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Po dvouleté odmlce se první so-
botu v březnu konal v naší obci 
masopustní průvod zakončený 
masopustní veselicí. V letošním 
roce se nám představil v úplně 
novém kabátě. Průvod vyrazil 
za doprovodu harmonikářů 
z Malé Bukoviny do Velké Bu-
koviny na fotbalové hřiště, kde 

se pokračovalo masopustní 
veselicí. Pro všechny byly při-
praveny domácí zabijačkové 
pochoutky, koláčky, gulášek, 
zkrátka vše co k masopustu 
patří. Harmonikáři se činili, 
takže ani taneční parket neza-
hálel. K naší velké radosti, ale 
i milému překvapení, dorazilo 

spoustu lidí ať již v maskách či 
bez. Hala na hřišti, s kapacitou 
100 míst nemohla všechny po-
jmout a spousta návštěvníků 
musela zůstat venku. Věřím, že 
i přesto si veselici všichni užili 
a strávili příjemné odpoledne. 
Jsem velice rád, že tato tradice 
stále žije a velice děkuji všem 

maskám, návštěvníkům za to 
že dorazili a také všem, kdo se 
na přípravách a průběhu maso-
pustu podíleli. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Bukovinský masopust 2022
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Bukovinská pouť 2022

Pomoc dobrovolných hasičů

Přípravy na Bukovinskou pouť 
jsou v plném proudu, dalo by 
se říci, že již finišují. 

V sobotu 24. září 2022 se po 
delší odmlce sejdeme se svými 

Ve dnech 10. a 11. 2. 2022 byli 
David Šámal a Marcel Řeháček, 
dva dobrovolní hasiči z JSDH 
Jezvé, nasazeni do očkovacího 
centra proti covidu 19 v Nemoc-
nici Česká Lípa. 13. 2. 2022 dále 
pak vypomáhali v Domově pro 
seniory v Mimoni. Nejenom Ha-
sičský záchranný sbor Liberec-
kého kraje a ředitelka Domova 
pro seniory v Mimoni, ale i Obec 
Stružnice velice děkuje za jejich 
dobrovolnou činnost. 

Monika Habartová
starostka obce Stružnice

příbuznými, přáteli, známý-
mi u kostela svatého Václava 
v Malé Bukovině, kde se bude-
me moci těšit například na Hon-
zu Mlčocha Karel Gott Cover, 
Kabát revival, Duo Adamis, ma-

Drtící vůz 
Obec Velká Bukovina podala 
v létě 2021 žádost o dotaci do Pro-
gramu pro podporu odpadové-
ho hospodářství obcí v Ústeckém 
kraji na období 2017 až 2025 na 
pořízení drtícího – míchacího stro-
je s kapacitou 7 m3 pro přeměnu 
biologicky rozložitelného odpadu 
na kvalitní kompost, který bude 
dále využíván primárně opět pro 
údržbu ploch veřejné zeleně. 

stanoven do 05.01.2022 do 15:00 
hod. Předpokládaná hodnota ve-
řejné zakázky byla stanovena na 
částku 1.572.500,00 Kč bez DPH, 
1.902.725,00 Kč s DPH. V termínu 
pro podání obdržela obec 1 na-
bídku, a to od uchazeče EVERO-
PROJEKT s.r.o.

Dne 12. 1. 2022 proběhlo zasedání 
komise pro otevírání obálek a pro 

Celkové předpokládané nákla-
dy na pořízení stroje byly včetně 
DPH 1.902.725 Kč. Podařilo se nám 
získat dotaci ve výši 70%, což činí 
1.331.907 Kč z celkové částky.

Dne 13.12.2021 bylo vyhlášeno 
výběrové řízení na zhotovitele. 
Výzva k podání nabídek byla zve-
řejněna na profilu zadavatele. 
Termín pro podání nabídek byl 

posouzení a hodnocení nabídek. 
Komise doporučila uzavřít smlou-
vu o dílo s vítězným uchazečem, 
kterým se stala firma EVERO-
PROJEKT s.r.o., Janáčkova 301/3, 
758 01 Šternberk, IČ: 05547393 
s nabídkovou cenou 1 609 000,00 
bez DPH (1 946 890 Kč s DPH). Za-
stupitelstvo obce Velká Bukovina 
na základě tohoto doporučení 
rozhodlo o výběru nejvhodnější 
nabídky a pověřilo starostu pod-
pisem smlouvy.

Tento stroj obci výrazně usnadní 
nakládání s biologicky rozloži-
telným odpadem a také ušetří 
nemalé peníze za jeho likvidaci. 
Kompost vyprodukovaný tímto 
strojem bude používán pro udrž-
bu veřejných prostranství v obci 
a též bude po domluvě k dispozi-
ci občanům naší obce.

Jaroslav Kucharovič
starosta obce

 

žoretky, kejklíře, rytířský tábor, 
rytířské souboje, řezbáře, pou-
ťové atrakce a jiné. Samozřejmě 
nebude chybět stánkový prodej 
a bohaté občerstvení. Věříme, 
že situace bude příznivá a tato 

akce bude moci proběhnout 
tak, jak jsme byli všichni zvyklí. 

Jaroslav Kucharovič
starosta obce
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cesta zpět pouze přes dekonta-
minační zónu. Hodinu a půl prá-
ce, dekontaminace, hodinu a půl 
odpočinku a mezitím první skupi-
nu střídá druhá. A tak dál dokola. 
Nafasování nových ochranných 
prostředků, protože předchozí 
použité byly likvidované. V době 
našeho odpočinku příslušníci HZS 
desinfikovali ochranné masky 
a holiny, které jsme podle ráno 
přidělených čísel měli opět při-
pravené k použití. Takto jsme ten 
den „rotovali“ třikrát.

V sobotu 8. 1. 2022 se v Hospůdce 
U Karbouse konala Výroční valná 
hromada SDH Velká Bukovina za 
rok 2021. Náš host, starosta OSH 
ČMS Děčín, předal několika čle-
nům zasloužená ocenění. Těm, 
kterým na ocenění vznikl nárok, 
či byli na ocenění navrženi a val-
né hromady se nezúčastnili, bude 
ocenění předáno dodatečně, při 
jiné vhodné příležitosti.

Poprvé 11. 1. 2022 a od té doby 
pravidelně každé úterý, si členo-
vé jednotky chodí protáhnout 
těla při florbale do školní tělo-
cvičny v Horní Polici. Tuto pravi-
delnou aktivitu lze bez nadsázky 
nazývat fyzickou přípravou jed-
notky.

V souvislosti se jmenováním 
nového velitele nastaly očeká-

Listopad 2021 se navždy vryje 
černým písmem do historie hasi-
čů ve Velké Bukovině. Ať již do 
historie SDH, nebo výjezdové 
jednotky. Je to čas, kdy nás na-
vždy opustil kolega hasič a skvělý 
kamarád Pípan. SDH Velká Buko-
vina uspořádal sbírku na trans-
parentním účtu s cílem vytvořit 
finanční rezervu pro jeho rodinu. 
Sbírka bude ukončena 28. února 
a poté předána rodině. Dosud 
na ni dárci přispěli částkou bez-
mála 200.000,- Kč. Z celého srdce 
a s úctou všem přispívajícím dě-
kujeme.

Rok 2021 jsme zakončili společ-
nou prací. Šest členů jednotky se 
31. 12. v Libotenicích na Litomě-
řicku zúčastnilo  likvidace chovu 
drůbeže nakaženého ptačí chřip-
kou. Odjezd v šest hodin z hasi-
čárny, návrat o 12 hodin později. 
Mezi tím vyskladňování tisíců 
kusů usmrcených nosnic. Vybírá-
ní z klecí, nakládání do kolečka, 
nebo plastové popelnice a pře-
prava do velkoobjemových kon-
tejnerů, kterými byly slepice od-
váženy k likvidaci. Ráno, ještě za 
tmy, jsme byli vybaveni ochran-
nými prostředky, v kterých jsme 
se proměnili v odhadem 60 sně-
huláků, rozlišeni pouze čísly na 
kombinézách. Po skupinách jsme 
se odebírali na pracoviště. Po 
překročení oranžové čáry vedla 

vané změny. Pravidelné srazy 
se přesunuly z pátku na čtvrtek 
a v zimním období z hasičárny 
do zasedací místnosti Obecního 
úřadu, kde probíhá předepsaná 
odborná příprava jednotky. Tam 
se také 10. 2. konalo školení prv-
ní pomoci a život zachraňujících 
úkonů. Členové jednotky si pod 
vedením zdravotníka procvičili 
např. nasazení fixačního krčního 
límce, masáž srdce na resuscitač-
ní výcvikové figuríně, ošetření 
tepenného krvácení a další zá-
kladní dovednosti. Jako bonus 
školitel přinesl a nechal zájemce 
vyzkoušet brýle pro simulaci sta-
vu pod vlivem alkoholu, tzv. opi-
lecké brýle.

Meteorologové mají zvyk na-
zývat významné povětrnostní 
události jmény. V neděli 30. 
1. 2022 po 15 hodině nás tedy 
ze zbrojnice vytáhla vichřice 
Nadia. Vyjeli jsme směrem na 
Českou Kamenici až za les před 
oldřichovskou křižovatku. Tam 
omezoval průjezd po silnici 
II/263 silným větrem vyvrácený 
strom. Strom byl pomocí mo-
torové pily rozřezán, odklizen 
ze silnice, vozovka poklizena 
a jednotka se navrátila na zá-
kladnu.

V noci na čtvrtek 17. 2. a ve čtvr-
tek odpoledne přes naše úze-

mí přešla pro změnu vichřice 
Ylenia. Naše jednotka ten den 
vyjela celkem třikrát. Poprvé to 
bylo k odlomené části stromu 
hned za Velkou Bukovinou na 
silnici směrem na Volfartice či 
Žandov. Podruhé jsme vyjeli do 
lesa v Karlovce. Tam byla ukáz-
kově přes celou silnici vyvrácená 
krásná borovice. Třetí výjezd 
tento den nebyl jako obvykle 
k překážce na komunikaci, ale 
k zatopenému sklepu. Vyrazili 
jsme tedy zachraňovat jablka, 
brambory a kompoty. Skuteč-
nost byla však trochu odlišná. 
Po příjezdu na místo události 
bylo zjištěno, že ve sklepě je asi  
25 cm vody a žádná z jmenova-
ných komodit na existenci ohro-
žena není. K likvidaci zátopy 
jsme použili malé ponorné čer-
padlo na 220 V.

12. března 2022 pořádala SDH 
Velká Bukovina svůj Hasičský 
ples a již tradičně nám k tan-
ci i poslechu zahrála hudební 
skupina Septima. Věříme, že 
po delší odmlce v konání kul-
turních akcí to byla příjemná 
změna, všichni se dobře poba-
vili a zároveň přispěli společně 
na dobrou věc. Rozhodli jsme 
se výtěžek z plesu věnovat na 
pořízení defibrilátoru do obce. 
Defibrilátor se stane součástí 
výbavy naší jednotky.

Tolik z událostí, které se přiho-
dily do uzávěrky Regionálního 
zpravodaje, avšak ještě nás 
v dohledné době čekají důležité 
a již naplánované akce, na které 
bychom vás chtěli pozvat.

Další naplánovanou hasičskou 
akcí je již několikrát odložená 
hasičská soutěž „Memoriál Vác-
lava Vondrušky o pohár starosty 
obce“. Podle předpovědí o zru-
šení proticovidových opatření 
nám snad již nic nezabrání sejít 
se v sobotu 7. května na hřišti 
ve Velké Bukovině. Zapište si 
tedy do kalendáře datum 7. 5. 
a přijďte nás podpořit a sebe 
pobavit.

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina
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Na první listopadový víkend 
bylo připraveno tradiční setkání 
seniorů na našem zámku. Tuto 
akci nebylo možné několik let 
uskutečnit, což nás velmi mrzí. 
Důvodem byly nejprve stavební 
úpravy výstavních místností zám-
ku a poté, co byly dokončeny, 

Jak jste si jistě mnozí všimli, 
došlo u základní školy na kopci 
k instalaci zpomalovacích retar-
dérů. To si vynutilo také osazení 
dopravních značek, které nelze 
pro jejich množství přehléd-
nout. Všechny práce byly na-

vešla v platnost protiepidemio-
logická opatření. A v loňském 
listopadu, když už bylo vše při-
praveno, se koronavirová situace 
opět zhoršila a od 1. 11. začala 
platit opatření, která setkání se-
niorů opět zhatila. Nyní to však 
vypadá již mnohem lépe, takže 

vrženy v souladu se stanovisky 
Policie ČR a dopravně správních 
orgánů. Díky ne moc dobrému 
podloží silnice byly zvoleny re-
tardéry dělené (terče), neboť 
příčný práh by při přejezdech 
aut příliš zatěžoval podloží. Re-

počítáme, že setkání proběh-
ne co nejdříve. Přibližný termín 
bude přelom dubna a května. 
K poslechu a případnému tanci 
zahraje oblíbená skupina Septi-
ma. Připraveno bude malé ob-
čerstvení a hlavně – opravené 
výstavní prostory zámku s novou 

tardéry byly umístěny v blízkosti 
sloupů veřejného osvětlení tak, 
aby byly dobře vidět i v noci. 
Doufáme, že toto řešení pomů-
že zklidnit provoz na komuni-
kaci před základní školou, která 
začíná být dosti frekventovaná 

nádhernou cihelnou podlahou. 
Budeme moc rádi, když alespoň 
na chvilku přijdete. Pozvánky na 
tuto akci Vám včas doručíme do 
vašich poštovních schránek.

