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Poslední dubnový den patřil 
setkání příznivců, pamětníků 
a dalších milých lidí nad (před) 
fotkami z naší žandovské fab-
riky. Záměrně nepíši název, 
protože ten se za trvání více 
jak stoleté historie několikrát 
změnil.

Co se však nezměnilo je její mís-
to. Stojí tu dodnes, notně upra-
vená, omlazená a čistá a stále 
dává obživu desítkám lidí ze 
Žandova i okolí. Prostě k Žan-
dovu patří stejně jako kašna na 
náměstí nebo kostel sv. Bartolo-
měje a Koruna. 
Na tento den jsem se těšila. Můj 
taťka – Karel Špindler – pra-
coval ve fabrice (a tak jí doma 
i říkal) spoustu let. Jako malá 

školačka jsem mu chodívala na-
proti k vrátnici a trpělivě čekala, 
až vyjde. Trochu mu to vždycky 
trvalo a tak mě míjela spousta 
jiných zaměstnanců a já vědě-
la, kdo je kdo, kde dělá – zda 
v kanceláři nebo třeba na slé-
várně či údržbě, kdo je místní 
a kdo dojíždí. Spousta žen stá-
vala na náměstí a čekala na au-
tobus, a protože jsem jím také 
odpoledne jezdívala do lidové 
školy umění v České Lípě, tak 

mi bylo blízkých mnoho lidí. 
Ať už vystupovali v Horní Polici 
nebo až na poslední zastávce ve 
Stružnici. Znala jsem jejich hlasy 
a někdy i osudy, protože doma 
se prostě o lidech z fabriky mlu-
vilo. 
Dnes se s mnohými potkávám 
také, ale často už v jiné formě. 
Některá jména už vídám jenom 
na hřbitově, jiná ještě v rubrice 
společenské kroniky v tomto 
plátku. 
O to víc mi udělalo radost setká-
ní v Koruně, kde pan Tröschel 
poutavě vyprávěl o historii 
a jeho řeč někdy až úsměvně 
a vesele doplňovali pamětníci, 
kteří nutně museli opravit ně-
které nepřesné informace na 
pravou míru. 

S netrpělivostí jsem čekala, až 
se na plátně objeví i můj táta 
a dočkala jsem se! A dokonce 
jsem zahlédla i mamku a dědu 
z Lípy, když se ukázaly fotky ze 
dne otevřených dveří na konci 
šedesátých let. 
Chtěla bych touto cestou moc 
poděkovat všem, kteří toto se-
tkání připravili. Měla jsem v jed-
nu chvíli pocit, že jsem se vrátila 
ve svém životě o čtyřicet let zpět 
a znovu stojím u vrátnice a míjí 
mě známé tváře jako třeba ta 
paní Holubové, Vlasákové, Bro-
žové… pana Josla, Hadrovské-
ho, Markovského, Košťáka, Mo-
ravce, Temla a spousty dalších.

Kamila Nacházelová, 
roz. Špindlerová

Srdcovka – to znamená NAVŽDY…
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Otevření sálu v Horní Polici

Odkládání odpadů v obci

Tak jsme se konečně dočkali. 
Kulturní sál Beseda byl po téměř 
dvouleté rekonstrukci slavnost-
ně otevřen. Stalo se tak dne  
14. května. 

Byť byl zájem občanů Horní Po-
lice o tuto událost minimální, 
přesto jde o jeden z největších 
počinů v oblasti kultury, který 
se obci v posledních desetiletích 
podařil. A tak doufáme, že sál 
bude sloužit k setkávání lidí při 
nejrůznějších společenských ak-
cích, školeních a podobně. Snad 

se znovu probudí ve společnos-
ti, a i potažmo v našich obcích, 
touha ke společenskému živo-
tu a k vzájemnému dialogu. 
V Horní Polici jsme na to připra-
veni, a to nejen novým sálem, 
ale také celoročním provozem 
hospůdky na koupališti, po kte-
rém tolik spoluobčanů volalo. 
Snad se nám podaří do těchto 
prostor najít aspoň občas cestu. 
Těšíme se na vzájemná setkává-
ní!

Jiří Blekta a Luboš Paďour

V nedávné době byla odklizena 
nevzhledná skládka na hřišti ve 
Velké Bukovině. Původně zde 
bylo vytvořeno místo pro od-
kládání větví a jejich následnou 
likvidaci.  Bohužel naši občané 
z tohoto prostoru vytvořili oprav-
dovou skládku a začali zde odha-
zovat pařezy, staré ploty, kusy ná-
bytku a další materiál, který jim 
doma překážel. Obdobná situace 
byla i v Malé Bukovině. Obec tyto 
skládky za pomoci Agro MP zlik-
vidovala a okolí upravila. Oprav-
du mě velice zaráží myšlenkové 
pochody některých spoluobčanů 
hraničící se zdravým rozumem 
a smyslem pro pořádek. Opět se 
našel občan, pro kterého je za 
těžko větve, které sem dovezl, 
odložit do přistaveného kontej-
neru a raději je složil dva metry 
vedle! Je jistě jednodušší shodit 

je z vozíku na zem, než je pře-
kládat. Však on to někdo uklidí. 
Toto jednání opravdu nechápu! 
Apeluji tímto na všechny obča-
ny, odkládejte váš bioodpad do 
přistaveného kontejneru. Toto 
platí i pro tříděný odpad, který 
je každou chvíli poházený oko-
lo sběrných nádob, přesto, že 
nejsou naplněny. Při ukládání 
odpadu vedle kontejneru a sběr-
ných nádob dochází k zakládání 
černé skládky! Obec je nucena 
přijmout opatření a viníci budou 
postihováni. Informace o odklá-
dání odpadů v obci naleznete 
na internetových stránkách obce 
a na každém stanovišti. Všem 
ostatním děkuji za dodržování 
pravidel při odkládání odpadů 
v obci a udržování pořádku.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Setkání seniorů na zámku
Myslíme si, že prostory výstav-
ní síně jsou nyní ve stavu, který 
je vskutku důstojný a je možné 
se s nimi po právu chlubit. Po-
tvrdili to ostatně i účastníci se-
tkání, kterých bylo více než 40. 
Moc děkujeme všem dobrodin-
cům, kteří pomohli s přípravou 
i všem, kdo se přišli pobavit. 
Tato akce je tradičně velmi pří-
jemná a pohodová a tak tomu 
bylo i nyní. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

V pátek 6. května proběhlo ve 
výstavních místnostech zámku 
dlouho očekávané, a z důvodu 
pandemie několikrát odlože-
né, setkání seniorů. Prostory, ve 
kterých k setkání došlo, prochá-
zely několikaletou rekonstruk-
cí. Ta spočívala ve vykopání 
podlah a instalaci hydroizola-
ce, která objektu díky navýše-
ní okolního terénu tolik chybí. 
Zdi byly také opatřeny novými 
sanačními omítkami a na pod-
lahu položena cihlová dlažba. 
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Oprava mostu ve Stoupně

Nové veřejné 
osvětlení ke škole 

na kopci

Bukovinská pouť 
2022

Most, který vede z Horní Police do 
Stoupna, je v havarijním stavu. Ne 
však jeho nosná konstrukce, ale 
mostovka. Ta je stále průjezdná, 
ale s velkou opatrností. Obec na 
konci zimy vypsala již druhé výbě-
rové řízení na zhotovitele rekon-
strukce. Výběrové řízení dopadlo 
úspěšně a obec podepsala se zho-
tovitelskou firmou smlouvu. S fir-
mou jsme v neustálém kontaktu, 
stejně tak jako s projektantem. 
Ačkoliv byla smlouva podepsá-

objízdná trasa v tuto chvíli vede. 
Moc prosíme všechny, kteří most 
používají, aby byli trpěliví. Nedob-
rý stav mostovky se budeme snažit 
až do začátku rekonstrukce maxi-
málně opravovat, byť to jde velmi 
ztěžka, neboť prkna již nejsou do 
čeho kotvit (kotevní hranoly jsou 
shnilé). Celá rekonstrukce by po-
dle smlouvy neměla přesáhnout 
jeden měsíc. Provoz pro osobní 
auta bude po tuto dobu zcela 
vyloučen, po většinu doby, vyjma 

V průběhu června proběhne in-
stalace nových lamp veřejného 
osvětlení z Horní Police k zá-
kladní škole na kopci. 

Díky velké vzdálenosti slou-
pů je současné osvětlení zcela 
nevhodné. Svítí více méně jen 
v okolí lampy a mezi stožáry 
způsobuje velké neosvětlené 
plochy. To je velmi nepříjemné 
nejen pro občany, kteří přechází 
mezi Žandovem a Horní Policí, 
ale zároveň je to i v zimních mě-
sících nebezpečné pro děti, kte-
ré jdou ráno do školy či se vrací 
ze školy, kroužků či tělocvičny ve 
večerních hodinách. Firma MO-
DUS, výrobce LED osvětlení (její 
lampy jsou již instalovány na 
celé hlavní silnici v Horní Polici) 
nám provedla výpočet, na zákla-
dě kterého navrhli použití jejich 
nové lampy s širokým rozptylem. 
Ten by měl být dostatečný pro-

to, aby lampa poskytovala ales-
poň minimální osvětlení až 35 m 
od sloupu, což by mělo při 70 m 
vzdálenosti mezi sloupy pokrýt 
světelným osvětlením celou plo-
chu komunikace. 

