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Jak jistě mnozí víte, v únoru le-
tošního roku jsme zahájili dosti 
náročnou rekonstrukci kultur-
ního sálu Beseda v Horní Polici. 
Na tuto akci se nám podařilo 
získat finanční prostředky z do-
tačního titulu SZIF, který byl 
vyhlášen místní akční skupinou 
LAG Podralsko. Celkové ná-
klady rekonstrukce činí cca 3,5 
mil. Kč bez DPH, dotace činí cca  
2,7 mil. Kč (80 %). A které práce 
má sál již za sebou? Po sejmutí 
stropních panelů jsme zjistili, že 
některé části krovu, které byly 

panely zakryté, jsou ve velmi 
špatném stavu. Bylo to tak zá-
važné, že bylo nutné povolat 
k odborné pomoci statika. Ten 
navrhnul úpravu stávající kon-
strukce a její doplnění tak, aby 
byla zajištěna nosná funkce 
krovu. Dalšími zásadními úpra-
vami prošla šatna pro účinkující 
(vedle jeviště). Původně odsud 
vedlo schodiště na půdu. Poté, 
co se odkryla konstrukce toho-
to schodiště, jsme se rozhodli 
tuto část zcela odstranit a na-
hradit ji sklopným schodištěm 

zabudovaným do stropu. I zde 
musela navíc proběhnout znač-
ná úprava konstrukce krovu. 
Podobná situace čekala sta-
vební firmu také ve výklenku. 
Původní podoba stropu nevy-
kazovala žádné velké známky 
poškození. Avšak při kotvení 
sádrokartonových podhledů do-
šlo k propadu stropních panelů. 
Po jejich sejmutí se objevila více 
než z 85 % shnilá konstrukce 
střechy. I tato část proto byla 
zcela vyměněna a nahrazena 
novou. Dále už práce pokračují 

více či méně podle původních  
plánů. Došlo již k výměně oken 
a dveří, k instalaci elektrických 
rozvodů a konstrukcí budoucích 
sádrokartonových podhledů. 
Pokud byste nyní přišli na sál, 
myslím, že byste jej nepoznali. 
Zatím. Pevně věříme, že jeho 
nová podoba bude krásná a že 
v něm zase brzy budeme moci 
pořádat zábavy či akce pro děti! 
Předpokládané dokončení všech 
prací je listopad letošního roku.

Jiří Blekta a Luboš Paďour

Rekonstrukce sálu Beseda v Horní Polici

Velká Bukovina • Horní Police • Stružnice • ŽandovČíslo
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Čarodějnická soutěž v Horní Polici
Protože letos nemohly proběh-
nout čarodějnice v klasickém po-
jetí, které známe, rozhodli jsme 
se využít nápadu paní Hany To-
narové (tímto jí moc děkujeme) 
a v Horní Polici jsme uspořádali 
soutěž o nejhezčí doma vyrobe-
nou čarodějnici. Úkol pro sou-
těžící byl jednoduchý, i když ne 
snadný – vyrobit doma jakouko-
liv čarodějnici, v pátek 30. 4. ji 
umístit na viditelné místo před 
svůj dům a přihlásit se formou 
sms nebo zprávou na Facebooku 
do soutěže. Tato akce vzbudila 
poměrně velký ohlas, hodnotící 
komise měla hodně práce ojet 
celou obec. Nakonec se ale zda-

řilo a bylo možné stanovit ko-
nečné pořadí soutěžících, a to 
následovně: Na prvním místě se 
umístil kolektiv dětí z naší ma-
teřské školy, který se hromadně 
podílel na výrobě nádherné ča-
rodějnice opřené o vstupní bran-
ku do areálu školky. Na druhém 
místě se umístil Zdenda Žemlička 
se svým kolektivem pomocníků, 
který vyrobil skutečně originální 
čarodějnici s tranzistorovým rá-
diem a lahvinkou dobrého liké-
ru. A na třetím místě se umístili 
Losovi se svoji vyšperkovanou ča-
rodějnicí sedící na sloupku plo-
tu. Všichni výherci byli po právu 
odměněni. Moc děkujeme všem 

Čtenáři roku 2020 
knihovny Žandov 

Předání ocenění Knihovna 
Libereckého kraje 2020 

za okres Česká Lípa

V minulém roce jsme poprvé oce-
ňovali nejlepší čtenáře knihovny 
Žandov roku 2019. Letos nám 
pandemie trochu časově posunu-
la vyhlášení na pozdější dobu.

Dne 26. 5. 2021 navštívila naši knihovnu Žandov paní Květa Vinklá-
tová náměstkyně hejtmana pro kulturu, památkovou péči a cestovní 
ruch Libereckého kraje, aby nám předala cenu  za nejlepší knihov-
nu Libereckého kraje roku 2020 za okres Česká Lípa. Součástí výhry 
je i 10.000 Kč, které jsme již obdrželi a připravujeme, co za ně do 
knihovny pořídíme. Máte se na co těšit.

Pavlína Fuitová, knihovnice v Žandově

V kategorii dospělý čtenář roku 
2020 se stal vítězem pan Josef 
Melíšek s 83 přečtenými knihami. 
Druhé a třetí místo obsadily paní 
Miluše Pasecká se 70 knihami 
a paní Lenka Policarová s 56 pře-
čtenými knihami. V dětské kate-
gorii do 15 let se znovu umístila 
Jennifer Městková, která přečet-
la 39 knih a za menší děti Eliška 
Končelová s 23 přečtenými kniha-
mi. V poslední kategorii bych zmí-
nila dítka, kterým maminka Zu-
zana Bendová nejvíce četla a to 
Vítek a Hynek Bendovi a celkem 
jim maminka přečetla 24 knížek. 
Všem přeji další krásné zážitky 
s knihami. Všichni obdrželi drob-
ný dárek od města Žandov.

Pavlína Fuitová,
 knihovnice v Žandově

za účast a těšíme se, že budeme 
moci v budoucnu tuto akci zopa-
kovat i bez toho, aniž bychom si 

nemohli užít společné chvíle při 
oblíbeném pálení vatry. 

Jiří Blekta

1. místo

2. místo 3. místo
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Putování po Žandově
I přesto, že nešlo pořádat kultur-
ní akce, jsme pro děti připravili 
PUTOVÁNÍ po Žandově. 

První putování proběhlo v led-
nu a týkalo se Tříkrálové sbír-
ky. Trasa začínala na náměstí 
a měla pět zastavení s příběhem  
„O HVĚZDĚ A MUDRCÍCH“ , kte-
rý vypráví, jak to bylo, když se 
Ježíš narodil a co mu hrozilo, ale 
nakonec vše dobře dopadlo. Tra-
sa byla krátká asi 2 km, ale i to 
určitě stačilo, jelikož byla ještě 
zima a sníh. 

Druhé putování „PO STOPÁCH 
PRŮVODU VYNÁŠENÍ MORANY“ 
A VÍTÁNÍ JARA připravila ZUŠ 
Žandov s podporou MěÚ Žan-
dov. 

Třetí JARNÍ putování bylo ve spo-
lupráci s knihovnou Žandov.
V rámci projektu knihovny Žan-
dov BOOKSTART – S knížkou do 
života a za velké pomoci a pod-

pory MěÚ Žandov, hlavně Dany 
Janďourkové, jsme od 8. května 
2021 do 20. května 2021 pořádali 
třetí stezku a to putování s jarní 
tématikou. Děti měly 10 zastave-
ní, délka trasy byla 6,5 km, vedla 
např. přes dětské hřiště, fotba-
lové hřiště, rybárnu, konečné 
zastavení bylo u turistické chaty, 
kde děti vhodily do připravené 
schránky vyplněné tajenky. Za 
to je čekala sladká odměna v po-
době balíčku amerických dobrot. 
Celkem se zúčastnilo 48 dětí. 

Velice nás potěšila kladná ode-
zva na akci. Především se líbila 
možnost krásné vycházky s dět-
mi. Děkujeme také za zaslání fo-
tek na facebook města Žandov. 
Vaše odezva nás velice potěšila 
a zajisté další podobnou akci při-
pravíme. 

Za knihovnu Žandov Pavlína 
Fuitová a za MěÚ Žandov 

Dana Janďourková

INZERCE
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Kritická situace okolo epidemie 
způsobené nemocí covid-19 po-
malu odeznívá, a tak doufám, 
že nás čeká krásné léto, kdy se 
budeme moci opět setkávat a na-
vštěvovat zajímavé akce. Rád 
bych vás seznámil s těmi, které 
jsem pro vás společně s městem 
Žandov a obcí Stružnice připravil 
a na které vás také zvu.

První letní akcí je třetí Letní se-
tkání Heřmanice Valteřice. Toto 
setkání se již tradičně odehrává 
druhý prázdninový víkend a letos 
to tedy bude 10. července. U hos-
pody v Heřmanicích bude opět 
hrát hudba, bude občerstvení 
a také proběhne oblíbené promí-
tání z historie Heřmanic a Valteřic 
a ze života jejich obyvatel. Každý 
rok se snažím do programu vlo-
žit něco zajímavého a letos se mi 
podařilo zajistit ukázku výcviku 
psů – Agility. Pevně doufám, že 
se v Heřmanících sejdeme opět 
v hojném počtu a že nám bude 
přát i počasí. Začátek je v 17:00 
hod., cca v 18:00 hod. bude ukáz-
ka Agility, a jakmile se trochu 
setmí, začneme s promítáním. Do 
té doby budeme poslouchat mu-

odhalení původní pamětní desky 
v témže roce. Společně s panem 
Hennigem jsme nechali podle 
historických popisů vyrobit kopii 
pamětní desky, jaká byla v roce 
1899 umístěna na jezveckém mlý-
ně, kde se Hockewanzel narodil. 
Tato deska je vyrobena ze stejné-
ho materiálu jako ta původní, ze 
šluknovského syenitu. U pamětní 
desky bude umístěna informační 
tabule s životopisem Wenzla Hoc-
keho a historií původního odha-
lení, zmizení i obnovení pamětní 
desky, a to v českém a německém 
jazyce. Bude zde také umístěn 
QR kód s anglickým textem. Zde 
bych rád uvedl jednu zajíma-
vost. Text do anglického jazyka 
přeložil Frank Weitzer, fotograf 
a kameraman africké zvěře, pří-
tel Wolfganga Henniga, který se 
spolu s manželkou velice angažu-
je v oblasti ochrany africké zvěře. 
Odhalení pamětní desky je sou-
částí Vavřinecké poutě, kterou 
pořádá obec Stružnice v sobotu  
7. srpna 2021. Akce odhalení des-
ky začne v 10:00 hodin slavnostní 
mší v kostele svatého Vavřince, 
poté bude následovat bohatý 
doprovodný program. Pozváno 
je také mnoho významných a za-
jímavých hostů, včetně zástupců 
médií. Pozvánka byla zveřejněna 
mezi starousedlíky v Německu 
a v Rakousku, mezi nimiž je mno-
ho příznivců Wenzla Hockeho, 
a tak očekáváme velký počet ná-
vštěvníků z těchto zemí. Celý pro-
gram bude simultánně tlumočen 
do českého a německého jazyka.
Třetí akce se týká dalšího význam-
ného rodáka našeho kraje. Jedná 

ziku, popíjet, něco sníme a hlav-
ně si budeme povídat se sousedy 
a s těmi, které jsme dlouho nevi-
děli.

Druhou připravovanou akcí je 
Slavnostní odhalení obnovené 
pamětní desky arciděkana Wenz-
la Hockeho. Wenzl Hocke zvaný 
Hockewanzel svým věhlasem pa-
tří mezi nejvýznamnější rodáky 
tohoto kraje. O něm a jeho přího-
dách bylo napsáno mnoho knih 
nejen v německém, ale i v českém 
jazyce. Jeho věhlas již dávno pře-
kročil hranice a můžeme ho po-
važovat za osobnost evropského 
významu. K této slavnostní příle-
žitosti vyjde kniha, jejímž auto-
rem je jeden s pořadatelů akce 
a potomek rodu Hocke Dr. Wol-
fgang Hennig. Kromě této knihy, 
která je napsána v německém 
jazyce, vydala obec Stružnice pří-
ležitostnou pamětní pohlednici. 
Nezapomněli jsme ani na sběrate-
le a zajistili jsme otevření poštov-
ního úřadu v Jezvém, aby na této 
pohlednici mohlo být otištěno ra-
zítko s datem odhalení pamětní 
desky. Podobná pamětní pohled-
nice byla vydána v roce 1899 při 

se o Slavnostní odhalení obnove-
ného pomníku Josefu Zenkerovi, 
valteřickému rodáku. Jak jsem 
již na stránkách Regionálního 
zpravodaje informoval, byl vloni 
na jaře nalezen pomník Josefa 
Zenkera. Pomník původně stával 
u školy, jejíž stavbu a provoz Jo-
sef Zenker financoval. Pomník na-
lezne své nové místo u hřbitova, 
protože na jeho původní ho nelze 
umístit. Hřbitov nedávno prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí, a stal se 
tak krásným a pietním místem, 
kde se dá zaparkovat. Budou 
zde osazeny lavičky a umístěny 
dvě informační tabule. Jedna in-
formační tabule se věnuje životu 
Josefa Zenkera a historii pomní-
ku a druhá seznamuje s historií 
Valteřic. Obě tabule budou také 
dvoujazyčné, včetně QR kódů 
s dalšími jazykovými mutacemi.  
Vytvoření chybějící busty Josefa 
Zenkera jsme zadali akademické-
mu sochaři Petru Řezáčovi z Pra-
hy. V rámci propagace tohoto 
projektu jsme ve čtvrtek 27. květ-
na společně se starostou Žandova 
Zbyňkem Polákem a redaktorem 
Českého rozhlasu Jiřím Jelínkem 
pana Řezáče navštívili, abychom 
se podívali, jak zhotovení busty 
probíhá a natočili o tom pro Čes-
ký rozhlas reportáž. Tato reportáž 
byla vysílána v době výroby toho-
to zpravodaje, proto můžete od-
kaz na tuto reportáž nalézt pou-
ze na mém facebooku a webu 
města Žandova. U manželů Ře-
záčových jsme strávili příjemné 
dvě hodiny, kdy jsme přemýšleli, 
jak osobu Josefa Zenkera co nej-
více přiblížit lidem a oslavit jeho 

Pozvání na připravované akce

Redaktor Českého rozhlasu Jiří Jelínek v rozhovoru 
s akademickým sochařem Petrem Řezáčem

Valteřice 1933 – dělníci při opravě silnice. V pozadí je vidět 
dům číslo 18 a napravo od něj se nachází odbočka na Taneček

V neděli 28. června 2020 proběhlo v jezveckém kostele Svatého Vavřince 
setkání, kde jsme domluvili obnovení pamětní desky Wenzlu Hockemu. 