Luboš Paďour a Jiří Blekta

a jejíž rovný dlouhý úsek vedle 
školy svádí k vyšším rychlostem. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

Setkání seniorů na zámku

Retardéry u školy

Jak to vypadá na Besedě?
V poslední době se velmi často 
setkáváme s dotazem, v jakém 
stavu jsou práce na našem kul-
turním sále Beseda. A dotaz 
je to jistě správný a na místě. 
V tuto chvíli jsou v prostorách 
sálu dokončeny všechny práce 
a nákupy, které byly hrazeny 
v rámci dotace SZIF. Jedná se 
zejm. o stavební práce, novou 
elektroinstalaci, výměnu oken 
a interiérových dveří, šití nových 
záclon a závěsů, opony, nákupy 
elektrospotřebičů a vnitřního 
vybavení. Je nakoupeno 200 
nových židlí, 46 stolů, nové 
ozvučení a projekční technika. 
Nově je také vybaven výčep 
a bar (nová linka, lednice, rych-
lomyčka skla, mikrovlnka…). 
Všechny tyto nákupy a prá-
ce musely být dokončeny do  
31. ledna tohoto roku tak, jak 
bylo podmínkou dotace, ze 
které byly hrazeny. V únoru 
jsme následně připravovali 
tzv. žádost o platbu, která mu-
sela být odeslána do neděle  
27. 2. Tato procedura je skuteč-
ně velmi administrativně nároč-
ná. Součástí žádosti o platbu je 
kompletní vyúčtování aktivit, 
které byly hrazeny z dota-
ce. Přílohou k vyúčtování jsou 
nejen všechny faktury spolu 
s položkovými rozpočty, ale 
také výpisy z účtu (jako doklad 

o zaplacení faktur). Největší 
část příloh pak tvoří tzv. ceno-
vý marketing, případně pod-
klady k uskutečněným výbě-
rovým řízením na dodavatele. 
To znamená kompletní kopie 
všech nabídek došlých v rámci 
výběrových řízení a také dolo-
žení toho, že pro veškeré ná-
kupy, které byly učiněny, byli 
vybráni ti nejlevnější dodava-
telé. V praxi to vypadá tak, že 
v případě veškerých nákupů 
je nutné vybírat minimálně ze  
3 dodavatelů a tento výběr 
doložit jejich cenovou nabíd-
kou. To platí i pro dílčí nákupy, 
např. pro rychlovarnou konvici 
či lednici. Za vše možná po-
hovoří celková čísla: k žádosti 
o platbu bylo ve finále nutno 
doložit celkem 124 příloh o 263 
stranách. Ale vše se nakonec 
podařilo a kompletní žádost se 
všemi přílohami jsme odesla-
li.  A nyní už jen zbývá držet si 
palce. Kontrola na SZIF je dvo-
jitá a velmi přísná. Pokud vše 
projde a bude schváleno tak, 
jak jsme odevzdali, získáme 
z celkových dotovaných nákla-
dů 3.208.243 Kč (bez DPH) zpět 
80 %, tj. 2.566.594 Kč. Protože 
je obec nově plátcem DPH a na 
kulturní sál budeme DPH uplat-
ňovat, je pro nás důležitá část-
ka bez DPH. 

A jak je to s vícenáklady? Již 
v minulých číslech RZ jsme in-
formovali, že se stavební práce 
na sále mírně prodražily. Ne-
bylo to ale způsobeno navýše-
ním cen či špatným rozpočtem. 
Důvodem byly závažné vady 
ve skrytých konstrukcích, které 
se objevily až po jejich odkrytí 
(shnilé stropní trámy, vyřeza-
né příložky, sedlé úžlabí od 
zatékání v předchozích letech 
apod.). Tyto nutné úpravy pro-
dražily stavební práce cca o 300 
tis. Kč. Ovšem stavební práce 
byly pouze jednou zakázkou 
(byť objemově největší) z cel-
kem 14 zakázek, které jsme na 
této dotaci realizovali. A proto-
že jsme v ostatních zakázkách 
dokázali ve výběrových řízeních 
snížit jejich cenu pod plánova-
nou částku, pomohly nám tyto 
úspory pokrýt navýšení staveb-
ních prací. 

A co bude dál? Na sále se nyní 
ještě dodělává spousta dílčích 
věcí, které nebyly či nemohly 
být součástí žádosti o dotaci. 
Z nich nejdůležitější je výspra-
va parketové podlahy a pódia. 
Stavební firma také řeší různé 
prasklinky a další drobné nedu-
hy, které se objevily ve zdivu vli-
vem jeho postupného vysychá-
ní. Dále jsme vymalovali vstupní 

chodbu (v přízemí) a osadili ji 
novými světly, která jsou da-
leko výkonnější a lépe rozpro-
střou světlo než ta původní. 
Naši pracovníci se pustili do 
natírání mříží a také do obkla-
du schodiště vedoucího do sálu. 
A nutno říct, že i přes to, že to 
dělali poprvé v životě, obklad 
se jim povedl. Na sále dále pro-
bíhá nastavování audiovizuální 
techniky. Ladí se přesná pozice 
projektoru, správné vysunutí 
plátna, zapojení reprosoustav, 
pultu… A ještě jedna dobrá 
zpráva – pokud vše dobře do-
padne, měli bychom se dočkat 
nového „plůtku“ kolem kamen 
tak, aby nehrozilo nebezpečí 
pádu na roztopený obvodový 
plášť.

A to nejdůležitější… Dle naše-
ho odhadu by mohl být sál ofi-
ciálně otevřen během měsíce 
a půl. Vše bude záviset na době 
schnutí nátěru podlahy. O ote-
vření sálu budeme v dostateč-
ném předstihu informovat, 
a pokud to situace dovolí (věří-
me, že ano), uspořádali bychom 
rovnou první zábavu v novém 
prostředí, na kterou bychom 
vás chtěli tímto, zatím jen před-
běžně, srdečně pozvat.

Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Již několik měsíců se potýkáme 
s neuspokojivým stavem Stoupen-
ského mostu. Statika mostu jako 
takového je sice v pořádku, ale 
dřevěná konstrukce mostovky, tj. 
pojezdové plochy, je s životností 
již u konce. Dřevěné fošny vozov-
ky jsou na mnoha místech uvolně-
ny a jejich fixace již není možná, 
neboť dřevěná konstrukce pod 
nimi je ve velmi špatném stavu 
a dochází k jejich opětovnému 

V sobotu 26. února se v obci 
uskutečnil Masopust. A musí-
me říct, že se jednalo o více než 
povedenou akci, a to díky všem 
z vás, kteří se do Masopustu za-
pojili. A že práce, a nakonec i zá-
bavy bylo více než dost. Již od 
půl šesté jsme na starém mostě 
připravovali Masopustní zabí-
jačku. Krájelo se, topilo, vařilo, 
plnilo, mylo… no prostě se děla-
lo vše, co patří k přípravě jitrnic, 
jelit, polévky, guláše a dalších 
zabíjačkových pochutin. Zájem 
o ně byl, stejně jako každý rok, 
enormní. Vše se prodalo ještě 
teplé a často se muselo čekat, až 

uvolnění. Ve špatném stavu jsou 
také nájezdové asfaltové plochy. 
Obec v tuto chvíli velmi úzce spo-
lupracuje s projektantem a usilov-
ně sháníme stavební firmu, která 
provede opravu. Již v polovině 
minulého roku (konkrétně 16. 7.) 
bylo vypsáno výběrové řízení na 
zhotovitele opravy. Do tohoto 
řízení se, bohužel, přihlásila pou-
ze jedna firma, která ovšem ne-
splnila podmínky zadání. Hned 

se dovaří nová várka. Pan řezník 
si pochvaloval, jak jde zboží na 
dračku. Vyrobilo se přibližně 450 
jitrnic, 300 jelit, 22 tlačenek, 150 
porcí guláše…. Vše zmizelo jako 
mávnutím kouzelného proutku. 
Část pochutin jsme vzali s sebou 
do průvodu, který tradičně vy-
rážel ze starého mostu v 13.00. 
Moc děkujeme všem, kteří nám 
při cestě otevřeli a pohostili nás 
či jen s námi na chvíli poklábo-
sili. Je velmi příjemné setkávat 
se s lidmi při takových příleži-
tostech. A velké díky také všem, 
kteří se zapojili do průvodu. Cel-
kem nás šlo necelých 50, což je 

zkraje letošního roku jsme proto 
vypsali další výběrové řízení, je-
hož výsledky a tím i finální cenu 
opravy již pár dní známe. Nyní ješ-
tě čekáme na doplnění některých 
podkladů ze strany vítězné firmy 
a pokud se nic zvláštního nestane, 
bude zastupitelstvo obce rozho-
dovat o uzavření smlouvy s tou-
to firmou na svém zasedání dne  
17. 3. A cena opravy? Nebude nijak 
nízká… V rozpočtu obce máme 

historicky největší účast masek 
na našem Masopustu. A jak vše 
pokračovalo? Po průvodu ná-
sledovala povedená zábava na 
koupališti. Zahrála nám oblíbe-
ná kapela Septima. Bylo moc 
hezké vidět naši hospůdku nabi-
tou lidmi. 

A abychom nezapomněli – bě-
hem zábavy se na koupališti tra-
dičně zakopala basa. Dle maso-
pustní tradice se tento hudební 
nástroj symbolicky zakopává na 
znamení, že končí doba vese-
lí, doba hudby a zábav a začí-
ná doba postu. My jsme si tuto 

na tuto akci vyčleněno celkem  
2 mil. Kč. V roce 2021 jsme zkusili 
požádat o dotaci, ta však nevyšla, 
neboť byla v daném dotačním 
programu velmi malá alokace. 
A jiný vhodný dotační titul se 
v tuto chvíli nerýsuje. Přesto jsme 
si vědomi nutnosti opravy mostu 
a jsme připraveni celou částku 
nutnou k jeho rekonstrukci hradit 
z rozpočtu obce. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

tradici trochu upravili, protože 
tradiční basu už dnes moc lidí 
nemá. A tak každoročně zako-
páváme basu piva. A jak dlouho 
si basa pod zemí pobude? No po 
celou postní dobu, tj. po celých 
40 dní, co nás dělí od Velikonoc. 
K jejímu vykopání dojde o Ve-
likonoční neděli, tj. 17. dubna 
v 17:00 (aby se to dobře pama-
tovalo). A pokud vše dobře do-
padne, rádi bychom následně 
uspořádali v prostorách koupali-
ště další večer s muzikou. O tom 
vás ale budeme ještě včas infor-
movat. 

Jiří Blekta a Luboš Paďour

Špatný stav mostu ve Stoupně

Masopust 2022

Zámek – co se tam děje?
Již třetím rokem budeme letos 
pokračovat s rekonstrukcí míst-
ností, které jsou umístěny vlevo 
od hlavního vchodu (přes průjezd 
naproti výstavním místnostem). 
V roce 2020 došlo k odstranění 
starých plesnivých omítek a ne-
původních nánosů oleje a bahna 
z dlažby. Dále byly vylity nové 
podlahy, do nichž byly usazeny 
ventilační kanály pro odvětrání 
vnitřní části zdiva. Tento systém 
přirozeného vysoušení se osvěd-
čil i ve výstavních místnostech. 
V loňském roce 2021 jsme pokra-
čovali s očištěním zdí a s jejich 
nahozením sanační omítkou. 
V rámci těchto prací byla obje-
vena nepůvodní zeď, která byla 
předsazena před historické zdi-
vo. Tato zeď proto musela být na 
žádost památkové péče odstra-
něna. Veliké problémy nás však 

potkaly při rekonstrukci okenních 
výklenků. Necitlivým zásahem 
byl totiž jeden z výklenků zadní 
místnosti v minulosti probourán 
a zvětšen na šířku vrat. Tím do-
šlo k porušení původních kleneb 
okna, které přestaly mít nosnou 
funkci. Vše bylo sice vyřešeno 
ocelovými traverzami, které měly 
sloužit jako nový překlad, tyto 
traverzy však byly zapuštěny do 
zdiva, které nebylo díky zatékání 
okolní vody v příliš dobrém stavu. 
Během oprav v roce 2021 proto 
došlo k uvolnění traverz a k jejich 
vypadnutí. Na místo jsme okamži-
tě povolali statika, který doporu-
čil urychlené podepření konstruk-
ce zdiva. A protože v minulém 
roce již nebylo možné v rámci 
dotace opravu zdiva z finančních 
důvodů provést, bylo toto provi-
zorní podepření navrženo tak, 

aby vydrželo do letošního roku. 
Doufali jsme, že v letošním roce 
získáme na rekonstrukci zámku 
z PZAD minimálně tu stejnou 
částku, kterou jsme získali v le-
tech předešlých. Tato domněnka 
se však začala trochu rozpadat 
v okamžiku, kdy celý státní roz-
počet skončil na počátku roku 
2022 v rozpočtovém provizoriu 
a nikdo nevěděl, co bude a kolika 
penězi budou disponovat jednot-
livé státní dotační programy. Vše 
se však v dobré obrátilo a 2. 3.  
jsme obdrželi dobrou zprávu – na 
letošní rok získáváme opět 700 
tis. Kč. Dle vyjádření pracovni-
ce MK ČR našemu zámku kvůli 
jeho významnosti žádné vyřaze-
ní z důvodu nedostatku peněz 
nehrozilo. Je to tedy dvojí dobrá 
zpráva pro naši obec – jednak to, 
že máme další peníze pro letoš-

ní rok a také to, že je náš zámek 
opravdu dosti ceněný a že se nám 
jej za těch cca 5 let, kdy ho na MK 
ČR propagujeme, podařilo nato-
lik dostat do podvědomí, že je 
s námi již „počítáno“. 

V letošním roce, hned, jak dokon-
číme Besedu, začneme s přípra-
vou projektu pro statické zajiště-
ní rozpadlé zdi. Podle toho, kolik 
finančních prostředků toto zabe-
re, budeme pokračovat v dalších 
pracích (zejm. štuky a výměna 
oken). Pokud se vše podaří, bu-
deme moc rádi, když se na konci 
tohoto roku budeme moci podí-
vat na zámek v podobě, ve které 
se jeho suterén nacházel dříve, tj. 
s obnovenými okny na místo jed-
něch plechových dveří a díře po 
násilně zbudovaných vratech.

Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Společenská 
kronika

Začátkem roku oslavili své životní 
jubileum tito spoluobčané. Do dal-
ších let jim přejeme hlavně pevné 
zdraví a radost z každého dne.

