kraj. V této 
souvislosti bych rád zmínil návště-
vu pana hejtmana Martina Půty, 
s nímž  jsme  se v kostele v Horní 
Polici setkali 8. ledna 2021. Tehdy 
jsme spolu také navštívili hrob P. 
Josefa  Stejskala  a  Mařenky  Ve-
čeřové, kde jsme se společně po-
modlili. 

Nevíme,  jak  se  epidemiologic-
ká  situace  vyvine,  ale  prozatím 
počítáme, že  se do Noci kostelů, 
která bude letos v pátek 28. květ-
na,  zapojí  všechny  tři  kostely  ve 
zdejším farním obvodě, tedy kro-

mě Horní Police, Jezvého i kostel 
sv. Bartoloměje v Žandově, který 
je  ve  vlastnictví  Města  Žandov. 
O  spolupráci  velmi  stojíme  a  tě-
šíme se. V Žandově by byl kostel 
otevřen  minimálně  od  17  hodin 
(domluva  s  městem  a  dalšími 
pořadateli  ještě  probíhá),  v  Je-
zvém od 18 do 21 hodin a v Horní  
Polici  od  18  do  22.30  hod.,  při-
čemž program zde začne v 19 ho-
din. Podrobnosti programu se už 
nyní můžete dočíst na  stránkách  
www.nockostelu.cz. 

Koronaviru  navzdory  je  poutní 
areál  v  Horní  Polici  denně  ote-
vřen  od  9  do  18  hodin.  V  nedě-
li  je  kostel  otevřen  od  13  do  18 
hodin.  Přehled  bohoslužeb  na-
leznete  na  stránkách  farnosti  
www.marianskapolice.cz. Do are-
álu je bezbariérový přístup ze zá-
padní strany včetně vyhrazeného 
parkoviště. Těšíme se na Vás! (jak 
podmínky dovolí).

Opatrujte se! Prosím, ještě vydrž-
me, buďme trpěliví a ohleduplní, 
i když je to těžké. Přeji Vám všem 
hodně zdraví. Modlíme se za Vás 
za všechny.

P. Stanislav Přibyl, 
administrátor v Horní Polici, 

Jezvém a Žandově

Zprávy z kostelů v Horní Polici, 
v Jezvém, a tentokrát i v Žandově

Části krovu sakristií jezveckého kostela  
po demontáži (foto archiv farnosti Jezvé)

U hrobu P. Josefa Stejskala a Marie Večeřové s hejtmanem 
Martinem Půtou 8. 1. 2021 (foto Liberecký kraj)
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Město  Žandov  v  loňském  roce 
zahájilo  STAVBU TĚLOCVIČNY 
U MATEŘSKÉ ŠKOLY ŽANDOV. 
Vítězným dodavatelem stavby se 
stala firma CL EVANS s.r.o. Čes-
ká  Lípa.  Celková  cena  díla  činí 
25 345 784,54 Kč včetně DPH. Na 
tuto stavbu jsme pro město Žan-
dov získali dotaci ve výši 20 mil. 
Kč. Výkopové práce byly zaháje-
ny v měsíci září 2020. Tělocvična 
bude  vybavena  potřebným  zá-
zemím  (šatnami,  sociálním zaří-
zením  a  palubovkou  s  rozměry 
24,3 x 13,3 m). Součástí je i malá 
tribuna pro 60 diváků. Sportovi-
ště bude sloužit jak k výuce dětí 
z MŠ a ZŠ, tak všem sportovcům 
z  Města  Žandova.  V  Současné 
době jsou dokončeny základové 
konstrukce  a  provádí  se  zdění 
obvodového  zdiva  včetně  žele-
zobetonových monolitických pi-
lířů.  Plánované  dokončení  stav-
by je konec roku 2021. 

OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 
A VSTUPNÍHO OBJEKTU VE VAL-
TEŘICÍCH U ŽANDOVA – staveb-
ní  práce  byly  zahájeny  v měsíci 
červenci.  Před  zimou  dokončila 
stavební firma MS REAL – reali-
ty s.r.o. Praha vyzdívky všech zdí 
se  zakončením  zdiva  pálenými 

na opravě povrchu komunikace 
v ulici Školní v katastru Žandova 
(od křižovatky ke křížku). Práce 
prováděla  firma  STRABAG  a.s. 
V celé délce byla provedena po-
kládka nového asfaltu v celé šíři 
vozovky.  Pokládka  byla  dokon-
čena v listopadu 2020.

VÝMĚNA OKEN Č.P. 132 A Č.P. 3  
– v měsíci listopadu byly vyhláše-
ny  veřejné  zakázky  na  výměnu 

dřevěných oken a dveří ve zmi-
ňovaných objektech. Objekt č.p. 
3 vyhrála firma Okna JUHA s.r.o. 
Plzeň  za  cenu  715 054 Kč. Vítě-
zem  zakázky  objektu  č.p.132  je 
společnost ELGO CZ s.r.o. Česká 
Lípa  za  cenu  444  785 Kč.  Práce 
budou zahájeny,  jakmile počasí 
dovolí.  Předpokládaný  termín 
dokončení duben 2021.

Zbyněk Polák a Michal Beň

střešními  taškami.  Na  vstupním 
objektu  je  provedeno  statické 
zajištění  a  taktéž  je  dokonče-
na  nová  střešní  krytina  z  tašek 
bobrovek.  Další  práce  (omítky 
zdí, malby – mokré procesy) byly 
z  klimatických  důvodů  přeruše-
ny.  Při  příznivém  počasí  budou 
stavební práce opět obnoveny.

OPRAVA ULICE ŠKOLNÍ – v měsí-
ci říjnu 2020 byly zahájeny práce 

Aktuálně ze žandovské radnice

Plánované akce – Stružnice
V případě příznivé covidové situace 

obec Stružnice plánuje následující hlavní akce: 

19. 6. 2021 
KINO NA KOLEČKÁCH NA HŘIŠTI VE STRUŽNICI

26. 6. 2021 
PIVNÍ SLAVNOSTI 2021 NA HŘIŠTI VE STRUŽNICI

7. 8. 2021 
VAVŘINECKÁ POUŤ SPOLU SE SLAVNOSTNÍM 

ODHALENÍM DESKY HOCKEHO WENZELA V JEZVÉM

14. 8. 2021 
STRUŽNICKÁ NOTA NA HŘIŠTI VE STRUŽNICI

Ostatní akce (např. Dětský den, Léto s MŠ, apod.) proběhnou 
dle možností shromažďování a dalších vládních nařízení.

Habartová Monika – starostka obce

Jeden z výrobků firmy Achilles 
je vystaven v muzeu motokol na 
zámku Nové Hrady (foto J. Mečíř)
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Při Tělovýchovné jednotě SPAR-
TAK ČKD ŽANDOV byl v září roku 
1975 založen oddíl ZRTV – Základ-
ní a rekreační tělesná výchova.

První  sraz  cvičenců  a  cvičitelů 
všech  mládežnických  kategorií 
byl  dne  15.  9.  1975  u  „Turistické 
chaty“.  Cvičenci  se  rozdělili  do 
cvičebních  hodin  a  byl  sestaven 
jejich  rozvrh v  tělocvičně při ZDŠ 
v  Horní  Polici.  Cvičební  hodiny 
byly  stanoveny na pondělí, úterý 
a čtvrtek. V oddíle byly tyto kate-
gorie: mladší žáci a žákyně, starší 
žáci  a  žákyně,  dorostenky,  muži 
a  ženy.  Jako  jeden  z  prvních  na 
okrese Česká Lípa zahájil  činnost 
oddíl „Rodiče s dětmi“. Při TJ pů-
sobil též cyklistický oddíl. Členové 
ZRTV  pomáhali  jako  pořadatelé 
a časoměřiči při pořádání cyklistic-
kých závodů, při přípravě soutěží 
v lehké atletice a  při organizování 
dětského dne. V roce 1976 vznikl 
ještě  oddíl  gymnastiky.  V  zimě 
se  pořádal  výcvik  bruslení  pro 
začátečníky,  lyžařské  závody  na 
Bukovinském kopci. Oddíly nacvi-
čovaly spartakiádní skladby. O let-

Zůstává  pouze  cvičení  seniorek. 
V roce 2011 nás opouští dlouhole-
tá cvičitelka Mirka Budková, která 
se odstěhovala do České Lípy.
V  roce  2015 bylo ukončeno  člen-
ství v asociaci „Sport pro všechny“, 
protože  nebyly  žádné  žákovské 
kategorie.  Cvičí  pouze  seniorky, 
které  jsou  nadále  členy  TJ  Spar-
tak  Žandov.  Členské  příspěvky 
jsou 400 Kč pro pracující a 200 Kč  
pro  důchodce.  Od  října  2017  se 
přestalo chodit do malé tělocvičny 
z důvodu rekonstrukce Mateřské 
školky.  Cvičení  probíhalo  na  sále 
MěÚ Žandov. O prázdninách seni-
orky opět jezdily na kolech (v roce 
2019 najeto 150 km – v kronice je 
poznámka, že je to málo – nepřá-
lo počasí). V roce 2020 pokračova-
lo  (s  přerušením)  cvičení na  sále. 
O  prázdninách  pokračovaly  jízdy 
na kolech a procházky po okolí.
Závěrem – život oddílu závisel na 
jednotlivcích,  kteří  se  dokázali 
nadchnout pro sportovní aktivity 
a  hlavně  věnovat  svůj  čas  ostat-
ním. Dělali to vždy bez nároku na 
odměnu. V dnešní době neuvěři-
telné! Cvičitel  vždy koncem škol-

ních prázdninách se ženy a muži 
scházeli 2 krát týdně u Turistické 
chaty  při  odbíjené  (zúčastňovali 
se  např.  turnajů  v  rekreační  od-
bíjené,  turnaje  v  Dřevěnicích). 
Ženy jezdily o letních prázdninách 
na cyklistické výlety po okolí. Od 
roku 1985 byla ženám nabídnuta 
nová  forma  cvičení  –  „Zdravotní 
tělovýchova“.  Cvičení  vedly  zku-
šené  cvičitelky  –  Šlajsová  Božena 
a Heralová Julie.
V  roce  1992  se  oddíl  přejmeno-
val ze ZRTV na SPV – „Sport pro 
všechny“!  Pravidelnou  činnost 
zajišťovalo  9  cvičitelek  a  1  cviči-
tel. Od roku 2001 se začíná cvičit 
v  Žandově  v  malé  tělocvičně  při 
mateřské škole.
Postupně  ale  dochází  k  ubývání 
jak  cvičitelů  tak  i  cvičenců.  Ženy 
přechází  na  jiné  druhy  cvičení  – 
kondiční,  jógu,  apod.  Od  roku 
2006 je zájem už jen o cvičení s ro-
diči a dětmi od 2 do 5 let, staršími 
žáky a seniorkami. Dále pokračuje 
odbíjená (celoročně) a o prázdni-
nách jízdy na kolech. V roce 2009 
končí cvičení rodičů a dětí a v roce 
2010  končí  cvičení  starších  žáků. 

ního  roku  vyhodnotil  docházku 
a na posledním cvičení byli vyhod-
noceni cvičenci s největší účastí.
Aktivní roky jako cvičitel:
Budková Miroslava 30  let, Pekár-
ková  Věra  50  let,  Heran  Jiří  st.  
30  let  –  od  roku  2010  vedl  spor-
tovní  kroužek při  ZŠ  v Horní  Po-
lici,  Šumova Věra 20  let,  Šlajsová 
Božena 40 let, Švestková Martina  
10 let, Heralová Julie 10 let, Janouš-
ková Jana 20 let, Bártová Bohumila 
12 let, Chvalová Wanda 10 let, Bač-
kovská Ludmila 5 let, Slaměný Ol-
dřích 5 let (dále vedl oddíl v lehké 
atletice), Bížová Marcela 8 let, Sla-
měná Ivana st. 12 let, Joslová Iveta 
6 let, Kramperová Štěpa 6 let. 
Zde  je  třeba  všem  cvičitelům do-
datečně  poděkovat.  A  současné 
cvičenky – seniorky děkují naší cvi-
čitelce Věře Pekárkové, že vytrvala 
a  pořád  pokračuje!  Děkujeme  Ti 
Věro!
Text byl čerpán z Kroniky oddílu 
ZRTV. Kronika je vedena od roku 
založení až do současnosti. O její 
aktualizaci se stará Věra Pekárková.