Uprostřed stojí Dr. Wolfgang Hennig, potomek rodu Hocke
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V těchto dnech můžeme pozoro-
vat kolem kostela v Horní Polici 
znovu zvýšený ruch. Máme za se-
bou opět velmi dlouhé a náročné 
období administrace a postupně 
se rozjíždí II. etapa obnovy are-
álu poutního kostela Navštívení 
Panny Marie. Oproti první etapě 
už je to jen taková třešnička na 
dortu. Práce za 14,5 miliónu Kč se 
tentokrát budou soustředit pře-
devším na objekt ambitu. Budou 
obnoveny vnější i vnitřní omítky, 
vybudována elektroinstalace, 
zrestaurovány dveře. Bude také 
zrestaurována jedna ze šesti štu-
kem vyzdobených kaplí. Rádi by-
chom jich obnovili více, ale ceny 
stavebních a restaurátorských 
prací stále stoupají a náklady 
do projektu byly kalkulovány už 
v roce 2016. Bude také zrestau-
rován barokní kříž v ambitech. 
Součástí projektu je obnova části 
farní zahrady a vybudování ven-
kovní expozice věnované obnově 
areálu. Práce by měly být hotové 
do jara příštího roku. 

Současně se nám podařilo získat 
další finanční prostředky, takže 

bohulibé skutky. Pokud vše dobře 
dopadne, vystoupí při odhalení 
pomníku také francouzský lout-
kář Jean Philippe Desrousseaux. 
Slavnostní odhalení pomníku Jo-
sefu Zenkerovi proběhne 2. října 
od 14:00 hodin. Účast přislíbila 
ruská historička Olga Baird, která 
se životem rodiny Zenkerů v Rus-

ku zabývala. Přijet by se také měla 
Olga Zenker s rodinou z ruského 
Petrohradu a nedávno mě kon-
taktovali potomci rodu Zenkerů 
z Německa. Zajímavou osobnos-
tí, která přislíbila účast, je česká 
genealožka Helena Voldánová, 
jež pracovala na sérii dokumen-
tů České televize Tajemství rodu. 

I ona je vzdáleným potomkem 
rodu Zenkerů. Při této příležitosti 
vydá město Žandov pamětní list 
a příležitostní medaile, které si 
budete moci během akce zakou-
pit. S pomocí a ochotou mnoha 
příznivců historie jsme pro vás 
připravili zajímavé akce, na nichž 
se můžete dozvědět mnoho no-

vého a zajímavého o historii na-
šich obcí a o osobnostech, které 
z nich pochází. Na těchto akcích 
se setkáte s velice zajímavými lid-
mi a procvičíte si znalost cizích 
jazyků. Jménem všech pořadatelů 
vás na tyto akce srdečně zvu.

Petr Fletcher

by měl sloužit P. Karel Havelka, 
děkan katedrální kapituly v Lito-
měřicích. 

Neminou nás ani kulturní událos-
ti, za všechny chci zmínit koncert 
Lucie Sedlákové Hůlové a Jaro-
slava Tůmy 18. září 2021 v rámci 
festivalu Lípa Musica.

Obnova kostela pokračuje i v Je-
zvé. Tamnější kostel sv. Vavřin-
ce prochází pomalou, ale dů-
kladnou obnovou za vydatného 
přispění Programu záchrany 
architektonického dědictví Mi-
nisterstva kultury ČR. Každým 
rokem přispěje k obnově i obec 
Stružnice a všechny prostředky, 
které má k dispozici, investuje do 
obnovy Římskokatolická farnost 
v Jezvém. Díky kostelníkovi Petru 
Zahrádkovi se vždy v neděli v po-
ledne rozezní zvon. V sobotu 7. 
srpna 2021 se bude konat Svato-
vavřinecká pouť. Po bohoslužbě 
v 10 hodin se plánuje odhalení 
pamětní desky slavnému jezdec-
kému rodákovi, hornopolickému 
arciděkanu Wenzelu Hockemu 
(1732–1808), známému jako Hoc-

chceme obnovit přední a boč-
ní fasádu budovy arciděkanství. 
Pracujeme na záměru vybudo-
vat v areálu arciděkanství zá-
zemí pro návštěvníky – toalety 
a infocentrum. V letošním roce 
bychom rovněž rádi pokračova-
li v restaurování bočních oltářů 
v kostele. Jsou ve velmi špatném 
stavu, napadené červotočem, 
a hrozí jejich zkáza. Cena restau-
rování jednoho oltáře se pohy-
buje kolem 1 mil. Kč. 

Letošní práce však neznamenají, 
že bude kostel v Horní Polici uza-
vřen. Naopak, těšíme se, že zde 
přivítáme mnoho poutníků a ná-
vštěvníků. Areál je otevřený den-
ně od 9 do 18 hodin a je možné 
si jej prohlédnout i s průvodcem. 
Stačí v takovém případě napsat 
e-mail na adresu info@marian-
skapolice.cz Máme tým lidí, kteří 
jsou schopni se o návštěvníky po-
starat, jen je třeba se ozvat ale-
spoň trochu s předstihem, aby-
chom stačili zareagovat.
V neděli 4. července se můžeme 
těšit na tradiční Třešňovou pouť. 
Mši svatou při této příležitosti 

kewanzel. Pokud to dovolí situa-
ce, budou této slavnosti účastni 
i příbuzní tohoto známého kně-
ze.
V letošním roce jsme chtěli spo-
lu s městem Žandov v rámci Noci 
kostelů udělat poprvé program 
v místním kostele sv. Bartolomě-
je. Epidemiologická situace nám 
však zatím nepřeje. Dobrým za-
čátkem je otevření kostela pro 
návštěvníky Noci kostelů. V příš-
tích letech se bude program zde 
zcela jistě rozšiřovat.

Zvu Vás do našich kostelů na 
návštěvu i na bohoslužbu. Ne-
bojte se, budete vítáni. Modlíme 
se v našich kostelích nejen za 
sebe, ale za Vás za všechny ob-
čany našich obcí. Patříme k sobě 
a chceme si navzájem pomáhat. 
Přeji nám všem hodně dobrého 
v nejbližší budoucnosti a hodně 
sil při návratu do normálu. Dou-
fejme, že se covid v takové síle již 
nevrátí.

Stanislav Přibyl, 
administrátor farností Horní 

Police, Jezvé a Žandov

Zprávy z farností Horní Police, Jezvé a Žandov

Pozvání na připravované akce
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Společenská 
kronika

Ve druhém čtvrtletí tohoto 
roku oslavili své životní jubi-
leum tito spoluobčané. Do 
dalších let jim přejeme mnoho 
zdraví, štěstí a spokojenosti.

60 LET
Randová Jaroslava, Skálová Mi-
loslava, Polcarová Jaroslava, Be-
eck Stanislav, Knapová Rozalie, 
Skrčený Ladislav, Suchá Anna

65 LET
Čadilová Zdenka, Holubová 
Miloslava, Jandová Marie, Ště-
pánek Ladislav, Policarová Len-
ka, Vladyka Petr, Hohenkreuz 
Vladislav, Heřmánková Kristína, 
Policar Lubomír, Halina Luděk, 
Vaníčková Helena, Nováčková 
Eva, Jeriová Olga, Kopalová Ale-
na, Trégrová Marie, Sladomelo-
vá Dana

70 LET
Nosková Jiřina, Kucharovicová 
Eva, Peřinová Zdeňka, Bláhová 
Hana, Linhart František, Nejedlá 
Jana, Loukota Karel, Poslušný 
Zdeněk, Pienčák Karel, Balví-
nová Alena, Chval Jiří, Pasecký 
Oldřich, Zelenka Zdeněk, Šmíd 
Josef, Roudenská Bohumila, 
Lustyk Ladislav, Flíček Antonín, 
Hlobeňová Zdeňka, Mach Milo-
slav, Šimková Dáša, Dostálová 
Eva, Horáčková Olga, Krchov 
Pavel, Půlpán Miroslav

75 LET
Myšková Hana, Jiroušková Ale-
na, Jirušová Marta, Máca Jan, 
Lukášková Hana, Skalický Stani-
slav , Záhora Vladimír

80 LET
Kubelka František, Košťál Zde-
něk, Tomáš Miroslav

85 LET
Steinerová Božena, Matyáš Bo-
humil, Votavová Vlastimila

90 LET
Šolleová Jarmila

OMLUVA:
Rádi bychom se omluvili za chy-
bu, která vznikla v minulém čís-
le zpravodaje, paní Emilii Von-
druškové. V minulém čtvrtletí 
oslavila krásné 80. narozeniny 
a my jí tímto přejeme ještě jed-
nou hodně štěstí, zdraví a spo-
kojenosti v dalších letech.

jí nikdo nahlas nevyslovil. Škoda, 
že se na celé akci podíleli pouze 
čtyři hasiči a nepřišel ani jeden 
z občanů, přestože starosta zval 
k účasti každého, kdo by chtěl 
pomoci. V květnu se nám podaři-
lo na bazaru Požáry.cz za výhod-
nou cenu sehnat originální káď 
na tréninky i soutěže v požárním 
útoku. Z několika desítek zájem-
ců jsme byli jediní ochotní si ná-
drž osobně vyzvednout a pouze 
díky tomuto faktu jsme ji získali 
za čtvrtinu ceny nové. Prodávající 
jí nechtěl zasílat žádnou přeprav-
ní službou. Nyní již zbývá pouze 

Příspěvek o činnosti bukovin-
ských hasičů v tomto čtvrtletí 
bude krátký a stručný, stejně 
jako samotná činnost. Jistě nemá 
smysl zdůrazňovat, že plánovaná 
soutěž v požárním útoku ani ná-
bor mladých hasičů se opět ne-
konaly, to určitě každý z našich 
příznivců zaznamenal. Také už 
vás nechci stále dokola unavo-
vat vysvětlením, proč tomu tak 
je. Vždyť o koronavirových ome-
zeních slyšíme denně ze všech 
stran. O tom, jestli soutěž uspo-
řádáme ještě letos v jiném termí-
nu se musí poradit výbor SDH. 
Tak, jako v minulých letech, vzty-
čili hasiči na křižovatce ve Velké 
Bukovině májku. Loni jsme odha-
dovali, že máme májku nejvyšší 
v novodobé historii, ale tato loň-
skou určitě překonala. Z původ-
ních 18 m bylo cca 50 cm ubráno 
od paty a 1,30 m je zapuštěn do 
země, takže špice vlaje ve výšce 
cca 16,5 m. Letošní dlouhá zima 
nás celkem vypekla, nedovolila 
zazelenat se břízám a proto mu-
sela být špice i věnec vyřešeny 
smrkovými větvičkami. Na jaře 
nechala obec pro májku zhotovit 
novou jámu a to přímo uprostřed 
dlážděné plochy v parku. Původ-
ní roura v zemi, určená střídavě 
pro vánoční strom, nebo májku, 
byla příliš blízko vysazeného ži-
vého stromu, který navíc roste 
v jediném možném směru pádu 
májky při jejím kácení. Ostatní 
strany bedlivě střeží  elektric-
ké kabely vedené na sloupech. 
Při přípravě i vztyčení májky vše 
klapalo jako na drátkách a dě-
kuji všem, kteří se akce ve svém 
volném čase zúčastnili. Zvláštní 
poděkování opět patří Zdeňkovi 
M. za bravurní postavení májky 
ramenem vyvážečky dřeva. Jed-
na věc maličko zamrzela, i když 

přiložit ruku k dílu a udělat ze 
starého nové, nebo chcete-li 
z méně hezkého udělat hezké. 

V uplynulém období byl jednotce 
vyhlášen poplach pouze jednou 
a to v sobotu 13. 3. 2021.  Tento-
krát se jednalo o vzrostlý strom 
přes komunikaci 26219 (směr 
Žandov – Volfartice). Strom byl 
motorovou pilou rozřezán a od-
klizen z komunikace. Po úklidu 
komunikace se jednotka odebra-
la zpět na základnu. 

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina
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Rodinná hra o historii a toulkách po Žandově a okolí

Horní Police v České televizi

Máte rádi historii a zajímá vás, 
co o Žandově a okolí víte? Po-
tom pro vás je určená rodinná 
hra o historii a toulkách Žando-
vem a okolím, kterou pro vás při-
pravila knihovna Žandov. Často 
máme kolem sebe spoustu za-
jímavých a krásných věcí, které 
nám zevšedněly, že už si jich ani 
nevšímáme nebo je nevnímáme. 
Pojďme si je spolu připomenout 
nebo je objevit. Putovat můžete 
od 1. 6. 2021 do 31. 8. 2021.