90 LET
Hyblerová Daniela

85 LET
Vlkavcová Věra

80 LET
Došková Václava, Došek Ladi-
slav, Zajíček Jaroslav, Hlobeň 
Josef, Valentová Jaroslava, 
Moucha Karel, Helešic Franti-
šek, Souček Václav 

75 LET
Jánská Jarmila, Javůrek Václav, 
Machová Jana, Kypusová Hana, 
Roudenský Stanislav, Švestka 
František, Ley Jana, Dziak Jo-
sef, Bříško Jan, Pajkrtová Ma-
rie, Novák Jaroslav, Pařez Pavel

70 LET
Šťastná Aurelie, Gežo Josef, 
Rajšner Karel, Šebelová Jiřina, 
Varchulíková Alexandra, Rutte-
rová Hana, Moudrý Miroslav, 
Fichtnerová Anna, Zelenková 
Hana, Maňák Jaroslav, Schne-
iderová Jaroslava, Miškejová 
Anna, Flieger Miroslav, Tran-
goš Miroslav, Vydra Jiří, Krum-
lovský Jaroslav, Syslová Zdeňka, 
Slezáková Jaroslava, Machka 
Jan, Matysová Marie, Šámal 
Milouš, Hudcová Anna

65 LET
Červinka František, Palounko-
vá Věra, Hollósi Imrich, Dast-
lík František, Šimek Antonín, 
Pavlas Vladimír, Heran Jiří, 
Kindl Ladislav, Bokůvková Vlas-
ta, Belingerová Růžena

60 LET
Tröschel Jan, Matějčková 
Květuše, Sokolíková Pavlína, 
Laipoldová Eva, Kučerová Jana, 
Effenbergerová Hana, Čaňko-
vá Vladimíra, Hammer Ivan

ZLATÁ SVATBA
Dne 25. 3. slaví 50 let společné 
cesty životem manželé Jana 
a Miroslav Kotoučovi. Tímto jim 
přejeme mnoho štěstí, zdraví 
a spokojenosti do dalších let.

Nové veřejné osvětlení ke škole

Nová třešňová alej ve V. Bukovině

Spolu s instalací retardérů dojde 
v jarních měsících také k výměně 
svítidel veřejného osvětlení mezi 
viaduktem a základní školou na 
kopci. Obec již koncem minulé-
ho roku zakoupila speciální sví-
tidla, která byla výpočtem pro 
tuto komunikaci navržena.

Specifikum veřejného osvětle-
ní na této silnici tkví v přílišné 
vzdálenosti sloupů (vlastníkem 
je ČEZ) od sebe (přibližně 70 m). 
Proto je třeba použít svítidla 
s velmi širokou optikou tak, aby 
světlo svítilo co nejvíce do šířky 

Vážení spoluobčané, dobrá věc se podařila a obec získala dotaci ve výši 100% ze Státního fondu životního 
prostředí na výsadbu nové třešňové aleje, která bude vysázena směrem z Velké Bukovina na Volfartice 
(pro pamětníky „za Brzákem“). Stromy tvořící zbytky původní aleje jsou již ve špatném zdravotním stavu 
a před výsadbou dojde k jejich odstranění. Novou výsadbu bude tvořit osm druhů třešní po deseti kusech, 
celkem tedy 80 ks stromů. Výsadba byla navržena tak, aby byly zastoupeny všechny tzv. třešňové týdny. 
Můžeme se tak těšit do budoucna na novou kvetoucí a plodící alej, která zde bude pro nás všechny i pro 
naše potomky. Věřím, že se o nové stromy dokážeme společné postarat a ty pak dokáží přežít bez újmy 
na zdraví do budoucna (nebudou polámány, vytrhány apod.) Vždyť jaké si to uděláme, takové to budeme 
mít. My i další generace... 

Při realizaci výsadby bude moci každý, kdo bude chtít, nabídnout pomocnou ruku. 

Dále připravujeme další projekty pro výsadbu a obnovu alejí v obci. Malá Bukovina od kostela směrem do 
Velké i Malé Bukoviny. Dále alej kolem cesty Karlovka – Velká Bukovina a další. 

Jaroslav Kucharovič, starosta obce

a tím došlo k prolnutí světelných 
kuželů sousedních lamp. Jedině 
tak lze zabránit tomu, aby na 
komunikaci v noci nevznikalo 
nebezpečné střídání světlého 
a tmavého místa. 

Zcela vyměněny budou také 
lampy před školou. Ty jsou 
v tuto chvíli nainstalovány na 
nevyhovujících betonových slou-
pech. Navíc se jejich svit v noci 
svojí intenzitou podobá spíše 
záři bludiček za úplňku. I zde 
budou použity speciální široko-
úhlé lampy tak, aby bylo osvětle-

ní komunikace co nejrovnoměr-
nější. Všechna nově montovaná 
svítidla budou typu LED, což kro-
mě lepších světelných vlastností 
pomůže obci snížit náklady nut-
né na provoz (nejen energetic-
ké, ale také servisní, neboť LED 
technologie je minimálně po-
ruchová a světla běžně zvládají 
svítit 50 tis. hodin, což odpovídá 
cca 13 rokům svícení v režimu ve-
řejného osvětlení, kdy počítáme 
svit cca 11 hodin denně). 

Jiří Blekta a Luboš Paďour
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Obnova cesty pro pěší V. Bukovina – Karlovka

Aktuálně ze žandovské radnice

pracích. V plánu je vyhlášení 
brigády o jejímž konání budete 
informování a případné zájemce 
moc rádi uvidíme a již dopředu 
za jejich pomoc a ochotu děku-

3. ULICE POTOČNÍ III. ETAPA - Na 
tuto poslední etapu jsme požádali 
o dotaci z dotačního titulu Liberec-
kého kraje ve výši 300 tis. Kč. Dotace 
nám byla schválena. V únoru pro-
běhla soutěž na zhotovitele stavby. 
Nabídku podalo šest firmem. Dle je-
diného hodnotícího kritéria (ceny) 
byla vybrána firma Frfol s.r.o. Ledvi-
ce. Celková vysoutěžená cena je ve 
výši 2 135 926, 40 Kč bez DPH. Při-
čemž nejdražší nabídka byla až ve 
výši 4 273 691 Kč. Předmětem stavby 
bude provést nové zpevněné asfal-
tové povrchy, demontáž starého 
a montáž nového zábradlí a sanace 
mostků. Předpokládáme, že práce 
budou zahájeny na jaře a plánova-
ný termín dokončení je srpen 2022.

4. POMNÍK PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ 
VÁLCE V HEŘMANICÍCH – Jedná 
se o obnovu zaniklého pomníku, 
ze kterého byl dochován a nale-
zen jeden fragment. Pomník bude 
vyhotoven dle dobové fotografie. 
Na tento záměr jsme v lednu 2021 
podali žádost o dotaci u Minister-
stva obrany. Výše schválené dota-
ce je 304 tis. korun. V únoru jsme 
vyhlásili soutěž na zhotovitele díla. 
Nejnižší nabídku podal restaurátor 
(kamenosochař) pan Pokorný.

Zbyněk Polák a Michal Beň

jeme. Pojďme to zkusit všichni 
společně a já věřím, že se nám to 
povede.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

 

Jak jsem již uvedl na začátku 
článku, budeme se snažit práce 
provést z vlastních sil. Zde bych 
chtěl moc požádat občany o po-
mocnou ruku při uvedených 

děti z MŠ a ZŠ, dále oddíly fotba-
listů SK Spartak Žandov a hasiči 
Žandov. Od poloviny března by se 
měli do prostor přesunout i další 
sportovní aktivity ze sálu Koruny 
(stolní tenis, aerobic, cvičení žen 
SK Spartak). Obsazenost tělocvič-
ny zveřejníme na stránkách města 
Žandova. Volné termíny budou 
moci po telefonické domluvě vy-
užít i další sportovci. Nájemné sta-
novila rada následovně: Místním 
organizovaným skupinám sportov-
ců, které jsou zařazeny v rozvrhu 
cvičení a schváleny RM pro využití 
k nekomerčním účelům, je nájem 
odpuštěn. Komerčním a externím 
sportovcům bude účtován nájem 
250 Kč za 1 hodinu. V případě nut-
nosti přítomnosti správce ještě pau-
šálně 100 Kč.

2. OBJEKT NÁMĚSTÍ Č.P. 136 – Nevy-
užívaný objekt by měl po přestavbě 
sloužit Policii ČR oddělení Žandov. 
V této chvíli je dokončena projekto-
vá dokumentace ke stavebnímu po-
volení a probíhá povolovací proces 
u speciálního stavebního úřadu Mi-
nisterstva vnitra. Objekt je zařazen 
do kategorie brownfield. Pokud 
bude vyhlášen vhodný dotační titul, 
budeme se snažit opět získat mož-
né finanční prostředky.

Vážení spoluobčané, o obnově 
této cesty jsem se již několikrát 
zmiňoval v minulých příspěvcích. 
Obec několikrát za sebou po-
dala žádost o dotaci na obnovu 
této komunikace, bohužel ani 
jednou nebyla úspěšná. Rozhod-
li jsme se tedy pro obnovu cesty 
z vlastních zdrojů a sil. Záměrem 
je obnovení komunikace, která 
bude určená primárně pro pěší. 
Komunikaci jsme nechali zamě-
řit a vytyčit. V trase komunika-
ce se nachází množství stromů 
a náletů, vše je zarostlé starou 
trávou a trním. Vše bude potře-
ba vyřezat, vyhrabat a vyčistit. 
U stromů budeme samozřejmě 
posuzovat zdravotní stav, vý-
znam a nutnost kácení. Zaměst-
nanci obce již započali s čištěním 
trasy cesty a přilehlých prostor. 

1. MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MŠ 
V ŽANDOVĚ (IV. ETAPA MŠ – TĚ-
LOCVIČNA) – firma CL Evans s.r.o. 
v termínu dokončila výstavbu tělo-
cvičny. Sportoviště jsme zkolaudo-
vali v prosinci. Na tuto stavbu jsme 
získali dotaci ve výši 20 miliónů ko-
run z dotačního titulu Ministerstva 
financí. Celkové náklady stavby 
byly ve výši 25 982 527 Kč. Rozměr 
tělocvičny je 24,30 x 13,3 m, světlá 
výška 7,0 m. Na ploše je lajnování 
hřiště pro volejbal 18,0 x 9,0 m, pro 
badminton 13,4 x 6,1 m, zmenšené 
hřiště pro basketbal, zmenšené laj-
nování pro florbal. Dále v tělocvič-
ně jsou k dispozici žebřiny, hrazda, 
gymnastické kruhy, šplhové tyče, 
šplhací lana. Součástí je tribuna 
s kapacitou 60 diváků včetně tří 
míst pro imobilní občany. K dispo-
zici jsou dvě šatny (2 x 18 ks šatních 
skříněk), sprchy se samostatným 
sociálním zařízením. V nářaďovně 
máme bohaté vybavení: sloupky 
pro volejbal + síť, 4 x stůl na stolní 
tenis včetně sítěk a pálek, žíněnky, 
švédské lavičky, míče, trampolíny, 
švédské bedny, gymnastické kozy, 
gymnastický koberec, kladina, od-
razové můstky, stojany pro skok 
vysoký, žíněnky pro skok vysoký, 
karimatky na aerobic, gymnastické 
obruče. Prostor už hojně využívají 

PODĚKOVÁNÍ POLICII ČR
Děkuji Policii ČR – Obvodní-
mu oddělení Žandov za rych-
lé vyřešení černé skládky, kte-
rá se objevila ke konci ledna 
2022 podél silnice na Bořetín. 
Viník byl díky žandovské 
polici velmi rychle vypátrán 
a skládka byla odstraněna.

Monika Habartová
starostka obce Stružnice

SCHODY NA KŘIŽOVATCE
Vážení spoluobčané, v předcho-
zích vydání zpravodaje jsem zde 
psal o schodišti na pozemku obce 
„U bytovky“. Zde jsem doufal a vě-
řil, že schodiště bude již v říjnu mi-
nulého roku zhotovené, nové, tak 
jak přislíbila stavební firma. Bohu-
žel se tak nestalo. Firma našla čas 
na provedení prací až na sklonku 
listopadu, což by nebyl až takový 
problém. Problémem bylo navýšení 
ceny za dílo z původních 150.000 Kč  
na 330.000 Kč, tedy o 120 % oproti 
původní avizované částce. S ta-
kovou částkou nebylo v rozpočtu 
obce počítáno a v současné době 
hledá obec zhotovitele, který bude 
schopen schodiště zhotovit za při-
jatelnější finanční částku. 

J. Kucharovič, starosta obce
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S Karolínou jsme se setkali podruhé a domluvili jsme se, že společně 
otevřeme téma kyberšikany a nebezpečí online prostředí. Část žáků 
kvůli pandemii sledovala diskuzi online.

A proč jsme si vybrali právě toto téma? Odpověď je poměrně jed-
noduchá – každý z nás, a samozřejmě také žáci ZŠ Horní Police, má 
přístup na internet, Facebook (FB), Instagram (IG) a tyto sítě se více 
či méně staly součástí našich životů. Jak se na nich tedy pohybovat 
bezpečně?

PLATÍ NĚKOLIK PRAVIDEL:
1. Je potřeba dát pozor na posílání typu fotografií spadajícího pod 
trestní zákoník, § 205, šíření pornografie. Posílání tohoto druhu fo-
tografií nezletilým je považováno za trestný čin, a to i v případě, že 
si tento druh fotografií mezi sebou pošlou nezletilí.
2. Vše, co na FB a IG dáte a po čase třeba vymažete, je dohledatelné 
a zůstává na těchto platformách archivováno navždy. Stejně tak to 
platí u SMS zpráv.
Pozor – pokud na svůj účet nebo telefon obdržíte nevyžádanou foto-
grafii nebo video s podezřelým obsahem, NIC NEMAŽTE – OKAMŽITĚ 
TO NAHLAŠTE POLICII.
3. Platforma FB a IG se stala také prostředím, kde můžete koupit 
třeba telefon nebo PlayStation. Tady také pozor! NEVÍTE, KDO JE 
NA DRUHÉ STRANĚ, KDO VÁM TOTO ZBOŽÍ PRODÁVÁ A NEMÁTE 
JISTOTU, CO ZA SVÉ PENÍZE OBDRŽÍTE.

Během našeho povídání jsme se také dotkli tématu kyberšikany 
a sexuálního zneužívání v online prostředí. Pokud jste viděli doku-
mentární film Víta Klusáka a Barbory Chalupové V síti, pak tušíte, 
že online prostředí je nebezpečné minimálně ze dvou úhlů pohledu.

1. Nevíte, kdo je na druhé straně. Člověk, který s vámi komunikuje 
a vy s ním, může být kdokoli. Jeho FB nebo IG profil nemusí odpoví-
dat realitě.
2. Tento člověk může od začátku komunikace s vámi sledovat cíl, 
o kterém vy nevíte – jednoduše vás postupně vmanipuluje do situ-
ace, ve které vás potřebuje mít, a vy si to uvědomíte se zpožděním 
nebo vůbec. Většinou pak dojde na vydírání a vyhrožování, ale to už 
je pozdě. Co v takové situaci dělat?