Zatím budeme instalovat lampy 
od viaduktu výš, osvědčí-li se, 
během léta je naistalujeme také 
ve zbývající části komunikace. 
Dále jste si jistě mnozí všimli, že 
došlo k instalaci nových lamp 
na komunikaci před základ-
ní školou. Staré lampy měly již 
nevyhovující sloupy, do kterých 
zatékalo. Proto byly tyto sloupy 
vyměněny za nové pozinkované. 
A spolu s tím i svítidla. 

Nově je před školou mnohem 
více světla při nižší spotřebě za 
energii.

Jiří Blekta a Luboš Paďour

na již počátkem května, je ter-
mín, ve kterém započne rekon-
strukce, v tuto chvíli stanoven na  
20. srpna. Může za to nedostatek 
dubového dřeva, obsazenost trys-
kacího stroje (na ošetření kovové 
konstrukce mostu) a také oprava 
komunikace II/263 mezi Žandovem 
a Velkou Bukovinou. Kvůli této 
opravě totiž odbor dopravy v Čes-
ké Lípě odmítl povolit objízdnou 
trasu do Radče kolem žandovské-
ho koupaliště, neboť tam již jedna 

jednoho týdne, však bude zacho-
ván přechod pro pěší. Věříme, že 
tuto situaci s Vaší pomocí zvládne-
me a že se od začátku října může-
me těšit na nový most s dubovou 
tlakově impregnovanou mostov-
kou, která by měla mít násobně 
větší životnost než ta současná. 
A kolik to vše bude stát? Nejniž-
ší podaná nabídka (vítězná), byla 
1.452.163 Kč bez DPH. 

Luboš Paďour a Jiří Blekta

Nové zastávky 
v Horní Polici

Obec Horní Police pořídila jed-
nu novou autobusovou zastáv-
ku do místa, kde byla původní 
zděná zničena při dopravní 
nehodě (lokalita Na Pískách). 
Dále jsme iniciovali úpravu stá-
vajících přístřešků v témže místě 

a u vlakového nádraží tak, aby 
tyto zastávky nebyly tvořeny 
pouze střechou, ale měly také 
bočnice pro případ větru. Věří-
me, že tuto změnu všichni čeka-
jící ocení.

Luboš Paďour a Jiří Blekta

Ze života města a obcí

Vážení spoluobčané, jak jsem již psal minule, po dvouleté odmlce 
se bude opět konat Bukovinská pouť a 24. září 2022 se sejdeme tra-
dičně u kostela v Malé Bukovině. 

PROGRAM 
BUKOVINSKÁ POUŤ VELKÁ BUKOVINA

24. ZÁŘÍ 2022

11:00 – ZAHÁJENÍ

11:10 – Mažoretky Benešov nad Ploučnicí

11:20 – MŠ Velká Bukovina

11:30 – DUO ADAMIS

12:30 – Rytířský souboj

13:00 – Na knop company

14:00 – Taneční obor ZUŠ Žandov

14:30 – Jan Mlčoch – Karel Gott Cover

15:30 – Divadélko Koloběžka

16:00 – DUO ADAMIS

17:30 – Rytířský souboj

18:00 – YETTI ON – Jiří Schelinger revival

20:00 – KABÁT REVIVAL

OHŇOVÁ SHOW, OHŇOSTROJ

22:00 – ZÁVĚR

• ŘEZBÁŘI, KEJKLÍŘ
• DOBOVÝ RYTÍŘSKÝ TÁBOR – házení nožem, 
   vrh sekerou, přetahování lanem, souboje s mlaty
• Hospodářský koutek Malibu, výstava 
   poštovních holubů, 
• Pouťové atrakce 
• Stánkový prodej, občerstvení

(změna programu vyhrazena)
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Opravy bytového domu č. p. 80 
v majetku obce Stružnice

Zastupitelé obce Stružnice na 
svých veřejných zasedáních od-
souhlasili některé opravy v by-
tovém domě č. p. 80 ve Stružni-
ci. V domě se zásluhou stavební 
firmy Ivana Hammera provedla 
přestavba nebytového prostoru 
- bývalé knihovny na krásný byt 
1+1. Přestavba se velice zdařila 
a po kolaudaci bytu zastupite-
lé rozhodnou o jeho pronájmu. 
Na bytovém domě č. p. 80 ve 
Stružnici rovněž v dubnu pro-
běhla výměna střešní krytiny 
firmou Veselý a následná insta-
lace hromosvodu firmou Šedivý. 
V dalším kole proběhne výměna 
čističky odpadních vod, kde uza-
vření výzvy k ukončení nabídek 
od stavebních firem pro zabu-
dování čističky je 30. 5. 2022. 
Čističku odpadních vod obec 
zakoupila již ke konci roku 2021, 
tedy za výhodnější cenu. 

Monika Habartová,
starostka obce Stružnice

Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2022 proběhlo na fotbalovém hřišti v Jezvém Pálení čaro-
dějnic. Vzhledem k tomu, že počasí akci přálo, byla na hřišti hojná 
účast. Za organizaci krásného odpoledne patří dík fotbalovému klubu 
Dynamo Stružnice, který připravil soutěže pro děti, zapálil hranici s ča-
rodějnicí a zajistil občerstvení a opékání vuřtů.

Monika Habartová, starostka obce Stružnice

DEN SOUSEDŮ
Dne 21. 5. 2022 proběhl na fotbalovém hřišti v Jezvém již 3. ročník 
Dne sousedů. Bylo velmi příjemné posedět, popovídat si se spolu-
občany a také ochutnat výborné moučníky, masíčko, slané a sýrové 
kostičky nebo vynikající višňový likér. Zároveň jsme mohli obdivovat 
nádherné nože domácí výroby, vycpané štiky, preparovaného racka 
a krásné koně paní Terezy. Děkuji za organizaci příjemného odpole-
dne panu Petru Zahrádkovi i panu Petru Fletcherovi. Velké poděko-
vání patří manželům Mašindovým za zajištění občerstvení na hřišti.

Monika Habartová, starostka obce Stružnice

PODĚKOVÁNÍ ZA VÝSADBU STROMKŮ
Na počátku dubna proběhla na mýtinách v majetku obce Stružnice 
výsadba nových stromků. Akci zorganizovali dobrovolní hasiči, ke kte-
rým se přidali i někteří místní občané. Účast byla hojná a tak bylo vysa-
zeno cca 3 200 kusů sazenic. Velice děkuji za vydařenou sobotní akci.

Monika Habartová, starostka obce Stružnice
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Hasiči Velká Bukovina
Na neděli 13. 3. od 16 do 18 ho-
din byla Obcí Velká Bukovina 
společně s SDH Velká Bukovina 
vyhlášena sbírka ošacení a obu-
vi pro Ukrajinské občany. Hasiči 
před zbrojnicí přijímali dary od 
občanů přímo do svého vozidla 
a po naplnění nákladového pro-
storu dodávky odvezli ještě ten 
večer pomoc do centra v Ústí nad 
Labem. Pytlů a krabic s oděvy se 
sešlo tolik, že musela být z vozidla 
vyjmuta třetí řada sedaček, aby se 
vše dalo naložit. Všem dárcům dě-
kujeme za pomoc.

Jakmile jsme po plese pomohli 
nájemci uvést Hospodu U Kar-
bouse do původního stavu a pře-
stěhovat zařízení i zásoby zpět do 
prostor v přízemí, které jste zvyklí 
navštěvovat, jsme zasedli k or-
ganizační poradě a vyúčtování 
plesu. Ten letošní se mimořádně 
vyvedl nejen po stránce zábavy, 
ale i po stránce finanční. Tudíž 
na pomyslný účet DEFIBRILÁTOR 
ukládáme prvních 40.000 Kč. 
Náš plán pokračovat se sbírkou 
do konce tohoto roku a přístroj 
s ohledem na jeho cenu zakoupit 
až v roce 2023 vzal za své hned 
po zasedání Zastupitelstva obce 
ve středu 23. 3. Tam mimo jiné 
starosta informoval zastupitele 
o proběhlém plesu SDH, úmys-
lu pořídit defibrilátor, plánu na 
získání potřebné částky k jeho 
zakoupení atd. Z řad zastupitelů 
vzešel návrh, aby obec doplatila 
zbývající částku z rozpočtu obce 
a defibrilátor byl pořízen co nej-
dříve. Návrh byl schválen a sta-
rosta se jeho poptáváním začal 
ihned zabývat. Nakonec se mu 
podařilo sehnat přístroj požado-
vaných parametrů, ale podstatně 
levněji než jsme počítali. Obec 
tedy ke 40 tis. z plesu darovala 
SDH 20 tis. Kč, zboží bylo obra-
tem objednáno a také doručeno. 
Dalším krokem bylo zaškolení 
obsluhy a zaregistrování defib-
rilátoru do systému First respon-
der. To se povedlo 12. 5. kdy bylo 
k obsluze AED proškoleno sedm 
členů jednotky a také jedna člen-
ka SDH. Proškolení provedl lektor 
ZZS Ústeckého kraje, p.o. v rámci 
projektu „Časná defibrilace v Ús-

teckém kraji“. Zopakovali a pro-
brali jsme resuscitační postupy 
u dospělých i dětí a také zástavu 
masivního krvácení. Během škole-
ní jsme obdrželi doporučení poří-
dit si k AED též ambuvak, což je 
pomůcka k umělému dýchání při 
resuscitaci. I když je již defibrilá-
tor zakoupen, sběru starého žele-
za v obci, dříve populární Železné 
neděle, jsme se úplně nevzdali. 
Stále existuje vybavení jednotky, 
které je ke kvalitní práci hasičů 
potřebné, avšak není levné. Tak-
že již začněte střádat hromádky 
železného šrotu, které věnujete 
hasičům. Je to pro dobrou věc

26. 3. 2022 se šest členů jednot-
ky zúčastnilo odborné přípravy 
a následně zkoušky k získání od-
bornosti HASIČ II. a III. stupně.  Ke 
zkoušce byli přihlášeni všichni čle-
nové jednotky, avšak ne každému 
akce plánované měsíce dopředu 
svědčí. Všech šest členů ve zkouš-
ce s přehledem uspělo. Pět z nich 
získalo odznak odbornosti HASIČ 
III. třídy a jeden HASIČ II. třídy. 
Akce se konala pod taktovkou 
OORV a VV OSH Děčín v kultur-
ním domě ve Verneřicích. Zúčast-
nilo se celkem 22 dobrovolných 
hasičů nejen z SDH Velká Buko-
vina, ale také SDH Dolní Habarti-
ce, SDH Boletice nad Labem, SDH 
Verneřice a také SDH Chřibská.