Horní Police zažila v posledním 
půl roce dvě veliké události, které 
naši obec významným způsobem 
propagovaly po celé vlasti. V led-
nu a v dubnu se v naší obci na-
táčely dva díly oblíbeného pořa-
du, který vysílá ČT1 pod názvem 
Toulavá kamera. Tento pořad 
je vysílán každou neděli v 10.00 
a těší se velké sledovanosti (často 
dosahuje čísel i kolem 2 mil. di-
váků). Je pro Horní Polici velkou 
ctí, že se objevila v krátké době 
po sobě hned ve dvou dílech. 
A proč ne, vždyť máme opravdu 
co nabídnout! První díl se věno-
val historickým památkám obce 
a byl navázán zejm. na dokon-
čenou rekonstrukci našeho pout-
ního areálu. Právě díky tomuto 
úžasnému počinu si nás Česká 
televize všimla. Díl byl natočen  
28. ledna a jeho tvůrci strávi-
li kvůli 3,5 minutové reportáži 
v Horní Polici celý den. Kromě 
kostela je v tomto díle zmínka 
i o dalších památkách obce, kte-
ré spolu s poutním areálem tvoří 
jedinečnou kompozici historicky 
velmi hodnotných staveb, a to 
zámku, kamenném mostu a ma-
riánskému sloupu u staré školy.  
Nutno říci, že ještě v tu neděli, 
kdy byl díl odvysílán, přijelo od-
poledne do Horní Police množ-
ství lidí. To bylo znát zejm. v okolí 
kostela. Od té doby jsme doslova 
bombardováni dotazy na mailu, 
telefonu i Facebooku. Stejnou 
zkušenost má i hlavní předsta-
vitel druhého natáčení Toulavé 
kamery pan Radek Doleček. Celý 
díl byl věnován jeho minimuseu 

Na stránkách knihovny Žandov 
nebo města Žandov si můžete 
vytisknout otázky nebo se pro ně 
zastavit v knihovně či v infocent-
ru města Žandov, kde vše potřeb-
né dostanete. Bude na vás čekat 
celkem 18 otázek. Stačí potom 
jen vyplnit odpovědi na otázky 
a vhodit je do schránky umístě-
né ve vestibulu městského úřadu 
Žandov.
Budeme rádi, pokud nám z tou-
lek zašlete na facebook knihov-

a zejm. hornopolické značce jízd-
ních kol Achilles. Když se člověk 
začte do historických pramenů, je 
až s podivem, jak celosvětově vý-
znamná továrna v naší obci byla. 
Dnes už je to relativně dávná 
historie, proto to dnešnímu člo-
věku již moc neříká. Ale zkusme 
se podívat do doby 1. republiky, 
kdy továrna zažívala největší roz-
květ (30. léta). Bylo opravdu vel-
kým uměním vybudovat značku, 
která byla vážným konkurentem 
mnohem známějších jmen, jako 
byla ČZ či Jawa. Je moc dobře, že 
se do této značky Radek doslova 
zamiloval a sbíráním starých kol, 
motocyklů či třeba jen součástek 
nám tuto slavnou historii připo-

ny Žandov nebo města Žandov 
nějakou fotečku. Těšit se můžete 
v září na drobné ceny.
Nápovědu, pokud si s něčím ne-
budete vědět rady, naleznete 
v knihovně Žandov, nebojte se 
k nám zavítat nebo v době uza-
vření knihovny přes prázdniny 
si napište o nápovědu na email 
mlk.zandov@seznam.cz

Šťastnou cestu přeje 
Pavlína Fuitová, knihovnice 

v knihovně Žandov

míná. Jeho museum je krásným 
důkazem úžasného srdečného 
vztahu k historické řemeslné vý-
robě, která by se z pohledu dneš-
ní doby mohla po právu nazvat 
jako umělecká. Jsme moc rádi, že 
tyto činy oslovily i tvůrce Toula-
vé kamery a jsou zvěčněny v jed-
nom z dílů. A kdo ví, třeba nebyla 
v Horní Polici kamera České tele-
vize naposledy. Hned vedle his-
torických kol a motocyklů vzniká 
další zajímavá sbírka, kterou dává 
v prostorách minimusea Achilles 
dohromady paní Ivana Lintavová. 
Ta se věnuje starým kočárkům 
a panenkám. Pokud byste někdo 
měli na své půdě něco, co by do 
této sbírky zapadlo, paní Lintavo-

vá bude jistě ráda. A pokud jste 
ještě u pana Dolečka nikdy neby-
li, můžete se přijít podívat buď 
po předchozí telefonické domlu-
vě na č. 775 177 806 anebo třeba 
v rámci slavností založení značky 
Achilles, které letos připadají na 
sobotu 11. září. 

Oba díly Toulavé kamery jsou 
ke zhlédnutí v iVysílání České 
televize na webových stránkách 
(www.ceskatelevize.cz/porady/ 
1126666764-toulava-kamera/dily/). 
První o historických památkách byl 
odvysílán dne 21. února a druhý 
o značce Achilles dne 16. května.
 

Jiří Blekta a Luboš Paďour
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V průběhu prvního pololetí 2021 
jsme v Horní Polici požádali cel-
kem o 3 dotace. První se týkala 
budovy základní školy. Na základ-
ní škole je nutné provést výměnu 
okapů v řádové výši 300 tis. Kč (na 
tuto akci jsme již alokovali finanč-
ní prostředky v obecním rozpoč-
tu). Do dotační žádosti jsme zahr-
nuli i výměnu zbytku oken a dveří 
(cca 800 tis. Kč). Původně bylo 
připraveno i kompletní zateplení 
hlavní budovy, které by šetřilo ná-
klady na vytápění a zlepšilo kom-
fort žáků a v rámci kterého by se 
provedla i rekonstrukce vestibu-
lu (celkem cca 4,5 mil. Kč), toto 
však na poslední chvíli a k veliké 
škodě neprošlo zastupitelstvem 
obce i přes to, že při projektové 
přípravě zateplení a výběrovém 
řízení nikdo nevznesl žádné při-
pomínky. Proto jsme museli do-
slova v pár hodinách připravenou 
žádost upravit a zateplení včetně 
rekonstrukce vestibulu z žádos-
ti vyjmout. Vše se naštěstí stihlo 
a žádost nakonec byla podána, 

Jak jistě mnozí z vás víte, bude mít 
restaurace na koupališti od letoš-
ního roku nového nájemníka. Jan 
Kubiš ukončil v loňském roce ná-
jemní smlouvu. Jistě mu v tuto chví-
li patří vyslovit velké poděkování 
za to, co vše pro koupaliště udělal 
a kam restauraci pozvedl. Honzo, 
moc díky, jistě to nebylo vždy jed-
noduché, ale věříme, že to stálo za 
to. Alespoň za nás ano. V letošním 
roce nás tedy čeká výběr nového 
nájemníka. Záměr pronajmout 
koupaliště schválilo zastupitelstvo 
obce již na konci minulého roku. 
Díky nepříznivé epidemiologické 
situaci se však začali zájemci o tyto 
prostory hlásit až v okamžiku, kdy 
vláda povolila otevření alespoň 
venkovních zahrádek. Zasedání 
zastupitelstva obce, které nového 
nájemníka musí schválit, je naplá-
nováno na polovinu června. Kaž-
dopádně v druhé polovině června 
bychom měli znát už budoucího 
nájemníka, a proto otevření hos-
půdky očekávejme se začátkem 
letních prázdnin.

lení budovy školy. Snad budeme 
napříště v zastupitelstvu úspěš-
nější. Téměř jistě se už ale nyní dá 
říci, že další dotační titul s pouhý-
mi 10 % spoluúčasti už budeme 
hledat velmi těžko, neboť takto 
výhodné dotace jsou v této době 
již spíše raritou. 
Další podaná dotace se týkala 
rekonstrukce mostu ve Stoupně 
a rekonstrukce místní komunika-
ce k základní škole na kopci. Obě 
tyto žádosti byly směřovány na 
stejného poskytovatele (Minister-
stvo pro místní rozvoj), avšak do 
různých dotačních titulů. O tom, 
zda jsme byli úspěšní či nikoliv, 
se dozvíme 31. května po 14.00.  
V tuto chvíli je nutné řešit zejm. 
havarijní stav mostu ve Stoup-
ně. Zde jsou opotřebeny nejen 
pojezdové dřevěné hranoly, ale 
také konstrukční vrstva mostov-
ky. Most je zatím ve způsobilém 
stavu pro provoz, avšak cesta přes 
něj není úplně komfortní. A ne-
řešením tohoto stavu bychom se 
mohli za krátkou dobu dostat 

1/4 nákladů na betonovou des-
ku. Zároveň s instalací betonové 
dlažby došlo k vylepšení systému 
rozvodu vody tak, abychom byli 
schopni lépe zajistit kvalitní vodu 
po celou sezónu. Držte nám, pro-
sím, palce, ať se vše podaří.
V souvislosti s letní návštěvností na 
koupališti dojde také k omezení 
provozu v ulici K. H. Máchy. Ulice 
je úzká a parkováním aut návštěv-
níků koupaliště docházelo k jejímu 
častému ucpání a ke znemožnění 
vyjetí z garáží. Také musí být po-

byť pouze na výměnu okapů + 
zbylých oken a dveří. Budeme si 
držet palce, aby žádost vyšla, byť 
šance na úspěch vyjmutím zatep-
lení rapidně klesla, neboť jedním 
z klíčových posuzovaných krité-
rií byly také energetické úspory, 
které dotace přinese. A ještě pro 
představu pár čísel. Pokud by se 
realizoval původní návrh i s kom-
pletním zateplením hlavní budovy 
a rekonstrukcí vestibulu (v součtu 
cca za 5,6 mil. Kč), obec by spo-
lufinancovala akci vlastními pro-
středky ve výši pouhých 10 % cel-
kových nákladů, tj. cca 570 000 Kč. 
I když dotace nevyjde, budeme 
muset v letošním roce investo-
vat cca 300 tis. do výměny oka-
pů a v nejbližší době další, dle 
našeho odhadu velmi podobnou 
částku do rekonstrukce vestibulu, 
kam zatéká. Dostáváme se proto 
na stejnou částku, za kterou by 
v případě úspěšné žádosti o do-
taci proběhlo i zateplení budovy. 
Snahou vedení obce bude samo-
zřejmě i nadále usilovat o zatep-

V areálu koupaliště probíhají 
v tuto chvíli také stavební práce. 
V letošním roce jsme se rozhod-
li zafinancovat nový povrch dna 
v prostoru pro neplavce. Nabízely 
se 2 varianty provedení. První va-
rianta byla v podobě klasického 
betonového dna. Znamenala by 
odtěžit stávající beton, vybrat ze-
minu, zavézt kamenivem, zhutnit 
a na závěr odlít novou betonovou 
desku. Odhad ceny této varianty 
byl však astronomický (1.5 až 2 mil. 
Kč). Proto jsme zvolili řešení, které 
není zcela obvyklé, mělo by však 
podle mnohých zkušených lidí fun-
govat. Stávající povrch je vyrovnán 
drobným štěrkem, do kterého je 
položena zámková dlažba. Ta by 
měla umožnit kopírovat výškové 
změny původního dna při přecho-
du z letního do zimního období 
a naopak. Je možné, že po první 
zimě bude povrch mělčiny mír-
ně zvlněn, neměl by však být po-
praskaný a s dírami tak, jak to bylo 
doposud. Povrch zůstane hladký 
a příjemný na nášlap. Navíc za cca 

do situace, kdy most přestane 
vyhovovat zcela. Proto nyní vy-
čkáváme rozhodnutí MMR ČR 
o případné dotaci a podle toho 
navrhneme zastupitelstvu obce 
řešení, jak v této otázce pokračo-
vat dále. 
A ještě jedna dobrá zpráva – 
z Programu záchrany jsme v le-
tošním roce získali 700 tis. Kč na 
další etapu rekonstrukce zámku. 
Schválí-li tyto práce i zastupitel-
stvo obce, měli bychom pokračo-
vat s rekonstrukcí místností v pří-
zemí levého křídla hlavní budovy 
(dveře z průjezdu vlevo). V těch-
to prostorách dojde k nahození 
zdí sanační omítkou. Dále dojde 
k dokončení vnější hydroizola-
ce objektu hlavní budovy. Bude 
obkopána zeď, dojde k instalaci 
větracích kanálů, nopové fólie, 
drenážních trubek a ke zpětné-
mu zasypání výkopu. Tím budou 
vytvořeny podmínky pro vysychá-
ní zdí v přízemí hlavní budovy. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

nechán volný průjezd vozidlům 
integrovaného záchranného systé-
mu. Po dlouhé konzultaci s Policií 
ČR, která schvaluje rozmístění no-
vých dopravních značek, bylo do-
mluveno umístění dopravní značky 
„Zákaz zastavení“ u vjezdu do uli-
ce K. H. Máchy, které bude platné 
pro celou ulici. Tato značka bude 
opatřena dodatkovou tabulkou 
„Neplatí pro rezidenty“. Doufáme, 
že toto řešení pomůže zlepšit do-
pravní situaci v celé lokalitě. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

Dotace v Horní Polici

Letní sezóna na koupališti v Horní Polici

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PSA 
INFORMACE POPLATNÍKŮM

Poprvé v letošním roce 2021 nebudou posílány 
složenky na místní poplatek za psa do 30. 6. 2021. 

Platbu můžete provést v hotovosti na 
pokladně nebo na účet města Žandov.

číslo účtu 3224421/0100 – variabilní symbol 1341 
Informace poskytuje paní Miluše Svobodová, 

telefon 487 723 797, 607 892 822.
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V těchto dnech probíhají na 
obecním úřadě v naší obci velmi 
živé diskuse o tradiční hornopo-
lické pouti. Ta by měla letos pro-
běhnout v sobotu 3. července. 
Situace je však díky protiepide-
miologickým opatřením značně 
komplikovaná a nejistá. K datu 
uzávěrky tohoto Zpravodaje je 
limit návštěvnosti venkovních 
kulturních akcí 700 lidí. Poutě 
však dle Krajské hygienické sta-
nice spadají do společenských 

Na zastupitelstva v Horní Polici 
chodívám často a jako nezávislý 
pozorovatel sleduji, co se probírá 
anebo kdo a jak reaguje. Snad 
v každé obci je zastupitelstvo 
rozděleno na vládnoucí stranu 
a opozici. A je to tak dobře. Ka-
ždý, kdo je u moci, by měl znát 
i názor opoziční. Vše by mělo být 
ku prospěchu obce a občanů sa-

ny, vystoupení zajištěna. Avšak 
definitivní rozhodnutí o tom, 
zda se pouť opravdu uskuteční, 
padne až podle toho, jaká opat-
ření budou před poutí aktuálně 
v platnosti. Bude-li v našich silách 
tato opatření splnit, budeme ob-
čany včas informovat formou sms 
i plakátů na obvyklých místech. 
Mezi další kulturní akce, které 
jsou v Horní Polici pravidelně 
pořádány, patří trio víkendů na 
přelomu srpna a září. To začíná 

zvláštní. Navíc vše bylo připra-
veno, dokonce byla vybrána 
i firma, která zateplení provede. 
Pokud mi někdo nabídne vylepšit 
budovu pro děti, dá mi na to přes 
4 mil. Kč a já mám doplatit jen 
300 tis. Kč, je to něco, co se ne-
odmítá. Navíc zateplením budo-
vy by se šetřilo na nákladech na 
vytápění v příštích letech. A tak 
chci poděkovat jmenovitě Lubo-
šovi Paďourovi, Jirkovi Blektovi, 
Liborovi Kuckovi a Jirkovi He-
ranovi za to, že se tyto finanční 
prostředky snažili pro naši školu 
získat. Škoda jen, že na jednání 
nemohl přijít jeden zastupitel 
(Petra Kalinová), možná by moh-
lo být vše jinak. Každopádně 
návrh neprošel o jediný hlas a já 
pořád přemýšlím proč. I proto 
píšu tento článek. Zdravá opo-
zice je dobrá, ale toto? Upřímně 

akcí, kde je v tuto chvíli limit 
pouze 100 návštěvníků. Pro tyto 
akce navíc platí velmi striktní 
pravidla. Při vstupu je třeba se 
prokázat negativním testem, je 
nutné mít po celou dobu nasaze-
ný respirátor a navíc dodržovat 
od ostatních návštěvníků mini-
málně 2 metrové rozestupy. Toto 
všechno je kontrolováno nejen 
Krajskou hygienickou stanicí, ale 
také Policií ČR. Program pouti 
je připraven, kapely nasmlouvá-

motných. Z posledního jednání 
mám však pocit, že díky opozič-
ním snahám trpí rozvoj obce. Jak 
jinak si vysvětlit snahu vedení 
obce o zateplení školy na kopci, 
který byl nekompromisně pře-
hlasován, i když by to obec stálo 
jen cca 300 tis. Kč (zateplení za 
bezmála 4 mil. Kč). Argument, 
že by se obec moc zadlužila, je 

poslední sobotou v srpnu 28. 8. 
Hornopolickým Dvoutaktem, po-
kračuje první zářijovou sobotou 
(4. 9.) Pohádkovým lesem a končí 
slavnostmi založení značky Achil-
les v sobotu 11. 9. Budeme moc 
rádi, pokud budou moci pořada-
telé tyto akce uspořádat. Snad 
se do té doby již natolik zlepší 
hygienická situace, že to bude 
možné. Moc se těšíme!