PLATÍ JEDINÁ RADA …
Jakmile se začnete v kontaktu s jakýmkoli člověkem, ať už v online 
prostředí nebo i mimo něj, cítit špatně – OKAMŽITĚ TO NĚKOMU 
ŘEKNĚTE! – kamarádovi, rodičům, učiteli nebo komukoli, komu dů-
věřujete. Celá situace se tím otevře a vy získáte nový pohled, prostor 
a pomoc pro hledání řešení.

Vendula Fedorčáková a žáci a žákyně IX. A ZŠ Horní Police

Státní zástupkyně Karolína Truhlářová opět 
na hodině výchovy k občanství na ZŠ H. Police

se pustili do boje proti tatínkům. 
Souboj to byl těžký, ale žáci vy-
hráli a tatínkové získali bronzo-
vé medaile. Poslední zápas patřil 
jen tatínkům, kteří si zahráli mezi 
sebou. Na závěr bylo slavnost-
ní vyhlášení vítězů. Rozdávali se 

V měsíci lednu jsme upořádali 
školní turnaj ve florbalu. Turnaje 
se zúčastnili též rodiče. Sportov-
ní nadání rodičů „předčilo“ naše 
očekávání. Za žáky se turnaje zú-
častnila dvě družstva a za rodiče 
též dvě družstva. Ve složení žáci:

• Brankář Petr Holbík, hráči: Dali-
bor Horák, Martin Mansfeld, Filip 
Janda
• Brankářka Eliška Kolstrunková, 
hráči: František Holbík, Matouš 
Pokora, Dominik Zouhar

Rozhodčí: Jan Kolstrunk

Všichni se oblékli do dresů, které 
jsme získali sponzorským darem 
od firmy Sauer a Klempířství Běla 
a pak jsme vyrazili do boje. Nej-
dříve hráli žáci mezi sebou a z to-
hoto souboje vzešel vítěz na 1. a 2. 
místo. Po malém občerstvení jsme 

medaile a sladké odměny. Kdo 
byl první nebo poslední není ani 
tak důležité jako fakt, že jsme si 
pěkně zasportovali a prožili vel-
mi pěkné odpoledne. Sportování 
jsme zakončili sladkou tečkou od 
paní Mansfeldové. Už se těšíme 

na další akce, které budeme pořá-
dat sami, anebo si zase přizveme 
rodiče. V nejbližší době to bude 
karneval, bingo a šipkový turnaj.

Kolektiv zaměstnanců 
ZŠ Stružnice

Školní turnaj ve florbalu



1/2022-10- Školství

Dění v ZŠ Stružnice do konce roku 2021
Nedopatřením nebyl v minulém Zpravodaji publikovaný článek o dění z naší 
školy na závěr roku. Proto si Vás dovoluje s touto činností seznámit nyní. 

Žáci od září soutěžili ve sběru kaštanů, které letos sbírali po pytlech. 
Žáci, kteří přinesli nejvíce kaštanů dostali Lego stavebnici. Dohromady 
děti nasbíraly téměř 250 kg kaštanů, které si převzali zdejší myslivci.

V pátek 8. 10. v odpoledních hodinách jsme využili nabídku od majite-
lů Zlatohlávkových zhlédnout krásy skla a seznámit se s jeho výrobou 
ve sklárně na okraji Jezvého. V úvodu si žáci vyzkoušeli rytí, ale jen ti 
nejvíce odvážní. V další části sklárny si každý žák mohl vybrat skleničku 
podle svého vkusu, kterou zkrášlil malbou. Majitel pan Zlatohlávek žá-
kům skleničky vypálil v peci a ti si je odnesli domů na běžné používání. 
Závěrem nám bylo nabídnuto ještě zhlédnout strojovou výrobu skla. 
Tuto nabídku rádi využijeme a sklárnu navštívíme příští rok na jaře.

Ve středu 20. 10. jsme se vydali do Liberce na výukový program „Příběh 
neobyčejného semínka“ do městského střediska ekologické výchovy 
při ZOO Liberec – SEV Divizna. Žáci poznávali a zkoumali semínka 
hospodářských plodin. Dozvěděli se zajímavosti o růstu rostlin a pěs-
tebním systému pšenice. Na závěr si žáci umleli pšenici, prosili mouku 
a vypracovali těsto na placky. Upečené placky všem chutnaly. Získané 
poznatky uplatníme při vyučování. 

Z Liberce jsme se přemístili do Svijan na zdejší zámek. Za krásného po-
časí jsme si prošli a prohlédli zámeckou zahradu. Při prohlídce zámku 
jsme se dozvěděli jeho historii, zhlédli kapli, lázně a podzemí. Paní 
průvodkyně nám také pověděla zajímavosti o době bronzové a podí-
vali jsme se na expozici.

Každý rok v rámci rozvoje tělesné výchovy naši žáci jezdí od září na 
plavání do Děčína. Žáci se učí správně plavat plavecké styly (kraul, prsa 
a znak), také se nebát vody, skákat do ní a potápět se. Odměnou bylo 
po absolvování 6 lekcí pro všechny mokré vysvědčení. Žáci obdrželi 
za odměnu omalovánky a pexeso. Na poslední lekci si žáci zasoutěžili 
a vítězové získali volné vstupenky do bazénu.

Po ukončení plavání jsme začali navštěvovat školičku bruslení ve Sport 
areálu v České Lípě. Lední bruslení si žáci velmi užili. Naučili se ne-
jen bruslit, ale i správně odrážet, zatáčet a brzdit. Absolvovali celkem  
5 lekcí bruslení. Je to velmi oblíbený sport, při kterém se dá relaxovat 
i zapotit.

Jednou z dalších akcí byl v pátek 12. 11. „Halloween“. Sešli jsme se k ve-
čeru na školní zahradě v kostýmech a s lampiony. Pro účastníky byla 

připravena stezka ducha Famfulínka, kde plnili různé úkoly. Po splně-
ní posledního úkolu jsme se všichni sešli u ohniště, opékali špekáčky, 
a nakonec jsme šli lampionovým průvodem ke kostelu v Jezvém. Zde 
proběhlo vyhlášení nejkrásnějších lampionů. Všichni jsme se pobavili 
a akci si užili. Byl to příjemně strávený podvečer.

Dne 26. 11. 2021 jsme se sešli na návsi v Jezvém. Za příjemně strávený 
podvečer vděčíme našim žákům, kteří zpívali vánoční koledy a recito-
vali básně u betlému. Vystoupení žáků se velmi vydařilo a byli odmě-
něni potleskem.  Žáci ZŠ Stružnice obohatili program o vánoční jar-
mark s prodejem vlastních výrobků. Všem kupujícím moc děkujeme za 
získané finanční prostředky.

První prosincový pátek jsme uspořádali v naší škole čertovskou disko-
téku. Žáci dorazili v maskách čertů. Pedagogický sbor se proměnil za 
čerty a čertice také. Celé odpoledne jsme si náležitě užili, tance se stří-
daly se soutěžemi.  Na závěr dorazil Mikuláš, který rozdal všem dětem 
nadílku, kterou pro nás připravila obec Stružnice.

V čase před Vánocemi jsme uspořádali vánoční dílničky pro žáky a ro-
diče. Vše, co si v dílničkách vyrobili – vánoční ozdobu z papíru, an-
dělíčky, svícny a ozdůbky z keramiky si odnesli domů. Také si mohli 
vyzkoušet vánoční tradice.  Atmosféra byla vynikající všichni jsme si 
tvořivé odpoledne užili.

Všichni jsme se velmi těšili na předposlední den před vánočními prázdni-
nami. Žáci si připravili program pro rodiče, zarecitovali básně a zazpívali 
vánoční koledy. Na závěr programu naši malí divadelníci sehráli příběh 
o tom, jak se narodil Ježíšek. Za odměnu žáci sklidili ohromný potlesk 
a čekali na ně dárečky pod vánočním stromečkem, se kterými si po od-
chodu rodičů mohli hrát, protože jsme zůstali spát ve škole. Na dobrou 
noc jsme si ve školní družině na interaktivní tabuli pustili pohádku.

Poslední den starého roku jsme pojali jako takový „Štědrý den“. Do-
poledne jsme si připomněli a vyzkoušeli vánoční tradice, řekli jsme si 
něco o minulosti Vánoc. A pak nás čekala příprava slavnostního obě-
da. Žáci připravili jídelnu a zaměstnanci se podíleli na přípravě slav-
nostního oběda – řízky a hranolky. Před jídlem si všichni zaměstnanci 
i žáci připili dětským šampusem a popřáli si zdraví a hodně úspěchů 
v novém roce. Před odchodem na prázdniny nás čekaly ještě dárečky, 
které jsme si dávali mezi sebou. 

Všichni jsme se rozešli na vánoční prázdniny a těšili se na odpočinek, 
který nás čekal.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice
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V pondělí 7. února 2022 se horno-
poličtí žáci 4. až 7. ročníku (odpole-
dne i žáci 8. a 9. ročníku) zúčastnili 
cestovatelského pořadu Záhadná 
a drsná Namibie od manželů Mo-
taniových. Žáci si tak poslechli za-
jímavé vyprávění, viděli mnoho fo-
tografií, nahrávek a dojmů z této 
africké země. Na konci promítání 
si žáci vyzkoušeli nově nabyté vě-
domosti v soutěži a odvážní žáci 
i tradiční směs z jílu, kterou nami-
bijské kmeny používají pro zbarve-
ní a ochranu kůže.

Za možnost účastnit se po dlouhé 
době takovéto aktivity naživo by-
chom rádi poděkovali nejen paní 
Kateřině Motani, ale také paní 
Daně Janďourkové, která organi-
zaci programu v prostorách MěU 
Žandov měla na starosti. 

Jiří Homolka, ZŠ Horní Police

Na konci loňského roku z naší školy odešel velký počet žáků 5. ročníku. 
Všichni odešli na 2. stupeň stejné základní školy do České Lípy. A tak 
máme možnost srovnání. Můžeme snadno zjistit, jak se naši žáci vyrov-
nali s přestupem na 2. stupeň a zda se klasifikace za 1. pololetí nového 
školního roku u žáků zhoršila či zlepšila. O informace jsme požádali 
paní zástupkyni pana ředitele zmíněné základní školy. 
Podle jejích slov žáci, kteří přicházejí z naší školy jsou velmi dobře při-
praveni. Mají dostatečné znalosti ve všech předmětech, velmi dobře 
čtou a jsou samostatní při práci. Přestup na 2. stupeň zvládají bez obtíží, 
též paní zástupkyně chválila naše bývalé žáky za jejich chování a vystu-
pování na veřejnosti.
Tato informace nás velmi těší, a i nadále budeme pro naše žáky dělat 
vše, co je v našich silách, při jejich přípravě na vzdělání. 
Od letošního září jsme začali čerpat další evropské peníze pomocí 
projektu „Šablony III.“. Finanční prostředky lze využít pro zlepšení vý-
ukových programů a volnočasových aktivit žáků, zakoupit výpočetní 
techniku a uskutečnit projektové dny. Z části peněz byly nakoupeny 
tablety a notebooky, které mají žáci možnost využívat v hodinách nebo 
si je zapůjčit i domů pro distanční výuku. Projektové dny zaměřujeme 
na prohlubování získaných poznatků při výuce. Notebooky půjčujeme 
i v době dlouhodobé nemoci žáků, kteří se přes MS Teams připojí k výu-
ce a pracují s námi. Teď v době covidové je tato možnost způsobu výuky 
hodně využívána. 
V letošním školním roce, pokud nám to covidová situace dovolí, rádi 
bychom navázali na akce, které jsme pořádali v minulých letech. Urči-
tě bychom chtěli uspořádat víkendový pobyt, při kterém naši žáci po-
znávají krásy Libereckého kraje a uskutečnit školu v přírodě. Začátkem 
letošního školního roku jsme absolvovali lekce plavání a bruslení. Pravi-
delně pořádáme čtenářský klub, pracujeme s keramikou a zapojujeme 
se do různých projektů – recyklohraní, MRKEV, péče o přírodu…. Ani 

naše tělesná stránka není pozadu a plně se snažíme využívat naši tělo-
cvičnu, sportujeme i o přestávkách a trénujeme florbal. 
Naši velkou pozornost si v letošním školním roce zaslouží i prostředí 
školy a školní zahrady. Uděláme vše pro to, abychom dokončili úpravy 
školního pozemku.  Před loňskými prázdninami se nám podařilo zakou-
pit prvky na školní hřiště, které byly během letních prázdnin svépomocí 
umístěny. Z části nám na nákup prvků vypomohly finanční prostředky 
od zřizovatele.  V letošním roce se vynasnažíme část školní zahrady vy-
lepšit, a to výsadbou stromků, keřů, bylinek a umístěním vyvýšených 
záhonů. Součástí pozemku bude prostor pro žáky, kde by si sami pěsto-
vali zeleninu pro vlastní konzumaci. Dále bychom rádi nechali upravit 
dívčí toalety, které jsou ve velmi špatném stavu a z části nevyhovují 
hygienickým podmínkám. I nadále se budeme pokoušet získat na tyto 
změny dotace.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice 

Jak pracujeme v letošním školním roce

Děkujeme za vzdělávací pořad 
projektu Kouzelná planeta
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Hrátky na ledě 
s MŠ Horní Police

Jak se starají děti z MŠ 
Horní Police o ptáky 

v zimě ve volné příroděDěti ze třídy Včeliček jezdily do České Lípy do Sportareálu za účelem 
hrátek na ledě. Absolvovaly 11 hodin, během kterých se nejen sezná-
mily s bruslemi, ledem a tímto krásným sportem, ale také si odnášely 
mnoho zážitků. Profesionální trenéři Českolipského hokeje se s paní 
učitelkou dětem velmi věnovali, naučili děti bruslit bez pomůcek, kte-
ré se pro začátečníky využívají, ale také je naučili, jak si tento sport 
oblíbit a nebát se. Než se děti dopracovaly k samostatné a jisté jízdě 
na bruslích, stálo je to mnoho pádů. To děti neodradilo, do naučení se 
bruslení byly odhodlány a žádné pády jim toto odhodlání nezvrátilo. 
Všechny děti se naučily bruslit, zastavit a některé dokonce i otočky. Při 
těchto hrátkách docházelo také na legraci, kdy například hrály děti 
hru na „autobus”, kdy ochotní trenéři děti vozili na lavičkách po ledě, 
nebo si děti užily discobruslení, či roztočení hokejkou. Páni trenéři si 
opravdu všimli, že děti z MŠ Horní Police jsou nevídaně šikovné a pro-
to se rozhodli děti za jejich výkony ohodnotit diplomem a dokonce 
i zlatou medailí. Možná se zrovna v MŠ Horní Police zrodil nový Jaro-
mír Jágr. Pokud chcete i vaše děti přivést k tomuto nádhernému spor-
tu, navštivte internetové stránky www.hcceskalipa.cz a svou ratolest 
můžete přihlásit. Stále probíhají nábory nových juniorských hráčů. My 
moc děkujeme trenérům za jejich vstřícný přístup a trpělivost s nej-
menšími. Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ

Děti z MŠ v Horní Polici ze třídy Broučků  se během měsíce ledna seznámily 
se životem ptáků v zimě. Naučili se je nejen poznávat podle obrázků, ale 
i jejich zpěvu, jak vypadají a zpívají ve volné přírodě. Aby ptáci v zimě neměli 
hlad, vyrobili jsme pro ně ze semínek a tuku lojové koule, které pravidelně 
se semínky doplňujeme do krmítek na zahradě a v parku. Na vycházkách 
děti pozorovaly na řece labutě, kačeny, na keři štěbetající vrabce a na poli 
poletující dravce. Ptáčci se nám během vycházek odměňují svým krásným 
zpěvem a štěbetáním, které se nám všem líbí.