Sepsala Libuše Kubešová

Z historie o sportovních aktivitách v Žandově

Výlet seniorek do Ústí nad Labem r. 2020.Spartakiáda r. 1985

Symbióza r. 1986
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Společenská 
kronika

V prvním čtvrtletí roku 2021 
oslavili své životní jubileum 
tito spoluobčané, kterým pře-
jeme do dalších let hodně štěs-
tí, zdraví a osobní pohody.

95 LET
Šolle František

85 LET
Šamšová Marie,  Růžička  Jin-
dřich,  Bíža  Josef,  Kondášová 
Naděžda, Čmerdová Milada
Vondrušková Emilie

80 LET
Řeháček  Zdeněk,  Jenšovský 
Zdeněk, Chovancová Mária
Kodešová Emílie, Janďourko-
vá Alžběta, Králová Marie

75 LET
Zajíčková Marie,  Chyška  Jiří, 
Sokolíková  Marie,  Nutilová 
Miloslava, Tomášová Zdenka 

70 LET
Dostálová  Jana,  Bašík  Jin-
dřich,  Čejka  Petr,  Bartáček 
Václav, Kaša Josef, Ebel Zde-
něk, Škrdlová Jitka, Hendrych 
Jaroslav, Mácová Hana

65 LET
Kaňková Eva, Novák Zdeněk, 
Mešina Josef, Demeter Tibor, 
Sysel  Alois,  Timko  Ladislav, 
Čerych  Jaroslav,  Kopal  Vra-
tislav,  Jirák Milan,  Stankovič 
Václav, Veselá Věra, Čečrdlo-
vá  Karla,  Ehrlichová  Alena, 
Šubíková  Brigita,  Šindelář 
František

60 LET
Harašta  Milan,  Hlaváčková 
Miroslava,  Řezanková  Hana, 
Jirsová  Alena,  Kučera  Zde-
něk, Štěpánková Hana 

válečným  veteránům,  vojákům, 
policistům,  a  právě  i  hasičům, 
věnoval  dobrovolným  hasičům 
Ústeckého  kraje  zcela  zdarma 
60 tisíc roušek v hodnotě 360 ti-
síc korun. Darované roušky byly 
předány starostům a starostkám 
všech 7 okresů Ústeckého kraje. 
Na  dané  okresy  čekal  nelehký 
úkol,  v  co nejkratší  době distri-
buovat  roušky  zhruba  do  250 
sborů,  aby  co  nejdříve  mohly 
chránit dobrovolné hasiče v da-
ných místech. SDH Velká Bukovi-
na byly roušky doručeny v pátek 
22. 1. 2021 osobně starostou OSH 
Děčín  Jiřím Vrátilem. V přepoč-
tu  na  velikost  členské  základny 
sboru bylo předáno  138 ks  rou-
šek v celkové hodnotě 828,- Kč. 
Děkujeme  Nadačnímu  fondu 
REGI  Base  za  tento  dar,  který 
nám jistě pomůže překonat tuto 
nelehkou dobu.

Stejně,  jako nábor mladých ha-
sičů, musely být na základě Na-
řízení  vlády  ze  dne  8.  10.  2020 
zrušené všechny hromadné akce 
konané  v  počtu  vyšším  než  10 
osob  ve  vnitřních  prostorech 
staveb a v počtu vyšším než dva-
cet osob ve vnějších prostorech. 
Proto neproběhla ani Valná hro-
mada  SDH,  kterou  svoláváme 
obvykle  v  prosinci,  nebo  lednu 
a byla odložena na neurčito. Ze 
stejného důvodu se neuskuteční 
ani tradiční Hasičský ples a vzhle-
dem  k  podmínkám,  panujícím 
ve  chvíli  tvorby  tohoto  článku, 
se  obáváme  i  o  konání  hasič-
ské  soutěže  Memoriál  Václava 
Vondrušky,  jejíž  odložený  prv-
ní  ročník  plánujeme  na  sobotu  
8.  5.  2021.  Zatím můžeme  dou-
fat, že během dvou měsíců zbý-
vajících do května, dojde k uvol-
nění  vládou  přijatých  opatření 
a uskutečnění naší nové soutěže 
nic nezabrání.

V uplynulém období byl jednot-
ce SDH vyhlášen poplach celkem 
třikrát,  avšak  k  likvidaci  mimo-
řádné události vyjela pouze dva-
krát. 

Ve středu 23. 9. 2020 byla JSDH 
povolána k požáru manipulační 

Od mého posledního příspěvku 
v RZ číslo 3/2020 se koronavirus 
vrátil  s  ještě  větší  intenzitou 
než při  jarní vlně a samozřejmě 
nám  prostřednictvím  krizových 
opatření zrušil všechny plánova-
né akce.  Z  toho důvodu  se  zde 
seznámíte  spíše  s  akcemi,  které 
jsme chystali, ale neproběhly.

Jak  jsme  se  obávali,  musel  sta-
rosta již podruhé vyhlásit zruše-
ní náboru mladých hasičů a ha-
siček,  který  se  měl  uskutečnit 
v pátek  16.  10. 2020.  Jakmile  to 
bude  možné,  zvolíme  a  vyhlá-
síme nový termín, o kterém vás 
budeme  informovat  v  předsti-
hu.  Věřím,  že  už  to  jistě  vyjde, 
protože  se  přeci  říká do  třetice 
všeho dobrého.  Zájemci o  člen-
ství  v  kroužku  a  pochopitelně 
i jejich rodiče, musí zatím sledo-
vat vývěsní plochy a internetové 
zpravodajství obce a SDH.

V prosinci byl  SDH Velká Buko-
vina  informován  o  nečekané 
výhře.  V  programu  Recyklujte 
s  hasiči  byl  vylosován  na  dru-
hém místě prvního kola soutěže 
Recykloliga  a  získal  tak  částku 
3.000  Kč.  Dle  pravidel  soutěže 
sbor, který během doby konání 
programu  zorganizuje  a  usku-
teční sběr a svoz elektroodpadu, 
získává  los  do  elektronického 
slosování. Za  svoz  (svozy) v  jed-
nom měsíci  lze získat pouze  je-
den  los  (tedy max.  3  v  jednom 
kole).  První  kolo  soutěže  pro-
běhlo v měsících červenec – září 
2020, druhé kolo pak v měsících 
říjen  – prosinec  2020. V prvním 
a druhém kole se losuje vždy 10 
peněžitých výher v  částkách ur-
čených  dle  umístění.  Vzhledem 
k  tomu,  že  jsme  k  získání  této 
finanční částky nemuseli přiložit 
ruku k dílu ani minimálně,  roz-
hodli  jsme  se  podle  hasičského 
hesla „bližnímu ku pomoci“ celý 
obnos použít na dobročinný účel 
a poukázali jej na transparentní 
účet  pro  Mirku,  který  založila 
organizace  „Spolek  souznění“ 
z České Lípy. 

V lednu 2021 nadační fond REGI 
Base,  který  pomáhá  zraněným 

techniky  v  prostoru  pily  Velká 
Bukovina.  U  této  události  jed-
notka  nezasahovala,  neboť  za-
městnanci  pily  uhasili  zahoření 
ještě  před  příjezdem  první  jed-
notky ručním hasicím přístrojem 
a operační důstojník HZS odvolal 
JSDH Velká Bukovina před výjez-
dem. Následně bylo zjištěno, že 
z  důvodu  závady  na  technice 
(nelze  nastartovat  CAS  25)  by 
JSDH  Velká  Bukovina  k  mimo-
řádné  události  nemohla  vyjet. 
Technika  byla  nahlášena  mimo 
provoz do odstranění závady. 

25.  10.  vyjela  JSDH  Velká  Bu-
kovina  k  likvidaci  vyvráceného 
stromu  opřeného  o  vedení  NN 
v  obci,  nedaleko  komunikace 
u  požární  nádrže.  Členové  jed-
notky uvolnili část stromu moto-
rovou pilou a ten bylo následně 
možné odstranit  z drátů el.  ve-
dení. 

7.  12.  ve  3:15  hod  vyjíždí  JSDH 
Velká Bukovina na výzvu KOPIS 
k  likvidaci  stromu  spadlého  na 
komunikaci v místní části Karlov-
ka (v lese). Na místě události již 
byla přítomna hlídka PČR, která 
řídila dopravu. Strom zasahující 
částí  do  komunikace  byl  rozře-
zán  a  odklizen  mimo  komuni-
kaci.  Po  úklidu  vozovky  a  po-
užitého  materiálu  se  jednotka 
odebrala zpět na základnu.

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina

INZERCE
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„klimatizaci“  v  dobách  letních 
veder,  ale  i  míst  plných  života, 
plných  nejrůznějších  –  mnohdy 
i velmi vzácných – rostlin a živo-
čichů.  Právě  vážky,  tyto  létající 
drahokamy,  jsou  toho  symbo-
lem.

Český svaz ochránců přírody pe-
čuje o řadu mokřadů, tůní a ryb-
níků a přibližuje tato místa veřej-
nosti. Nabízí  však  také finanční 
pomoc dalším  subjektům, které 
by se chtěly do ochrany  (nejen) 
vážek  zapojit.  V  rámci  Národ-
ního  programu  ČSOP  Ochrana 
biodiverzity  mohou  spolky  žá-
dat  o  finanční  podporu  jak  na 
mapování  vzácných  druhů,  tak 
na drobnější praktická opatření 
v terénu, mimo jiné právě třeba 
na obnovu tůní, které potřebu-
jí vážky pro své přežití. Ti, kteří 
se chtějí starat o nějaký mokřad 
dlouhodobě,  se  mohou  zapojit 
do dalšího programu ČSOP – za-
ložit pozemkový spolek. Pozem-
kové  spolky  jsou  organizace, 

20. 1. 2021 
(k okamžitému zveřejnění)

Český  svaz  ochránců  přírody 
vyhlašuje  Rok  vážek  a  nabízí  fi-
nanční pomoc i na jejich ochranu. 