Protože většinu našich zásahů 
tvoří likvidace spadlých stromů, 
bylo na čase rozšířit řady členů 
oprávněných k obsluze motorové 
pily. V předvelikonočním týdnu 

se u dobrovolných hasičů v České 
Kamenici konal potřebný kurz, 
kterého se zúčastnili i čtyři členo-
vé naší jednotky. Po absolvování 
teorie, praxe i závěrečného testu 
se stali držiteli oprávnění k ob-
sluze motorové pily, motorové 
rozbrusky na kovové konstrukce 
a k obsluze křovinořezu.

S chutí do toho a půl je hotovo, 
jak se říká. My měli chuti víc než 
dost a tak ne půl, ale vše je ho-
tovo. Během jednoho odpoledne 
jsme vztyčili májku i postavili vat-
ru na pálení čarodějnice. S posta-
vením májky nám jako každý rok 
pomohl Zdeněk M. a se stavbou 
vatry zase přispěchal na pomoc 
myslivec Pavel Š. za což oběma 
patří dík. A proč se staví vatra? 
Přece proto, aby mohla být spá-
lena. V pátek jsme ji postavili, 
v sobotu o čarodějnicích spálili. 
Samozřejmě pod dozorem hasičů 
a za účasti hasičské techniky, pře-
devším cisterny. 

1. 5. 2022 na Svátek práce a navíc 
v neděli jsme odsloužili celodenní 
směnu v KACPU UL (Krajské asis-
tenční centrum pomoci Ukrajině) 
v sestavě Roman, Jirka a Honza. 
Tam jsme od ranní osmé hodi-
ny do večera přijímali Ukrajinské 
uprchlíky, evidovali je a odváděli 
do jiné části budovy k registraci 
cizineckou policií a HZS.

Souběžně se všemi výše uvedený-
mi akcemi probíhaly přípravy na  
první ročník soutěže v požárním 
útoku Memoriál Václava Vondruš-

ky o putovní pohár starosty obce. 
Od konání soutěže tohoto typu 
ve Velké Bukovině uplynulo již 
takřka 50 roků. Mnoho dní a ne-
spočet hodin příprav je za námi. 
V neděli 7. 5. konečně po několi-
kerém odložení soutěž proběh-
la. Účast byla nečekaná. Jenom 
dětských družstev se zúčastnilo 
17, dospělých potom pět. Zde je 
třeba poděkovat Jardovi Kucha-
rovičovi za jeho nasazení. Některá 
družstva se hlásila ještě den před 
konáním soutěže a Jarda přesto 
dokázal pro všechny zajistit oce-
nění. Vzhledem k tomu, že se jed-
ná o úvodní ročník bylo pro dobré 
jméno soutěže třeba ocenit i toho 
posledního. Také bych chtěl vy-
zdvihnout aktivitu Jirky Hlaváčka, 
když na poslední chvíli zajistil kva-
litní časomíru z Ústeckého okresu. 
Bez ní by to nejspíš byl propadák. 
Když už jsme tu jako na předává-
ní Oskarů, děkuji dále děvčatům, 
která se na jedničku postarala 
o chod zázemí. O vaše žaludky 
a pitný režim. Nelze vynechat ani 
družstvo, které se zasloužilo o to, 
že první místo za dosažený čas 
27,95 sec a zároveň putovní pohár 
zůstává doma v Bukovině. Aspoň 
do příštího ročníku. 

V uplynulé době nemusela jed-
notka SDH obce Velká Bukovi-
na vyjíždět k žádné mimořádné 
události. Hasiči byli svoláni k vý-
jezdu pouze jednou, avšak ten 
byl zrušen ještě před vyjetím jed-
notky, neboť se jednalo o planý 
poplach.

Roman Vojta
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Společenská 
kronika

V druhém čtvrtletí slaví své životní 
jubileum tito spoluobčané. Do dal-
ších let jim přejeme hodně zdraví, 
štěstí a životní spokojenosti

90 LET
Janušková Jaroslava

85 LET
Tomšíčková Jiřina, Bernášek Vít

80 LET
Koubová Danuše, Pecková Emi-
lie, Woller Petr, Váchová Jarmi-
la, Broschová Ladislava, Šebo-
rová Růžena, Vyhlasová Jana 

75 LET
Jánošíková Jaroslava, Markov-
ská Iva, Jenčková Jitka, Polá-
ková Vladěna, Hauserová Ma-
rianna-Józefa, Glaser Jaroslav, 
Kindl Václav, Švejda Stanislav, 
Šimek František, Krobathová 
Zdeňka

70 LET
Klimešová Blažena, Kušnieri-
ková Věra, Polanecká Anna, 
Havlas Vladimír, Hamr Bohu-
slav, Černý Jaroslav, Pinc Josef, 
Kozlíková Zdeňka, Krchová Ko-
línská Anna, Horáček Václav, 
Jančí Ivona, Šámalová Jana, 
Blažková Marie, Jirsa Jiří, Ben-
da Václav, Heřmánková Eva

65 LET
Liškařová Jarmila, Přívratská 
Věra, Cháb Miroslav, Laipold 
Vlastimil, Kliment Jaromír, Ve-
selý Bohuslav, Flusková Zdeň-
ka, Kneifl Pavel, Michálková 
Blanka , Vohlídal Jan, Supheert 
Robert, Ivaničová Alena, Pa-
nochová Zdenka, Hammerová 
Věra, Wehle Rudolf, Kubaš 
René, Šrámek Jaroslav, Šestá-
ková Jana

60 LET
Hájek Milan, Sehnoutka Dali-
bor, Rajšnerová Eva, Pohořelá 
Lenka, Kout Michal, Tichý Pa-
vel, Huňáček Jaroslav, Fischer 
Martin, Divékiová Anna, Peluň-
ková Dana , Kneiflová Jiřina

Aktuálně ze žandovské radnice:
DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ZA PRODEJNOU 

NA OSVOBOZENÍ 
Zastupitelé města Žandova schválili vybudování nového dětského hřiště za prodejnou na Osvobození. Nyní 
probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Na uvedený projekt jsme podali žádost o dotaci z Minister-
stva pro místní rozvoj. Doufáme, že naše žádost bude úspěšná. Projekt zahrnuje oplocení celého hřiště, 
lavičky, odpadkové koše, dětské pískoviště, pružinová houpadla, houpačky, hnízdo, balanční prvky, lano-
vou pyramidu, prolézací sestavu, multifunkční sestavu, kolotoč, malé lanové centrum a multifunkční hrací 
plochu z pryže. Na místě budou vysazeny i tři lípy a v celém prostoru bude provedena kompletní obnova 
travnaté plochy. Předpokládaný termín zahájení výstavby je v měsíci červnu a dokončení výstavby hřiště je 
plánováno na měsíc říjen 2022. 

MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ MŠ V ŽANDOVĚ 
(IV. ETAPA MŠ – TĚLOCVIČNA)

Firma CL Evans s.r.o. dokončila výstavbu tělocvičny ve smluveném termínu a ve velmi dobré kvalitě. Sporto-
viště jsme zkolaudovali v prosinci. Všechny dotační prostředky ve výši 20 mil Kč byly připsány na účet města.  
Díky covidovým opatřením jsme však nemohli slavnostně otevřít první kryté sportoviště v Žandově. Nicméně 
žáci ZŠ a MŠ Žandov a žandovští sportovci již tento prostor hojně využívají. Vzhledem k nynější uvolněnější 
situaci plánujeme den otevřených dveří pro veřejnost doplněnou vhodnou sportovní akcí.    

ULICE POTOČNÍ (III. ETAPA)
Stavební práce na této poslední etapě byly zahájeny. Zahájení prací se nám pozdrželo z důvodu postup-
ného odstupování firem, které nebyly schopné dostát svých závazků. Problémem bylo razantní zdražení 
oceli a ropných produktů (asfalt, pohonné hmoty). Zhotovitelskou firmou je společnost SaM silnice a mosty 
Děčín za vysoutěženou nejvýhodnější cenu 3 147 235,60 Kč.  Plánovaný termín dokončení je září 2022. Na 
tuto poslední etapu jsme požádali o dotaci z dotačního titulu Libereckého kraje ve výši 300 tis. Kč. Dotace 
je již připsána na účtu města. 

POMNÍK PADLÝCH V 1. SVĚTOVÉ VÁLCE 
V HEŘMANICÍCH

Práce na pomníku jsou již v plném proudu. Jedná se o obnovu zaniklého pomníku, ze kterého byl dochován 
a nalezen jeden fragment. Pomník bude vyhotoven dle dobové fotografie. Také u tohoto projektu jsme 
byli úspěšní v žádosti o dotaci z Ministerstva obrany. Dotace ve výši 304 000 Kč je již připsána na účtu města. 