Petra Potenská, MŠ Horní Police

Rádi bychom poděkovali jménem Mateřské školy v Horní Polici panu Dolečko-
vi za opravu a svaření kuchyňského náčiní a křesla. Je vždy velmi ochotný a vše 
nám opraví na počkání. Ve školce je chlapská ruka k nezaplacení. V dnešní 
době se už s takovým přístupem málokdy setkáme. Děkujeme moc!

Helena Bendíková, vedoucí ŠJ MŠ Horní Police

Poděkování 
PANU RADKU DOLEČKOVI

Adrenalin a napětí, to vše se ode-
hrává nyní v naší ŠD Horní Police. 
Na začátku ledna jsme zahájili 
turnaj ve hře „Člověče nezlob se!“ 
Obě družinová oddělení žáků se 
s chutí do turnaje zapojila. Žáci 
tuto soutěživou hru uvítali s nad-
šením a velkou výzvou. Nejdříve 
jsme museli nastavit pravidla hry. 
Touto dobou máme za sebou dvě 
vyřazovací kola. Nyní jsme již ve 
2/3 turnaje a probíhá příprava na 
finále. V únoru již budeme mít tři 
šťastné výherce. Žáci si dopřáli jak 
pocit vítězství, tak i pocit zklamání 
z prohry. Nebylo vždy jednoduché 
udržet emoce na uzdě, obzvláště 
u chlapeckých skupin, kde byla 

zřejmá zdravá rivalita, nicméně 
brali to všichni statečně, a po hře si 
podali ruce s gratulací. První třída 

si krásně hrou procvičovala i sčítání 
a početní řadu. Společně jsme se 
zasmáli v mnoha situacích a turnaj 

jsme si krásně prožili. Již nyní čeká-
me s nadšením na výherce.

Jitka Košťálová – vychovatelka ŠD

Turnaj v Člověče nezlob se! v ŠD Horní Police
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Většina z nás, malí nebo velcí před Vánocemi vidí a slyší kolem sebe 
spousty variant, jak přispět na dobrou věc. Nejen o Vánocích se samo-
zřejmě dají konat dobré skutky, ať dary hmotnými či vykouzlením úsmě-
vu na tváři slovy útěchy, rad a pochopení. Na sociální síti se objevila 
žádost  o výrobu Vánočních přání pro seniory pro organizaci Včelka 
s pobočkou v České Lípě, která pomáhá lidem, kteří jsou odkázáni hlav-
ně na pomoc druhých. Jako vychovatelka ve školní družině pod vede-
ním MŠ Horní Police jsem na tuto výzvu zareagovala. A tak vznikla tato 
podpora. Aby přání měla osobní charakter a vyjádření, požádala jsem 
o dodání křestních jmen seniorů. Po dohodě jsme s žáky ŠD a dětmi 
z MŠ s kolegyní  Pavlou Hlůžkovou dali ruce k dílu a vytvořili přes 50 
kusů osobních Vánočních přání. Všem dětem a žákům moc děkujeme 
a jsme rádi, že i přes časovou tíseň se nám podařilo vše zrealizovat. Sdru-
žení VČELKA děti a žáky odměnila sladkými pamlsky.  Děkujeme všem 
za spolupráci, která se vyplatí a já osobně bych chtěla být při tom, když 
senioři otevřeli přání, na kterých bylo jejich jméno. Úsměvy a splněná 
přání, ať Vás provází po celý rok nejen o Vánocích.

Jitka Košťálová, vychovatelka ŠD Horní Police

Do naší školky dojíždí Barča z Libertinu. Je to lektorka, která má co 
dočinění s keramickou hlínou, výrobou keramických dekorací a ovládá 
mnoho technik spjatých s keramickým tvořením. Děti o tuto nádhernou 
činnost nejsou ochuzeny ani v této době. Před každou návštěvou jsou 
dodržována veškerá hygienická nařízení proti šíření Covid-19 a proběh-
ne antigenní testování. Už i ty nejmenší se seznamují s touto činností, 
trénují nejen jemnou motoriku, ale i hrubou při rozválení a změkčování 
keramické hlíny. Děti při tomto umění uvolňují a procvičují své prstíky 
a zápěstí, také popouštějí uzdu své fantazii a rozvíjejí v sobě estetické 
vnímání. Hotové glazurované výrobky mají děti většinou jako dárek pro 
své nejbližší, kterým určitě dělají velkou radost. 

Bc. Pavla Hlůžková-učitelka MŠ

Letos se na nás 
štěstí usmálo 
a mohli jsme si 
užít masopustní 
karneval v po-
měrně hojném 
počtu. Děti při-
šly v krásných 
maskách. K vi-
dění byl mimoň, 
Minnie, klauni, 
doktorka, prin-
cezny, baletka, 
krotitelka, ko-
miník a hasič. Paní kuchařka nám udělala výborné masopustní koláče. 
Ochutnali jsme další masopustní pochoutku – jitrnici. Zasoutěžili jsme si 
a zahráli hry. A nakonec děti přivolaly medvěda, který si s nimi zatanco-
val a nechal se i pohladit a vyfotit.  

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Únor byl plný skvělých akcí. První akcí byl den s papoušky. Přijela 
k nám paní se svými krásnými papoušky. Nejdřív dětem vyprávěla, kde 
papoušci žijí, co mají rádi k jídlu, co je pro ně zdravé a co ne. Ukázala 
nám svou sbírku peříček různých druhů papoušků. A když si papoušci 
zvykli na nové prostředí a na děti, tak nám je představila. Děti si je 
mohly prohlédnout, pohladit a ti odvážnější i vzít na ruku. Byl to úžas-
ný zážitek a nadšené byly nejen děti. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Ohlédnutí za Vánočním 
přáním pro seniory od 

MŠ v H. Polici do Č. Lípy

Keramické dílničky 
v MŠ Horní Police

Masopustní karneval 
ve školce

Den s papoušky
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V rámci projektového týdne – svět dinosaurů, jsme si pro děti vy-
mysleli výlet do DinoParku. Autobus nás dopravil do Liberce. Po 
zdolání první poloviny dinosauřího světa jsme se posilnili svačinkou. 
Děti se povozily na autíčkách pralesem, vyzkoušely si helikoptéru 
a prošly si provazovou dráhu. Potom jsme pokračovali v prohlídce. 
Největší pozdvižení způsobila bouřka i s deštěm v pralese. Nakonec 
jsme se, plní dojmů a trochu mokří, vypravili zpět do školky.

Lucie Bubeniková, MŠ Velká Bukovina

Výlet do DinoParku

Inkluze v MŠ

Pohybová výchova 
v předškolním věku

Inkluze v jakékoliv škole je vždy téma, kterému je třeba se věnovat 
intenzivně a podrobně. Od listopadu naší mateřskou školu navštěvuje 
dítě s handicapem. O dítě pečuje celodenně asistentka, která mu po-
máhá při aktivitách ve školce.  Díky krásnému přístupu paní asistentky, 
dětem a učitelkám je u nás dítě opravdu šťastné. Ač by někoho mohlo 
napadnout, že velmi handicapovanému dítěti přítomnost ve školce nic 
nepřináší, opak je pravdou. Je pro dítě velkým přínosem v socializaci, 
v učení, kdy napodobuje své vrstevníky. Zapojuje se do všech aktivit. 
Maluje, cvičí, objevuje nové didaktické hračky.  Je úžasné vidět, jaký 
pokrok dítě za pár měsíců udělalo. Děti, se kterými je dítě ve třídě, 
se k němu chovají opravdu velmi hezky. Učí se, že všichni nejsme stej-
ní, že můžeme mít zdravotní problémy, učí se být nápomocní. Obavy 
z nepřijetí dítěte v kolektivu se rozplynuly během jednoho dopoledne. 
Děti jsou skvělé, mají dar být pozitivní a přijímat věci jak jsou. Byly od 
začátku milé, měly radost, když se dítěti povedl nějaký úkol, podporují 
ho. Není nic hezčího, než vidět od nich tu čistou nepodmínečnou lás-
ku, kterou rozdávají, a která je pro handicapované děti, tak důležitá.  
Máme z toho opravdu velkou radost. 

Markéta Neumanová, MŠ Žandov

Pohyb je jednou z nejzákladnějších potřeb dítěte předškolního 
věku, proto je třeba ho podporovat. Rozvoj pohybových doved-
ností je důležitý pro celkový vývoj dítěte a jeho psychickou poho-
du. V oblasti psychiky dítěte je motorika úzce spojena s jazyko-
vou výchovou a logopedickou péčí, pohyb ovlivňuje rytmus řeči 
a správné dýchání. V dalších oblastech podporujeme sebepojetí 
dítěte, sebevědomí, odvahu. Díky naší nové tělocvičně je naše 
cvičení efektivnější. Zajišťuje nám dostatečný prostor a vhodné 
podmínky pro přirozené pohybové činnosti dětí. Naše mateřská 
škola je také zapojena do projektu Se Sokolem do života aneb 
Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Tento projekt nás ve 
cvičení podporuje a inspiruje. 

Markéta Neumanová, MŠ Žandov

Po dvou letech jsme se vrátili do plaveckého bazénu v České Lípě. 
Dětem je zde zajištěna výuka plavání pod vedením instruktorů pla-
vecké školy. Součástí výuky je vždy krátká rozcvička, výuka v bazé-
nu a nakonec hravé dovádění v bazénu. Tento rok je účast na kurzu 
opravdu veliká, účastní se ho téměř 33 dětí z mateřské školy. Jsme 
velice rádi, že je o plavání veliký zájem. Cílem přípravné plavecké 
výuky je seznámení dětí s vodním prostředím a osvojení si základ-
ních plaveckých dovedností. Na dobrodružství v plaveckém bazénu 
se můžeme těšit po deset týdnů. 

Markéta Neumanová – zástupkyně pro MŠ

Kurz plavání 
v mateřské škole
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Reportáž ze zimních 
olympijských her 
v MŠ Stružnice

Ze všech médií se na nás hrnou informace, novinky a výsledky 
sportovců, kteří reprezentují celý svět na zimní olympiádě v Pekin-
gu. Jelikož si děti chtěly některé sporty také vyzkoušet, uspořá-
dali jsme Stružnickou olympiádu i v naší školce. Součástí her bylo 
i slavnostní zahájení a ukončení, na kterém zazněla naše školko-
vá hymna. Nechyběly olympijské kruhy ani olympijský oheň, kte-
rý plápolal po celý týden, kdy u nás zimní hry probíhaly. Nutno 
podotknout, že se děti podílely na samotné výrobě těchto olym-
pijských symbolů. Pochopitelně, že se všechny soutěže odehrály 
dle principů fair play. A jako správní sportovci jsme měli i dresy, 
které jasně dokazovaly, že naše sportovní nadšení bereme skuteč-
ně vážně. Samotné sporty jako je biatlon, slalom, krasobruslení, 
snowboarding i bobování jsme přizpůsobili našim podmínkám. 
Nechyběly ani pracovní listy, které nám sportování pěkně dopl-
ňovaly. Po všech sportovních výkonech jsme dostali zasloužené 
diplomy a místo zlatých medailí jsme si vychutnali sladké odměny. 
To, že i sportování může být velká legrace, jsme si společně do-
kázali a věříme, že z některých malých sportovců vyrostou velcí, 
zdatní a výkonní sportovci v tom pravém slova smyslu.

Kolektiv MŠ Stružnice
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Jako každý rok, tak i letos se žáci naší Základní školy Stružnice účast-
nili v pátek 7. 1. 2022 Tříkrálové sbírky. S pracovnicemi z Charity Česká 
Lípa žáci obešli Jezvé a Stružnici. Při přáních žáci – Petr Holbík, Ema 
Jirásková, Šimon Moravec, Dalibor Horák, Martin Mansfeld a Domi-
nik Zouhar recitovali a zpívali. Dobrovolné příspěvky se přijímaly na 
projekt Sociální automobil. Celkem se jim podařilo vybrat 11 254 Kč. 
Velké poděkování patří našim školákům a občanům Stružnice a Je-
zvého za velké a úžasné příspěvky. Už se těšíme, že příští rok budeme 
znovu pomáhat dobré věci. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice

Předvánoční období všechny vybízí ke chvilce pozastavení, zamyšlení 
a malému ohlédnutí za uplynulým rokem. Při příležitosti nadcháze-
jících svátků se naše školka rozhodla uspořádat odpolední „Advent-
ní zastaveníčko pro rodiče a děti na školkové zahradě“. Cílem bylo 
odpoutat se od každodenních starostí a nastavit svou mysl na klidné 
a celý rok očekávané vánoční svátky. Ve školce si děti vyrobily pře-
krásné lampičky a pak společně se svými rodiči vykročily na zahradě 
po nachystané spirále, která je dovedla do samého středu k andělo-
vi. Ten měl pro každého připravené pravé světlo Betlémské, které si 
všichni odnesli do svých domovů. Při chůzi po spirále nás doprovázely 
příjemné zvuky kytary a společný zpěv koled, který nás naladil na tu 
správnou předvánoční náladu. Přejeme všem, aby byl nastávající rok 
plný nových zážitků i radostných setkání.