Český  svaz  ochránců  přírody 
(ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem 
vážek. Během roku budou – do-
volí-li koronavir – po celé České 
republice probíhat zajímavé ak-
tivity,  díky  kterým  se  veřejnost 
dozví  více  o  této  pozoruhodné 
skupině hmyzu i o prostředí, ve 
kterém  žijí.  Již  nyní  však  ČSOP 
nabízí  finanční  podporu  aktivit 
na pomoc vážkám. 

Proč  zrovna  Rok  vážek?  Krom 
toho,  že  vážky  jsou  krásné 
a  samy  o  sobě  pozoruhodné, 
jsou  i  symbolem  zachovalých 
vodních ploch a mokřadů. Míst, 
kterých je i přes řady politických 
proklamací  o  nutnosti  zadržo-
vání  vody  v  krajině  stále  větší 
nedostatek.  Nejen,  že  se  neob-
novují dostatečně rychle, ale lec-
kde dosud i mizí (jsou zaváženy 
a  podobně)  či  jsou  nevhodným 
hospodařením  (např.  intenzivní 
chov  ryb)  degradovány.  Český 
svaz  ochránců  přírody  by  rád, 
aby  si  lidé  začali  mokřadů  více 
vážit;  napomáhali  jejich  obno-
vě a bránili  jejich zániku. Nejen 
jako  míst,  ke  kterým  obrací-
me  své  zraky  coby  k  přirozené 

chránící  cenné  přírodní  lokality 
a pečující o ně na základě vlast-
nického  či  smluvního  vztahu 
k  pozemkům.  ČSOP  nabízí  zá-
jemcům o založení pozemkové-
ho  spolku pomoc nejen finanč-
ní,  ale  i metodickou, odbornou 
a právní. Bližší informace o obou 
programech  ČSOP  i  o  aktuálně 
vyhlášených  výběrových  říze-
ních,  jejichž uzávěrka je v polo-
vině  března,  najdete  na  webo-
vých stránkách www.csop.cz.

Vyhlášením tematického roku by 
ČSOP rád upozornil na ohrožení 
konkrétní skupiny rostlin či živoči-
chů a vyzval veřejnost k zapojení 
do její ochrany. Očekávat během 
roku můžete vycházky za tajem-
stvím  mokřadů,  putovní  výstavu 
o vážkách a jejich ochraně, „váž-
kařské“ soutěže i lecjaká překva-
pení. Sledujte aktuality na webo-
vých stránkách www.csop.cz.

Generálním  partnerem  Národ-
ního  programu  ČSOP  Ochrana 
biodiverzity  jsou  Lesy  České  re-
publiky,  s.  p.,  program  je  dále 
spolufinancován  Ministerstvem 
životního  prostředí,  Nadačním 
fondem  Veolia  a  Nadací  Ivana 
Dejmala.

Bližší informace: 
Jan Moravec, 

Český svaz ochránců přírody, 
tel.: 777 063 340

Tisková zpráva Českého svazu ochránců přírody

PROSÍME, 
TŘIĎTE ODPAD!

fotografie  
(i dalších druhů)  
ke stažení na 
http://www.
mistoproprirodu.
cz/wp-content/
uploads/2021/01/
foto_rok_vazek.zip

vážka rudá

motýlice lesklá

šidélko větší

šídlo modré

Několik 
fotografií 
našich vážek:
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Družina ZŠ H. Police 
v době covidové

Pracovní činnosti

Seminář ze zeměpisu 

Masopust ve školce

V této době ,,covidové“ má první a druhá třída tu možnost chodit do 
školy a do školní družiny. Žáci se snaží využít každou chvilku se svými 
kamarády z družiny,  jelikož ví od  svých  starších  sourozenců,  že dis-
tanční výuka nenahradí kamarády. S žáky pracujeme na sto procent, 
vyrábíme, tvoříme, čteme knihy, společně si povídáme, posloucháme 
hudbu, chodíme na procházky v okolí školy a jiné. Těšíme se na naše 
kamarády a spolužáky, až se k nám přidají a budeme moci být všichni 
zase spolu. Tímto chceme všechny pozdravit a doufáme v brzký návrat 
všech… vychovatelka ŠD Lucie Řeřichová

Také žáci prvního stupně ZŠ Horní Police se hezky zapojují do distanční 
výuky. Třeťáci a čtvrťáci v hodinách pracovních činností vytvořili stavby 
a díla ze sněhu a ledu. V současné době vytváří hvězdičky z ruliček. 
Moc všem dětem i rodičům děkuji, že se aktivně zapojují.

Mgr. Zdeňka Horáčková

Aby žáci polické školy jen neseděli doma u počítačů nebo telefonů, za-
dala jsem jim praktický úkol. Měli si vyjít na procházku a vyfotit zimní 
krajinu. Snímek pořídila B. Stirčáková.

Mgr. H. Havlíková

Tento rok, bohužel pouze ve školce, se konal Masopust s karnevalem.
Sešla se tu spousta pěkných masek. Zahráli jsme si hru masopustní šip-
kovanou, kde bylo úkolem dětí   pomocí různých soutěží vysvobodit 
zakleté městečko Masopustníkov. Našim šikovným dětem se to samo-
zřejmě podařilo. Přišla nás navštívit i typická maska medvěd, se kterou 
jsme si společně zatancovali. Nesměla chybět i písnička – To je zlaté 
posvícení.  Odměnou nám bylo nakonec občerstvení se spoustou dob-
růtek. Doufáme, že příští rok bude Masopust i s průvodem po vesnici.

Martina Záhorová, učitelka MŠ
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A jak to chodí v MŠ 
Horní Police v době 
mimořádného stavu?

Poděkování 
od MŠ Horní Police

Co by vás mohlo zajímat

Návštěva v areálu  
s poutním kostelem 
Navštívení P. Marie

I v době, kdy jsou nařízená různá omezení a opatření, se s dětmi v ma-
teřské škole Horní Police snažíme o zpestření všedních dnů různými akti-
vitami. Letošní zima přináší opravdu krásné sněhové nadílky, které vyu-
žíváme k bobování, stavění sněhuláků, nebo malování do sněhu pomocí 
potravinářských barviv. Také jsme prožili nejednu sněhovou bitvu, nebo 
si ozdobili školku přírodními ledovými mandalami. K pevnému zdraví 
hodně sportujeme na čerstvém vzduchu na zahradě školy a k procvičení 
jemné motoriky tvoříme z keramické hlíny dárečky pro rodinu. Dokon-
ce jsme se vrhli i na zimní olympijské hry, například jsme si vyzkoušeli 
disciplínu v biatlonu i se střílením na kelímky. I nadále spolupracujeme 
s domovem důchodců v Libchavě, kdy pro babičky a dědečky tvoříme. 
Teď naposledy jsme vyrobili kocoura Mikeše v botě. Jindy nám babičky 
s dědečky připravili omalovánky hrnečků a my  jim dotvářeli  vodníky.  
No opravdu se nenudíme a užíváme si času stráveného ve školce. 

Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ a vychovatelka

Shrneme-li letošní rok, byl nejspíš pro každého z nás náročný… Vládní 
opatření se nevyhnuly ani školkám. Rodiče přišli o spousty společenských 
akcí pořádaných školkou, včetně vánoční 
besídky, avšak i přes tyto překážky jsme 
s rodiči sdíleli bezstarostný život dětí v MŠ 
prostřednictvím  našich  webových  strá-
nek. Koncem roku k nám zavítal  štědrý 
Ježíšek,  který dětem vykouzlil obrovské 
úsměvy  na  tvářích.  Děti  měly  z  nových 
hraček obrovskou radost. Proto velké po-
děkování za sponzorské dary patří přede-
vším rodičům a firmě Sauer Žandov, a.s.  
Všem  přejeme  především  hodně  zdraví 
a co nejméně starostí do nového roku. 

Viktorie Kruserová, 
učitelka MŠ H. Police

Třeba skutečnost, že v době podzimní distanční výuky ve škole došlo 
k výměně oken na toaletách. Sláva! Nebo že naše malotřídka funguje 
prezenčně bez přerušení od podzimního otevření. A to díky faktu, že 
první a druhý ročník nejsou ve stejné třídě. Mohou tedy fungovat obě 
třídy. Všichni jsme orouškovaní a dezinfikovaní, ale výuka i družina běží 
normálně. Paní ředitelka jednala s paní starostkou o možnosti dílčích 
úprav v budově. Dohodly se a během jarních prázdnin se stihla spousta 
práce; vymalování učeben, a hlavně přepažení té velké. Díky tomu, že 
je teď menší, snadněji se vyhřeje, a ještě máme nový prostor pro kabi-
net výtvarné výchovy. Jsme za to vděční. Z jednání zastupitelstva mů-
žete vědět o plánovaném budování venkovní tělocvičny, známé jako 
street workout (pouliční posilovna). Ke srovnání terénu pro ni na školní 
zahradě došlo již na podzim. Jakmile budou cvičební prvky připraveny 
k používání, budou zpřístupněny veřejnosti. Zrealizuje se další skvělý 
nápad pro školní zahradu – stůl pro stolní tenis. Ale děti zahradu vyu-
žívají i o velké přestávce a v družině a tak využijeme i fotbalové branky 
a další sportovní náčiní včetně koloběžek. I  jinak se připravujeme na 
jaro. Zahrada bude dále sloužit našim žákům. Je připraveno vybudová-
ní zvýšených záhonů, kde budou děti pěstovat rychle rostoucí rostliny 
(do letních prázdnin času málo); hrášek, bylinky, ředkvičky. Těšíme se 
na toto rozšíření a oživení výuky přírodovědy, prvouky a praktických 
činností. Doufáme, že se nám ještě v tomto roce (pokud ne školním, tak 
alespoň kalendářním) poštěstí vyhlásit Den otevřených dveří a budeme 
vám moci všechny změny a novinky ukázat. ZŠ Stružnice

Každý rok před Vánocemi se děti z naší školky v Horní Polici těší na 
návštěvu betlému v místním kostele. I tyto Vánoce jsme se šli podívat 
na vystavený betlém s Ježíškem a třemi králi. Vstupem do kostela na 
děti dýchla příjemná vánoční atmosféra. Děti s chutí zazpívaly vánoční 
koledy a byly překvapené, jak krásně jejich zpěv v kostele zní. Velkým 
přínosem pro děti byl i venkovní betlém, protože zde si mohly děti vy-
zkoušet oživit betlémská zvířátka. Zatahaly za provázek a už se oslíko-
vi a telátku rozhýbala hlava. Touto návštěvou pro děti opravdu začína-
jí krásné VÁNOCE. A od nás velké poděkování za umožnění vstupu do 
kostela se zajímavým a dětem přizpůsobeným výkladem a překrásnou 
prohlídkou nejen betlému, ale i kostela.