Zbyněk Polák a Michal Beň

Poděkování
Obec Velká Bukovina se nachází v Ústeckém kraji v okrese Děčín. Je to rodná obec mého tatínka a žije 
zde má babička. Je asi logické, že jsem tu jako malá trávila dětství, ať už o prázdninách, tak i o běž-
ných víkendech, kdy jsme sem jezdili každou sobotu. Za krásného počasí jsme grilovali u babičky na 
zahrádce nebo hráli sportovní hry. Mé 13. narozeniny jsem slavila na místním fotbalovém hřišti, rodiče 
ho pronajali a bylo naše na celý víkend. Je tam krásný výhled na rozlehlou krajinu a ta silná vůně kra-
vína... Ale teď vážně, byla to oslava, na kterou mám nezapomenutelné vzpomínky. Také si pamatuji 
na poutě, které obec pořádá. Myslím, že neexistuje člověk, který by poutě neměl rád, je to skvělé od-
reagování od běžného života. Ale proč to vlastně celé píšu? V té době jsem ještě nevěděla, kam budou 
směřovat mé vzdělávací krůčky. Vybírala jsem ze všech možných škol, až jsem se dostala k Obchodní 
akademii v České Lípě, kterou teď, troufám si říct že úspěšně, studuji již třetím rokem. V tomto ročníku 
se většinou žáci jako já vydávají vyzkoušet si své znalosti i v praxi a já měla tu možnost docházet dva 
týdny na místní obecní úřad. Mohu s přehledem říct, že mi tato praxe určitě do života dá to nejpod-
statnější a že pro mě mé, nejspíše budoucí, zaměstnání v této oblasti nebude takovým oříškem. Tímto 
článkem bych chtěla moc poděkovat vedení obecního úřadu ve Velké Bukovině za ochotu a přízeň, 
kterých se mi během praxe dostávalo.

Anička Vondrušková, Česká Lípa
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Atletické závody žáků základních škol
12 zúčastněných škol. Ve starší 
věkové kategorii potom zaujal 
především Matouš Holický he-
roickým výkonem 5 m 7 s ve vytr-
valostním běhu na 1500 m, kte-
rým dosáhl na báječné celkové  
3. místo. Ačkoli nemáme na 
rozdíl od většiny škol v okolí dů-
stojné sportoviště, daří se nám 
pro atletiku děti nadchnout, ale 

jistě by zájem byl větší, pokud 
bychom mohli nabídnout k tré-
ninku zázemí odpovídající dneš-
ní době. To by se stalo velkou 
pomocí v soustavné snaze školy 
rozvíjet všestranné pohybové 
dovednosti dnešní mládeže.

Mgr. Jan Kacafírek, 
ZŠ Horní Police

vá, která se dokázala proskákat 
v dálce k celkovému čtvrtému 
místu a ve skoku vysokém do-
konce zvládla druhou nejvyšší 
laťku toho dne. Celkově vyrov-
nané výkony pak vedly u mlad-
ších dětí ke krásným umístěním 
v konkurenci městských a spor-
tovních škol pro chlapce na 10. 
místě a děvčata na 11. z celkově 

Během druhého květnového 
týdne se naši žáci a žákyně, 
po dvouleté covidové odmlce, 
opět zúčastnili školních atletic-
kých závodů O Pohár rozhlasu. 
Ty se letos konaly na městském 
stadionu v České Lípě. Mlad-
ší žáci a žákyně podali úžasné 
výkony ve všech disciplínách. 
Především však Viktorie Kalino-

V dubnu před Velikonocemi si každý mohl přijít na hřiště vyrobit veli-
konoční dekoraci či pomlázku. Konaly se zde totiž velikonoční dílničky. 
Mohli jsme si nazdobit velikonoční perníčky, uplést pomlázku, udělat 
kraslici nebo připravit papírové velikonoční ozdoby. Pro nejmenší byly 
připraveny na barvení zápichy různých tvarů. Každý domů odcházel 
s nějakým svým výrobkem.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Pálení čarodějnic Velikonoční dílničky
Na tento svátek jsme se ve školce připravovali celý týden. Hledali jsme 
pro čaroděje a čarodějnice správné jméno, naučili jsme se písničku pět 
ježibab. Do kotlíku jsme třídili správné čarodějnické ingredience. Před 
odletem na školní zahradu jsme si vyrobili papírové kolegyně a poté 
utíkali plnit ven čarodějnickou stezku. Létali jsme na koštěti, poznávali 
byliny, házeli na cíl a skákali přes překážky. Ještě zbývalo spálit naše 
papírové čarodějnice a zazpívat si u ohýnku. 

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Hrnečkování Triangl

Oslava Dne Země

Výlet do děčínské 
knihovny

Maminkám k svátku jsme vytvořili sami přímo ve školce nevšední dárek. 
Udělali jsme si vlastní originální grafické návrhy. Na konci dubna přijel 
pan tiskař a vysvětlil nám, jak naše výtvory přeneseme na hrneček. Nej-
prve náš návrh pomocí technologie přenesl na sublimační papír a při vy-
soké teplotě zalisoval na hrneček. Výsledek stál za to, všem maminkám 
udělal určitě velikánskou radost.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

Po Velikonocích jsme se s dětmi vypravili po stopách velikonočního 
zajíčka, které nás dovedly až na místní vyhlídku Triangl. Cestu jsme 
si z počátku zkrátili autobusem, který nás vyvezl na Malou Bukovi-
nu. Odtud jsme již pokračovali pěšky na Triangl. Po pečlivém hledá-
ní jsme objevili stopy velikonočního zajíčka a plnili jeho úkoly. Sa-
mozřejmě nemohla chybět přestávka na svačinu. V místě určení na 
nás čekal našimi hasiči rozdělaný oheň a na něm se opékaly buřty, 
které jsme s chutí snědli. Našli jsme zde i odměnu od velikonočního 
zajíčka. Poté jsme se vydali na zpáteční cestu na Malou Bukovinu 
a autobusem do školky. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Letošní 22. duben patřil oslavám Dne Země, které mají u nás ve škole 
v Horní Polici velkou tradici. Děti z 1. stupně společně s paní učitelkami si 
jej řádně užily. A protože se rádi učíme novým věcem, pojali jsme i tento 
den učebně, výtvarně, herně a pracovně. Připomněli jsme si, proč je ten-
to den významný. Vytvořili jsme si plakáty různými výtvarnými technika-
mi, které jsme doplnili kartičkami s přáním a poselstvím planetě Zemi. 
Na závěr dne, vybaveni odpadkovými pytli a rukavicemi, jsme se vydali 
uklízet od odpadu okolí naší hornopolické školy.

Mgr. Veronika Levá, ZŠ Horní Police

V březnu jsme se s dětmi vypravili na menší výlet do městské knihovny v Dě-
číně. Po prohlídce knihovny měly děti možnost se zde seznámit s keramic-
kým tvořením. V keramické dílně si prohlédly nástroje a materiál potřebný 
k výrobě krásných keramických výtvorů. Samy si zde vytvořily velikonočního 
zajíčka. Nejdříve se musela hmota vyválet na stroji, poté vykrojit do po-
žadovaného tvaru. Po různých estetických úpravách ještě děti domalovaly 
barvami detaily. Nakonec výrobek putoval do trouby k zapečení.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Muzikál 
Královna Kapeska

Ve středu 20. dubna jsme se vydali s našimi žáky na pohádkový muzikál 
do Hudebního divadla Karlín v Praze. Muzikálový pohádkový příběh 
„Královna Kapeska“ byl volným pokračováním muzikálu Kapka medu 
pro Verunku, který naši žáci viděli již dříve. V novém příběhu se opět 
žáci dostali na pohádkový ostrov, kde spolu žijí tři království známá 
z pohádek – království Popelky, Zlatovlásky a Hloupého Honzy. Celý 
ostrov chce ovládnout Král temných sil Kates a zničit veškerou přírodu 
i její Královnu přírodních sil Kapesku. Králové a královny, a především 
jejich děti se pustí do nerovného boje se zlým vetřelcem, aby všech-
no skončilo tak, jak se na správnou pohádku sluší a patří. Královna 
Kapeska pobavila děti i dospělé nejen svými aktuálním příběhem, ale 
i pěknou hudbou a nádhernými kostýmy. Rodinný muzikál Královna 
Kapeska je prostě muzikálové show pro všechny generace! Při zpáteč-
ní cestě domů se žáci posilnili dobrotami v McDonald‘s. Všem můžeme 
krásný muzikál jen doporučit. Žáci měli velmi hezký zážitek. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice

Praha a my
Dne 28. března jsme vyrazili do Prahy na výukový program Praha 
a my, který byl veden zábavnou formou.

Autobus nám zastavil u Tančícího domu a my se prošli Prahou kolem 
Národního divadla, na Střelecký ostrov jsme se dostali z mostu Legií. 
Na Střeleckém ostrově se žáci rozdělili do týmů a začali soutěžit. Pro 
každou skupinu byl připraven pracovní list s tajenkami, který vyplňo-
vala. Pracovní list se skládal ze čtyř stanovišť: Stará Praha, malování, 
Sovovy mlýny, Petřínská rozhledna a most Legií. 

Žáci si zopakovali složení turisticky nejzajímavějšího historického 
centra Prahy. Ze Střeleckého ostrova jsme dohlédli na Karlův most, 
Národní divadlo, Petřínskou rozhlednu, Sovovy mlýny atd. Žáci také 
získali informace o Sovových mlýnech – Muzeum Kampa, o které se 
starala paní Meda Mládková, která 3. května letošního roku zemřela. 