Kolektiv MŠ Stružnice

Podporujeme 
a pomáháme charitě

Andělská 
vánoční spirála

Jeden z dárků pro děti, novou školní tělocvičnu, si žáci užili již těsně 
před Vánocemi. Pan učitel Neuman pro ně připravil oblíbenou překáž-
kovou dráhu. Děti ze všech tříd změřily své síly v mrštnosti a rychlosti. 
Nejlepšími žákyněmi z celého prvního stupně se staly A. Hrušková (3.A), 
M. Dudová (3.A) a V. Moserová (2.A). Mezi chlapci byli nejlepší A. Štrupl 
(5.A), M. Pluhař (5.A) a L. Čerych (4.A). Především si však všechny soutě-
žící děti odnesly pozitivní dojmy z krásné nové tělocvičny a mohou se 
těšit, že předvánoční překážkový běh se stane každoroční tradicí.

Soutěž tříd ZŠ Žandov 
v nové tělocvičně
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Začátkem prosince naše školka uspořádala velice hezkou odpole-
dní akci pro všechny děti, rodiče a kamarády s názvem „Adventní 
uspávání školkové zahrádky“. Jelikož se blížil zimní čas, pro přírodu 
to byla jasná zpráva, že brzy nastane klidné a tiché období. I naše 
školková zahrada si po celém roce rekonstruování a usilovné práce 
zaslouží, aby na chvíli vydechla, zklidnila se a přes zimu načerpala 
nové síly, které nám bude opět na jaře vracet v podobě rozkvetlých 
stromů, zelené a voňavé trávy nebo v ševelení nových lístečků na 
stromech. Aby zahrada skutečně pochopila, že čas na odpočinek již 
nastává, bylo ji třeba zlatými kouzelnými klíči, které si děti z kartonů 
k tomuto účelu vyráběly, symbolicky uzamknout. Ovšem než jsme 
se k tomuto aktu dostali, chtěli jsme si na zahradě ještě pořádně 
zařádit.  U každého stromku, kamene, či herního prvku nás čekaly 
zajímavé úkoly jako např. hledání shodných obrázků, výroba ledo-
vých ozdob z přírodnin, počítání všech krmítek na zahradě, zpívání 
a hra na dendrofon. Zručnost jsme si vyzkoušeli na nově zakoupené 
„Garden Rondo - labyrint“. Úkolem na této oblíbené atrakci je ve 
spolupráci s kamarádem (ať už malým či velkým) dokutálet barevné 
kuličky do shodně barevných důlků. A to vyžaduje spoustu trpělivosti 
a soustředění! Důvodem dalšího nadšení všech přítomných bylo  opé-
kání buřtíků na novém přenosném ohništi, na kterém si i ti nejmenší 
děti dokázaly (a hlavně bezpečně!) upéct šťavnatý buřtík. Abychom 
dobrou náladu ještě umocnili, společně jsme si u ohýnku zazpívali za 
doprovodu ladných tónů kytary. Na úplný závěr za pomoci kouzelné-
ho zaříkávadla jsme naši zahradu uzamkli, popřáli ji krásné a klidné 
odpočívání a sobě poklidné prožití času adventního. Tak tedy: “Spin-
kej zahrádko, těšíme se za krátko, až zavolá jaro!“ Oblíbený zahrad-
ní prvek Garden Rondo labyrint a přenosné ohniště, jsme si pořídili 
díky projektu „Zahradní hrátky pro rodiče a děti II.“ podpořeného 
z dotačního fondu Libereckého kraje. 

Kolektiv MŠ Stružnice

Během února se nám v hodinách tělocviku podařilo podniknout 
několik procházek do okolí školy a během jedné z nich třídy VI. A  
a VI. B zamířily na náměstí v Žandově. A co jsme tam objevili? 

Uprostřed náměstí se nachází kašna. Zjistili jsme, že kašny jsou pro 
města velmi důležité – již od středověku plnily totiž funkci zásobárny 
vody pro celé město. Kašna na žandovském náměstí existovala už 
v 16. století, jak se dočteme na nápisové tabulce na její vnější boč-
ní stěně. Tuto renesanční kašnu v 19. století nahradila kašna z roku 
1853, kterou zde najdete i dnes. Kašny na náměstích v současné době 
už města vodou nezásobují, ale mohou nabídnout příjemné osvěže-
ní uprostřed horkých letních dnů, protože voda a stromy příjemně 
ochlazují klima ve svém okolí. Naproti kašně přes silnici stojí sloup se 
sochou sv. Šebestiána. Sv. Šebestián je, jak děti zjistily a dohledaly, 
patronem vojáků, střelců, válečných invalidů, atletů, hrnčířů, koželu-
hů, kartáčníků a obchodníků s kovovým zbožím, zahradníků a je také 
ochráncem studní. Na nápisové tabulce se dočteme, že socha byla na 
náklady obce pořízena v roce 1822 za účelem poděkování za překo-
nanou epidemii, která Žandovem prošla již v roce 1740. Protože je sv. 
Šebestián mimo jiné také morovým patronem, tedy ochráncem proti 
moru, můžeme předpokládat, že šlo o jednu z vln epidemie moru, 
které od středověku Evropu sužovaly. To, že je sv. Šebestián moro-
vým patronem, symbolizují také šípy, které jsou zabodnuty v jeho 
těle. Šípy symbolizují morové rány. Tolik tedy z našich procházek.

Vendula Fedorčáková a žáci a žákyně VI.A a VI.B ZŠ Horní Police

Adventní uspávání 
zahrady v MŠ Stružnice

Učíme se vidět 
a porozumět tomu, 

co je kolem nás
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V lednu naši školu navštívila pojízdná výstava s ekologickým pro-
gramem „Tonda Obal na cestách“. Na interaktivní přednášce lektor 
dětem poutavě ukázal, jak a proč se odpad třídí a co se z něj dále 
vyrábí. Ve videoukázkách děti viděly i to, co se děje s netříděnými 
odpady i špatně vytříděnými... Získaly tak silnější motivaci odpadky 
doma třídit a ulehčit naší planetě.

Poutavá přednáška cestovatelů manželů Motani o záhadné a drsné 
Namibii zaujala děti z velého prvního stupně ZŠ Žandov především 
vyprávěním o životě Křováků, záběry červených Himbů, obrázky 
života v diamantovém městě duchů Kolmanskop a zajímavostmi 
o exotických zvířatech. 

Celý začátek února žili žáci 3.A ze Žandova projektovými dny s Olym-
piádou v Pekingu. Nejenom, že sledovali výsledky českých reprezen-
tantů a společně prožili euforii z vítězství Ester Ledecké, ale podrobně 
se rozhodli všechny sporty prozkoumat. Děti si mezi sebou rozdělily 
jednotlivé zimní sporty a zvolily si způsob hledání informací o nich 
a následnou prezentaci kamarádům. Každý žák pojal svou volbu 
sportu originálně. Někdo si ho sám vyzkoušel a natočil o tom video, 
jiný spolu s rodiči vytvořil stručnou tištěnou nebo online prezentaci, 
někdo další vymodeloval svou sportovní disciplínu z lega. Všechny 
prezentace byly zajímavé a poučné. O tom se přesvědčili i spolužáci 
z první a druhé třídy, kterým třeťáci své poznatky o zimních sportech 
odprezentovali. 

Na konci ledna navštívila žandovskou školu paní Svobodová, která 
se stará o drobná handicapovaná zvířata v útulku DogSy. Děti se do-
zvěděly, jak se starat o morčátka, křečky a zakrslé králíky. Na oplátku 
jejím zvířátkům přinesly hodně dobrot a dárečků. Tyto drobné cha-
ritativní projekty umožňují dětem rozvíjet jejich smysl pro empatii, 
přátelství a pomoc druhým.

Interaktivní přednáška 
o třídění odpadu 

v ZŠ Žandov

Cestovatelská 
přednáška 

o životě v Africe

Projektové dny 
s Olympijskými 

hrami Peking 2022

Enviromentální 
přednáška o zvířátkách  

v ZŠ Žandov
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Předškoláci ze školky a školáci z 2. a 3. třídy začali s výukou plavá-
ní. Seznamování s vodním prostředím, pilování plaveckých způsobů 
a veselé vodní hrátky je moc baví. Na plavání budou jezdit pravidelně 
každý týden až do konce dubna.

První pátky v měsíci se v ZŠ Žandov stalo tradicí, že se školní metodik 
prevence setkává s žáky ze všech tříd a řeší s nimi aktuální témata, 
která je zajímají. V lednu byla hlavním tématem hranice mezi kama-
rády, co je ještě legrací a co by už mohlo být ubližování. V únoru děti 
diskutovaly o bezpečnosti na internetu. Povídaly si, jak se na interne-
tu pohybovat a co dělat v případě, že se setkají s nepříjemností nebo 
s nějakým šokujícím obsahem. Pro jejich ochranu před rizikovými 
jevy v kyberprostoru je důležité, aby se přiměřeně a včas s takovými 
riziky pod vedením lektora seznamovaly.

Školka i škola 
ze Žandova 

na výuce plavání

Preventivní odpoledne 
v ZŠ Žandov
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 20. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne  
15. 11. 2021 od 18. hodin na sále Městské-
ho úřadu v Žandově.

Zastupitelstvo města projednalo a
1.  Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Program zasedání dle předloženého 

návrhu. 
c)  Přehled čerpání rozpočtu města za 

1.– 9./2021
d)  Rozpočtové opatření č. 4/2021. 
e)  Schodkový rozpočet města na rok 

2022 ve výši příjmy = 33.685.000,- 
Kč, výdaje = 62.002.000,- Kč s tím, 
že záporné saldo hospodaření pro 
rok 2022 ve výši 28.317.000,- Kč 
bude kryto výsledkem hospodaře-

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 21. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne  
21. 2. 2022 od 18. hodin na sále Městské-
ho úřadu v Žandově.

Zastupitelstvo města projednalo a
1.  Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Program zasedání dle předloženého 

návrhu. 
c)  Rozpočtové opatření č. 1/2022.
d)  Smlouvu o dílo s firmou FRFOL s.r.o. 

Ledvice na rekonstrukci III. etapa 
opravy Potoční ulice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

e)  Smlouvu o dílo s p. Robertem Po-
korným, Děčín na opravu pomníku 
obětem 1.světové války – Heřmanice 

ní předchozích let. Zastupitelstvo 
města schvaluje závazné ukazatele 
rozpočtu dle tab. č. 1 v tabulkové 
části materiálu „Návrh rozpočtu“. 
Zastupitelstvo města schvaluje dle 
svých kompetencí vyhrazeným záko-
nem o obcích poskytnutí dotací pe-
něžitých a věcných darů dle návrhu 
rozpočtu na rok 2022 v té výši a těm 
fyzickým a právnickým osobám jaké 
jsou uvedené v tabulkové části toho-
to materiálu. Veškeré transfery jsou 
určeny k použití do konce rozpočto-
vého roku, pokud není nebo nebude 
v průběhu běžného rozpočtového 
roku usnesením zastupitelstva stano-
veno jinak. Zastupitelstvo stanovuje, 
že ve výdajové části rozpočtu nesmí 
být jednotlivými příkazci operací (od-
povědnými orgány obce) překročen 

a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy.

f)  Zrušení bodu 1c) usnesení ZM č. 
19/2012 – stanovení ceny za zřízení 
věcného břemene pro ČEZ Distribu-
ce.

g)  Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní věcného břemene mezi Městem 
a ČEZ Distribuce a.s. pro pozemek 
p.č. 203 a 233/1 v k.ú. Žandov u Čes-
ké Lípy za jednorázovou náhradu ve 
výši 2.000,- Kč a pověřuje starostu 
podpisem.

h)  Smlouvu o budoucí smlouvě  o zří-
zení služebnosti mezi Městem a CE-
TIN a.s. pro pozemek p.č. 89/1 v k.ú. 
Velká Javorská za jednorázovou ná-
hradu ve výši 1.000,- Kč  a pověřuje 
starostu podpisem.

jim stanovený objem běžných a ka-
pitálových výdajů dle jednotlivých 
paragrafů schváleného rozpočtu 
roku 2022. V rámci paragrafů se změ-
na v jednotlivých položkách, včetně 
mzdových položek a včetně změn 
mezi položkami běžných a kapitá-
lových výdajů a naopak, povoluje. 
Rozpis schváleného rozpočtu do pl-
ného třídění rozpočtové skladby dle  
Vyhlášky č. 323/2002 Sb. je v kompe-
tenci účetní.

f)  Střednědobý výhled rozpočtu města 
na období 2023-2027.

g)  Záměr prodeje pozemku p.č. 285 
v k.ú. Heřmanice u Žandova pro stav-
bu RD za minimální kupní cenu 200,- 
Kč/1 m2 + 21% DPH formou obálkové 
metody.

h)  Prodej pozemku p.č. 311/2 v k.ú. Vel-

i)  Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení pozemkové služebnosti mezi 
Libereckým krajem a Městem č.j. 
OLP/3858/2021 pro pozemek p.č. 86 
v k.ú. Žandov u České Lípy za jedno-
rázovou náhradu ve výši 3.000,- Kč 
a pověřuje starostu podpisem.

j)  Smlouvu o smlouvě budoucí daro-
vací mezi Libereckým krajem a Měs-
tem č.j. OL/42/2022 pro část p.p.č. 86 
o výměře cca 127 m2 v k.ú. Žandov 
u České Lípy a pověřuje starostu pod-
pisem.

k)  Prodej pozemku p.č. 285 o výměře 
3295 m2 v k.ú. Heřmanice u Žandova.

l)  Finanční příspěvek ve výši 325.000,- 
Kč formou veřejnoprávní smlouvy 
pro SK Spartak Žandov pro provoz 
SK v roce 2022.

ká Javorská pro stavbu RD za kupní 
cenu 200,- Kč/1 m2 + 21% DPH.

i)  Dar a darovací smlouvu pro ČRS MO 
Žandov ve výši 25.000,- Kč.

j)  Dar a darovací smlouvu pro Pěvecký 
sbor Českolipský Evergreen ve výši 
10.000,- Kč. 

k)  Pověřuje starostu města ke schvále-
ní rozpočtového opatření do konce 
roku 2021 z důvodu, že se TZM ne-
sejde do 31.12.2021 pouze v případě 
přijetí a případné realizace výdajů 
účelově poskytnutých transferů (do-
tací).