Jiří Blekta a Luboš Paďour

mi je líto a omlouvám se za to, že 
i já jsem dal některým z nich ve 
volbách svůj hlas v domnění, že 
dobro obce musí být přece pro 
každého více než osobní ego. 
Přeji všem, aby si uvědomili, že 
škola je pro naši obec velmi dů-
ležitá. To, že máme ve své obci 
takovou školu, je naši ohromnou 
výhodou. Vždyť dala vzdělání 
našim rodičům, nám i našim dě-
tem. Teď to bude tak, jak napsal 
můj otec Josef Gežo v reakci na 
rozhodnutí zastupitelstva: „Když 
si představím novou zateplenou 
fasádu, dokončenou výměnu 
oken a jiné, a to skoro zadarmo, 
tak by byla naše škola jako z po-
hádky. Teď zůstane taky jako 
z pohádky, ale té staré.“

Marcel Gežo, 
občan Horní Police     

Pouť a další kulturní akce v Horní Polici

Několik postřehů z jednání zastupitelstva v H. Polici

Poděkování 
paní doktorce

Rádi bychom touto cestou poděkovali paní doktorce 
MUDr. Martě Kovářové, která nám pomohla s očkováním 
seniorů, které v Horní Polici využívají domov s pečovatel-
skou službou. 

Vakcínu vyčlenil Liberecký kraj, pan starosta byl pro ni 
osobně v Liberci. Očkování podstoupili všichni senioři kro-
mě jednoho, který nemohl ze zdravotních důvodů. Paní 
doktorko, velmi si vážíme Vaší ochoty!

Za sociální komisi 
Jiří Blekta
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Distanční výuka 
v MŠ Stružnice

Jóga pro děti 
v MŠ Stružnice

Čarovné čarodějnice 
ve školce Horní Police

Tak, jak zasáhl covid do fungování celého světa i v naší školce se 
zastavil čas. Po celou dobu, co byla z nařízení vlády školka uzavřena, 
jsme pro všechny děti a zejména pro nejstarší předškoláky, připra-
vovali tzv. distanční výuku. Úplně první úkol byl pro rodiče a zněl 
takto: Společně s dětmi vytvořte e-mailovou adresu, na kterou by-
chom Vám mohli ze školky zasílat zajímavé úkoly. Během dvou dnů 
byl prvotní úkol splněn a pak už vše fungovalo jak na běžícím pásu. 

Snažili jsme se zařazovat úkoly, při kterých by se bavily nejen děti, 
ale i dospělí. Nechyběly aktivity v podobě pracovních listů s různý-
mi doplňovačkami, vystřihovánky, omalovánky, básničky, odkazy na 
písničky i tanečky, na cvičení jógy, návody na různorodé aktivity na 
doma i na ven. Velmi oblíbené byly RETRO úkoly, kdy rodiče svým 
dětem měli ukazovat fotografie, hrát jejich oblíbené činnosti a hry 
z dětství, vyhledávat pohádky, písničky „svého mládí“. 

Ve vymýšlení úkolů paní učitelky nebyly samotné. Naopak, rodiče 
nám posílali tipy na výlety, návody na nové aktivity, soutěže, aby si 
je mohli vyzkoušet i ostatní kamarádi. Velmi hezká byla výzva, kdy 
jedni rodiče vyzývali ostatní, aby navštívili s dětmi rozhledny v česko-
lipském okrese a poznali blízké okolí z výšky. (Tato výzva proběhla 
době, když se za hranice okresu nemohlo.) Nezapomínali jsme ani na 
naše oslavence, se kterými jsme neměli možnost oslavit jejich naro-
zeniny nebo svátek, jak jsme zvyklí při běžném režimu školky. Proto 
jsme oslovili ostatní děti, které oslavencům posílaly přáníčka v podo-
bě obrázků a milých vzkazů. 

Plnění úkolů a komunikace mezi školkou a rodiči během uzavření 
fungovala na jedničku! Rodiče posílali zpět mnoho milých e-mailů 
s často úsměvnými fotografiemi i videi, které dokazovaly, že děti i ro-
diče úkoly plní. Z nichž jsme se mimo jiné dozvěděli, která maminka 
dokáže upéct Estonský Kringel, komu se povedla vytvořit velikonoční 
dekorace na dveře, který chlapeček se naučil jezdit na kole bez po-
stranních koleček, která holčička vyleze vysoko na strom, která se 
umí báječné ohánět v kuchyni a umí úžasné palačinky, kdo postavil 
z posledního sněhu největšího sněhuláka , kdo má nové štěňátko 
a která rodina si báječně zařádila na „distančním karnevalu“. Společ-
ně jsme ze zaslaných fotografií z vycházek vytvořili velký „distanční 
fotoherbář prvních jarních kytiček“. Touto cestou chceme rodičům 
našich dětí velmi poděkovat za jejich spolupráci, trpělivost a ochotu, 
se kterou se pustili do plnění úkolů. Za milou komunikaci, veselé fo-
tografie a videa, která nás, v této nelehké době, potěšila a dokázala 
často rozesmát.

Kolektiv MŠ Stružnice

„...než se rovně posadíme, na jógu se naladíme …“
Dlouhé ÓM se jednou týdně rozezní celou školkou, vše se zklidní, 
vyladí. Pohádková jóga začíná. Spolu se zvířátky si protáhneme celá 
těla. Už dobře známe pozici psa, hada, želvy či motýlka. Zaposilu-
jeme si, vyzkoušíme rovnovážná cvičení a nezapomeneme na rela-
xaci  hrou na rozteklou a ztuhlou čokoládou, ta nás obzvláště baví. 
Závěrečná písnička „Já mám radost“ vystihuje naši náladu po cvičení. 
Tak – a celý zbytek dne už bude jen usměvavý.

Kolektiv MŠ Stružnice

V posledním týdnu v dubnu jsme měli ve školce velice napilno. Nejen, 
že jsme měli ČARODĚJNICKÝ BÁL, který jsme si řádně užili, ale také 
jsme namíchali a uvařili lektvar pro zdraví z rýmovníku, vyráběli malé 
loutkové čarodějnice a zapojili se do soutěže o nejhezčí čarodějnici 
z Horní Police, kterou pořádala obec. Při čarodějnickém bálu jsme si 
užívali hledání hmyzu v pavučinách ze špaget, nebo let na koštěti, hod 
hadem, také jsme pili zelený kouzelný nápoj přímo od čarodějnice 
a nakonec jsme se vyřádili při čarotanci. Výroba čarodějnice v životní 
velikosti do soutěže od obce Horní Police byla náročná, ale zábavná 
a myslíme, že se povedla. Dokonce jsme si vysloužili první místo, za 
které moc děkujeme! A jak se nám povedla, můžete posoudit sami.

Bc. Pavla Hlůžková-učitelka MŠ, vychovatelka ŠD
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Čarodějnice 

Velikonoční šipkovaná

Poděkování rodičům 
za spolupráci během 

distanční výuky

Den Země
Procházku po vesnici si mohly děti užít i po třetí. Paní učitelky při-
chystaly poslední a nejdelší stezku, která vedla celou vesnicí. Zaved-
la děti do všech končin naší krásné domoviny a během cesty plnily 
úkoly, které zvládli pouze praví čarodějové a čarodějnice. Děti léta-
ly na koštěti, vařily lektvary, počítaly netopýry a pavouky, kouzlily 
hůlkami a přitom si musely zapamatovat indicie do dalšího stano-
viště. Ale jelikož byly všechny děti nadmíru šikovné, tak se všichni 
jako kouzelníci osvědčily. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Během distanční výuky v MŠ jsme dětem a rodičům nachystaly ve-
likonoční šipkovanou. Velikonoční stezkou děti provázel zajíček 
Eda a byla zaměřena na lidové tradice a zvyky. Děti se seznámily 
i s tradicemi v cizích zemích. Úkoly byly zaměřeny na rozvoj zrako-
vé a sluchové percepce, pozornosti, logického uvažování a paměti.  
Po splnění úkolů na děti čekala ve školce zasloužená odměna – veli-
konoční balíček s dobrůtkami, velikonočními perníčky a odznakem 
zajíčka Edy. Perníčky pekli zaměstnanci MŠ Velká Bukovina. 

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina
 

V době, kdy byla MŠ uzavřená, děti doma pilně pracovaly na úko-
lech a výrobcích společně s rodiči, za což jim všem patří velké po-
děkování. Výrobky s jarní tématikou vyzdobily venkovní prostory 
školky. S předškoláky jsme postupně vypracovávaly projekt „S Ro-
zárkou do školy“, ve kterém si osvojovaly přípravu do první třídy, 
počátky pro psaní, čtení a počítání. Všichni jsme velice rádi, že jsme 
se opět sešli ve školce.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

22. dubna se každoročně slaví den Země. Jelikož jsme ho nemohly 
oslavit s dětmi ve školce, připravily jsme pro děti ze školky i pro všech-
ny místní děti ekologickou stezku. Hned na začátku stezky bylo krás-
ně vysvětleno, do jaké odpadní nádoby patří jaký odpad a jak jsou 
rozděleny barevně. Tyto naučné archy jsou umístěny vedle dětského 
hřiště ve Velké Bukovině a každý si je může prohlédnout a připo-
menout si tak, jak bychom měli odpad třídit neustále. Stezka vedla 
vesnicí a na stanovištích děti plnily různě úkoly a zaznamenávaly si 
za pomoci rodičů písmena, která jim na konci odhalila celou tajenku. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Mezigenerační ocenění 
pro MŠ Horní Police

Již čtvrtým rokem je mateřská škola Horní Police zapojena do pro-
jektu, který jde napříč generacemi. Děti dojíždějí do domova pro se-
niory v České Lípě a svým programem jim zlepšují náladu, přinášejí 
úsměvy a zábavu. Bohužel v této době za babičkami a dědečky děti 
nejezdí, ale i tak na ně myslí a sdílejí s nimi alespoň videa a posílají 
jim obrázky, výtvory a přáníčka. Každý měsíc děti vyrobí pro babičky 
a dědečky něco z českých pohádek (vodníky, Kubu a Kubikulu, Bar-
buchu, Abraxase a mnoho dalšího) a poté předáme přes pečovatelky 
domova pro seniory. Po letité spolupráci mezi dětmi z naší školky 
a projektem Mezigeneracemi v zastoupení babiček a  dědečků jsme 
se dočkali ocenění, kdy se můžeme pyšnit oprávněním užívání znač-
ky Mezigeneračně, kterou jsme si hrdě nalepili na vchodové dveře do 
suterénu šatny pro děti. Předávání tohoto ocenění se účastnili nejen 
zástupkyně z domova pro seniory, ale také zástupkyně z projektu 
Mezi námi, o. p. s., ale také pan starosta Horní Police Luboš Paďour. 
Při předávání tohoto ocenění děti zazpívaly písničku a předaly vý-
tvory čarodějnic i s havranem Abraxasem a dopis s přáním dobrého 
zdraví a pozdravy do domova pro seniory. 

Stanislava Holovská, ředitelka MŠ Horní Police

Družina ZŠ H. Police 
a projektové dny 

Enviromentální 
výchova v MŠ

Jak jsme již informovali v předcházejících číslech zpravodaje, žáci se 
společně s paní vychovatelkou zapojili do různých projektů a projek-
tových dnů. Na projektových dnech jsme se podíleli nejen ve školní 
družině, ale i mino ni. A co nás ještě čeká? ….Pojedeme se podívat 
do Zahrádek do Pekla, kde nás provede místní pan starosta Chvoj-
ka po naučné stezce a dozvíme se něco nového o myslivosti. Dále si 
zasportujeme se Sportíkem na školním hřišti, kde nás čeká příjem-
né sportovní odpoledne. V neposlední řadě bude krásné odpoledne 
s dravci a plnění úkolů na stanovištích. Máme před sebou plno no-
vých a poučných zážitků. Na těchto projektových dnech budeme mít 
i milé překvapení ve formě odměn. Tyto akce jsou pro žáky zdarma, 
protože je naše škola zapojená do projektu výzvy Šablon II OP VVV. 
S žáky se již nemůžeme dočkat a těšíme se, jak si je společně užijeme. 
Blíží se nám letní prázdniny, tak bychom vám všem chtěli popřát, aby 
jste si prázdniny vychutnali plnými doušky a ať se ve zdraví všichni 
sejdeme po prázdninách ve škole a školní družině.

 vychovatelka ŠD Lucie Řeřichová

Cílem enviromentální výchovy je přiblížit dětem dění v přírodě. S tou-
to výchovou začínáme již u nás ve školce od nejútlejšího věku dítěte. 
Vytváříme dětem vhodné a bezpečné prostředí, ve kterém prostřed-
nictvím prožitkového učení mohou plnit úkoly s enviromentálním za-
měřením a poznávat okolní přírodní prostředí. Ve třídě Sovičky jsme 
se učili nejdříve o včelkách, moc nás toto téma zaujalo. Rozhodnutí 
dětí bylo jasné, další naše téma bude Život v trávě. Pokračujeme tedy 
pozorováním broučků na školní zahradě ve hmyzím domečku či trá-
vě. Naším cílem je prostřednictvím aktivit vytvořit kladný vztah k pří-
rodě, podporujeme přirozenou zvědavost dětí, což znamená zažít, 
procítit, vidět a slyšet. Děti mají možnost si prostřednictvím dramatic-
ké výchovy na broučky zahrát, poslechnout si zvuky v trávě při rela-
xační chvilce, namalovat krásné obrázky nebo vyrobit hmyz z papíru. 
Na školní zahradě pozorujeme hmyz lupou a snažíme se být šetrní, 
abychom broučkům neublížili, tvoříme domečky pro broučky a vy-
užíváme všech možností, které nám příroda nabízí. Enviromentální 
výchova v mateřské škole poskytuje prostor neomezených možností 
pro vytváření zodpovědného vztahu člověka k životnímu prostředí. 
Naše mateřská škola tak bude dál pokračovat v těchto velmi zajíma-
vých projektech. Těšíme se až vám příště o nich budeme moci napsat. 
Krásné slunečné dny přeji děti a paní učitelky ze školky. 