Petra Potenská, učitelka MŠ
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Distanční výuka žáků ZŠ Žandov
Distanční  výuka,  kterou  si  už 
v  loňském  školním  roce  mohli 
vyzkoušet všichni žáci školy, stá-
le nebere konce.  I když  se nám 
povedlo zajistit dětem zápůjčku 
iPadů,  aby  se  mohly  do  výuky 
zapojit,  přináší  pro  ně  on-line 
vzdělávání  spoustu  problémů 
a nevýhod. Přes aplikaci Teams, 
ve  které  nejčastěji  pracujeme, 
jsem oslovila žáky všech tříd, aby 
mi napsali svůj názor na distanč-
ní výuku. Některým pomohli ro-
diče,  jiní  se  tohoto úkolu  zhos-
tili sami. Věřím, že se brzy splní 
přání  všech  –  dětí,  rodičů  i  nás 
učitelek – a budeme se spolu po-
tkávat a učit každý den ve škole. 

Mgr. Kamila Nacházelová, 
ředitelka školy
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Pololetní vysvědčení

Projekt Studánky

Paní učitelky děti upozornily na jejich slabiny, pololetní bilance však 
nevypadá vůbec špatně: z celkového počtu sedmnácti žáků získalo 
vyznamení třináct. A pak že  je třináctka nešťastné číslo! Průměrný 
počet zameškaných hodin je 16 hodin na žáka. A to pět dětí neza-
meškalo ani hodinku! A několik dalších jen pár hodin kvůli prohlídce 
u lékaře. 
Pochvalu ředitelky školy dostali Terezka Bendová, Jára Šafařík a Ši-
mon Moravec za soustavnou pečlivou přípravu a pilnou práci. Byla 
udělena i jedna důtka ředitelky za neplnění povinností. 
O nečekané překvapení na závěr se postarala paní učitelka Libicho-
vá,  když  dětem  nabídla  plyšáky,  které  potřebovaly  nové majitele. 
Nálada byla takřka povznesená, když jsme se rozcházeli a přáli si po-
vedené prázdniny. ZŠ Stružnice

Ve čtvrtek 28.  ledna žáci převzali pololetní vysvědčení.  I předávání 
pololetního vysvědčení je v naší škole slavnostní událost. Sešli  jsme 
se všichni v tělocvičně, zaujali slavnostní postoj a slavnostní rouškový 
výraz a čelili nevyhnutelnému. Není snadné stát před shromážděním 
tváří v tvář své učitelce a vyslechnout si hodnocení. Všechny vyuču-
jící  shrnuly nejen  výsledky,  ale  i  chování,  přístup k práci,  pečlivost 
a soustavnost či vytrvalost. V několika případech to jistě byla těžká 
chvilka, nicméně nikdo neslzel. Všichni žáci byli obdarování pěknými 
školními potřebami.
Paní ředitelka Kolstrunková také odměnila prvních šest nejlepších vý-
sledků školního kola soutěže týkající se finanční gramotnosti, která 
proběhla on-line. Byli to Matýsek Hýsek, Tomáš Novák, Irenka a Jára 
Šafaříci, Romana Kořenová a Terezka Bendová. 

Ve čtvrtek 18. února do školy přijela Monika Mervartová z DDM Sme-
tanka Nový Bor s programem o vodě.

Povídala si s dětmi o různých podobách vody, kdo všechno a jak ji po-
třebuje a využívá. Pro děti celkem nic nového. Ale připomněla také, 
jak vzácná voda  je, že existuje mnoho míst, kde  je vody příliš málo 
a cení si každé kapky. Vyprávěla o ženách, které chodí dlouhé kilome-
try a nosí na hlavě těžká vědra s vodou. Děti si to vyzkoušely. Místo 
vědra mistička s knoflíky. A na hlavu a vyrazit! To to lítalo! Jak barevný 
déšť.  Zajímavý byl pokus s vodoměrkou. Ta k mání nebyla, ale vystačili 
jsme si s kancelářskou sponkou. Nadšení z toho, že ji dokázaly položit 
na povrch vody, vystřídalo zklamání, když Monika narušila povrchové 
napětí kapkou saponátu a vodoměrka šla ke dnu. K dalšímu bádání 
byly děti vybaveny lupou a tvořily sněhové (papírové) vločky v párech. 
Děti od Moniky dostaly malou keramickou kapičku jako připomínku 
toho, že každý z nás může vodou šetřit.

Na rozloučenou jsme vyrazili na zahradu, rozdělili se do skupin a vy-
šlapali naše vzkazy do sněhu  (vody v pevném skupenství). A protože 
hned další den začalo tát, bylo to vlastně loučení se zimou. To se nám 
tedy povedlo!

ZŠ Stružnice
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aromatickým  hřebíčkem.  Vypustily 
skořápkové  lucerničky  na  lavoro-
vé moře. A dozvěděly se o spoustě 
pověr a zvyků, které vládly životům 
lidí.  O  adventu,  o  svaté  Barboře, 
svatém Mikulášovi  a  o  činnostech, 
kterými  vánoční  čas  trávili  naši 
předci. Věštili z jablka, obdarovávali 
se jmelím a věděli, proč se peče vá-
nočka a proč má být dobře uplete-
ná. Co scházelo… Vánoční hudba? 
Kdepak! Poslouchali  jsme a trochu 
zpívali a bylo nám dobře. Připravili 
jsme se na svátky důkladně a prožili 
je také tak. ZŠ Stružnice

Školství

Vánoční besídka  
a tvoření ve škole

„Zipyho kamarádi“ 
v MŠ Stružnice

Ve  čtvrtek  17.  prosince  odpoledne  proběhla  besídka  osekaná  o  spoustu 
událostí. Třeba rodiče chyběli. Samozřejmě. Skromné občerstvení. Roušky 
a dezinfekce v akci. Žádné přespávání ve škole. Měli jsme štěstí, že jsme se 
vůbec sešli. Než jsme se dostali k nadělování, seznámili jsme se s některými 
zvláštními vánočními zvyky ve světě. Jestlipak si například děti vzpomenou, 
kde do kostela na vánoční mši jezdí lidé na kolečkových bruslích? Ježíškovy 
dárky pro družinu potěšily. Nové magnetické stavebnice hoši hned promě-
nili v lodě, vozidla a další nápadité stavby, a nad autem pro koně a pojízd-
nou veterinou se ozvalo nadšené pištění na hranici ultrazvuku. Skládačky 
a několik deskových her také nezůstalo ladem. To bylo družinové naděle-
ní. Vzájemné nadělování proběhlo jako obvykle. Každý si vylosoval svého 
obdarovaného. Byl  stanoven finanční  limit. A rozbalování provázely  růz-
né pocity. Na některých dárcích byla vidět snaha trefit se do noty, některé 
ovšem mohly vyvolat pouze zklamání. Takový  je bohužel život. V pátek, 
poslední školní den v roce 2020, paní učitelka Libichová připomněla dětem 
české vánoční tradice a vtáhla je do voňavého tvoření. Učebna se proměnila 
ve vánoční dílnu. Děti  vyrobily  svícny z  jablek a pomerančů ozdobených 

Je všeobecnou samozřejmostí, že velkou pozornost soustředíme pře-
devším na fyzické zdraví dětí. Dbáme na to, aby jejich strava byla kva-
litní a vyvážená, aby měly dostatek pohybu a přiměřeně se oblékaly. 
Aby však děti pociťovaly životní pohodu, byly radostné a  šťastné, je 
nezbytné  zaměřit  se  také na  jejich duševní  zdraví.  V naší mateřské 
škole  je  tato oblast  velkou prioritou. Pravidelně  si  v  komunikačním 
kruhu sdělujeme, jak se cítíme, co nás trápí, co nám udělalo radost. 
Každodenní rutinou paní učitelek je cílené pozorování dětí při volné 
hře a všímání si,  jak spolu děti vycházejí,  jak se vyrovnávají s různý-
mi problémy a  zklamáním.  Při  tom  si  společně  s  dětmi  připomínají 
pravidla třídy, vyzdvihují kamarádské chování či hledají vhodná řeše-
ní právě vzniklých neshod a problémů. Předškolní věk a kolektiv dětí 
v prostředí mateřské školy je na rozvoj sociálních dovedností ideální. 
Pokud již takto malé děti naučíme, jak řešit obtížné situace, budou se 
snáze vyrovnávat s problémy a krizemi v pozdějším věku. 

V souvislosti s touto naší prioritou jsme tento školní rok navázali užší 
spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a nadšeně se za-
pojili do programu „Zipyho kamarádi“. Metodika tohoto programu 
byla vytvořena již před 20 lety v Anglii a to speciálně pro děti od 5 
do 7 let. V naší školce jej povedou zkušená pedagožka a psycholož-
ka z českolipské pedagogicko-psychologické poradny.   A cože se to 
vlastně budeme učit? Tak například  se naučíme  lépe popsat,  jak  se 
cítíme, jak utvářet kamarádství a mít dobré vztahy s ostatními lidmi, 
jak řešit problémy, bránit se proti šikaně, požádat o pomoc i  jak se 
vyrovnat změnou či ztrátou. Jako bonus provedou pracovnice peda-
gogicko-psychologické  poradny  u  nejstarších  dětí  „Screening  školní 
připravenosti“, jehož cílem je zmapování celkové socio-emoční úrov-
ně, psychomotoriky, zrakového a sluchového rozlišování, řečových do-
vedností a základních znalostí, které jsou nutné pro úspěšné zvládnutí 
nároků prvního ročníku základní školy.