Z pracovních listů a výkladu žáci zjistili datum založení Karlova mos-
tu, výšku Petřínské rozhledny – kopie Eiffelovy věže... Také se skupi-
ny dozvěděly zajímavost o mostu Legií, po kterém přišly, že destičky 
(světlušky) na drátech mostu chrání labutě, aby se nezamotaly do 
drátů.

Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o Praze a pražských památkách 
a na závěr jsme prošli Václavské náměstí a vyfotili se u sochy sv. Václava.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice
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Novinky z naší malé školičky

Zkoušky vzorného 
cyklisty

Projekt Mléko do 
škol a zdravá výživa

dobí. Žáci si vyslechli zajímavé in-
formace o chráněných zvířatech 
v našich lesích a vyplnili krátký 
testík.  Na závěr jsme si opekli 
buřty a těšíme se na další akci, 
kterou máme naplánovanou na 
měsíc červen.

V měsíci dubnu jsme nezapo-
mněli ani na velikonoční svátky. 
Již dříve jsme vyráběli keramické 
misky, na které si žáci postavi-
li provázkové slepičky, které si 
sami vyrobili. Pro maminky jsme 
vyrobili z proutí věneček ve tva-
ru srdce, na který jsme nalepili 

V naší malé školičce se stále něco 
děje. Začátkem března k nám do 
školy nastoupili 3 žáci z Ukrajiny 
a jeden nový prvňáček. Stávající 
žáci a zaměstnanci je přijali velmi 
vstřícně a všem se snažili pomoci 
při adaptaci v novém prostředí. 
Jsme moc rádi, že můžeme zapo-
jit do našich aktivit další žáky.

V pátek odpoledne 25. února 
jsme pro žáky uspořádali karne-
val. Zde se z žáků stali piráti, vojá-
ci, čaroději, skauti, víly atd. V prů-
běhu odpoledne jsme soutěžili, 
tancovali a hráli kolektivní hry. 

Ve čtvrtek 23. března jsme žá-
kům pustili na interaktivní tabuli 
prezentaci o zdravé a nezdravé 
výživě. Následně na to jsme spo-
lečně s žáky vytvořili obložené 
talíře plné zdravých potravin. Na 
závěr jsme si upekli lívance, které 
si žáci ozdobili ovocem a snědli.

Ve čtvrtek 7. dubna jsme se po 
dlouhé době vydali za myslivci 
do Stružnice.  Byla to naše první 
akce s myslivci po covidovém ob-

jsme si společně s rodiči našich 
žáků opekli buřty. A odlétli na-
zpět domů, uložili kostýmy do 
skříní a budeme se těšit na příští 
rok. 
 
Zapojujeme se též do sportov-
ních akcí. Protože sportujeme 
s nadšením a nečekáme pokaždé 
velké úspěchy. Poslední spor-
tovní akce byla v Základní škole 
Žandov, kde se konal turnaj ve 
florbalu.

Kolektiv zaměstnanců 
ZŠ Stružnice

symboly Velikonoc. Den před 
Velikonocemi jsme si upekli Jidá-
še, o kterých jsme si povídali ve 
školní družině. 

I k nám ve čtvrtek 28. dubna 
přiletěly čarodějnice. Tento 
den si žáci vytvořili čarodějnice 
z papíru, které nám vyzdobily 
třídu a strom na školní zahradě. 
Některé výrobky si děti odnesly 
domů. Poté se čarodějové a ča-
rodějnice slétli na školním po-
zemku. Hráli jsme hry a zkoušeli 
své čarodějnické umění. Na zá-
věr čarodějnického odpoledne 

I v letošním školním roce absolvovaly děti 4. a 5. ročníku naší školy lek-
ce dopravní výchovy na dopravním hřišti v České Lípě. První návštěva 
byla zaměřená na teoretickou výuku a zopakování znalostí v oblasti 
dopravní výchovy. Při druhé květnové návštěvě již na děti čekal test 
a praktické zkoušky. Po jejich zvládnutí obdrželi téměř všichni průkaz 
vzorného cyklisty. Velké díky patří paní policistce Sadílkové a jejímu 
kolegovi, kteří se dětem věnovali a za jejich znalosti je pochválili.

Mgr. Veronika Levá, ZŠ Horní Police

V pátek 20. května jsme se opět zaměřili na zdravou výživu. V rámci pro-
jektu „Mléko do škol“ jsme využili mléčné výrobky, které jsme získali na 
ochutnávky. Žáci se rozdělili do tří skupin a každá skupina tvořila jinou 
dobrotu. První měla za úkol zpracovat tvaroh na slaný způsob. Připravili 
pro nás jednohubky s pomazánkou, které ozdobili ředkvičkami a petr-
želkou. Druhá skupina se věnovala pečení. Připravili tvarohové šátečky 
a tvarohové koblížky. A třetí skupina pro nás připravila lívanečky s tva-
rohem a jahodami. Své výrobky si žáci navzájem ochutnali a zhodnotili. 
Ani rodiče nepřišli zkrátka, každý si nesl domů malé vzorky na ochutnání. 

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice
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Projekt 
Veselé zoubky

BESIP v mateřské 
škole a školní 

družině Horní PoliceJako každý rok i letos se naše škola zapojila do preventivního progra-
mu “Veselé zoubky“ připravovaného společností DM drogerie. Jak už 
její název napovídá, jejím tématem je správná péče o zuby tak, aby 
dětský úsměv zářil bez jediného kazu. Zhlédli jsme krátké video týka-
jící se správné péče o zuby, vysvětlili jsme si, proč je nutné si zoubky 
pravidelně a důkladně čistit a jaký je správný postup. Připomněli jsme 
si, které potraviny zubům škodí, jak často chodit k zubaři, jak dlouho 
a jakou technikou si zoubky čistit a kdy je zapotřebí vyměnit si zub-
ní kartáček. Znalosti v oblasti péče o zuby si poté děti také procvičily 
prostřednictvím připravených pracovních listů. Na závěr preventivního 
programu  obdržel každý žák balíček s potřebami pro péči o dětský 
chrup. Děkujeme společnosti DM drogerii markt s.r.o., že si pro nás 
připravila tak zajímavý, poučný, ale i zábavný program.

Kolektiv zaměstnanců ZŠ Stružnice

Za dětmi do mateřské školy a žáky do školní družiny přijeli policisté 
z nedalekého Žandova, aby se s nimi postupně dopátrali bezpečného 
chování v rámci silničního provozu. Účastníci silničního provozu mo-
hou být v dětském věku chodci, cyklisté, ale také spolujezdci v autě. 
Děti i žáci moc dobře věděli, jak se v určitých situacích chovat. Bezpeč-
nostní prvky, jako pásy v autě, helmy na hlavě při jízdě na kole, nebo 
reflexní oblečení či doplňky v roli chodce děti většinou dodržují, ale 
po jaké straně mají jet na kole, nebo jít jakožto chodec občas pletli. 
Policisté dětem vše ujasnili a hravou formou zahráli možné scénáře, 
se kterými se mohou setkat při silničním provozu. Poté se od bez-
pečného chování při silničním provozu dostali ke kriminalitě. Mno-
ho žáků mělo zkreslené představy o kriminální policii, hlavně ti, kteří 
sledují americké kriminální seriály. Tyto nesrovnalosti policisté uvedli 
na pravou míru a žákům ukázali, jak se shromažďují důkazy, sbírají 
stopy po pachatelích, žáci si vyzkoušeli svůj vlastní otisk prstu a také 
si zahráli na vyšetřovatele, kdy podle otisku stop rozpoznávali, komu 
patří daný otisk podrážky boty. Besedu završila smršť otázek, které 
měli žáci v zásobě. Zajímalo je, jak se co nejlépe bránit před násilím, 
kdy mohou sedět v autě vepředu, nebo jestli pepřový sprej pronikne 
do očí i přes brýle. Pánové policajti dětem trpělivě odpovídali, jejich 
beseda byla velmi zajímavá a moc se žákům a dětem líbila. Od nás 
všech patří jedno velké poděkování pro PČR za jejich nelehkou práci, 
kdy jde mnohdy o život. 

Bc. Pavla Hlůžková-učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

Zážitkové autorské čtení se spisovatelkou Lenkou Jakešovou prožili 
žáci 2. a 3. třídy. Děj vtáhl žáky do děje pohádek a příběhů z lesů. 
Společně jsme i zpívali a tančili, ale hlavně poslouchali, jak taková 
kniha vzniká, jak dlouho se píše i jak se kreslí její krásné ilustrace. 

Autorské čtení v ZŠ 
Žandov se spisovatelkou 

Lenkou Jakešovou
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Jak baroko přišlo do Horní Police 
a s kým? Hledali jsme odpověď na 
tuto otázku a dozvěděli jsme se 
spoustu dalších zajímavostí, když 
jsme se s devátou třídou ZŠ Hor-
ní Police vypravili jedno květnové 
pondělí během dvouhodinovky 
předmětu Výchovy k umění do 
kostela Navštívení Panny Marie. 
Průvodcem nám byl generální se-
kretář České biskupské konference 
Stanislav Přibyl, který ví o kostelu 
a o celém poutním areálu úplně 
všechno. A co víc, umí o tom vyprá-
vět s trpělivostí sobě vlastní.