Markéta Neumanová, MŠ Žandov
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PLASTOPŮST 2021
Výtvarná soutěž 

ke Dni Země

Veselé pískání 
v MŠ Stružnice

Letošní rok v dubnu jsme s předškoláky, kteří jediní směli chodit do 
školky, zahájili jarní tradici Plastopůstu. Prozkoumali jsme, co vše 
kolem nás je vyrobeno z plastu a vyzkoušeli jsme si na týden plas-
ty omezit. A věřte, ač to byl těžký úkol, povedlo se! Na týden jsme 
schovali všechny hračky, nádobí, obalový materiál a nahrazovali je 
přírodními. Poučili jsme se, jak se plast vyrábí, co vše se z něj vyrábí 
i recykluje, jak dlouho se v přírodě rozkládá, a jak na naši planetu pů-
sobí. S novou ekohrou jsme si zopakovali a upevnili dovednost třídě-
ní odpadů. Maminkám jsme vyrobili krásné textilní tašky na nákup. 
S rodiči jsme měli za úkol posbírat na vycházce odpadky. Zpívali jsme 
písničky o Zemi a doprovázeli se na tradiční hudební nástroje. Násle-
dující týden jsme nazvali Recyklohrátky. Snažili jsme se zužitkovat 

již vzniklý, ne jen plasto-
vý, odpad. Vyrobili jsme 
si přesýpací hodiny 
z petlahví, porovnáva-
li a stopovali rychlost. 
Maminkám jsme uděla-
li radost květinkovými 
náušnicemi z barevných 
petek. Využili jsme i sta-
rá trika, ze kterých jsme 
utkali koberečky. V tom-
to týdnu jsme oslavili 
i Den Země velkým plá-
nem, jak chránit naši 
planetu Zemi, aby nám 
zůstala stále krásná.

Kolektiv Mateřské 
školy Stružnice

Ke Dni Země jsme uspořádali ve škole v Horní Polici výtvarnou sou-
těž pro žáky 1. a 2. ročníku. Děti kreslily zvířata, která žijí ve volné 
přírodě. Obrázky se jim velice povedly. Mnohé děti prokázaly na-
dějný výtvarný talent. Hana Havlíková

„....Píšťalka je pro děti, všichni pískají z paměti…“
Jakmile děti slyší naší známou zvací písničku, už se těší na pískání. Hra-
jeme po malých skupinkách, to abychom se dobře slyšeli. Namísto not 
nás provázejí malované usměvavé hlavičky. Každá má své jméno a svůj 
prstík, který drží tu správnou dírku. Nejvíce nás baví hra Na ozvěnu. Je 
sice těžší, ale už umíme napodobit spoustu melodických úryvků. Brzy 
budeme umět zahrát první písničky. To pak uspořádáme koncert pro 
kamarády. Pokud nám situace dovolí, možná zahrajeme i vám. 

Kolektiv MŠ Stružnice

Zápis do MŠ
Máme za sebou období zápisů do mateřských školek. S velkým potě-
šením musíme říci, že zájem o naší mateřskou školu je čím dál větší. 
Volných míst máme však stále dost i pro další zájemce. Se zápisem 
do mateřské školy však přicházejí často obavy rodičů, jak to ta naše 
holčička či chlapeček zvládne? Pro mnoho rodičů je tato situace ně-
kdy mnohem náročnější než pro jejich dítě. Odloučení a úzkost, která 
s tím přichází, je pro některé opravdu frustrující. Je pochopitelné, 
že milující maminka či tatínek mají obavy. Snažíme se tak najít vždy 
společné řešení, aby toto období prožili rodiče i jejich děti co nejšetr-
něji. Co platí pro jedno dítě a jeho rodiče neznamená, že bude dobré 
pro jiné. Proto vždy ke každému dítěti i rodičům přistupujeme indi-
viduálně. Zaručený návod však neexistuje. Ale máme pro vás několik 
nápadů, jak toto období co nejlépe zvládnout: 

•  Ptejte se svých dětí, co se jim ve školce líbí (možná první odpověď  
 bude, že vůbec nic), ale po pár dnech už se jistě najde něco pozitivního. 
•  Zkuste si s dětmi na školku hrát doma. 
•  Respektujte své dítě, pokud je pro něj vhodná zatím jen dopolední 
 docházka do mateřské školy, zvažte i tuto možnost. 
•  Hovořte před dítětem o školce pozitivně, aby se na ni těšilo.
•  Pokud to situace umožní, navštivte s dítětem mateřskou školu ještě
 před nástupem do školky.

Naším cílem jsou šťastné děti a tudíž i spokojení rodiče. Těšíme se na 
všechny nové děti a uděláme vše, aby jim u nás ve školce bylo dobře. 

Markéta Neumanová
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Výuka dějin „naživo“ 
V naší ZŠ se odehrála husitská bitva mezi kališníky a katolíky. Děti ji 
nazvaly „Bitva u Police“. Po uskutečnění projektu si nyní všichni žáci 
4. a 5. ročníku budou tuto část dějin velmi dobře pamatovat. Velké 
díky patří všem rodičům a prarodičům, kteří se zapojili do výroby 
modelů krásných zbraní. 

Pavla Šmídová, ZŠ Horní Police
 

Dinosauři jako živí

Kamínky proti rakovině Zdravá pětka

Nemůžeme do kina, ale kino může do školy. A tak jsme shlédli do-
kumentární film o dinosauřím bádání. A to hned ve 3D rozlišení. Vy-
zbrojeni chytrými brýlemi jsme sledovali výzkumy z největšího dino-
sauřího naleziště na světě, v Argentině. Popisná fakta doprovázely 
příběhy až příliš živých obrovských tvorů. Děti z „kina“ odcházely 
smutné, protože „na Zemi dopadla kometa a všichni umřeli“. Je to 
tak. Vědomosti v nás vyvolávají všelijaké emoce. ZŠ Stružnice

Kvůli současné epidemiologické situaci se sbírka na pomoc boji proti 
rakovině, konané Ligou proti rakovině již tradičně koupí brože v po-
době květu měsíčku lékařského, přesouvá z května na září. Nesložili 
jsme ruce do klína a zapojili se do akce „Malujeme kamínky proti 
rakovině“. Akce je inspirovaná facebookovou skupinou „Kamínky“, 
jejíž členové malují na kamínky, které pak umisťují kdekoliv ve veřej-
ném prostoru. Nálezce kamínku si ho buď ponechá nebo ho položí 
někde jinde, třeba na druhém konci republiky. Celé je to dílo čisté 
radosti. A teď tedy spousta nadšenců a dětí a s nimi i my malujeme 
měsíček lékařský nebo alespoň květ podobný. Pokud takový kamí-
nek najdete, podívejte se na spodní stranu, kde je uvedené PSČ au-
tora. A jestli tam bude 471 08, s velkou pravděpodobností pochází 
z naší družinové dílny. ZŠ Stružnice

Jako každý rok i letos jsme se zapojili do soutěže Zdravá pětka. Zdra-
vá pětka je celorepublikový vzdělávací program zaměřený na zdravý 
životní styl, především na zdravou stravu, pořádaný a financovaný 
nadačním fondem Albert. Naším úkolem bylo připravit si zdravou 
svačinku, která dodá energii a obsahuje ovoce či zeleninu. Kritériem 
při hodnocení nebyl jen recept a výsledný pokrm, ale i průběh pří-
pravy a úroveň stolování. Hodnoceny jsou zaslané fotografie, které 
celý proces dokumentují. Vybrali jsme si pizzu. To nezní příliš zdravě, 
že? Ale máme ji rádi, a proto jsme právě toto zkusili pojmout co 
nejzdravěji. Těsto jsme připravili z bílého jogurtu, na náplň použili 
kvalitní a čerstvé ingredience. Každý podle chuti – pizza čistě zeleni-
nová, špenátová, sýrová, šunková, a také s ananasem. K hotové pizze 
jsme si naservírovali ještě čerstvou zeleninu a pustili se do jídla. Zda 
u poroty zabodujeme či ne, to se uvidí. A pokud nezaujmeme, ne-
vadí. Byla to příležitost společně něco promyslet, vytvořit. A kdo má 
osobní zkušenost s přípravou jídla, více si ho váží. ZŠ Stružnice
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Prázdniny ještě nejsou
Ale už jsou za rohem. Nabízíme malou rekapitulaci náročného škol-
ního roku. Jako malotřídka jsme patřili k těm šťastnějším; nebyli jsme 
odkázání na on-line výuku v takovém rozsahu jako větší školy. Na 
distanční výuku jsme byli připraveni a zvládali uspokojivě učivo podle 
plánu. Jen jsme řešili jiné problémy než ve škole; vesměs technické. 
Náročné to bylo především pro rodiče více školáků a rodiče prvňáčků. 
Ti byli při výuce často nezbytní. Děkujeme jim za trpělivost a podpo-
ru. Náš třetí a pátý ročník se letos zúčastnil kontrolních celostátních 
vědomostních testů ve vybraných předmětech. V době distanční vý-
uky Terezka Bendová, Matěj Hýsek a Jára Šafařík absolvovali krajské 
kolo ve finanční gramotnosti a umístili se na krásném šestém místě. 
Dokončili jsme program Šablony II (viz samostatný článek) a podali 
žádost o finanční podporu v programu Šablony III. Díky těmto pro-
středkům budeme moci pokračovat ve všech aktivitách. A epidemie 
ustupuje a můžeme na školu v přírodě a školní výlet! A uspořádat 
školní akademii pro rodiče. I všichni ostatní „přátelé školy“ jsou ví-
táni! Loučíme se letos se sedmi žáky pátého ročníku. Budou nám 
opravdu chybět, jsou skvělí. Přejeme jim jen dobré v nové škole. Ale 
léto teprve začíná. Přejeme Vám všem, aby se vydařilo podle vašich 
představ. Na shledanou v srpnu na slavnosti! A prvňáčci! 1. září se 
uvidíme ve škole! Těšíme se na vás! ZŠ Stružnice

Třicet dní pro Zemi

Pohyb v rytmu

ZOO Liberec připravila tuto měsíční výzvu, ve které se každý může 
rozhodnout, jakými způsoby dokáže prokázat svůj zájem o životní 
prostředí a celou Zemi. A že to může být skutečná výzva! A my se 
zapojili také. Vybrali jsme si úkoly, které dokážeme zvládnout: do 
školy pěšky nebo na kole, uklízeli jsme okolí, nakupovali regionál-
ní produkty, poznávali a pozorovali jarní přírodu, založili bylinkový 
a květinový záhon, používali na zálivku dešťovou vodu, nepoužívali 
jednorázové nákupní tašky. Své zkušenosti jsme shrnuli v dotazníku, 
které shromažďuje vyzyvatel a těšíme se na zhodnocení celé akce.

Petr Toman z hudební agentury PT STYL za námi přijel s interaktivním 
programem až z Českých Budějovic. Šlo o rytmickou show se vším všudy. 
Představil dětem různé hudební styly, zahrál tipovací sérii známých pís-
niček a pohádkových melodií a děti zapojil – zpívaly, vytleskávaly rytmy 
a dokonce tančily! S poznáváním hudebních nástrojů měly trochu pro-
blém, ale o to jde, že? Naučit se něco nového! ZŠ Stružnice
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Včely a kozy

Morana za ZŠ Žandov

Březen – měsíc knihy 

Co mají společného? No přece nás! Na konci května jsme během jed-
noho dne stihli navštívít včelí farmu AnnKas v Dubičné a kozí farmu 
v Držovicích. Tak pěkně popořádku a podle velikosti. Včelí farma 
má asi 120 včelstev. Paní majitelka dětem vyprávěla o fascinujícím 
způsobu života včel, než je zavedla přímo k nim. Všichni nasouká-
ni do ochranných skafandrů či alespoň ochranných kabátů a kukel, 
nahlédli do úlu, a dokonce jim „na pochování“ byl svěřen rámek 
s plástvemi a včelami. Zajímavý pocit. Žáci měli příležitost zjistit, jak 
se stáčí med, co je propolis a k čemu slouží. Dozvěděli se toho víc, než 
mohli udržet v paměti. Každý si sám vyrobil včelí suvenýr – svíčičku 
z mezistěny. Držovice jsou stejně jako Dubičná kousek od Úštěku. Na 
držovické farmě chovají kozy a ovce pasteveckým způsobem. Hlavní 
dojem dětí z farmy? Nepříjemný odér. Ale kůzlata se líbila, k pomaz-
lení jsou fajn. Farma se zaměřuje především na mléčnou produkci – 
sýry, kefíry, jogurty a další mléčné výrobky. Vykupují i kravské mléko, 
ze kterého též vyrábějí sýr, a vše prodávají i ze dvora. Byl to vskutku 
výživný den. Kampak asi pojedeme příště? ZŠ Stružnice

Jako každoročně jsme pomáhali ZUŠ Žandov se slavnostním louče-
ním se zimou a vítáním jara. Děti vyráběly Moranky, které pak zdobi-
ly stromy na náměstí ve městě. Fotky domácích velikonočních deko-
rací byly vystaveny v oknech obecního úřadu.