A kdo je to Zippy? Tak to vám prozradíme příště!
Kolektiv MŠ Stružnice

Zimní Radovánky
Jelikož se letošní zima, co se týče sněhu, vyvedla, tak si i děti mohly do-
syta užít sněhové hrátky na školní zahradě. V rámci projektového týdne 
– týdne sněhuláků, si děti vyzkoušely stavění sněhuláků všech velikostí 
a tvarů, od malých až po velké, s různými klobouky a knoflíky, sněhu-
láky usměvavé i zamračené. Následné sněhové koulování ale nepřečkal 
ani jeden. I tak byl tento úkol pro děti velice zajímavý a všechny moc 
bavil. Stavění děti vyměnily za bobování na kopečku na školní zahradě. 
Po vyjeté dráze děti sjížděly na lopatách a bobech. Střídaly různé styly 
jízdy, popředu, pozadu i bokem. Všechny děti měly na konci kombinézy 
mokré, tváře červené a na rtech úsměv. Naštěstí děti vždy čekalo teplo 
ve školce, dobrý oběd a postýlka pro správný odpočinek.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Střípky prvňáčků  
a druháčků z H. Police

Vaříme, pečeme, 
smažíme

Alespoň žáci prvních a druhých ročníků strávili ve škole trochu více 
času než jejich starší kamarádi. Ve škole je ticho, jen z jedné třídy se 
ozývá radostné učení. Žáci s paní učitelkou využívají každou chvil-
ku, kdy se mohou něco naučit, ale také se pobavit. Na co rádi vzpo-
mínají? Na vánoční besídku, na to, jak pomáhali ptáčkům a všichni 
s rodiči doma vytvořili vlastními silami lojové koule plné zrníček, na 
zimní dovádění ve sněhu a v neposlední řadě i na karneval, který 
jsme ještě na poslední chvilku stihli. Nyní bohužel nastane opět dis-
tanční výuka i pro tyto malé školáky, ale věřím, že vše bez problémů 
s pomocí rodičů zvládneme.  Mgr. Bohdana Přívratská

Žákyně šestého ročníku z Horní Police se snaží i doma plnit úkoly 
z předmětu „Domácnost“. Zvládnou si připravit zdravý jídelníček, 
rozepsat  týdenní pracovní plán a dodržovat ho, což rodiče určitě 
ocení, ale také se pustily do pečení. Musím říci, že nad některými 
fotografiemi dostal  člověk  chuť na odpolední kávu  se  zákuskem. 
Jen tak dál, holky! Mgr. Bohdana Přívratská

Žijeme si jako 
v pohádce…

Jak napovídá název našeho školního vzdělávacího programu, „S po-
hádkou objevujeme svět“, poznáváme okolní  svět pomocí známých 
i méně známých pohádek z celého světa. Program je ušitý dětem pří-
mo na míru, protože pohádka je pro dětskou duši a vnímání nejpřiro-
zenější cestou poznávání. Pohádky nás provází celým školním rokem. 
Každý měsíc se seznamujeme s novou pohádkou, ve které nalézáme 
životní moudrost, společenská pravidla, vzájemné souvislosti, příklady 
a vzory chování nejen ve společnosti, ale také vztahu k přírodě.  Po-
hádku  si nejprve poslechneme a  snažíme 
se  v  ní  nalézt  poučení.  Prohlédneme  si 
ilustrace, celou knihu, povídáme si o cha-
rakteru  jednotlivých  postav.  Dále  zkouší-
me  pohádku  vypravovat  vlastními  slovy, 
vyrobit kulisy, jednoduché kostýmy a sami 
si ji zahrát. Kreslíme či malujeme obrázky 
z  pohádky,  tvoříme  postavičky  z  různých 
materiálů nebo stavebnic. Témata jednot-
livých pohádek se nám objevují v náměto-
vých a pohybových hrách, při pobytu ven-
ku, v básničkách, písničkách i skladbičkách 
pro  hru  na  flétnu.  V  pohádce  „Hrnečku 
vař,“  si  děti  mimo  jiné  modelovaly  kou-
zelný hrníček z keramické hlíny, který jim 

bude doma připomínat přísloví: „Dobro se dobrem oplácí.“ S drama-
tizací pohádky „O zlaté rybce“ nám v odpoledních hodinách s velkým 
nadšením  pomáhali  rodiče.  V  pohádce  „O Mášence  a  medvědovi“ 
jsme pekli pravé ruské pirožky. Obrázky princezen, vodníků, Smolíč-
ků pacholíčků, pohádkových zvířátek a postaviček zdobí interiér celé 
mateřské  školy.  Abychom nezůstali  pouze  jako  školka  „za  vysokou 
zdí“,  rádi se účastníme mnoha veřejných akcí, na kterých prezentu-
jeme naše schopnosti a um. Vše také zachycují fotografie, které jsou 

dostupné v naší fotogalerii. Do některých 
projektů s oblibou zapojujeme rodiče, kte-
ří s sebou přináší pozitivní energii, což naší 
práci dává nový rozměr a my tím získává-
me  zpětnou  vazbu,  že  naše  aktivity mají 
smysl.  Skončila  vám  mateřská  dovolená? 
Hledáte mateřskou školu pro své dítě? Čas 
je velmi neúprosný a opět se blíží datum 
k podávání přihlášek do mateřských škol. 
Rádi bychom tímto článkem chtěli alespoň 
drobným dílem napomoci Vám, kteří sto-
jíte  před  rozhodnutím,  do  jaké mateřské 
školy své dítě umístit. Vždyť kdo by nechtěl 
žít jako v pohádce?

 Kolektiv MŠ Stružnice
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Oslavy Valentýna ve 
všech třídách ZŠ Žandov

MASOPUST – projektový
den 1. a 2. třídy ZŠ Žandov

Znáte aplikaci TIK TOK?

Oblíbený svátek, kdy děti rády vyrábějí srdíčková přáníčka, jsme oslavili ve 
všech třídách. Děti doma i ve škole vyráběly valentýnská srdíčka, která po-
dle tradice dávaly někomu, koho mají rády. Společně jsme se sešli ve škole 
i online v červené láskyplné barvě nebo v oblečení se srdíčky. Tradice, kdy 
rozdáváme radost, nás moc baví.  Mgr. Johana Římánková

1. a 2. třída přizpůsobila v polovině února výuku v duchu masopustu. Na 
tuto akci se děti dlouhodobě těšily a připravovaly, seznamovaly se s histo-
rií, zvyky a tradicemi. V českém jazyce četly texty s masopustní tématikou, 
domalovávaly omalovánky s češtinářskými doplňovačkami a kvízy. V mate-
matice počítaly balónky, koláče a koblihy, luštily matematické slovní úlohy 
a hádanky s karnevalovou tématikou. Nechyběla vlastnoruční výroba ma-
sek a karnevalová veselice s hrami a tancem. Mgr. Johana Římánková

Během distančního vyučování mohou děti trávit na sociálních sítích 
více času, než je zdrávo. Nejvíce je mezi dětmi aktuálně oblíbena 
aplikace Tik Tok, která však může děti nabádat k různým nebez-
pečným výzvám,  ke  sdílení  videí  a  někdy dokonce  až  k následné 
nekontrolované šikaně.

JAK POMOCI SVÉMU DÍTĚTI BEZPEČNĚ POUŽÍVAT TIK TOK?
Začněte tím, že mu vysvětlíte, jak používat bezpečně aplikaci Tik Tok. Upozor-
něte své dítě, že veškerý obsah, který zveřejní na svém profilu, může ovlivnit 
jeho pověst a že by nikdy nemělo zveřejňovat takový obsah, který by ohrozil 
jeho soukromí a bezpečnost. Také se ujistěte, že vaše dítě ví, jak blokovat kaž-
dého, kdo šikanuje nebo obtěžuje. Mgr. Johana Římánková
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Aktivity s mlékem, ovocem 
a zeleninou do škol

Projektový den Vánoce

Vánoční video učitelek 
ze ZŠ Žandov

Pravidelně děti dostávají ovoce,  zeleninu a mléčné výrobky do  škol 
z projektu Bovys. Vymýšlíme v hodinách, jak děti učit pracovat s po-
travinami i jinak než v syrové formě a jaké další různé možnosti jejich 
zpracování existují. Prvňáčci už pekli banánové bábovky, smažili ba-
nánové palačinky a vařili výborné ovocné pudinky. Druháčci připravili 
sýrové tiramisu a banánový dort s jogurtem. Moc nám všem chutnalo, 
co naši malí kuchaříci připravili...  Mgr. Johana Římánková

1. a 2. třída prožily krásný den s odborníky z Floristické dílny Kucharo-
vič a Mýdlárny Šafrán... To bylo vůní! Děti tento den ohodnotily jako 
jeden z nejkrásnějších ve škole Žandov.  Mgr. Johana Římánková

Veselé video tančících učitelek a pana učitele ze ZŠ Žandov sklidilo celo-
národní úspěch. Po sdílení s vánočním přáním na internetu mělo v krát-
ké době 14 tisíc zhlédnutí, což je obrovské číslo. Máme z této příznivé 
odezvy na sociálních sítích velkou radost.. Mgr. Johana Římánková

Kuchtíci z páté třídy 
ZŠ Horní Police

Žáci pátého ročníku, v rámci pracovních činností, vystřídali své rodi-
če v kuchyni. S velkým nadšením se vrhli do nejrůznějších kulinář-
ských receptů. Velkou pochvalu si zaslouží Tomášek a  jeho luxus-
ní vafle, Vojtův řízek ve tvaru srdce, také langoše, saláty, dezerty, 
pomazánky. Moji milí páťáci,  jste  skvělí a  já za Vaši práci v době 
distanční výuky moc děkuji.  Vaše p. uč. Šmídová
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Stalo se již tradicí, že s blížícím se prvním jarním dnem v Žandově vy-
nášíme Moranu. Loučíme se tak se zimou a vítáme jaro. Přestože stále 
žijeme v  těžké covidové době  s mnoha omezeními,  jaro  se pomalu 
probouzí a my cítíme, že sluneční svit a jarní vzduch a vůně nás napl-
ňují energií. Pojďte si s námi užít jarní atmosféru a zapojte se společně 
s námi do oslav jara. Základní umělecká škola Žandov ve spolupráci 
s Městem Žandov pro vás připravila Vítání  jara  se  spoustou  soutěží 
a zábavy,  i když trochu jinak, než jsme zvyklí. Vyhlašujeme Dětskou 
soutěž ve výrobě Moranek , fantazii se meze nekladou. Krásnou, stra-
šidelnou,  nebo  „ošklivou“ Moranku    přineste  do  ZUŠky  do  čtvrtka  
18. 3., provoz školy je pondělí – pátek vždy mezi 9.00 – 16:00 hodinou. 
Z vašich Moranek uspořádáme výstavu na náměstí v Žandově a všech-
ny  oceníme  sladkou  odměnou.  Tři  nejlepší  si  odnesou  něco  navíc. 
Vyhlašujeme Soutěž o nejkrásnější jarní výzdobu. Přivítejte jaro a oz-
dobte své domy, zahrady, okna a ulice. Svoje jarní tvoření vyfotogra-
fujte a foto zasílejte na reditel@zuszandov.cz do čtvrtka 18. 3. Nejhezčí 
výzdoby oceníme drobnými dárky. Letošní průvod se bohužel bude 
muset konat pouze online, ale přesto si ho nenechte ujít. Naši žáci se 
svými pedagogy pro vás připravili říkadla a jarní písně. Nebude chybět 
ani vhození Morany do řeky Ploučnice a vítání jara. To vše budete moci 
vidět od soboty 20. 3. na Youtube kanále ZUŠ Žandov, a na našem 
a městském Facebooku. Ani vy nebudete ochuzeni o atmosféru Vy-
nášení Morany. Srdečně vás všechny zveme na procházku Po stopách 
průvodu Vynášení Morany v sobotu 20. 3., nebo v neděli 21. 3.  Projděte 
si cestu vynášení Morany z náměstí k řece Ploučnici a hledejte po trase 
jarní  razítka, kterými označíte kupón. Až všechna razítka nasbíráte, 
kupón nám vhoďte do poštovní schránky ZUŠ Žandov a čokoládoví za-
jíčci, nebo kuřátka jsou vaše. Všechny podrobné informace o akci bu-
dou zveřejněny na webových stránkách www.zuszandov.cz, na webo-
vých stránkách města Žandov, nebo je naleznete ve vašich poštovních 
stránkách. Těšíme se na vaše jarní výtvory a přejeme krásné jaro.