Tak tedy zpět k baroku. Do Horní 
Police přichází se stavebními akti-
vitami rodu Sasko–Lauenburských, 
jmenovitě s Juliem Františkem 
a jeho dcerou Annou Marií Fran-
tiškou, kteří v 80. letech 17. století 
jako stavebníci finančně podpořili 
a vedli novostavbu barokního kos-
tela na místě původního kostela 
gotického. Ke spolupráci přizvali 
významné architekty z rodu Bro-
ggiů, Julia a jeho syna Octavia.

Současná barokní stavba kostela 
pochází z let 1689–1723 a byla po-
stavena podle architektonických 
plánu již zmíněných Julia a Octavia 
Broggiů, podle jejichž návrhů je 
postavena například poutní kaple 
Narození Panny Marie v České Ka-
menici, zámek Ploskovice a něko-
lik kostelů v Litoměřicích. Octavio 
také vedl barokní přestavbu zám-
ku v Zákupech, který tvořil součást 
panství Anny Marie Františky Tos-
kánské, rozené Sasko–Lauenbur-
ské.

Každý kostel má své zasvěcení 
a ten hornopolický není výjim-
kou. Na hlavním oltáři je umístěna 
soška Panny Marie Hornopolické 
v Naději a to znamená, že Panna 
Marie v tomto ikonografickém 
pojetí je v očekávání narození Je-
žíška, je tedy těhotná. Proto má 
hornopolický kostel ve svém názvu 
Navštívení Panny Marie a odkazu-
je tak na biblickou událost, kdy tě-
hotná Panna Marie navštívila svoji 
příbuznou a také těhotnou Alžbě-
tu, která za několik měsíců po Ma-
riině návštěvě porodí Jana Křtitele. 
Soška Panny Marie prý podle po-

věsti do Horní Police připlula po 
řece Ploučnici a řeka ji vyvrhla 
na břeh v místech, kde dnes stojí 
mariánský sloup, v jehož vrcholu 
je také socha zobrazující Pannu 
Marii Hornopolickou. S touto soš-
kou je spojeno a doloženo několik 
zázračných uzdravení, a proto se 
během 18. a 19. století Horní Police 
stala významným cílem poutníků 
z Čech i jiných zemí.

Pan Přibyl nás vzal do hlavního 
trojlodí kostela a ukázal nám relik-
viářový oltář, v němž jsou umístěny 
ostatky raně křesťanských mučed-
níků, které si Anna Marie Františka 
nechala přivézt z Říma. 

S deváťáky jsme se podívali také 
na kůr s varhanami a prošli jsme 

ochoz nad bočními loděmi kostela, 
kde je umístěna výstava věnovaná 
historii rodu Sasko-Lauenburských 
s vazbou na hornopolické panství, 
historii kostela a liturgickým před-
mětům. 

Dozvěděli jsme se také, že Anna 
Marie Františka vyrůstala trochu 
jako kluk, jezdila ráda na koni 
a mezi její záliby patřil lov. Mimo 
jiné to byla velmi odvážná, vzdě-
laná a podnikavá žena, což doklá-
dají její aktivity v Horní Polici, kde 
nechala vybudovat zámek, stála 
u dostavby mariánského poutního 
areálu a mezi těmito dvěma stav-
bami nechala vybudovat marián-
ský sloup. Všechny tyto barokní pa-
mátky zůstaly Horní Polici dodnes 
a jsou cenným dokladem barokní 

architektury, sochařského a malíř-
ského umění. Právě proto může 
být Horní Police hrdá na tuto ba-
rokní perlu ukrytou v mariánském 
poutním areálu, který je pro obec 
obrovským potenciálem přede-
vším z hlediska rozvoje cestovního 
ruchu v severních Čechách. 

Kostel je přístupný veřejnosti, 
v současné době probíhají dokon-
čující restaurátorské práce v ambi-
tech kostela. 

Na závěr dodejme, že mariánský 
poutní areál s kostelem Navštívení 
Panny Marie v Horní Polici je od roku 
2018 Národní kulturní památkou.

Žáci a žákyně IX.A a Vendula 
Fedorčáková, ZŠ Horní Police

Barokní perla uprostřed Horní Police

Interiér kostela Navštívení Panny Marie (autor fotografie Vendula Fedorčáková)
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Ve středu 18. 5. 2022 nás v naší 
škole v Horní Polici navštívili 
příslušníci PČR s přednáškou za-
měřenou na prevenci patologic-
kých jevů. Především se zaměřili 
na oblast šikany, kyberšikany, 
krádeží a užívání návykových 
látek, v diskusi se žáky padly 
i otázky z dalších oblastí poli-
cejní práce. Pevně doufáme, že 
bude přednáška pro naše žáky 
přínosem a vezmou si z ní pona-
učení. Oběma policistům patří 
velké díky za jejich návštěvu.

Mgr. Veronika Levá, 
ZŠ Horní Police

V dubnu se naše školková za-
hrada opět probudila s ohrom-
nou slávou a velkým povykem.  
Vždyť se na ni slétlo mnoho 
úžasných malých a velkých ča-
rodějnic i čarodějů. Pro všech-
ny zúčastněné byly přichystány 
zábavné čarodějnické úkoly, 
které se musely do posledního 
puntíku splnit. Vařil se lektvar 
z bylin, hledali se zatoulaní pa-
vouci, prolézalo se pavučinou, 
luštily se křížovky, vymýšlela se 
jména pro čarodějnice, létalo 
se na koštěti. Nakonec si všech-
ny pohádkové bytosti ukuchti-
ly svačinu v podobě buřtíků, 
topinek a jablek pečených na 
opravdickém ohni. Celé odpole-
dne nám na zahradě panovala 
dobrá nálada a také chuť si ce-
lou akci naplno užít. A kdyby se 
nesetmělo, čarodějnice by řádi-
ly na zahradě dodnes…

Kolektiv MŠ Stružnice

Preventivní přednáška s Policií ČR

Čarodějnický rej na zahradě v MŠ Stružnice
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A toto moudré přísloví už pochopili i prvňáci ze ZŠ Horní Police. Byli se 
podívat v krásné knihovně, která se nachází na náměstí v Žandově. Hez-
ké dopoledne si užili s paní Fluskovou a moc jí tímto děkují za program 
a zároveň velké díky městu za sladkou odměnu. Už teď se všichni těšíme 
na další (již naplánovanou) návštěvu.

Třídní učitelka P. Šmídová

Školní rok pomalu končí. Letos jsme měli dost práce, abychom po dvou 
letech distanční výuky zopakovali a naučili se vše, co jsme měli. Práce 
bylo dost, ale nám to nevadilo. Zjistili jsme, že učení je vlastně zábava. 
Získávání nových poznatků v přírodě, oslava vánočních a velikonočních 
svátků, výroba vlastních masek a čarodějnic, projektové vyučování ke 
Dni Země, tvoření pojmových map k ročním obdobím a mnoho dalších 

zábavných dnů nám v tomto školním roce uběhlo jako voda. Všichni se 
už těšíme na prázdniny a my odpočítáváme každý den školní docházky. 
K tomu jsme si dokonce vytvořili i kalendář, který jsme umístili na chod-
bu. Každý den odebereme jednu záložku, na které je datum a obrázek 
s nápadem, jak můžeme tento den prožít. Dnes už jen 30 školních dnů!

Žáci 2. a 3. třídy ZŠ Horní Police

„Knihy jsou klidní  
a spolehliví přátelé.“

Victor Hugo

Učení je hra

V letošním roce jsme se zapojili do projektu Ukliďme Česko 
s žáky a žákyněmi osmých ročníků ZŠ Horní Police a ve dru-
hém dubnovém týdnu jsme vyrazili vyzbrojeni pytli na odpad-
ky a rukavicemi do terénu. Nasbírali jsme různorodý odpad, 
nejvíce bylo plastů a skla. Děkujeme Obecnímu úřadu Horní 
Police za zprostředkování pytlů na tříděný odpad a za odvoz 
odpadu, spolku Ukliďme Česko za pytle na odpad a rukavice 
a Janě Čambalíkové z Horní Police, která se do projektu Ukliď-
me Česko zapojila jako dobrovolník a uklízela s námi.

Žáci a žákyně VIII.A a B, 
Vendula Fedorčáková, 

ZŠ Horní Police

Velký dubnový úklid

Žáci VIII. A a VIII.B (autor fotografie Vendula Fedorčáková)
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V pátek 13. května k nám do školky zavítal známý Slávek Boura se 
svým programem LOGOHRÁTKY. I když datum není, podle pověr, úpl-
ně šťastné, tak nám se ten den vyvedl nad očekávání.  Už název nám 
napovídá, že jsme si hlavně hráli a to nejvíce s jazykem, pusou a obli-
čejem. Tento interaktivní a zábavný program děti vyloženě nadchnul. 
Procvičili jsme snad všechny svaly v obličeji, masírovali si tváře, dělali 
různé škleby a pořádně jsme rozhýbali jazýček. Vše jsme opakovali po 
Slávkovi a to i paní učitelky. Také jsme se začarovali, aby nám šlo to 
správné vyslovování ještě lépe.  A věřte, že když jsme se snažili a stále 
jsme ta slova opakovali, tak se nám to povedlo. Jak uvádí sám Slávek 
Boura – tato akce je zaměřena na rozvoj komunikačních schopností, 
pomocí volených aktivit napomáhá rozvoji hrubé a jemné motoriky, 
koordinaci a také zrakového a sluchového vnímání. No a já si myslím, 
že to vše jsme si opravdu vyzkoušeli na vlastní kůži. 