2.  Bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

m) Dar a darovací smlouvu pro MO ČSV 
ve výši 25.000,- Kč.

n)  Dar a darovací smlouvu na náklady 
hry Boccia ve výši 15.000,- Kč.

o)  Dar a darovací smlouvu na náklady 
semináře v rámci setkání houslistů ve 
výši 10.000,- Kč.

p)  Dar a darovací smlouvu pro Sociál-
ní služby města Česká Lípa ve výši 
4.000,- Kč.

2.  Bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.
b)  Poděkování našim hasičům za výpo-

moc v sociálních službách města Mi-
moň, p.o. a poděkování za záchranu 
života muže z Heřmanic. 

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

Obě oddělení družinek pilně pokračují ve své roční hře, cestování po krajích České 
republiky. V lednu to byl Královéhradecký kraj. Děti se také věnovaly aktuálnímu té-
matu – zimě – a hodně četly a vyráběly. 

Lednové pozdravy z družinek ze Žandova

Usnesení

INZERCE
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HORNÍ POLICE
Na svém 26. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 22. prosince 2021 od 18 
hod. na obecním úřadě v Horní Poli-
ci v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
přijalo následující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 26 / 81 / 2021).

• ZO schvaluje program pro 26. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 26 / 82 / 2021).

• ZO schvaluje schodkový rozpočet 
obce na rok 2022 - příjmy ve výši 15 
775 500 Kč, výdaje ve výši 21 194 000 
Kč. Schodek rozpočtu bude pokryt 
z rezervy finančních prostředků mi-
nulých let (usnesení č. 26 / 83 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů Základní školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na rok 2022 
v předloženém znění (usnesení č. 26 / 
84 / 2021).

• ZO schvaluje střednědobý výhled 
hospodaření Základní školy Horní 
Police, příspěvkové organizace na 
roky 2023-2024 v předloženém znění 
(usnesení č. 26 / 85 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočet nákladů a vý-
nosů Mateřské školy Horní Police, 
příspěvkové organizace na rok 2022 
v předloženém znění (usnesení č. 26 / 
86 / 2021).

• ZO schvaluje střednědobý výhled 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
24. zasedání konaném dne 13. prosince 
2021 od 17:01 hodin v souladu s ustano-
veními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 24. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-24-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení z 23. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-24-2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedy 
finančního výboru, kontrolního vý-
boru, starostky za výbor pro sport, 
kulturu a sociální věci a za výbor pro 
rozvoj, výstavbu a pozemky. (číslo 
usnesení 2021-24-3)

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 25. 
zasedání konaném dne 26. ledna 2022 od 
17:00 hodin v souladu s ustanoveními zá-
kona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zří-
zení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 25. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2022-25-
1)

2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení z 23. a 24. Zasedá-
ní zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-25-2)

hospodaření Mateřské školy Horní 
Police, příspěvkové organizace na 
roky 2023-2024 v předloženém znění 
(usnesení č. 26 / 87 / 2021).

• ZO schvaluje odpisový plán dlouho-
dobého majetku Mateřské školy pro 
rok 2021 ve výši 66 193,- Kč (usnesení 
č. 26 / 88 / 2021). 

• ZO schvaluje propachtování pozem-
ku p.č. 519 o výměře 1125 m² k země-
dělským účelům Farmě Radeč, a.s. za 
cenu 2 500 Kč/ha/ročně na dobu urči-
tou do 31.12.2026, dle předloženého 
návrhu (usnesení č. 26 / 89 / 2021).

• ZO revokuje usnesení č. 25/68/2021 
- propachtování pozemku p.č. 513/3 
o výměře 1511 m² (usnesení č. 26 / 90 / 
2021).

• ZO schvaluje záměr propachtovat 
pozemek p.č. 513/3 o výměře 1511 m² 
k zemědělským účelům za cenu mini-
málně 2 500 Kč/ha/ročně (usnesení č. 
26 / 91 / 2021).

• ZO schvaluje propachtování části po-
zemku p.č. 446 o výměře 244 m² za 
cenu 10,- Kč/m²/ročně k zahrádkářské 
činnosti na dobu neurčitou s roční vý-
povědní dobou (usnesení č. 26 / 92 / 
2021).

• ZO schvaluje  pronájem nebytového 
prostoru - garáže v areálu zámku na 
části pozemku p. č. 124/1 za cenu 750,- 
Kč/měsíčně a části pozemku p. č. 125 
o výměře 300m², jako manipulační 
plochu za cenu 1,- Kč/m²/měsíčně na 
dobu neurčitou s roční výpovědní 

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 9/2021. Příjmy ve výši 1 861 192,- Kč, 
výdaje ve výši 125 717,- Kč a financo-
vání ve výši 1 735 475,- Kč. (číslo usne-
sení 2021-24-4)

5.  Schvaluje rozpočet obce na rok 2022 
jako vyrovnaný. Celkové příjmy ve 
výši 15 992 920,-Kč, celkové výdaje 
ve výši 15 992 920,- Kč. (číslo usnesení 
2021-24-5)

6.  Schvaluje střednědobý výhled roz-
počtu obce na roky 2023 až 2025. (čís-
lo usnesení 2021-24-6)

7.  Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
č. 3/2021 o místním poplatku za obec-
ní systém odpadového hospodářství.  
(číslo usnesení 2021-24-7)

8.  Schvaluje dodatek č. 4 ke smlouvě 
S/C10/05002151/2013/1471/01na svoz 
odpadu s firmou AVE platný od 1. 1. 

3.  Bere na vědomí informaci předsedy fi-
nančního výboru, kontrolního výboru, 
výboru pro rozvoj, výstavbu a pozemky 
a starostky za výbor pro sport, kulturu 
a sociální věci. (číslo usnesení 2022-25-
3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
10/2021. Příjmy ve výši 1 125 338,54 Kč, 
výdaje ve výši 18 865,- Kč a financování 
ve výši 1 106 473,54 Kč. (číslo usnesení 
2022-25-4)

5.  Bere na vědomí informaci starostky 
o provedených inventurách dle plánu 
inventur na rok 2021. (číslo usnesení 

dobou panu Josefu Kuckovi, IČO: 
74593943 (usnesení č. 26 / 93 / 2021).

• ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
189, zastavěná plocha a nádvoří, je-
hož součástí je jiná stavba občanské-
ho vybavení bez č.p./č.ev. o výměře 
68 m² za cenu 180 000,- Kč (usnesení 
č. 26 / 94 / 2021).

• ZO schvaluje  pronájem nebytového 
prostoru v areálu zámku p.č. 124/1 
v jižním traktu o výměře 40 m² za 
cenu 10,- Kč/m²/měsíčně na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní dobou 
(usnesení č. 26 / 95 / 2021).

• ZO revokuje usnesení č. 24/53/2021 - 
prodej pozemku p.č. 513/4 o výměře 
1455 m2 za cenu 291.000 Kč, každé-
mu ideální poloviny, a to za účelem 
zajištění zahrádkářské činnosti (usne-
sení č. 26 / 96 / 2021).

• ZO schvaluje v souladu s vyhotove-
ným GP č. 761-97/2021 prodej pozem-
ku p.č. 513/4 o výměře 728 m2 za cenu 
145 600 Kč, a to za účelem zajištění 
zahrádkářské činnosti (usnesení č. 26 
/ 97 / 2021).

• ZO schvaluje v souladu s vyhotove-
ným GP č. 761-97/2021 prodej po-
zemku p.č. 513/11 o výměře 727 m2 za 
cenu 145 400 Kč, a to za účelem zajiš-
tění zahrádkářské činnosti (usnesení 
č. 26 / 98 / 2021).

• ZO odkládá žádost o odkoupení části 
pozemku p.č. 38/1.

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 

2022. (číslo usnesení 2021-24-8)
9.  Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-

vě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-
4021493/VB01 na pozemku p. č. 215, 
v k. ú.  Jezvé pro stavbu zařízení dis-
tribuční soustavy-umístění nového 
kabelového vedení NN. (číslo usnese-
ní 2021-24-9)

10. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4012545 na pozemku p. č. 313 v k. ú 
Stružnice pro stavbu zařízení distri-
buční soustavy – umístění nového ka-
belového vedení NN. (číslo usnesení 
2021-24-10)

11.  Se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi 
celkovou cenou předmětu plnění 
(pořízení nového dopravního auto-

2022-25-5)
6.  Schvaluje vyřazení majetku z majetku 

Obce Stružnice dle předloženého se-
znamu. (číslo usnesení 2022-25-6)

7.  Schvaluje vyřazení majetku z evidence 
MŠ Stružnice dle předloženého sezna-
mu. (číslo usnesení 2022-25-7)

8.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 1/2022 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 20 
000 Kč Římskokatolické farnosti Jezvé 
– Arciděkanství Horní Police dle žádos-
ti o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2022-25-8) 

a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4013424/SoBS VB/001 CL-Horní Police, 
p.c. 705-NN,SP100,SS100 v předlože-
ném znění s jednorázovou náhradou 
za omezení vlastnického práva ve 
výši 2 000,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu k podpisu (usnesení č. 26 / 
99 / 2021).

• ZO schvaluje Komunitní plán soci-
álních služeb ORP Česká Lípa 2022-
2026 (usnesení č. 26 / 100 / 2021).

• ZO schvaluje přísedícího Okresního 
soudu v České Lípě (usnesení č. 26 / 
101 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč 
pro Český svaz včelařů Žandov, o.s. 
dle předložené žádosti, který bude 
vyplacen v roce 2022 (usnesení č. 26 
/ 102 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro 
Denní a pobytové sociální služby 
v České Lípě dle předložené žádos-
ti, který bude vyplacen v roce 2022 
(usnesení č. 26 / 103 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 20 000 Kč na 
pořádání country festivalu Trampská 
Nota dle předložené žádosti, který 
bude vyplacen v roce 2022 (usnesení 
č. 26 / 104 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
5/2021 ve výši 2 173 800,- Kč na straně 
příjmů, 153 710,88 Kč na straně výda-
jů, s přebytkem ve výši 2 020 089,12 
Kč (usnesení č. 26 / 105 / 2021).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

mobilu pro JSDH) a poskytnutou do-
tací do plné výše z vlastních zdrojů. 
(číslo usnesení 2021-24-11)

12.  Schvaluje cenu části pozemku p. č. 
75/1 v k. ú. Stružnice o výměře 3 030 
m2 (stavební pozemek) za 250,- Kč za 
1 m2, tj. 757 500,- Kč a cenu další části 
pozemku p. č. 75/1 v k. ú. Stružnice 
o výměře 941 m2 (komunikace v kli-
du) za 50,- Kč za 1 m2, tj. 47 050,- Kč. 
Celková cena pozemku je 804 550,- 
Kč. (číslo usnesení 2021-24-12)

13.  Schvaluje záměr prodeje části po-
zemku p. č. 87 v k. ú. Stružnice. (číslo 
usnesení 2021-24-13) 

14. Schvaluje plán inventur na rok 2021. 
(číslo usnesení 2021-24-14)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka

9.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 2/2022 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 15 
000 Kč Mysliveckému spolku Radečský 
vrch dle žádosti o poskytnutí dotace. 
(číslo usnesení 2022-25-9) 

10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 3/2022 o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu obce Stružnice ve výši 
70 000 Kč TJ Dynamu Stružnice, z. s. 
dle žádosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2022-25-10)

11.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 4/2022 o poskytnutí dotace 
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z rozpočtu obce Stružnice ve výši 40 
000 Kč paní Veronice Miškejové dle žá-
dosti o poskytnutí dotace. (číslo usne-
sení 2022-25-11) 

12.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2022 o poskytnutí dotace 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 25 
000 Kč Sh ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Jezvé dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2022-25-12)

13.  Schvaluje uzavření darovací smlouvy 
č. 1/2022 o poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 4 000 
Kč Českému rybářskému svazu v Žan-

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 10/21 zastupitel-
stva obce Velká Bukovina konaného dne  
29. 11. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

• Usnesení č. 1-10/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšíření programu jednání 
o body:

• Usnesení č. 2-10/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje předložený program jednání 
v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí předložené informace 
od posledního jednání ZO.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí návrh rozpočtu MŠ 
Velká Bukovina pro rok 2022.

• Usnesení č. 3-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh roz-
počtu Obce V. Bukovina pro rok 2022.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 31. 10. 2021. 

• Usnesení č. 5-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje udělení sou-
hlasu se stavbou na pozemku obce p.
p.č. 1703/9 k.ú. Karlovka v jeho úplném 
předloženém znění

• Usnesení č. 6-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zříze-
ní věcného břemene k nemovitostem 
p.p.č. 1703/9, 1710/4 k.ú. Karlovka, IP-
12-4013367/VB001, Stavba: Karlovka, 

dově dle žádosti o poskytnutí daru. 
(číslo usnesení 2022-25-13) 

14. Schvaluje uzavření darovací smlouvy 
č. 2/2022 o poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 5 000 
Kč Krizové lince bezpečí dle žádosti 
o poskytnutí daru. (číslo usnesení 2022-
25-14) 

15.  Schvaluje uzavření darovací smlouvy 
č. 3/2022 o poskytnutí finančního daru 
z rozpočtu obce Stružnice ve výši 3 000 
Kč Daniele a Zdeňku Jahodovým dle 
žádosti o poskytnutí daru. (číslo usne-
sení 2022-25-15)

p.p.č.1703/9, přípojka NN ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. a umožnit Budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, opra-
vovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na předmětné nemovitosti.

• Usnesení č. 7-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti – IP-12-40113367/
VB001, Stavba: DC_Karlovka, p.p.č. 
1703/9, přípojka NN mezi stranami 
Obec Velká Bukovina a ČEZ Distribuce, 
a.s. v jejím úplném předloženém zně-
ní a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.

• Usnesení č. 8-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje zřízení věc-
ného břemene– IV-12-4021611 DC_Vel-
ká Bukovina, č.p. 106 smyčka kNN, na 
p.p.č. 2848/8, 2651/1 k.ú. Velká Buko-
vina ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. 
a umožnit Budoucí oprávněné umístit, 
provozovat, opravovat a udržovat zaří-
zení distribuční soustavy na předmětné 
nemovitosti.