Vaše ZUŠka

Vynášením Morany přivítáme jaro

Školství

Hodina pro šikulky
V  druhém  pololetí  přibyla  pá-
tému ročníku  tzv. „Hodina pro 
šikulky“.  Je  to  online  hodina, 
kdy  mají  žáci  prostor  pro  svůj 
výklad,  příspěvky,  prezentace, 
animace,  referáty  aj.    Jedná  se 
o  dobrovolnou  práci,  kde  mo-
hou  naplno  využít  svoji  krea-
tivitu.  Na  prvním  obrázku  je 
pokus s vodou, olejem a přírod-
ním  barvivem.  O  toto  hezké, 
zajímavé  a  uklidňující  video  se 
podělil  s  ostatními  Tomášek. 
Holky připravily  kouzlo  s  děra-
vým sáčkem, který neteče. Také 
nás pobavil Jeremiáškův příběh, 
tvořený  z  lega.  Zajímavá  byla 
kuličko-dráha,  cvičení  zvířátek, 
pokus s ledem a mnoho dalších. 
Už teď se všichni těšíme na dal-
ší, zajímavé hodiny pro šikulky. 

Žáci 5. ročníku 
ZŠ Horní Police

Dopisování 
s kamarády 
z jiné školy
Vzpomínáte  si,  jak  jste  si  ve 
svém dětství dopisovali s ka-
marády  z  Ruska  a  později 
z  Anglie  nebo  Německa? 
Druháčci  ze  ZŠ  Žandov  si 
začali  dopisovat  s  druháky 
ze  základní  školy  ze  Sloupu 
už nyní. Radost z příchozích 
dopisů  je  na  obou  stranách 
obrovská.  Věříme,  že  někdy 
v budoucnu se budeme moci 
navštívit a vidět i osobně.
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Mateřská škola Horní Police, p. o. 

Školství

Křižíkova 183, 47106 Horní Police • Zřizovatel: Horní Police
Telefon MŠ: 487 860 240 • e-mail: skolka@mshornipolice.cz
Provoz: 6:00-16:00 • www.mshornipolice.cz

Vážení rodiče, 
přejeme Vám, ale zejména Vašim dětem, aby byly ve 
školce spokojeny. A o to se bude snažit celý náš kolektiv. 

CÍLE NAŠÍ MŠ VYCHÁZÍ ZE „SRDCE“

S –  Speciální potřeby dítěte (vnímáme každé dítě jako 
  individuálního jedince)
R –  Rozvíjející se (rozvíjíme děti ve všech směrech, 
  taktéž dbáme na osobní rozvoj a moderní přístup)
D – Důmyslná (ve výukových procesech i mimo ně)
C – Citlivá (citlivá vůči rodině, dětem, přírodě a společnosti) 
E – Enviromentální 
 

Chtěli bychom být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci 
rádi. Je otevřená, přátelská vůči rodičům, okolní komunitě a novým 
myšlenkám  a přístupům. Program je zcela otevřen rodičům a počí-
tá s jejich spoluúčastí. 

Vaše školka
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení ze 16. jednání Zastupitelstva města Žan-
dova, které se konalo dne 7.12. 2020 od 18. hodin 
na sále Městského úřadu v Žandově. Zastupitel-
stvo města projednalo a

1.  Schvaluje 
a)   Ověřovatele zápisu.
b)   Program zasedání dle předloženého návrhu. 
c)   Přehled čerpání rozpočtu města za 1.–9./2020.
d)   Rozpočtové opatření č. 4/2020. 
e)   Pověřuje  starostu  města  ke  schválení  roz-

počtového  opatření  do  konce  roku  2020 
z  důvodu,  že  se  zastupitelstvo  města  Žan-
dova nesejde do 31.12.2020 pouze v případě 
přijetí  a  případné  realizace  výdajů  účelově 
poskytnutých  transferů  (dotací).  Provedené 

rozpočtové opatření bude dáno na vědomí 
zastupitelstvu města Žandova na prvním za-
sedání v lednu 2021.

f)   Schodkový rozpočet města Žandov na r. 2021 
ve  výši  příjmy  =  28.958.500,-  Kč,  výdaje  = 
65.210.000,- Kč s tím, že záporné saldo hos-
podaření pro rok 2021 ve výši 36.251.500,- Kč 
bude kryto výsledkem hospodaření předcho-
zích let. 

  Zastupitelstvo města schvaluje závazné uka-
zatele rozpočtu dle tab. č. 1 v tabulkové části 
materiálu  „Návrh  rozpočtu“.  Zastupitelstvo 
města schvaluje dle svých kompetencí vyhra-
zeným zákonem o obcích poskytnutí dotací, 
peněžitých  a  věcných  darů  dle  návrhu  roz-
počtu na  rok 2021  v  té  výši  a  těm  fyzickým 
a  právnickým  osobám  jaké  jsou  uvedené 

v tabulkové části tohoto materiálu. Veškeré 
transfery jsou určeny k použití do konce roz-
počtového  roku,  pokud  není  nebo  nebude 
v průběhu běžného rozpočtového roku usne-
sením zastupitelstva stanoveno jinak. Zastu-
pitelstvo stanovuje, že ve výdajové části roz-
počtu nesmí být jednotlivými příkazci operací 
(odpovědnými  orgány  obce)  překročen  jim 
stanovený  objem  běžných  a  kapitálových 
výdajů  dle  jednotlivých  paragrafů  schvále-
ného rozpočtu roku 2021. V rámci paragrafů 
se  změna  v  jednotlivých  položkách,  včetně 
mzdových položek a včetně změn mezi po-
ložkami běžných a kapitálových výdajů a na-
opak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu 
do plného třídění rozpočtové skladby dle vy-
hlášky č. 323/2002 Sb. je v kompetenci účetní.

g)   Převod  p.p.č.  300  o  výměře  892  m2  v  k.ú. 
Žandov u České Lípy za 1,- Kč od firmy Sauer 
Žandov a.s. do majetku města Žandov.

h)   Finanční  příspěvek  ve  výši  300.000,-  Kč  na 
činnost  SK  Spartak  Žandov  z.s.  na  rok  2021 
formou veřejnoprávní smlouvy.

i)   Dar  a darovací  smlouvu pro Centrum LIRA, 
z.ú. Liberec ve výši 5.000,- Kč na rok 2021.  

 
2.  Bere na vědomí
a)   Zprávu z jednání rady města.
b)   Informaci o objektu čp. 136.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

HORNÍ POLICE
Na  svém 20.  zasedání ZO Horní Police kona-
ného dne 16. prosinec 2020 od 18 hod. v sále 
obecního domu Beseda v  Horní Polici v sou-
ladu  s  ustanoveními  zákona  č.  128/2000  Sb. 
o  obcích  v  platném  znění  přijalo  následující 
usnesení:

•  ZO schvaluje ověřovatele zápisu a zapiso-
vatele v předloženém znění  (usnesení č. 
20 / 78 / 2020).

•  ZO  schvaluje  program  pro  20.  zasedání 
ZO v předloženém znění  (usnesení č. 20 
/ 79 / 2020).

•  ZO  schvaluje  schodkový  rozpočet  obce 
na rok 2021 - příjmy ve výši 13 180 700 Kč, 
výdaje ve výši 20 781 871 Kč. Schodek roz-
počtu  bude  pokryt  z  rezervy  finančních 
prostředků minulých let (usnesení č. 20 / 
80 / 2020).

•  ZO schvaluje rozpočet nákladů a výnosů 
základní  školy Horní  Police, příspěvkové 
organizace  na  rok  2021  v  předloženém 
znění (usnesení č. 20 / 81 / 2020).

HORNÍ POLICE
Na svém 21. zasedání ZO Horní Police konané-
ho dne 28. ledna 2021 od 18 hod. na obecním 
úřadě v Horní Polici v souladu s ustanoveními 
zákona  č.  128/2000  Sb.  o  obcích  v  platném 
znění přijalo následující usnesení:

•  ZO schvaluje ověřovatele zápisu a zapiso-
vatele v předloženém znění  (usnesení č. 
21 / 1 / 2021).

•  ZO schvaluje program pro 21. zasedání ZO 
v předloženém znění (usnesení č. 21 / 2 / 
2021).

•  ZO  neschvaluje  dodavatelem  stavby 
„Oprava dvou místností v prostorách bý-
valé restaurace Na Kovárně“ firmu Radim 
Kučera, U Kola 1846/7, 471 01 Česká Lípa, 
IČO 64046885.

STRUŽNICE
Zastupitelstvo  obce  Stružnice  na  svém  17. 
zasedání konaném dne 16. prosince 2020 od 
17:00 hodin v souladu s ustanoveními záko-
na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

•  ZO schvaluje střednědobý výhled hospo-
daření  základní  školy  Horní  Police,  pří-
spěvkové  organizace  na  roky  2022-2023 
v předloženém znění (usnesení č. 20 / 82 / 
2020).

•  ZO schvaluje rozpočet nákladů a výnosů 
mateřské školy Horní Police, příspěvkové 
organizace  na  rok  2021  v  předloženém 
znění (usnesení č. 20 / 83 / 2020).

•  ZO schvaluje střednědobý výhled hospoda-
ření mateřské školy Horní Police, příspěv-
kové organizace na roky 2022-2023 v před-
loženém znění (usnesení č. 20 / 84 / 2020).

•  ZO  schvaluje  podání  žádosti  do  progra-
mu  2.3  DT  117d8210C  -  Podpory  obnovy 
staveb a zařízení dopravní infrastruktury  
z Dotačního fondu Ministerstva pro míst-
ní  rozvoj  na  projekt  s  názvem  „Oprava 
mostu M - 01 - Stoupno“ v dané výši a zá-
roveň  souhlasí  s  vyčleněním  prostředků 
na vlastní podíl žadatele v rozpočtu obce 
(usnesení č. 20 / 85 / 2020).

•  ZO  schvaluje  podání  žádosti  do  progra-
mu  2.1  DT  117d8210A  -  Podpora  obnovy 

•  ZO  schvaluje  dodavatelem  stavby  „Vý-
měna oken na sále Beseda v Horní Polici“ 
firmu Braun Rudolf, Březová 53/107, 405 
02 Děčín, IČO 67220584 (usnesení č. 21 / 3 / 
2021).

•  ZO  schvaluje  smlouvu  o  dílo  na  staveb-
ní  práce  „Výměna  oken  na  sále  Bese-
da  v  Horní  Polici“  s  firmou  Braun  Ru-
dolf,  Březová  53/107,  405  02  Děčín,  IČO 
67220584  ve  výši  138  840,-  Kč  bez  DPH 
v předloženém znění a pověřuje starostu 
obce k podpisu (usnesení č. 21 / 4 / 2021).