MŠ Žandov

Pátek třináctého Stružnický verš 
po osmé

Po nucené dvouleté koronavirové pauze jsme se na letošní, již 
osmý ročník Stružnického verše, velmi těšili. Proto jsme se na něj 
s dostatečným předstihem řádně a opět s velkou chutí připravovali. 

Rodiče svým dětem pomáhali s výběrem básniček a trénovalo se 
všude. Doma i ve školce. Dokonce jsme si vyzkoušeli i přednes na 
opravdický mikrofon. Po přípravách a trénincích jsme se s rodi-
či a jejich ratolestmi setkali v zasedací místnosti Obecního úřadu 
Stružnice, kde se celá sláva odehrála. Na úplný začátek proběhlo 
hromadné logopedické procvičování jazýčků a pusinek, do které-
ho se zapojili skutečně všichni. Malí i velcí. Krátkými jazykolamy se 
nám pěkně pusinky rozmluvily a nic nebránilo ladnému přednesu. 
A to byste nevěřili! Do dospělácké kategorie se letos přihlásili dva 
tatínkové, dvě maminky a jedna babička! A protože každá soutěž 
má svá pravidla, nechyběla ani odborná komise, která na veršo-
vání a přednes dohlížela. Na samotný závěr se rozdávaly diplomy 
a drobné ceny, které udělaly radost nejen dětem. Odměnu dostal 
i každý jazýček v podobě přichystaného občerstvení naší paní ku-
chařkou. 

Protože se nám akce velmi vydařila, věříme, že se za rok setkáme 
a další, již devátý ročník recitační soutěže, si společně opět krásně 
užijeme. 

Kolektiv MŠ Stružnice
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Naše škola se zapojila do preventivního programu „Veselé zoub-
ky“. Děti z prvního ročníku se dozvěděly, jak o svůj chrup pečovat 
a seznámily se s prevencí vzniku zubního kazu. Žáci pochopili, že 
obavy ze zubního lékaře jsou zbytečné a není nutné vstupovat do 
čekárny pana zubaře se slzičkami v očích. Zdravé zuby, zdravé děti 
a veselý úsměv…… to je přání nás VŠECH. 

Mgr. Pavla Šmídová, ZŠ Horní Police

Tradičně se v obou družinkách uskutečnila jarní soutěž o nejhezčí veliko-
noční dekoraci. Každý výrobek dostal od paní družinářek číslo a všichni 
žáci naší školy vybírali tři nejkrásnější dekorace. Děkujeme všem zúčast-
něným a gratulujeme vítězům s největším počtem bodů Petrovi Kubinco-
vi, Ferdovi Kreibichovi a Dorce Valtové. ZŠ Žandov

Od ledna mají žáci 4. a 5. třídy možnost navštěvovat sportovní od-
polední kroužek Sporťáček pod vedením Miroslavy Skalické a Jiřiny 
Žiakové. Děti při sportovních hrách nejvíce baví kruhové tréninky, 
míčové hry a opičí dráhy. Také se otevřel Klub deskových her a zá-
bavné logiky pod vedením Jiřiny Žiakové. Navštěvují ho žáci od  
1. do 3. třídy, kteří ve skupinách hrají kooperativní hry. Mají k dis-
pozici nejenom kostkové a karetní hry, ale sami si tvoří svou vlastní, 
originální hru, kterou na konci školního roku budou mít hotovou 
a nabídnou ji ke hře celé škole. ZŠ Žandov

Na masopustní úterý byl pro všechny žáky z prvního stupně připra-
vený karneval. Hned od rána jsme na chodbách potkávali princezny, 
šašky, čarodějnice, kostry, šermíře, zvířátka a podobně. Většina masek 
byla originální a vznikla v domácí výrobě. Jsme rádi, že se do zhoto-
vení masek zapojili i rodiče. Rovněž učitelský sbor překvapil společný-
mi originálními kostýmy. Dostaveníčko masek se konalo v tělocvičně, 
kde se hodně tancovalo, ale i soutěžilo a hrály se zde různé hry.

ZŠ Žandov

Zdravé zoubky

Velikonoční soutěž 
v družinkách ZŠ Žandov

Nové odpolední 
kroužky v ZŠ Žandov

Školní masopustní 
karneval v Žandově 
s Honzou Popletou
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Letos naše škola poprvé zorganizovala meziškolní florbalový tur-
naj. Přijely školy z blízkého i vzdálenějšího okolí. Své týmy z dětí  
1. stupně školy složily ZŠ Stružnice, ZŠ Kravaře, ZŠ Horní Police a čes-
kolipské ZŠ Jižní a ZŠ Lada. Po celé dopoledne vládla tělocvičnou 
sportovní a přátelská atmosféra. Těšíme se, že se florbalový turnaj 
stane každoroční oblíbenou tradicí. 

VÝSLEDKY:
1. místo ZŠ Lada, 2. místo ZŠ Žandov, 3. místo ZŠ Horní Police, 
4. místo ZŠ Kravaře, 5. místo ZŠ Jižní a 6. místo ZŠ Stružnice

Nejlepší střelec byl ze ZŠ Lada, nejlepším hráčem byl žák 
ze ZŠ Stružnice a nejlepší brankářka byla ze ZŠ Horní Police.

ZŠ Žandov

Naše škola se zapojila do dlouhodobého programu, certifikovaného 
projektu na zlepšení zdravého klimatu ve třídách. Lektorka z Centra 
Pochodeň realizovala ve všech třídách cílené kooperativní hry na tréno-
vání ohleduplné komunikace, zopakování si pravidel diskuze, podporu 
zrakového a sluchového vnímání. Děti si po koronavirové pauze rády 
hravou formou připomněly, jak se lépe soustředit, více spolupracovat 
s kolektivem a jak řešit konflikty s kamarády. ZŠ Žandov

Před zápisem do 1. třídy naše základní škola uspořádala den otevřených 
dveří. Rodiče našich stávajících žáků i těch budoucích měli možnost navštívit 
vyučovací hodiny a prohlédnout si celou školu. Do školy se přišli podívat také 
bývalí žáci. Školou je od vchodu provázeli žáci páté třídy, kteří také všem 
nabídli rozmanité občerstvení od našich paní kuchařek ze školní jídelny. 

Každý rok se koná v mnoha zemích soutěž v matematice, Matematický 
klokan. V loňském roce se této soutěže zúčastnilo kolem 6 milionů soutě-
žících z 60 zemí. I naše škola se do ní zapojuje. Na prvním stupni si s netra-
dičními úlohami letos lámalo hlavu 33 žáků z 1. – 5. ročníku. Z každé třídy 
byli oceněni první tři žáci s největším počtem bodů. Nejlepší logici byli oce-
něni věcnou cenou z rukou paní ředitelky Mgr. Kamily Nacházelové. Gra-
tulujeme Haničce Kubátové z 1. třídy, Ondrovi Syslovi z 2. třídy, Ashling 
Kyršové z 3. třídy, Lukáši Čerychovi ze 4. třídy a Tomáši Dražkovi z 5. třídy.

ZŠ Žandov

Florbalový turnaj 
v Žandově

Preventivní programy 
v ZŠ Žandov s Pochodní

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ZŠ ŽANDOV

ÚSPĚCHY V MATEMATICKÉM KLOKANOVI

Na tradičním vynášení jara v rámci sobotní slavnosti na náměstí města 
Žandov, pořádané místní ZUŠ, jsme se podíleli výrobou Morany, která 
následně zdobila vchod do místní radnice. Děti také nacvičily krátké vy-
stoupení pod vedením paní učitelky Marcely Hyskové. ZŠ Žandov

V polovině března naši školu i školku navštívilo mobilní planetárium. Děti 
ze všech tříd si mohly vybrat vlastní projekci. Nejmenší si vybraly vodní 
svět, kde ve 3D mohly sledovat život v moři. Starší děti zhlédly Sluneční 
soustavu, kde se cestovalo z planety na planetu. Posledním příběhem byl 
Koloběh vody, kde bylo dětem názorně ve 3D ukázáno, jak a kde všude 
voda putuje během svého krátkého i dlouhého působení. Nejen na záži-
tek v nafouknuté kopuli budou děti určitě dlouho vzpomínat. 

Na konci března jsme na naší škole připravili “Retro den”. Cílem 
bylo zažít den jako z minulosti. Žáci měli možnost přijít do školy 
oblečeni a učesáni z dob 60. až 80. let minulého století. Velice oce-
ňujeme všechny ty, kteří zapátrali v šatnících svých rodičů a praro-
dičů a provětrali tak opravdu zajímavé retro modely. Děti přinesly 
nejenom “retro” hračky, jako jsou céčka, hliněné kuličky, plechová 
zvířátka na klíček, malé plastové panenky a stará autíčka, ale i VHS 
kazety, natahovací budíky a magneťáky. Zaskákaly si společně 
gumu a zahrály si čáru. Záměr této akce se podařilo velice dobře 
naplnit. Děti si připomněly, jaké to bývalo, když jejich rodiče byli 
ještě dětmi a prarodiče byli mladí.  ZŠ Žandov

Vítání jara 

NÁVŠTĚVA PLANETÁRIA

Školní retro den
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Během celého března navštívily všechny naše třídy místní knihovnu, 
kde jim paní knihovnice Radka Flusková připravila bohatý program. 
Všechny děti si vyrobily veselé záložky do knih a porovnaly své vědo-
mosti v tematickém kvízu. Ze všech odpovědí pak paní učitelky vylo-
sovaly jednoho žáka, který dostal novou knihu dle vlastního výběru. 
Největší zájem byl samozřejmě o volnou zábavu, kdy děti „prošmejdi-
ly“ všechny kouty knihovny a mohly si prohlédnout všechny žánry od 
dětské literatury až po sci-fi. Na závěr si všechny odnesly přihlášku do 
knihovny a řada z nich tam už v nějaký čtvrtek, kdy je knihovna ote-
vřená od 14:30 do 17:30, byla. Děkujeme i paní Daně Janďourkové za 
dokumentaci a fotografování. ZŠ Žandov

Když se plavecký výcvik 2. a 3. třídy ZŠ Žandov blížil ke konci, kromě zkoušení 
na mokré vysvědčení měly děti také možnost dobrovolně lovit v hloubce 
lovítka a fotit se při tom pod vodou. Pro správnou orientaci ve vodě je velmi 
důležité i delší plavání pod vodní hladinou. Když děti měly motivaci, lekce 
je bavila ještě více. Na poslední dvě lekce jsme s sebou vzali i své prvňáčky.  
Ti byli tak šikovní, že si také stihli vyplavat svá první mokrá vysvědčení.