• Usnesení č. 9-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – služebnosti k nemovitosti 
p.p.č. 2848/8, 2651/1 k.ú. Velká Bukovi-
na – IV-12-4021611 DC_Velká Bukovina, 
č.p. 106 smyčka kNN, mezi stranami 
Obec Velká Bukovina a ČEZ Distribuce, 
a.s. v jejím úplném předloženém zně-

16. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného 
břemene služebnosti s panem Marti-
nem Zahrádkou na pozemku p. č. 40/1, 
v k. ú.  Jezvé pro stavbu kanalizační 
přípojky DN 110. (číslo usnesení 2022-
25-16)

17.  Schvaluje prodej části pozemku parc. 
č. 87 v k. ú. Stružnice o výměře 147 m2 
manželům Pavlu a Haně Černých za 
10,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 1470,- 
Kč. (číslo usnesení 2022-25-17)

18. Schvaluje podání žádosti o dotaci z do-
tačního programu Podpory jednotek 
požární ochrany Libereckého kraje na 

ní a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.

• Usnesení č. 10-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zříze-
ní věcného břemene k nemovitosti 
p.p.č. 873/5 k.ú. Malá Bukovina, IP-12-
4010689/VB001, Stavba: DC_M.Bukovi-
na, p.p.č.119/2, přípojka NN ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. a umožnit Budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, opra-
vovat a udržovat zařízení distribuční 
soustavy na předmětné nemovitosti.

• Usnesení č. 11-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje smlouvu 
o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti – IP-12-4010689/VB001, Stavba: 
DC_M.Bukovina, p.p.č.119/2, přípojka 
NN mezi stranami Obec Velká Bukovi-
na a ČEZ Distribuce, a.s. v jejím úplném 
předloženém znění a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.

• Usnesení č. 12-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje uzavře-
ní Dohody o provedení práce kroniká-
ře se zastupitelem p. Pokorným na rok 
2022.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí zprávu o dílčím pře-
zkoumání hospodaření obce Velká Bu-
kovina za rok 2021.

• Usnesení č. 13-10/21: Zastupitelstvo 
obce po projednání bere na vědomí 
informaci o schválení 70% dotace 
z Ústeckého kraje ve výši 1.331.907 Kč 

doplnění vybavení jednotky výzbrojí 
v celkové ceně 27 070,- Kč, vč. požado-
vané spoluúčasti obce. (číslo usnesení 
2022-25-18).

19. Schvaluje složení výběrové komise pro 
veřejné zakázky vyhlášené v roce 2022 
ve složení Jiří Kopp, Robert Kotek, Zde-
nek Blažek, Libor Širlo, Anna Levová, 
náhradníci Kateřina Kučerová a Lenka 
Jirovská. (číslo usnesení 2022-25-19)

20. Bere na vědomí informaci o připravova-
ných akcích. (číslo usnesení 2022-25-20)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka

na pořízení techniky „Drtící - míchací 
vůz pro bioodpad“, včetně 30% spolu-
účasti obce ve výši 570.817 Kč a schva-
luje závazek spolufinancování projek-
tu v minimální výši 30 % (570. 817 Kč) 
z celkových uznatelných nákladů pro-
jektu.

• Usnesení č. 14-10/21: Zastupitelstvo 
obce po projednání schvaluje vyhlášení 
výběrového řízení k veřejné zakázce 
malého rozsahu na dodávky na akci 
„Pořízení manipulačního prostředku 
pro bioodpad Velká Bukovina“.

• Usnesení č. 15-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 9/2021 v jeho předlože-
ném a úplném znění.

• Usnesení č. 16-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje návrh 
střednědobého výhledu rozpočtu obce 
Velká Bukovina na rok 2023-2026

• Usnesení č. 17-10/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje napojení 
sjezdu na p.p.č. 2649 k.ú. Velká Buko-
vina.

• Usnesení č. 18-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje navýše-
ní kapacity MŠ Velká Bukovina na 20 
dětí.

• Usnesení č. 19-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žádost 
o souhlas s uložením plastového potru-
bí do pozemku obce Velká Bukovina 
p.p.č. 2668 k.ú. Karlovka 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 11/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne  
16. 12. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

• Usnesení č. 1-11/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje předložený program jedná-
ní v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí předložené informa-
ce od posledního jednání ZO.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 30. 11. 2021. 

• Usnesení č. 2-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počet MŠ Velká Bukovina pro rok 
2022.

• Usnesení č. 3-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Roz-
počet Obce Velká Bukovina pro rok 

2022.
• Usnesení č. 4-11/21: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje Střed-
nědobý výhled rozpočtu obce Velká 
Bukovina na rok 2023-2026.

• Usnesení č. 5-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Doda-
tek č. 21 ke smlouvě č. 084/VJ/02 s fir-
mou AVE CZ odpadové hospodářství 
s.r.o. v jeho plném předloženém zně-
ní.

• Usnesení č. 6-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina vydává na zá-
kladě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., 
o místních poplatcích, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „zákon 
o místních poplatcích“), a v souladu 
s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů, obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2021 o míst-

ním poplatku za odkládání komunál-
ního odpadu z nemovité věci (dále 
jen „vyhláška“), kterou se ruší OZV 
2/2016.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí obsah oznámení 
obce Velká Bukovina „OBECNÍ SYS-
TÉM ODPADOVÉHO HOSPODÁŘ-
STVÍ“

• Usnesení č. 7-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vy-
dání souhlasu stavbou na pozemku 
obce p.p.č. 2801 k.ú. Karlovka v jeho 
úplném předloženém znění.

• Usnesení č. 8-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zříze-
ní věcného břemene – dotčený poze-
mek 2801 k.ú. Karlovka, 407 29 Velká 
Bukovina. Stavba: DC -Karlovka, p.
p.č.2394/3/2, rozšíření DS NN ve pro-
spěch ČEZ Distribuce, a.s. a umožnit 
Budoucí oprávněné umístit, provo-

zovat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na předmětné 
nemovitosti.

• Usnesení č. 9-11/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene – služebnosti, 
Stavba: DC -Karlovka, p.p.č.2394/3/2, 
rozšíření DS NN, mezi stranami Obec 
Velká Bukovina a ČEZ Distribuce, a.s. 
v jejím úplném předloženém znění 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy

• Usnesení č. 10-10/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počtové opatření č. 10/2021 v jeho 
předloženém a úplném znění.

• Usnesení č. 11-11/21
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 

schvaluje napojení sjezdu na p.p.č. 
2780 k.ú. Karlovka.
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Usnesení

Hned v úvodu letošního roku se krásného životního jubilea doží-
vají dva momentálně nejdéle aktivně zapojení funkcionáři – Karel 
Moucha 80 let a Ladislav Křemen 75 let. V loňském roce životní 
jubileum 70 let, oslavil také dlouholetý hráč, trenér a funkcionář 
Jaroslav Hendrych. Chtěl bych jim touto cestou, jménem všech fot-
balistů a členů, poděkovat za vše, co pro fotbal ve Stružnici udě-
lali a stále ještě dělají. Mají obrovskou zásluhu na chodu, zázemí 
a podmínkách, které náš sportovní areál v Jezvém nabízí. Jejich 
činnost pro klub byla a je nepostradatelná. Všem k jejich jubileu 
přejeme pevné zdraví, štěstí a pohodu.

Ladislav Křemen, předseda TJ Dynamo Stružnice, z.s.

Po dlouhé pauze se na podzim opět rozjela fotbalová soutěž. To, že 
muži zůstanou v okresní elitě bylo jasné, ale největší boj byl o udr-
žení fotbalu mládeže. I přes riziko, že bude málo hráčů,  jsme na čer-
vencovém losovacím aktivu přihlásili do okresních soutěží mužstvo 
starších žáků (ročníky 2007-2008), které dle losu začínalo soutěž po-
slední prázdninový víkend. Ještě pár dnů před startem nebylo z dů-
vodu odchodu několika hráčů zřejmé, zda soutěž začneme. Dva dny 
před startem jsme oslovili vedení mládeže FK Arsenal Č. Lípa, kde 
jsme věděli, že mají opačný problém a několik jejich hráčů by tak 
nemohlo v soutěžích pravidelně nastupovat. Výsledkem je smíšené 
mužstvo Stružnice – Arsenal Č. Lípa, takže vybraní  hráči Arsenalu 
mohou nastupovat jak za Stružnici, tak za Arsenal. Za tento tah mu-
sím poděkovat jak našemu trenérovi Jardovi Jánskému, tak vedení 
mládeže Arsenalu Č. Lípa, konkrétně panu Jandačovi a Machačo-
vi. Spolupráce funguje parádně, mužstvo se sehrává a po podzimní 
části držíme skvělé třetí místo. U mužstva dospělých se na trenérské 
křeslo posadil Petr Benedikt, přišlo několik posil a příprava nazna-
čovala, že mužstvo bude šlapat. Přišlo ale několik zranění a absencí 
a mužstvo dospělých se propadlo na třinácté místo, kde také pře-
zimuje. Po roce musím opět poděkovat všem, kterým není fotbal 
ve Stružnici volný, hlavně Obci Stružnice, Obci H. Police, společnosti 
Sauer Žandov a dalším drobným přispěvatelům a fandům. Velké po-
děkování patří i panu Karlu Mouchovi, dlouholetému funkcionáři, 
který stále drží finance pod kontrolou a vede jejich evidenci a díky 
své píli, dřině a obětavosti při sběru železa přináší do rozpočtu klu-
bu nemalé peníze. Ladislav Křemen, předseda klubu  

Děkujeme a gratulujeme 

Fotbal ve Stružnici stále jede

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
Velká Bukovina č. 1/22 konaného dne  
19. 1. 2022 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

2) Schválení programu jednání: 
 Usnesení č. 1-1/22: ZO Velká Bukovina 

schvaluje předložený program jedná-
ní v plném rozsahu.

3) Informace od posledního jednání ZO 
(příloha č. 1)

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí předložené informa-
ce od posledního jednání ZO.

4) Stav finančních prostředků plnění 
rozpočtu k 31.12.2021

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 31. 12. 2021. 

5) Věcné břemeno služebnosti a umís-
tění stavby p.p.č. 873/10, 78/5, 78/1 
k.ú. Malá Bukovina 

• Usnesení č. 2-1/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zříze-
ní věcného břemene – dotčený poze-
mek p.p.č. 873/10, 78/5, 78/1 k.ú. Malá 
Bukovina, 407 29 Velká Bukovina. 
Stavba: DC – Malá Bukovina, p.p.č. 
78/5, přípojka NN, Název stavby: IP-

12-4013368 ve prospěch ČEZ Distribu-
ce, a.s. a umožnit Budoucí oprávněné 
umístit, provozovat, opravovat a udr-
žovat zařízení distribuční soustavy na 
předmětných nemovitostech.

6)  SoSB Věcné břemeno p.p.č. 873/10, 
78/5, 78/1 k.ú. Malá Bukovina 

• Usnesení č. 3-1/22: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene – Stavba: DC – Malá Buko-
vina, p.p.č. 78/5, přípojka NN, Název 
stavby: IP-12-4013368 mezi stranami 
Obec Velká Bukovina a ČEZ Distribu-
ce, a.s. v jejím úplném předloženém 
znění a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy.

7)  Projednání návrhu – Omezení použí-
vání zábavné pyrotechniky a ohňo-
strojů na území obce

• Po stížnostech občanů na používání 
zábavné pyrotechniky během Silves-
tra a Nového roku předložil starosta 
k projednání návrh vydat Nařízení 
obce na omezení používání zábavné 
pyrotechniky a ohňostrojů na území 
obce.

• Po projednání tohoto návrhu ZO 
souhlasí s přípravou a vydáním Na-
řízení obce. Starosta připraví návrh 

nařízení, zastupitelé zašlou náměty, 
návrhy a připomínky do textu.

8)  Rozpočtové opatření č. 1/22 
• Usnesení č. 4-1/22: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počtové opatření č. 1/22 v jeho před-
loženém a úplném znění.

9)  Výběr dodavatele veřejné zakázky 
malého rozsahu “Pořízení manipu-
lačního prostředku pro bioodpad 
Velká Bukovina“

• Usnesení č. 5-1/22: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina rozhodlo v souladu 
s doporučením komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek o výběru 
nejvhodnější nabídky, kterou je na-
bídka uchazeče EVEROPROJEKT s.r.o., 
Janáčkova 301/3, 758 01 Šternberk, IČ: 
05547393 s nabídkovou cenou 1 609 
000,00 Kč bez DPH a schvaluje uza-
vření kupní smlouvy na akci „Pořízení 
manipulačního prostředku pro biood-
pad Velká Bukovina“ a pověřuje sta-
rostu obce podpisem kupní smlouvy 
mezi Obcí Velká Bukovina a subjek-
tem EVEROPROJEKT s.r.o, Janáčkova 
301/3, 758 01 Šternberk, IČ: 05547393.

10) Žádosti
a)  Žádost č.j. OVB 002/2022 o vydání 

souhlasu se stavbou (příloha č. 6)

• Usnesení č. 6-1/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vydá-
ní souhlasu s umístěním stavby na p.
p.č. 2452/6, 2459/1 k.ú. Karlovka a její 
umístění v OP nadzemního vedení 
VO na p.p.č. 2776/1, 2452/6, 2459/1 
k.ú. Karlovka, které je v majetku 
obce Velká Bukovina.

b)  Žádost č.j. OVB 017/2022 o vydání sou-
hlasu s napojením sjezdu (příloha č. 7)

• Usnesení č. 7-1/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vy-
dání souhlasu s napojením sjezdu na 
p.p.č. 2776/1 k.ú. Karlovka.

c)  Žádost č.j. OVB 018/2022 o vydání 
souhlasu s uložením vodovodní pří-
pojky (příloha č. 8)

• Usnesení č. 8-1/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vy-
dání souhlasu s uložením vodovodní 
přípojky do p.p.č. 2776/1 k.ú. Karlov-
ka, která je v majetku obce Velká 
Bukovina.

d)  Žádost č.j. OVB 033/2022 o poskytnutí 
daru z rozpočtu obce (příloha č. 9)

• ZO nepřijalo usnesení. O žádosti č.j. 
OVB 033/2022 rozhodne až po vy-
účtování příspěvku za rok 2021 dle 
podmínek Veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.

Sport