•  ZO schvaluje dodavatelem stavby „Výmě-
na dveří a šatnového okna na sále Beseda 
v Horní Polici“ firmu Braun Rudolf, Bře-
zová 53/107, 405 02 Děčín, IČO 67220584 
(usnesení č. 21 / 5 / 2021).

•  ZO schvaluje smlouvu o dílo na stavební 

1.   Schvaluje  program  17.  Zasedání  zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2020-17-1)

2.   Bere na vědomí informaci starostky o pl-
nění  usnesení  z  16.  Zasedání  zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2020-17-2)

3.   Bere  na  vědomí  informaci  předsedy  fi-
nančního  výboru,  kontrolního  výboru, 

místních komunikací  z Dotačního fondu 
Ministerstva pro místní rozvoj na projekt 
s názvem „Oprava částí místní komunika-
ce p. č. 463“ v dané výši a zároveň sou-
hlasí  s  vyčleněním prostředků na  vlastní 
podíl žadatele v rozpočtu obce (usnesení 
č. 20 / 86 / 2020).

•  ZO  odkládá  bod  č.  5  Dodatek  č.  11  ke 
smlouvě  o  sběru,  přepravě  a  odstraňo-
vání  odpadů  se  spol. AVE CZ odpadové 
hospodářství s.r.o.

•  ZO  schvaluje dodavatelem  stavby „Oka-
py ZŠ“ firmu Milan Bizoň,  IČO 42163536 
(usnesení č. 20 / 87 / 2020).

•  ZO schvaluje  smlouvu o dílo na  stavební 
práce  „okapy  ZŠ“  s  firmou Milan  Bizoň, 
IČO 42163536 ve výši 280 728,-  Kč bez DPH 
v předloženém znění a pověřuje starostu 
obce k podpisu (usnesení č. 20 / 88 / 2020).

•  ZO schvaluje dar ve výši 10 000 Kč pro TJ 
Dynamo Stružnice dle předložené žádos-
ti, který bude vyplacen v roce 2021 (usne-
sení č. 20 / 89 / 2020).

•  ZO schvaluje dar ve výši 3 000 Kč pro Čes-

práce „Výměna dveří  a  šatnového okna 
na  sále  Beseda  v  Horní  Polici“  s  firmou 
Braun  Rudolf,  Březová  53/107,  405  02 
Děčín,  IČO 67220584 ve výši  141 743,- Kč 
bez DPH v předloženém znění a pověřuje 
starostu obce k podpisu (usnesení č. 21 / 6 
/ 2021).

•  ZO  schvaluje  dodavatelem  stavby  „Re-
konstrukce  elektroinstalace  -  kuchyň 
a přilehlé místnosti v Mateřské škole Hor-
ní Police“ firmu Radek Jor EMaR elektro, 
Návětrná 592/14, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČO 66077371 (usnesení č. 21 / 7 / 2021). 

•  ZO schvaluje smlouvu o dílo na stavební 
práce  „Rekonstrukce  elektroinstalace 
- kuchyň a přilehlé místnosti v Mateřské 
škole  Horní  Police“  s  firmou  Radek  Jor 
EMaR  elektro,  Návětrná  592/14,  400  01 

výboru pro sport, kulturu a  sociální věci 
a výboru pro rozvoj, výstavbu a pozemky. 
(číslo usnesení 2020-17-3)

4.   Bere  na  vědomí  rozpočtové  opatření  č. 
7/2020. Příjmy 450 178,61 Kč a výdaje 450 
178,61 Kč. (číslo usnesení 2020-17-4)

5.   Schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako 

ký  svaz  včelařů  Žandov,  o.s.  dle  předlo-
žené žádosti, který bude vyplacen v roce 
2021 (usnesení č. 20 / 90 / 2020).

•  ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro Den-
ní a pobytové sociální služby v České Lípě 
dle předložené žádosti, který bude vypla-
cen v roce 2021 (usnesení č. 20 / 91 / 2020).

•  ZO schvaluje záměr pronájmu restaurace 
na  koupališti  včetně  příslušenství  sociál-
ního zařízení na roky 2021, 2022, 2023 ve 
výši 30 000 Kč/rok s tím, že žadatel před-
loží  koncept  k  provozování  restaurace 
(usnesení č. 20 / 92 / 2020).

•  ZO schvaluje navýšení počtu zaměstnan-
ců OÚ  v  rámci  hlavního pracovního po-
měru ze tří na čtyři zaměstnance (usnese-
ní č. 20 / 93 / 2020).

•  ZO  schvaluje  rozpočtové  opatření  č. 
5/2020 ve výši 1 119 825,- Kč na straně pří-
jmů, 318 000,- Kč na straně výdajů, s pře-
bytkem ve výši 801 825,- Kč (usnesení č. 20 
/ 94 / 2020)

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta 

Ústí nad Labem, IČO 66077371 ve výši 291 
450,-  Kč v předloženém znění a pověřuje 
ředitelku MŠ k podpisu (usnesení č. 21 / 8 
/ 2021).

•  ZO  schvaluje  dodatek  č.  11  ke  smlouvě 
o sběru, přepravě a odstraňování odpadu 
v obci Horní Police č. 222/400181/16/11 ze 
dne 01.01.2011 v předloženém znění a po-
věřuje starostu k podpisu (usnesení č. 21 / 
9 / 2021).

•  ZO  schvaluje  OZV  č.  1/2021,  o  místním 
poplatku z pobytu v předloženém znění 
(usnesení č. 21 / 10 / 2021).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta  

vyrovnaný. Celkové příjmy ve výši 15 593 
420,-  Kč,  celkové  výdaje  ve  výši  15  593 
420,- Kč. (číslo usnesení 2020-17-5)

6.   Schvaluje  střednědobý  výhled  rozpočtu 
obce na roky 2022 až 2024. (číslo usnesení 
2020-17-6)

7.   Schvaluje převod peněz z rezervního fon-

Usnesení



1/2021-19- ŠkolstvíUsnesení

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č. 10/20 konaného dne 18. 11. 2020 
od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

•  Usnesení  č.  1-10/20:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje navržený program jednání. 

•  Usnesení  č.  2-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpoč-
tové změny č. 9/2020.

•  Usnesení  č.  3-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina po projednání rozhoduje 
o  výběru  nejvýhodnější  nabídky  veřejné 
zakázky malého rozsahu „Hřbitov Velká 
Bukovina“,  kterou  je  nabídka  uchazeče 
GEDOS-NB, s.r.o., B. Egermanna 239, 273 
01 Nový Bor, IČ 250 13 220 s nabídkovou 
cenou 136.115,70 Kč bez DPH (152.600,00 
Kč včetně DPH).

•  Schvaluje uzavření smlouvy o dílo na akci 
„Hřbitov  Velká  Bukovina“  s  uchazečem 
GEDOS-NB, s.r.o., B. Egermanna 239, 273 
01 Nový Bor, IČ 250 13 220 a pověřuje sta-
rostu obce podpisem  smlouvy o dílo na 
akci „Hřbitov Velká Bukovina“ mezi obcí 
Velká Bukovina a společností GEDOS-NB, 
s.r.o., B. Egermanna 239, 273 01 Nový Bor, 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č.  11/20 konaného dne 9.  12. 2020 
od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

IČ 250 13 220.
•  Usnesení  č.  4-10/20:  Zastupitelstvo  obce 

schvaluje návrh nepodávat žádost o do-
taci na akci „Obnovení bývalého válečné-
ho hrobu Malá Bukovina“.

•  Usnesení  č.  5-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  do-
datku č.1 ke smlouvě o dílo s Mgr. V. M., 
Ph.D., akad. soch. a rest. na akci „Oprava 
kamenného kříže z 1. světové války, Velká 
Bukovina“.

•  Usnesení  č.  6-10/20:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje podání žádosti o pronájem po-
zemků  p.p.č.  247/4,  p.p.č.  358/7  a  p.p.č. 
358/14, vše k.ú. Velká Bukovina z majetku 
ČR – SPÚ.

•  Usnesení  č.  7-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh rozpočtu 
Obce Velká Bukovina pro rok 2021.

•  Usnesení  č.  8-10/19:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje uzavření Doho-
dy o provedení práce kronikáře se zastu-
pitelem p. Pokorným.

•  Usnesení  č.  9-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  poskytnutí  fi-
nančního daru 5.000,- Kč Českému svazu 
včelařů z.s., ZO Benešov nad Ploučnicí na 

•  Usnesení  č.  1-11/20:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje navržený program jednání. 

•  Usnesení  č.  2-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  Střednědobý 

podporu činnosti dle žádosti v roce 2021.
•  Usnesení  č.  10-10/20: Zastupitelstvo obce 

Velká  Bukovina  schvaluje  poskytnutí  fi-
nančního  neúčelového  daru  10.000,-  Kč 
Dětskému  domovu  „Země  dětí“  a  ŠJ 
Česká  Kamenice,  Komenského  491,  p.o. 
ve prospěch dětí z dětského domova dle 
žádosti na rok 2021.

•  Usnesení  č.  11-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  poskytnutí  fi-
nančního  účelového  daru  na  podporu 
činnosti spolku dle žádosti na rok 2021 ve 
výši 12.000,- Kč.

•  Usnesení  č.  12-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh finanční 
podporu  dle  žádosti  Nadačního  fondu 
FOLIVORA neposkytnout.

•  Usnesení  č.  13-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  prominutí  ná-
jmu za užívání nebytových prostor v bu-
dově č.p. 13 k.ú. Velká Bukovina 

•  Usnesení  č.  14-10/20:  Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh znění Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce.

•  Usnesení  č.  15-10/20:  Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  Ve-

výhled rozpočtu MŠ Velká Bukovina 2021 
– 2023.

•  Usnesení  č.  3-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje Dodatek  č.  19 

řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. DVB 1/2020 s FK Velká 
Bukovina.

•  Usnesení  č.  16-10/20:  Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. DVB 2/2020 se Základní 
škola Horní Police, p.o.

•  Usnesení  č.  17-10/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu  obce  č.  DVB  3/2020  s  Český 
svaz včelařů z.s., ZO Žandov.

•  Usnesení  č.  18-10/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z  rozpočtu  obce  č.  DVB  4/2020  s  Český 
svaz včelařů z.s., ZO Benešov nad Plouč-
nicí.