Přemýšleli jsme, jak našim žákům přidat chuť do čtení a zároveň se 
pobavit. Vymysleli jsme výzvu, kterou splnila většina z nich. Děti ne-
musely plnit všechny úkoly, mnohé z nich ale zvládly čtení u sousedů, 
na stromě, při svíčkách, ve spacáku, v krabici, pod stolem, ve skříni, 
ve vaně, na okně, v autě, plyšákům, zvířátkům, v trávě a samy si vy-
myslely další zajímavá místa. Jsme rádi, když jsou děti samy kreativní 
a výzvy je baví. ZŠ Žandov

Evropské peníze 
pomáhají i naší škole

ŠABLONY – projekt podpory vzdělávání na základních školách spolufi-
nancované z Evropského finančního fondu. „Stačí“ (!) detailně připra-
vit projekt šitý škole na míru, splnit všechna (mnohá a mnohá) kritéria 
pro podání žádosti, spoustu papírování, a pak čekat, zda žádost bude 
schválena. Potom si ředitelka na chvíli oddychne, než sebe a školu vrh-
ne do financované činnosti, kterou provází nekonečná přesně struktu-
rovaná dokumentace. Ale škole a jejím žákům to prospívá.

Projekt Šablon na 
naší škole v Jezvém 
běží od roku 2017. 
Finanční prostředky 
v celkové výši 958 
366,- Kč, jsme na-
příklad využili na 
modernizaci výpo-
četní techniky a její 
sítě. Díky tomu jsme 
také mohli zapůjčit 
žákům notebooky pro on-line výuku. Počítače jsou běžnou součástí 
i prezenční výuky, stejně jako interaktivní tabule. Další součástí pro-
jektu jsou volnočasové aktivity. Nabízíme tedy žákům kroužky a klu-
by: robotiky, angličtiny, informatiky, čtenářský klub a doučování. 

I projektové dny jsou plodem Šablon. O jejich průběhu se může-
te seznamovat průběžně na školním webu (www.zsstruznice.cz). 
A k čemu jsou projektové dny dobré: získávat nové poznatky „osa-
háním“. Celý či většina vyučovacího dne je věnována konkrétnímu 
tématu a žáci využívají nejrůznějších možností, jak téma pojmout, 
pochopit, ozkoušet. Krásným příkladem je nedávná návštěva včelí 
farmy AnnKas v Dubičné u Úštěka a kozí farmy v Držovicích. Nebo 
pekařina v pekárně v Zahrádkách. Úplně jiný byl projektový den vě-
novaný vesmíru, a především Sluneční soustavě. Za tou jsme nikam 
neputovali. Přijela za námi s obrovským Sluncem a všemi planetami. 
Toto téma vyžaduje k uchopení značnou dávku představivosti. Ale 
děti vesmír fascinuje a od té doby stále vyrábějí rakety z nejrůzněj-
ších materiálů a na nejrůznější typy pohonu.

Evropský fond bude školám pomoc nabízet i nadále a my uděláme vše 
pro to, abychom jej využívali i v dalších letech. ZŠ Stružnice

Školství
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Velký úspěch v Matematickém 
klokanovi – vítěz Libereckého 

kraje je ze ZŠ Žandov

Projektové dny 
s odborníky v ZŠ Žandov

Speciálně cílené webináře 
s odborníky pro rodiče 

v ZŠ Žandov
I letos na ZŠ Žandov proběhla soutěž Matematický klokan. Této mate-
matické soutěže se zúčastnilo 19 žáků. A naši žáci v konkurenci celého 
Libereckého kraje obstáli skvěle. V nejmladší kategorii skončil na 1. – 10. 
místě, tedy mezi vítězi z celého Libereckého kraje, Michal Hadrovský 
z 1. třídy. Na předních místech se umístili rovněž Lucie Tichá z 2. třídy, 
Lukáš Čerych z 3. třídy, Tomáš Dražka ze 4. třídy a Markéta Svobodová 
z 5. třídy. Gratulujeme jim k výbornému výsledku a chválíme všechny 
děti, které se soutěže zúčastnily. Mgr. Johana Římánková

Děti ze základní školy v Žandově se po návratu do škol učily formou 
projektových dnů. Děti projekty baví, protože jsou velmi interaktivní 
a všechno, o čem se mluví, si mohou hned osahat. Děti strávily jeden 
den se záchranáři z Libereckého kraje a jeden den s bylinkářkou, od-
bornou aromaterapeutkou. Při dnu se záchranáři si zdravotník Micha-
el Laufke s dětmi promluvil o prevenci a následné péči při nehodách, 
kdyby se jim nebo někomu blízkému nějaká zdravotnická komplikace 
přihodila. Děti si vyzkoušely první pomoc v různých variantách úrazu 
a naučily se pomoci sobě i kamarádovi. Hasič Oldřich Laufke přivezl 
dětem ukázat hasičské auto, které si děti prohlédly i zevnitř. Děti nej-
víc bavilo vyzkoušet si hasičský oblek s helmou a na školní zahradě 
hasit hasičským přístrojem a stříhat obřími nůžkami na plech. V ná-
sledné diskusi samozřejmě probraly prevenci a následnou péči, kdyby 
se někdy k nějaké nehodě přichomýtly. Při dalším projektovém dnu 
s odbornou aromaterapeutkou Ing. Šárkou Patrnou děti prožily den 
plný vůní a zajímavých chutí. Na školní zahradě se naučily rozpoznávat 
bylinky a také, jak je používat v běžném životě. Naučily se vařit bylin-
kové čaje, některé i ochutnaly. Mgr. Johana Římánková

V naší škole v Žandově jsme se ještě před návratem dětí do škol zamě-
řili na péči o rodiče, abychom jim nějakou formou poděkovali za jejich 
starost a pomoc v domácím vzdělávání. Rodiče si mohli poslechnout 
několik speciálně zaměřených webinářů. První webinář byl s odbor-
nicí na vzdělávání a zvyšování motivace Mgr. Kateřinou Štanderovou 
o tom, jak podpořit motivaci dětí nejenom při domácím vzdělávání, 
ale i o tom, jak s nimi jednat, když chceme dosáhnou svých cílů a vý-
sledků a hlavně jak podporovat sebe, aby se jako rodiče ve výchově 
cítili silně. Druhý webinář byl zaměřený ještě více na pohlazení duše 
rodičů. Byl nazván „Aromaterapie v domácím prostředí“ a rodičům 
nabídl konzultaci s odbornou aromaterapeutkou Ing. Šárkou Patr-
nou. Rodiče si připomněli jak využívat známé bylinky z luk i zahrádek 
a ulehčovat domácí lékárničce při běžných neduzích. Třetím webi-
nářem pro rodiče byla „Logopedie pro školáky i předškoláky“. Mgr. 
Iva Konrádová nabídla cestu, jak předcházet řečovým poruchám, jak 
doma pomáhat s nápravou řeči a zodpovídala různorodé dotazy ke 
komunikaci s dítětem. Mgr. Johana Římánková

Beránkování v ZŠ Žandov
Každoročně učíme naše žáky pomáhat ostatním, a to i formou různých 
charitativních projektů. Účastnili jsme se i Českolipského beránkování, 
kde se před Velikonocemi pekli beránci pro domovy důchodců, česko-
lipské Alzheimer centrum a českolipské záchranné složky. Ve veřejném 
hlasování získali naši žáci z 2.A 3. místo. Štěpánek Zagyi, který oceně-
ného beránka s maminkou upekl, dostal krásnou a hodnotnou cenu 
ze sklárny EVPAS z Jezvé. Ještě více nás potěšily fotky spokojených 
babiček a dědečků z domova pro seniory v Mimoni, kde náš beránek 
udělal všem velkou radost. Mgr. Johana Římánková

Pašijový týden 
v ZŠ Žandov

Týden před Velikonocemi se výuka nesla v barvách pašijového týdne. 
Děti plnily třídní velikonoční výzvy. Pletly pomlázky dle videonávo-
du, posílaly velikonoční pohledy, pekly s rodiči mazance a beránky, 
rozdávaly radost. Zafungovala i mezitřídní spolupráce, kdy nám děti 
pomohly s velikonoční výzdobou u školy. Kraslice a obrázky zaplnily 
školní zahradu i plot. Kolemjdoucí se zastavovali a kochali výtvory 
našich dětí. Mgr. Johana Římánková

Školství
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Zápis žáků do ZUŠ Žandov
základní umělecké školy je dosa-
žení věku 5 let. 

Jak přihlásíte své dítě do ZUŠ? 
Stačí vyplnit přihlášku, kterou 
si můžete osobně vyzvednout 
na ředitelství školy, nebo ji na-
leznete na našich webových 
stránkách www.zuszandov.cz 
,online vyplníte a odešlete. My 
už se o ni postaráme, přihlášku 

Jak říkala moje babička: “Pán 
Bůh s námi a zlé pryč“. Po 
dlouhé době se i naše ZUŠka 
vrací k běžnému provozu. Žáci 
se opět mohou věnovat umě-
leckým činnostem a osobně se 
vidět a tvořit se svými učiteli. 
Ulevilo se nám a máme z těchto 
setkávání velkou radost. Ještě 
stále nám chybí možnost potkat 
se na našich koncertech, které 
vámi byli hojně navštěvované 
a dělali jsme vám jimi radost. 
Abychom s vámi byli i ve smut-
ných časech lockdownu, naše 
vystoupení se přenesla do on-
line prostředí a vy jste si je mohli 
užít prostřednictvím YouTube 
kanálu ZUŠ Žandov. Adventní 
pozdravy, Vánoční zpěvy, Vyná-
šení Morany s putováním za Mo-
ranou, koncerty žáků a učitelů, 
tím vším jsme vám zpříjemňovali 
dny a přispívali k dobré náladě. 
Plni síly a naděje již teď vyhlíží-
me nový školní rok, těšíme se na 
všechny, kteří se chtějí věnovat 
některému z uměleckých oborů, 
které se v naší škole vyučují.

Základní umělecká škola Žandov 
přijímá nové žáky na školní rok 
2021/2022. Až do konce června 
se mohou hlásit noví zájemci 
o studium v hudebním oboru, 
kde se mohou učit na klavír, klá-
vesy, akordeon, kytaru klasickou 
i akustickou, elektrickou kytaru, 
housle, zobcovou flétnu, příč-
nou flétnu, saxofon, bicí nástro-
je, klasický nebo populární zpěv 
a sborový zpěv. Jestli vaše dítě 
rádo kreslí, nebo jinak výtvar-
ně tvoří, může své dovednosti 
rozvíjet ve výtvarném oboru, ve 
kterém se kromě kresby a malby 
žáci věnují keramice a dalším 
výtvarným technikám. Pro mi-
lovníky tance nabízíme taneční 
obor, kde se žáci kromě klasické-
ho tance věnují oblíbeným mo-
derním tancům, Hip Hop, Disco 
Dance a jiným tanečním stylům. 
Podmínkou pro přijetí žáka do 

evidujeme a na začátku školní-
ho roku vás a vaše dítě pozveme 
na přijímací pohovor a zařadíme 
k příslušnému pedagogovi.

Jestli ještě nejste rozhodnuti, 
nebo se potřebujete poradit, 
jsme připraveni vám pomoci. 
Můžete nás kontaktovat emai-
lem na reditel@zuszandov.cz, 
nebo telefonicky na telefonním 

čísle 736 159 248, 777 527 001. 
Rádi vám pomůžeme.

Motto naší školy: „Jednoho dne 
budeme pro některé naše žáky 
pouze vzpomínkou. Děláme vše 
pro to, abychom byli tou nejlepší“ 
chceme beze zbytku naplnit. Přijď-
te mezi nás, u nás se neztratíte.

Alena Losová,
ředitelka ZUŠ Žandov

Školství
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Preventivní programy 
v ZŠ Žandov „Zase spolu“
Preventivní program pro posílení pozitivních vztahů ve třídě „Zase spolu“ si 
kladl za cíl reagovat na komunikační mezeru vzniklou nepřítomností žáků ve 
škole v době pandemie, posílit dynamiku třídního kolektivu a objevit nově 
vzniklé problémy v komunikaci mezi dětmi. Lektor s žáky důmyslně reflek-
toval situace a trávení času v době zavření škol. Žáci měli možnost pracovat 
v rámci speciálních technik sami se sebou a poznávat vlastní hodnoty. Na zá-
věr nechyběla vlastní reflexe žáků a mapování rizikových faktorů v kolekti-
vu. Profesionálními preventivními programy jsme zase zahájili týmovou práci 
ve škole po druhé pandemické vlně. Mgr. Johana Římánková

Čarodějnice 
v ZŠ Žandov

Adopce rostlin na 
zahradě MŠ Stružnice

Čarodějnice se slavily ve škole v kostýmech čarodějnic a maskách čarodějů. 
V týmech se hrála šipkovaná hra a cestou se plnily kouzelné výzvy. Na je-
jím konci se hledal čarodějnický poklad. Všechny týmy nakonec své úkoly 
splnily a svůj poklad v lese našly. To bylo radosti… ZŠ Žandov

Milé děti, milí rodiče, nabízíme vám možnost „vlastnit“ na naší za-
hradě „svou rostlinu“. Svému stromku, keříku či bylině můžete vy-
myslet originální jméno jako např: Dar síly, Maliník Péťa, Angreštka 
Anežka, atd. Rostlina získá novou cedulku a vy krásný keramický cer-
tifikát, který si odnesete domů. Rostlinu poté můžete chodit „navště-
vovat“ a s dětmi sledovat, zalévat či jinak o ní pečovat. S péčí vám 
samozřejmě budeme pomáhat všichni. 

Rostlinu si budete moci vybrat z aktuálního seznamu. Najdete zde 
stromy, keře, traviny, okrasné květiny i byliny. Budeme rádi, když po 
předchozí konzultaci s p. ředitelkou obohatíte školkovou zahradu 
i vypěstovanými rostlinkami z vašich zahrádek. Velký výsadbový den, 
kterého se budete všichni moci zúčastnit, plánujeme na konec let-
ních prázdnin. (Sledujte webové stránky školky, termín včas upřesní-
me.) Na společné tvoření naší zahrady se všichni moc těšíme !!!

Kolektiv MŠ Stružnice

Usnesení

Školství

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení ze 17. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
29.3.2021 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)  Rekonstrukci objektu čp. 136 pro 

potřeby služebny Policie ČR a zadání 
výběrového řízení na PD.

d)  Investiční záměr Obnovy pomníku 
padlým

HORNÍ POLICE
Na svém 22. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 17. dubna 2021 od 17 
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. 22 / 11 / 2021).

 1. světové války v Heřmanicích.
e)  Investiční záměr rekonstrukce 3.eta-

py Potoční ulice – podání žádosti do 
POV LK na daný projekt a schvaluje 
vyčlenění finančních prostředků na 
vlastní podíl žadatele.

f)  Přehled čerpání rozpočtu města za 
za rok 2020.

g)  Rozpočtové opatření č. 1/2021. 
h)  OZV č. 1/2021, o místním poplatku 

z pobytu.
i)  Dar a darovací smlouvu pro Farní 

charitu Česká Lípa ve výši 5.000,- Kč 
na provoz sociálního automobilu na 
rok 2021.

j)  Dar a darovací smlouvu pro Hospic 

• ZO schvaluje program pro 22. zase-
dání ZO v předloženém znění (usne-
sení č. 22 / 12 / 2021).

• ZO schvaluje investiční záměr a po-
dání žádosti do Programu 298D2280 
na MF – Podpora rozvoje a obnovy 
materiálně technické základny regi-
onálního školství v působnosti obcí 
v dané výši a zároveň souhlasí s vy-
členěním prostředků na vlastní podíl 

sv. Zdislavy ve výši 10.000,- Kč na 
pomoc těžce a nevyléčitelně nemoc-
ným lidem pro rok 2021.

k)  Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. za-
stoupená společností RYDVAL-ELEK-
TRO s.r.o. o zřízení věcného břeme-
ne – služebnosti na poz. p. č. 9/1 a 73 
v k. ú. Heřmanice u Žandova a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

l)  Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. za-
stoupená společností LAMAL s.r.o. 
o budoucí smlouvě o zřízení věcné-
ho břemene a právu provést stavbu 
na poz. p. č. 486/1 a 486/5 v k. ú. Žan-
dov u České Lípy a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

žadatele v rozpočtu obce (usnesení 
č. 22 / 13 / 2021).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby 
„Výměna oken a dveří v budově 
ZŠ Horní Police“ firmu SVENAX CL, 
s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 –
Staré Město, IČO 09754211 (usnesení 
č. 22 / 14 / 2021).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Výměna oken a dveří 

m) Memorandum o spolupráci s ORP 
Česká Lípa na úseku sociálních slu-
žeb.

n)  Smlouvu o možnosti provést stavbu 
na cizím pozemku s KSS Libereckého 
kraje, p.o. s dočasným záborem po-
zemku p. č. 467, 1014, 977, 981, 40/1 
a 942, trvalým záborem p. p. č.1014 
(dle PD část cca 133,7 m2) všechny 
pozemky v k. ú. Žandov u České 
Lípy a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

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

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

v budově ZŠ Horní Police“ s firmou 
SVENAX CL, s.r.o., Rybná 716/24, 
110 00 Praha 1 – Staré Město, IČO 
09754211 ve výši 701 276,- Kč bez DPH 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu (usnesení č. 22 
/ 15 / 2021).

• ZO neschvaluje dodavatelem stav-
by „Rekonstrukce budovy Základní 
školy Horní Police - zateplení“ firmu 
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STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
18. zasedání konaném dne 24. února 
2021 od 17:00 hodin v souladu s ustano-
veními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 18. Zasedání za-
stupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-18-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení z 17. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-18-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolního 
výboru, výboru pro sport, kulturu 
a sociální věci a výboru pro rozvoj, 
výstavbu, pozemky a životní prostře-
dí. (číslo usnesení 2021-18-3)

4.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2021. Příjmy ve výši 451 756 Kč, vý-
daje ve výši 179 792 Kč a financování 
ve výši 271 964 Kč. (číslo usnesení 
2021-18-4)

5.  Bere na vědomí informaci starostky 
o provedených inventurách dle plá-
nu inventur na rok 2020. (číslo usne-
sení 2021-18-5)

6.  Schvaluje vyřazení majetku z majet-
ku Obce Stružnice dle předloženého 
seznamu. (číslo usnesení 2021-18-6) 

7.  Schvaluje obecně závaznou vyhlášku 
č. 1/2021 o místním poplatku z poby-
tu. (číslo usnesení 2021-18-7) 

8.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 1 /2021 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 000 Kč 
Římskokatolické farnosti Jezvé – Ar-
ciděkanství Horní Police dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2021-18-8) 

9.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 2 /2021 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 000 Kč 
SK Kanoistika Česká Lípa, z. s. dle 
žádosti o poskytnutí dotace. (číslo 
usnesení 2021-18-9) 

10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 3/2021 o poskytnutí indi-
viduální dotace ve výši 70 000 Kč TJ 
Dynamu Stružnice, z. s. dle žádosti 
o poskytnutí dotace. (číslo usnesení 
2021-18-10) 

11.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 4/2021 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 35 000 Kč 
paní V. M. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2021-18-11) 

12.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 5/2021 o poskytnutí in-
dividuální dotace ve výši 20 000 Kč 
panu M. D. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2021-18-12) 

13.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 6 /2021 o poskytnutí indi-
viduální dotace ve výši 25 000 Kč SH 
ČMS – SDH Jezvé dle žádosti o po-
skytnutí dotace. (číslo usnesení 2021-
18-13) 

14. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 7/2021 o poskytnutí indivi-
duální dotace ve výši 10 000 Kč panu 
D. R. dle žádosti o poskytnutí dota-
ce. (číslo usnesení 2021-18-14) 

15.  Schvaluje uzavření veřejno-
právní smlouvy č. 8/2021 o poskytnu-
tí individuální dotace ve výši 15 000 
Kč panu H. dle žádosti o poskytnutí 
dotace. (číslo usnesení 2021-18-15) 

16. Schvaluje darovací smlouvu na po-
skytnutí finančního daru ve výši 
5 000 Kč mezi Obcí Stružnice a Hos-
pic sv. Zdislavy, o. p. s. (číslo usnesení 

2021-18-16) 
17.  Schvaluje darovací smlouvu č. 2/2021 

na poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč mezi Obcí Stružnice 
a ČS včelařů Žandov, o. s. (číslo usne-
sení 2021-18-17) 

18. Schvaluje darovací smlouvu č. 
3/2021na poskytnutí finančního daru 
ve výši 5 000 Kč mezi Obcí Stružni-
ce a ČS biatlonistů Manušice. (číslo 
usnesení 2021-18-18) 

19. Schvaluje darovací smlouvu č. 4/2021 
na poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč mezi Obcí Stružnice 
a Linkou bezpečí. (číslo usnesení 
2021-18-19) 

20. Schvaluje darovací smlouvu č. 5/2021 
na poskytnutí finančního daru ve 
výši 5 000 Kč mezi Obcí Stružnice a I. 
H. (číslo usnesení 2021-18-20)

21.  Schvaluje převod celkového hospo-
dářského výsledku ZŠ Stružnice za 
rok 2020 ve výši 81 545,12 Kč do re-
zervního fondu. (číslo usnesení 2021-
18-21) 

22. Schvaluje převod celkového hospo-
dářského výsledku MŠ Stružnice za 
rok 2020 ve výši 155,64 Kč do rezerv-
ního fondu. (číslo usnesení 2021-18-
22) 

23. Schvaluje odpisový plán MŠ Struž-
nice na rok 2021 dle přiloženého 
seznamu. (číslo usnesení 2021-18-23) 

24. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení pozemkové služebnosti 
na pozemku p. č. 352/4 v k. ú Struž-
nice pro umístění vodoměrné šachty 
a vedení vodovodního potrubí v dél-
ce 7,5 m. (číslo usnesení 2021-18-24)

25. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IV-
12-4016952/VB/08 na pozemku p. 

č. 731/1 v k. ú. Stružnice pro stavbu 
zařízení distribuční soustavy – zem-
ního kabelu NN. (číslo usnesení 2021-
18-25)

26. Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení pozemkové služebnosti 
na pozemku p. č. 352/4 a 313 v k. ú 
Stružnice pro umístění vedení vo-
dovodního potrubí v délce 132,5 m. 
(číslo usnesení 2021-18-26)

27. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene – služebnosti č. IV-12-
4016668/VB/01 na pozemku p. č. 308 
v k. ú. Jezvé pro stavbu zařízení dis-
tribuční soustavy – kabelové vedení 
NN. (číslo usnesení 2021-18-27)

28. Schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti č. IV-12-4020181/VB/2 
na pozemku p. č. 253 v k. ú. Stráž 
u České Lípy pro zařízení distribuční 
soustavy – zemní kabel NN v délce 6 
m. (číslo usnesení 2021-18-28)

29. Bere na vědomí Smlouvu o zpraco-
vání žádosti o dotaci a manažérské 
řízení přípravy projektu Vzducho-
technika v ZŠ Stružnice (číslo usne-
sení 2021-18-29)

30. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
p. č. 74/1 v k. ú. Stružnice. (číslo usne-
sení 2021-18-30)

31. Schvaluje záměr prodeje stavby 
bez č. p. na pozemku p. č. 55 v k. ú. 
Stružnice. (číslo usnesení 2021-18-31)

32. Bere na vědomí Smlouvu č. 
032/01/2021 se Sdružením obcí Libe-
reckého kraje pro provedení veřej-
noprávní kontroly příspěvkových or-
ganizací ZŠ Stružnice a MŠ Stružnice. 
(číslo usnesení 2021-18-32) 

33. Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích. (číslo usnesení 

Usnesení

VaN CL s.r.o., Liberecká 14, 470 01 
Česká Lípa, IČO 254273858

• ZO odkládá smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Rekonstrukce budovy 
Základní školy Horní Police - zateple-
ní“ s firmou VaN CL s.r.o., Liberecká 
14, 470 01 Česká Lípa, IČO 254273858 
ve výši 3 816 900,- Kč bez DPH.

• ZO odkládá záměr prodeje pozemku 
p.č. 513/4 o výměře 1 455 m2 za cenu 
263 977 Kč dle předloženého návrhu.

• Na základě doporučení pořizovatele 
ÚP Horní Police Zastupitelstvo obce 
bere na vědomí žádost na změnu 
Územního plánu u pozemku p. č. 
825/3, k. ú. Horní Police. Na zákla-
dě této žádosti se změna Územního 
plánu pořizovat nebude.

• ZO schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostorů v areálu zámku 
p.č. 124/1 v jižním traktu za 10,- Kč/
m²/měsíčně na dobu neurčitou, s tří-
měsíční výpovědní dobou (usnesení 
č. 22 / 16 / 2021).

• ZO odkládá záměr pronájmu neby-
tových prostorů v areálu zámku p.č. 
124/1 v jižním traktu za 4 850,- Kč/
měsíčně na dobu neurčitou, s třímě-
síční výpovědní dobou.

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 1 
000,- Kč pro neziskovou organizaci 
Zdravotní klaun, o.p.s. dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 22 / 17 / 2021).

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 
2 000,- Kč pro Farní charitu Čes-
ká Lípa dle předložené žádosti  

(usnesení č. 22 / 18 / 2021).
• ZO schvaluje finanční dar ve výši 

3 495,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy o.
p.s. dle předložené žádosti (usnesení 
č. 22 / 19 / 2021).

• ZO neschvaluje finanční dar ve výši 
5 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. dle 
předložené žádosti.

• ZO odkládá žádost o dar ve výši 
40 000 Kč pro TJ SOKOL Horní Poli-
ce, z.s.

• ZO schvaluje opravu mělčiny kou-
paliště pomocí zámkové dlažby ve 
výměře 660 m² (usnesení č. 22 / 20 / 
2021).

• ZO schvaluje dodavatele opravy 
mělčiny koupaliště firmu SaM silni-
ce a mosty a.s., Máchova 1129, 470 

01 Česká Lípa, IČO: 25018094 ve výši 
536 846,19 Kč bez DPH a pověřuje 
starostu k podpisu smlouvy (usnese-
ní č. 22 / 21 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2021 ve výši 152 310,- Kč na straně 
příjmů, 475 112,38,- Kč na straně vý-
dajů, se zapojením finančních pro-
středků z minulých období ve výši 
322 802,38,- Kč (usnesení č. 22 / 22 / 
2021).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta 
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VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 3/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne  
24. 3. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

• Usnesení č. 1-3/21: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body.

• Usnesení č. 2-3/21: ZO Velká Buko-
vina schvaluje předložený program 
jednání v plném rozsahu.

• Usnesení č. 3-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina bere na vědo-

mí předložené informace od posled-
ního jednání ZO.

• Usnesení č. 4-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina bere na vědo-
mí stav finančních prostředků ke dni 
28. 2. 2021

• Usnesení č. 5-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Řád 
veřejného pohřebiště Velká Buko-
vina, vydaný pro obec Velká Buko-
vina, 407 29 Velká Bukovina, okr. 
Děčín v jeho úplném znění.

• Usnesení č. 6-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina bere na vě-

domí podání žádosti o poskytnutí 
nadačního příspěvku z Nadace ČEZ 
ve výši 90.000,- Kč na akci „Fotba-
lové branky Velká Bukovina“, včet-
ně finanční spoluúčasti obce ve výši 
4.174,- Kč.