•  Usnesení  č.  19-10/20:  Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření  Ve-
řejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce č. DVB 5/2020 s Českomo-
ravský svaz chovatelů poštovních holubů, 
Místní spolek 013 Velká Bukovina.

ke  smlouvě  o  zneškodňování  komunál-
ních, separátních, velkoobjemových a ne-
bezpečných odpadů v obci Velká Bukovi-
na, číslo: 084/VJ/02 ze dne 11. 10. 2001.

du do  investičního  fondu ve výši  38 726 
Kč. (číslo usnesení 2020-17-7)

8.   Schvaluje  převod  peněz  z  investičního 
fondu  do  provozních  prostředků  ve  výši 
38 726 Kč. (číslo usnesení 2020-17-8) 

9.   Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 7/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s pa-
nem P. Z., bytem ... , Stružnice. (číslo usne-
sení 2020-17-9)

10.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 8/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 32 147,50 Kč s paní 
J. M., bytem ... , Stružnice. (číslo usnesení 
2020-17-10)

11.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 9/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s pa-
nem J. L., bytem ... , Stružnice. (číslo usne-
sení 2020-17-11)

12.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č.10/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 35 000,- Kč s pa-
nem J. K., bytem ... , Stružnice. (číslo usne-
sení 2020-17-12)

13.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 11/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 33 631,- Kč s pa-
nem R. K. a paní I. K., oba bytem ... , Struž-
nice. (číslo usnesení 2020-17-13)

14.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 12/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných  domech  nepodnikatelských  subjek-
tů  v  obci  Stružnice“  ve  výši  31  412,50 Kč 
s panem P. K. a paní M. K., oba bytem ... , 
Stružnice. (číslo usnesení 2020-17-14) 

15.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy 
č. 13/2020 o poskytnutí dotace z dotačního 
programu Obce Stružnice č. IV. „Podpora 
řešení  likvidace  splaškových  vod  v  obyt-
ných domech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ ve výši 35 000 Kč s pa-
nem J. H. a paní V. H., oba bytem ... , Česká 
Lípa. (číslo usnesení 2020-17-15)

16.  Schvaluje  dodatek  ke  smlouvě  S/
C10/05002151/2013/1471/01na  svoz  odpadu 
s firmou AVE platný do 31. 12. 2021. (číslo 
usnesení 2020-17-16)

17.  Schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o  zřízení  věcného  břemene  a  dohodu 
o umístění  stavby č.  IV-12-4013543/VB/P01 
na pozemku p. č. 253, v k. ú. Stráž u České 
Lípy  umístění  nového  zemního  kabelo-
vého vedení VN a optické infrastruktury. 
(číslo usnesení 2020-17-17)

18.  Schvaluje  Smlouvu  o  budoucí  smlouvě 
o  zřízení  věcného  břemene  a  dohodu 

o  umístění  stavby  č.  IP-12-4005277  na 
pozemku p. č. 203/2 v k. ú. Stružnice pro 
stavbu zařízení distribuční soustavy – pod-
zemního  kabelového  vedení  NN.  (číslo 
usnesení 2020-17-18)

19.  Schvaluje  Smlouvu  o  zřízení  služebnosti 
inženýrské sítě č. CES 2376/2020/PANO na 
pozemcích parc. čísel 131, 347, 133, 177/2 v k. 
ú. Jezvé, č. stavby CL 059 006 pro stavbu 
vodovodního  řadu.  (číslo  usnesení  2020-
17-19)

20.  Bere na vědomí ukončení smluvního vzta-
hu s firmou EKOS - Hrnčíř k 31. 12. 2020 pro 
odběr vzorků u ČOV v majetku obce. (číslo 
usnesení 2020-17-20)

21.  Bere na vědomí návrh protipovodňového 
opatření pro k. ú. Stružnice a nemá zájem 
o navržená protipovodňová opatření. (čís-
lo usnesení 2020-17-21)

22.  Bere na vědomí návrh protipovodňového 
opatření  pro  k.  ú.  Jezvé  a  nemá  zájem 
o navržená protipovodňová opatření. (čís-
lo usnesení 2020-17-22)

23.  Schvaluje  smlouvu  o  zpracování  žádosti 
o dotaci a manažerské řízení přípravy pro-
jektu  na  „Dozateplení  a  výměna  výplní 
v ZŠ Stružnice“ s Ing. D. P. Ph. D., v celkové 
hodnotě 129 000,- Kč bez DPH. (číslo usne-
sení 2020-17-23)

24.  Schvaluje cenovou nabídku od firmy Ener-
gomex v celkové výši 120 000,- Kč bez DPH 
pro  podání  žádosti  o  dotaci  na  „Doza-
teplení a výměna výplní  v ZŠ Stružnice“.                                                                                     
( číslo usnesení 2020-17-24)

25.  Schvaluje nabídku projektových prací Ing. 
R. – odkanalizování č. p. 87 v k. ú. Jezvé 
v  celkové hodnotě  19 000,- Kč bez DPH. 

(číslo usnesení 2020-17-25)
26.  Schvaluje nabídku projektových prací Ing. 

R. – odkanalizování č. p. 57 v k. ú. Jezvé 
v  celkové hodnotě 25 000,- Kč bez DPH. 
(číslo usnesení 2020-17-26)

27.  Schvaluje nabídku projektových prací Ing. 
R. – odkanalizování č. p. 80 v k. ú. Stružni-
ce v celkové hodnotě 25 000,- Kč bez DPH. 
(číslo usnesení 2020-17-27)

28.  Schvaluje plán inventur na rok 2020. (číslo 
usnesení 2020-17-28)

29.  Bere na vědomí chybu ve výpočtu množ-
ství  odebraného  dřeva  firmou  dulles 
na dodacím listu č. 3., 4. a 5., ale trvá na 
fakturované  smluvní  ceně  za  jednotky.                                                 
(číslo usnesení 2020-17-29)

30.  Schvaluje podání žádosti na nákup 4  ra-
darů se záznamem a se zobrazením regis-
trační značky vozidla, č. IPR 10 C3L-ALPR. 
(číslo usnesení 2020-17-30)

31.  Schvaluje  nákup  550  sad  tašek  typu 
A  (větší)  na  separovaný  odpad  –  papír, 
sklo, plast a 550 kusů tašek typu D na se-
paraci kovů v celkové hodnotě 32 252,- Kč 
s DPH. (číslo usnesení 2020-17-31)

32.  Schvaluje  nákup  části  pozemku  parc.  č. 
89/1 v k. ú. Jezvé o výměře 47 m2 za celko-
vou cenu 14 100,- Kč. (číslo usnesení 2020-
17-32)

33.  Schvaluje  podání  žádosti  o  dotaci  z  do-
tačního titulu na opravu válečných hrobů 
a restaurování pomníku pro Pomník pad-
lým  v  Jezvém  v  celkové  hodnotě  opravy 
389 015,- Kč s DPH. (číslo usn. 2020-17-33)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta
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Usnesení

•  Usnesení  č.  4-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  návrh  navýšit 
cenu svozového lístku na komunální od-
pad na nádobu 120 L o 5,-Kč na 50,- Kč/ks 
a cenu za lístek na nádobu 240 L o 10,- Kč 
na 100,- Kč/ks.

•  Usnesení  č.  5-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina  schvaluje  zaplacení dra-
žební  jistiny  ve  výši  500,-  Kč  při  účasti 
obce  v  elektronické  dražbě  nemovitých 
věcí,  dle  dražební  vyhlášky  č.j.  030  EX 

36250/13-178, a to pozemku p.č. 39- zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 644 m2 
a pozemku p.č. 79/2 – zahrada o výměře 
477 m2 vše k.ú. Malá Bukovina, doposud 
zapsané  na  LV  73  a  pověřuje  starostu 
obce, aby obec Velká Bukovina zastupo-
val  v  této  elektronické  dražbě  nemovi-
tých  věcí.  Zastupitelstvo  obce  rozhodlo 
o nejvyšším podání v elektronické dražbě 
a  zmocňuje  starostu  obce  k  příhozům 
v  elektronické  dražbě  nemovitých  věcí, 

dle dražební vyhlášky č.j.030 EX 36250/13-
178, do stanovené částky.

•  Usnesení  č.  6-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  rozpočet  MŠ 
Velká Bukovina pro rok 2021.

•  Usnesení  č.  7-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje Rozpočet Obce 
Velká Bukovina pro rok 2021.

•  Usnesení  č.  8-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpoč-
tové změny č. 10/2020.

•  Usnesení  č.  9-11/20:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje  prodej  části  p.p.č.  1,  zahrada, 
k.ú. Velká Bukovina  (cca 900m2). Plocha 
bude upřesněna dle Geometrického plá-
nu pro oddělení části pozemku.

•  Usnesení  č.  10-11/20:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh prostory 
občanské vybavenosti v objektu bez č.p. 
na stavební parcele p.č. 323/1 v k.ú. Velká 
Bukovina nepronajímat.  

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č.  1/21 konaného dne 20.1.2021 od 
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

•  Usnesení  č.  1-1/21:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje rozšířený program jednání. 

•  Usnesení č. 2-1/21: Zastupitelstvo obce Vel-
ká Bukovina revokuje usnesení č. 9-11/20.

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č. 2/21 konaného dne 10.2.2021 od 
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ.

•  Usnesení  č.  3-1/21:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje  prodej  části  p.p.č.  1,  zahrada, 
k.ú.  Velká  Bukovina  (cca500m2)  dle  při-
ložené žádosti (příloha č. 2). Plocha bude 
upřesněna dle Geometrického plánu pro 
oddělení části pozemku.

•  Usnesení č. 4-1/21: Zastupitelstvo obce Vel-
ká Bukovina schvaluje přijetí Rozpočtové 
změny č. 1/2021.

•  Usnesení  č.  1-2/21:  ZO  Velká  Bukovina 
schvaluje navržený program jednání. 

•  Usnesení  č.  2-2/21:  ZO  Velká  Bukovi-
na  schvaluje  prodej  části  (63  m2)  p.p.č. 

•  Usnesení  č.  5-1/21:  Zastupitelstvo  obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu o bez-
úplatném  převodu  vlastnického  práva 
k nemovitým věcem a o zřízení věcného 
práva č. 1/U/VOB/2021 mezi stranami ČR – 
ÚZSVM a Obec Velká Bukovina a přijetí 
p.p.č.  2801  a  p.p.č.  2803/2  ,  obě  ostatní 
plocha  –  ostatní  komunikace,  k.ú.  Kar-
lovka. do majetku Obce Velká Bukovina 

st.142/2, zastavěná plocha a nádvoří-zbo-
řeniště, a části (127 m2) p.p.č. 1956, zahra-
da, obě k.ú. Velká Bukovina.

•  Usnesení  č.  3-2/21:  ZO  Velká  Bukovina 

bezúplatným převodem od ÚZSVM.
•  Usnesení č. 6-1/21: Zastupitelstvo obce Vel-

ká Bukovina schvaluje Smlouvu o smlou-
vě  budoucí  o  zřízení  věcného  břemene 
– služebnosti – IP-12-4010689/VB001, Stav-
ba: DC_M.Bukovina, p.p.č.119/2, přípojka 
NN mezi  stranami Obec Velká Bukovina 
a ČEZ Distribuce, a.s.

schvaluje  návrh  neprodávat,  či  nepro-
najímat  p.p.č.  1710/4  k.ú.  Karlovka  ani 
její část.

Inzerce