• Usnesení č. 7-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina rozhodlo 
v souladu s doporučením komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek o výběru nejvhodnější nabídky, 
kterou je nabídka uchazeče TEWIKO 
systems s.r.o, Kateřinská 791, 463 03 
Stráž nad Nisou, IČ: 254 73 887 s na-

bídkovou cenou 662.640,00 Kč bez 
DPH a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na akci „Dětské hřiště Malá 
Bukovina a Karlovka“ a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy 
o dílo mezi Obcí Velká Bukovina 
a subjektem TEWIKO systems s.r.o, 
Kateřinská 791, 463 03 Stráž nad Ni-
sou, IČ: 254 73 887. Přílohy: Protokol 
o otevírání obálek a Protokol o po-
souzení a hodnocení nabídek 

• Usnesení č. 8-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje kup-
ní smlouvu na prodej p. p. č. 1/2 vše 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
19. zasedání konaném dne 14. dubna 
2021 od 17:00 hodin v souladu s ustano-
veními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 19. Zasedání za-
stupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-19-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení z 18. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2021-19-2)

3.  Bere na vědomí informaci členky 
kontrolního výboru a předsedy vý-
boru pro sport, kulturu a sociální 
věci. (číslo usnesení 2021-19-3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 2/2021. Příjmy ve výši 0,- Kč, výdaje 
ve výši 0,- Kč a financování ve výši 0,- 
Kč. (číslo usnesení 2021-19-4)

5.  Schvaluje účetní závěrku Obce 
Stružnice za rok 2020 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2020 dle 
předložených dokladů (Fin 2-12, Roz-
vaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha). 
(číslo usnesení 2021-19-5)

6.  Schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Stružnice, příspěvkové organi-
zace za rok 2020 sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2020 dle před-
ložených dokladů (Rozvaha, Výkaz 
zisků a ztrát, Příloha). (číslo usnesení 
2021-19-6)

7.  Schvaluje účetní závěrku Mateřské 
školy Stružnice, příspěvkové organi-
zace za rok 2020 sestavenou k roz-
vahovému dni 31. 12. 2020 dle před-
ložených dokladů (Příloha, Rozvaha, 
Výkaz zisků a ztrát). (číslo usnesení 

2021-19-7)
8.  Schvaluje Závěrečný účet obce za 

rok 2020 bez výhrad. (číslo usnesení 
2021-19-8) 

9.  Bere na vědomí Zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření Obce 
Stružnice za rok 2020 bez výhrad. 
(číslo usnesení 2021-19-9) 

10. Schvaluje Obecně závaznou vyhláš-
ku č.2/2021 o nočním klidu včetně její 
přílohy. (číslo usnesení 2021-19-10)

11. Schvaluje investiční záměr k realizaci 
akce přestavby bývalé knihovny na 
bytovou jednotku a s tím spojenu 
výměnu střešní krytiny v domě č.p. 
80 ve Stružnici. (číslo usnesení 2021-
19-11) 

12.  Schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního titulu Ministerstva fi-
nancí – Podpora výstavby, obnovy 
a provozování komunální infra-
struktury s maximální dotací 90 % 
ze způsobilých výdajů – výstavba 
nové bytové jednotky a výměna 
střešní krytiny v domě č. p. 80 ve 
Stružnici. (číslo usnesení 2021-19-12)

13.  Schvaluje zabezpečení vlastních 
zdrojů ve výši 10 % z investičního 
záměru k realizaci akce přestavby 
bývalé knihovny na bytovou jednot-
ku a s tím spojenu výměnu střešní 
krytiny v domě č.p. 80 ve Stružnici. 
(číslo usnesení 2021-19-13)

14. Bere na vědomí Smlouvu s dotační 
kanceláří Ing. T. R. na vypracování 
Žádosti o dotaci z Programu 29822 
dotačního titulu Ministerstva financí 
– Podpora výstavby, obnovy a pro-
vozování infrastruktury v celkové 
hodnotě 50 000,- Kč bez DPH. (číslo 
usnesení 2021-19-14)

15.  Schvaluje kritéria pro vý-
běr uchazečů o pronájem bydlení 
v nově budovaném bytě 2. NP obec-
ního domu ve Stružnici č. p. 80. (číslo 
usnesení 2021-19-15) 

16. Schvaluje investiční záměr k realiza-
ci akce výměny oken a výměny střeš-
ní krytiny na ZŠ Stružnice, Jezvé 137. 
(číslo usnesení 2021-19-16)

17. Schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního titulu Ministerstva fi-
nancí – Podpora obnovy a rozvoje 
materiálně technické základny regi-
onálního školství v působnosti obcí 
s maximální dotací 90 % ze způso-
bilých výdajů – výměna oken a vý-
měna střešní krytiny na ZŠ Stružnice, 
Jezvé 137. (číslo usnesení 2021-19-17)

18. Schvaluje zabezpečení vlastních 
zdrojů ve výši 10 % z investičního 
záměru k realizaci akce výměny 
oken a výměny střešní krytiny na ZŠ 
Stružnice, Jezvé 137. (číslo usnesení 
2021-19-18)

19. Schvaluje investiční záměr k reali-
zaci akce Výstavba Pomníku padlým 
v Jezvém. (číslo usnesení 2021-19-19)

20. Navrhuje složení výběrové komi-
se pro veřejné zakázky vyhlášené 
v roce 2021 ve složení pan Jiří Kopp, 
pan Robert Kotek, pan Zdenek Bla-
žek, pan Libor Širlo, paní Anna Le-
vová, náhradníci Kateřina Kučerová 
a Lenka Jirovská. (číslo usnesení 
2021-19-20)

21. Schvaluje prodej pozemku p. č. 74/1 
v k. ú. Stružnice o výměře 6 448 m2 
paní M. Š. a paní J. M., bytem P., ul. 
P. za 225,- Kč za 1 m2, za celkovou 
cenu 1 450 800,- Kč. (číslo usnesení 
2021-19-21)

22. Schvaluje prodej nemovitosti bez 
č. p. na pozemku parc. č. 55, v k. ú. 
Stružnice panu J. Š. bytem S. za cenu 
80 000,- Kč se splátkovým kalendá-
řem: v r. 2021 – 10 000,- Kč, v roce 
2022 – 10 000,- Kč a v roce 2023 – 
60 000,- Kč s podmínkou doplacení 
zbývající částky kdykoliv v průběhu 
platnosti smlouvy o prodeji. (číslo 
usnesení 2021-19-22)

23. Schvaluje smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení služebnosti č. j. 
OLP/969/2021 s Libereckým krajem 
– pro stavbu “Stružnice, Jezvé, deš-
ťové kanalizace k. ú. Jezvé“ na po-
zemku p. č. 347 ve využití silnice ev. 
č. II/262. (číslo usnesení 2021-19-23)

24. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 222 v k. ú. Stružnice o výmě-
ře 63 m2. (číslo usnesení 2021-19-24)

25. Schvaluje záměr pronájmu objektu 
bývalé samoobsluhy č. p. 236 v k. ú. 
Stružnice. (číslo usnesení 2021-19-25)

26. Ukládá výboru pro rozvoj, výstavbu, 
pozemky a životní prostředí navrh-
nout řešení situace na místní komu-
nikaci u č. p. 158, v k. ú. Stružnice. 
(číslo usnesení 2021-19-26)

27. Schvaluje nákup 2 kusů pingpon-
gových stolů od firmy SPORTBETON 
PŘEZLETICE za celkovou cenu 35 
118,- Kč. (číslo usnesení 2021-19-27)

28. Bere na vědomí informaci o při-
pravovaných akcích. (číslo usnesení 
2021-19-28)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

2021-18-33)
34. ZO bere na vědomí předpokládaný 

termín příštího zasedání zastupitel-

stva – středa 21. dubna 2021 od 17:00 
hodin. (číslo usnesení 2021-18-34)

35. Schvaluje záměr zahájit řízení 

o změně územního plánu k 1. 6. 
2022. (číslo usnesení 2021-18-35)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta
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Usnesení

k. ú. Velká Bukovina, 407 29 Velká 
Bukovina, okr. Děčín v jejím úplném 
znění.

• Usnesení č. 9-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje kup-
ní smlouvu na prodej p. p. č. 1956/2 
a 142/2 vše k. ú. Velká Bukovina, 407 
29 Velká Bukovina, okr. Děčín v je-
jím úplném znění.

• Usnesení č. 10-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh řešení el. připojení pro čp. 14 k. 
ú. Velká Bukovina, 407 29 Velká Bu-
kovina, okr. Děčín.

• Usnesení č. 11-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina pověřuje sta-
rostu obce přípravou projektové 
dokumentace pro Sportoviště Vel-
ká Bukovina - k. ú. Velká Bukovina, 
obec Velká Bukovina 407 29 dle ná-
vrhu č. 2 (varianta ekonom).

• Usnesení č. 12-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje při-
jetí daru od Ústeckého kraje, IČ: 
70892156, se sídlem Velká Hradeb-
ní 3118/48, 40002 Ústí nad Labem 
– dar pozemků vznikajících GP.397-
103/2019 v. k. ú. Velká Bukovina, 
40729 Velká Bukovina, okr. Děčín 

–  p.č. 2646/4 o výměře 75 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, a to sloučením 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 4/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne  
21. 4. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ.

• Usnesení č. 1-4/21: ZO Velká Bukovi-
na schvaluje rozšíření programu jed-
nání o body.

• Usnesení č. 2-4/21: ZO Velká Buko-
vina schvaluje předložený program 
jednání v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 31. 3. 2021.

• Usnesení č. 3-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
jemní smlouvu č. 10N21/11 se Státním 
pozemkovým úřadem, na proná-
jem pozemků p. p. č. 358/7 a p. p. č. 
358/14, vše k. ú. Velká Bukovina, 407 
29 Velká Bukovina, okr. Děčín v je-
jím plném znění a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

dílu „b1“ o výměře 44 m2 oddělené-
ho z p. p. č. 2646/1 o výměře 7201 m2 
a dílu „c1“ o výměře 31 m2 oddělené-
ho z p. p. č.2797/3 o výměře 178 m2,

– p.č. 2646/5 o výměře 12 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, oddělený z p. p. 
č. 2646/1 o výměře 7201 m2,

– p.č. 2686/5 o výměře 61 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, oddělený z p. p. 
č. 2686/1 o výměře 7941 m2,

– p.č.2797/5 o výměře 11 m2, ostat-
ní plocha, jiná plocha, p.č. 2797/6 
o výměře 7 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha a p.č. 2797/7 o výměře 10 m2, 
ostatní plocha, jiná plocha, odděle-
né z p. p. č. 2797/1 o výměře 7744 m2,

– p.č. 2797/3 o výměře 154 m2, ostatní 
plocha, jiná plocha, a to sloučením 
dílu „a1“ o výměře 82 m2 oddělené-
ho z p. p. č. 2646/1 o výměře 7201 m2 
a dílu „z“ o výměře 71 m2, oddělené-
ho z p. p. č. 2797/3 o výměře 178 m2,

– p.č. 2798/3 o výměře 54 m2, ostat-
ní plocha, jiná plocha a p.č. 2798/4 
o výměře 24 m2, ostatní plocha, jiná 
plocha, oddělené z p. p. č. 2798/1 
o výměře 10652 m2.

• Usnesení č. 13-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje da-
rovací smlouvu č. 21/SML0730/DSN/
MAJ v jejím úplném znění.

• Usnesení č. 4-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje kou-
pi pozemku p. p. č. 2205/2 k. ú. Velká 
Bukovina, 407 29 Velká Bukovina 
o výměře 9752 m2 za dohodnutou 
cenu 22Kč/m2 a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy. Kupní cena po-
zemku činí celkem 214.544 Kč. Veš-
keré finanční náklady, spojené se 
zpracováním smluv a znaleckého 
posudku včetně správního poplatku 
katastrálního úřadu hradí kupující.

• Usnesení č. 5-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh na oplocení pozemku p. p. č. 
2205/2 k. ú. Velká Bukovina, 407 29 
Velká Bukovina dle předložené ce-
nové nabídky (příloha č.4).

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí informaci o zamít-
nutí žádosti o dotaci z programu 
Nadace ČEZ – akce Fotbalové brány 
Velká Bukovina 

• Usnesení č. 6-4/21: Zastupitelstvo 

• Usnesení č. 14-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zříze-
ní věcného břemene od Povodí Ohře, 
s.p., sídlem Bezručova 4219, 430 03 
Chomutov, IČO: 70889988 (Povin-
ný) dle zákona č. 89/2012 Sb., od-
povídající služebnosti cesty a umís-
tění stavby na pozemku p. č. 2824/2 
v rozsahu, vymezeném geometric-
kým plánem č. 407-85/2020, a to ve 
prospěch Obce Velká Bukovina, IČ: 
00555886 (Oprávněný), s povinnos-
tí pozemku p.č. 2824/2 a každého 
vlastníka pozemku p.č. 2824/2 toto 
věcné břemeno v jeho plném rozsa-
hu strpět. 

• Usnesení č. 15-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
smlouvu o zřízení věcného břemene 
č. 336/2021 v jejím úplném znění.

• Usnesení č. 16-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počtové opatření č.2/2021 v předlo-
ženém znění. 

• Usnesení č. 17-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina pověřuje sta-
rostu obce přípravou projektové 
dokumentace pro bytový dům čp. 2 
k. ú. Malá Bukovina, obec Velká Bu-
kovina 407 29 včetně zázemí.

• Usnesení č. 18-3/21: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh podání žádosti o dotaci na akci 
„Fotbalové branky Velká Bukovina“ 
odložit na rok 2022.

• Usnesení č. 7-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
dání žádosti o dotaci ve výši 80 % 
na akci „Elektronické úřední desky 
Velká Bukovina“ do Výzvy MAS č. 7 
PRV vyhlášené LAG Podralsko z.s. 

• Usnesení č. 8-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje smě-
nu části pozemků p. p. č. 2650 (24 
m2) a 1825/2 (110 m2) vše k. ú. Velká 
Bukovina, 407 29 Velká Bukovina, 
dle předloženého zákresu oddělení.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí zprávu o výběru 
nejvhodnějšího dodavatele a zadání 
objednávky pro akci „Mobiliář Velká 
Bukovina“.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí zprávu o průběhu 
zajištění poskytnutí dotace na revi-

obce Velká Bukovina schvaluje Zprávu 
o uplatňování Územního plánu Velká 
Bukovina v uplynulém období a roz-
hoduje o pořízení Změny č.1 Územní-
ho plánu Velká Bukovina zkráceným 
postupem (v souladu s §55a zákona č. 
183/2006 Sb. v platném znění).

• Usnesení č. 19-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Kupní 
smlouvu – Odprodej pozemku p. p. 
č. 2870 k. ú. Velká Bukovina, 40729 
Velká Bukovina, okr. Děčín v plném 
rozsahu předloženého znění.

• Usnesení č. 20-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje od-
prodej části p. p. č. 2651/3 (cca 60 m2) 
ostatní plocha, k. ú. Velká Bukovina, 
40729 Velká Bukovina okr. Děčín dle 
předložené žádosti. Přesná výměra 
bude upřesněna dle Geometrického 
plánu pro oddělení části pozemku.

• Usnesení č. 21-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
skytnutí individuální dotace z roz-
počtu obce dle předložené žádosti.

• Usnesení č. 22-3/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
skytnutí finanční podpory nezis-
kové organizaci Zdravotní klaun, 
o.p.s. dle předložené žádosti, ve výši 
5.000,- Kč.

talizaci čtyř rybníků v katastru obce 
firmou AXIOM engineering s.r.o.

• Usnesení č. 9-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje kupní 
smlouvu č. VBKS/3/2021 na odprodej 
p. p. č. 2651/8, 66 m2, vzniklé geome-
trickým plánem č. 414-31/2021 v k. ú. 
Velká Bukovina, 407 29 Velká Buko-
vina, okr. Děčín v jejím plném znění.

• Usnesení č. 10-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počtové opatření č.3/2021 v předlo-
ženém znění. 

• Usnesení č. 11-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Žádost 
o pokračování podpory Linky bezpe-
čí, z.s. a poskytnutí příspěvku ve výši 
3.000 Kč dle předložené žádosti.

• Usnesení č. 12-4/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žá-
dost ředitelství mateřské školy o pře-
vedení hospodářského výsledku  
za rok 2020 ve výši 4. 618,24 Kč do  
rezervního fondu.