ZŠ Žandov

Dne 21. dubna se na naší škole uskutečnil zápis do 1. třídy. Děti prošly 
svou první důležitou zkouškou a odnesly si kromě pamětního listu 
i dárečky, které pro ně vyrobili jejich budoucí spolužáci z vyšších roč-
níků. Rodiče se mohli na památku vyfotit v  originálním fotokoutku, 
který sklidil velký úspěch. Všechny budoucí prvňáčky u vchodu vítali 
třeťáci v pohádkových kostýmech a doprovázeli je do jejich třídy, kde 
měli dopředu domluvený svůj zápis. ZŠ Žandov

Letošní účasti na charitativní akci Českolipské beránkování se po loň-
ské 3. třídě ujala 1. třída. Paní učitelka Radka Guttenová s dětmi ve 
školní kuchyňce upekla a nazdobila svého originálního velikonočního 
beránka, kterého na Bílou sobotu odvezla do Rodinného centra Slů-
ně. Beránci udělali radost v domovech pro seniory a členům složek in-
tegrovaného záchranného systému, kterým ho děvčata z Rodinného 
centra Slůně odvezla. Zároveň proběhlo veřejné hlasování, ve kterém 
děti ze žandovské 1. třídy získaly 2. místo. ZŠ Žandov

Březen, měsíc 
knihy – návštěva 

v žandovské knihovně 

Plavání pod vodou 
při plaveckém výcviku

Pohádkový zápis 
do 1. třídy ZŠ Žandov

2. místo v Českolipském 
beránkování
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Velikonočních dílniček jsme se letos zúčastnili na Vodním hradě Lipý 
v České Lípě. Všechny děti si vyrobily veselé zápichy do květináče a osa-
dily květináčky s osením. Užily si prohlídku Vodního hradu s povídáním 
o velikonočních tradicích a zvycích a s prohlídkou sklepení a velikonoční 
atmosféru si vychutnaly na maximum. Bavila je i následná návštěva čes-
kolipské cukrárny a velkého dětského hřiště. ZŠ Žandov

19. května vyjel pan učitel Ondřej 
Neuman s reprezentanty všech 
tříd ZŠ Žandov do České Lípy na 
velký českolipský stadion, kde se 
konal tradiční atletický Trojboj 
všestrannosti s Adamem. Házelo 
se míčkem, skákalo se do dálky 
a běžela se štafeta. Naše škola se 
v konkurenci velkých českolip-
ských škol umístila na krásném 
5. místě. ZŠ Žandov

Poslední pátek v dubnu se v žandovské škole sešli čarodějové a ča-
rodějnice, aby spolu oslavili svůj den. První hodiny se učili za pomoci 
čarodějnických témat a vypracovávali těžké pracovní listy s tajemnou 
tematikou, a nakonec si všichni společně na zahradě zahráli různé 
hry, zatančili si a upekli si buřtíky. ZŠ Žandov

ZŠ Žandov na veliko-
nočních dílničkách 
na Vodním hradě 

ZŠ Žandov 
na Trojboji 
všestran-

nosti

Čarodějnické vyučování 
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Úspěchy našich žáků
Kromě běžné výuky a přípravy 
na vystoupení se naši žáci za-
pojují i do soutěží. V letošním 
školním roce probíhala Soutěž 
základních uměleckých škol ve 
hře na dechové nástroje a bicí 
nástroje. Ze třídy paní učitelky 

Heleny Cimplové se soutěže 
zúčastnily tři flétnistky, které 
z okresního kola postoupily do 
krajského kola v Liberci. I zde 
byly velmi úspěšné, Ashling 
Kyršová získala 1. místo, Petra 
Stárková a Sofie Škarvadová si 

hrou na zobcovou flétnu vy-
hrály krásné 2. místo. V kraj-
ském kole ve hře na bicí ná-
stroje naši školu reprezentoval 
Albert Janďourek ze třídy 
pana učitele Jaromíra Nováka 
a i on byl oceněn 2. místem. 
Našim úspěšným soutěžícím 
blahopřejeme a všem peda-
gogům, kteří je pečlivě na 
soutěž připravili, děkujeme. 
Úspěšné byly i naše dvě žáky-
ně výtvarného oboru z poboč-
ky v Benešově nad Ploučnicí 
Štěpánka Haníková a Daniela 
Kaufmanová, které se pod ve-
dením paní učitelky Evy Loso-
vé připravovaly na talentové 
zkoušky na Střední umělecko-
průmyslovou školu sklářskou 
v Kamenickém Šenově. Obě 
uspěly a byly přijaty ke studiu. 
I jim blahopřejeme a přejeme 
mnoho úspěchů ve studiu.

Alena Losová,
ZUŠ Žandov
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne  
28. 3. 2022 od 18. hodin na sále Měst-
ského úřadu v Žandově.

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

ho návrhu. 

HORNÍ POLICE
Na svém 27. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 17. března 2022 od 18 
hod. na obecním úřadě v Horní Polici 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
přijalo následující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 27 / 1 / 2022).

• ZO schvaluje program pro 27. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 27 / 2 / 2022).

• ZO schvaluje dodatek č. 13 ke 
smlouvě o sběru, přepravě a odstra-
ňování odpadu v obci Horní Police 
č. 222/400181/16/11 ze dne 01.01.2011 
v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu (usnesení č. 27 / 
3 / 2022).

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu stavba CL-Horní Police, 
p.č. 782-kNN,SR422 v předloženém 
znění s jednorázovou náhradou za 
omezení vlastnického práva ve výši 
20 700,- Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usnesení č. 27 / 4 / 
2022).

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. 

HORNÍ POLICE
Na svém 28. zasedání ZO Horní Po-
lice konaného dne 5. května 2022 od  
18 hod. na obecním úřadě v Horní Po-
lici 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. 28 / 20 / 2022). 

• ZO schvaluje program pro 28. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 28 / 21 / 2022).

• ZO schvaluje Obecně závaznou 
vyhlášku o stanovení obecního 
systém odpadového hospodářství 
v předloženém znění (usnesení  
č. 28 / 22 / 2022).

• ZO schvaluje částku 3 000 Kč bez 
DPH za pronájem sálu Na Kovárně, 
částku 2 000 Kč bez DPH za proná-
jem předsálí. Pro soukromé účely 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
26. zasedání konaném dne 28. února 
2022 od 17:02 hodin v souladu s ustano-
veními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

c)  Rozpočtové opatření č. 2/2022.
d)  Smlouvu o dílo s firmou SaM Děčín 

na rekonstrukci III. etapa opravy Po-
toční ulice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

e)  Smlouvu o bezúplatném převo-
du vlastnického práva k nemovité 
věci a o zřízení věcného práva č. 
UCL/1144/18/BÚP-728/ÚE/22/Ja na po- 
zemek p.č. 47/1, ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 167 

IV-12-4021994/SoBS VB/001 CL-Hor-
ní Police 215-CL_0439-výměna DTR 
v předloženém znění s jednorázo-
vou náhradou za omezení vlastnic-
kého práva ve výši 2 000,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostu k podpisu 
(usnesení č. 27 / 5 / 2022).

• ZO odkládá Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene 
stavba přípojka vody pro stavbu RD.

• ZO schvaluje dodavatele stavby 
„Oprava mostu ev. č. M01 – Stoup-
no – varianta B“ firmu HANTYCH 
s.r.o. (usnesení č. 27 / 6 / 2022).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na 
Oprava mostu ev. č. M01 – Stoup-
no – varianta B s firmou HANTYCH 
s.r.o. ve výši 1 452 163,12 Kč bez DPH 
v předloženém znění a pověřuje 
starostu obce k podpisu (usnesení č. 
27 / 7 / 2022).

• ZO schvaluje propachtování pozem-
ku p.č. 513/3 o výměře 1511 m² k ze-
mědělským účelům na dobu určitou 
do 31.12.2026 za cenu 5 000,- Kč/ha/
ročně (usnesení č. 27 / 8 / 2022).

• ZO odkládá smlouvu o dílo na 
Zpracování lesního hospodářské-
ho plánu s platností od 1.1.2024 do 
31.12.2033 pro lesní majetek obce 
Horní Police v digitální formě s fir-
mou EKOLES-PROJEKT s.r.o., Mládí 
4024/15a, 466 04 Jablonec nad Ni-

občanům Horní Police schvaluje 
částku 500 Kč bez DPH za pronájem 
předsálí (usnesení č. 28 / 23 / 2022).

• ZO schvaluje úhradu za zřízení 
věcných břemen – služebnosti na 
nemovitostech ve vlastnictví obce 
Horní Police podle aplikace E-bře-
meno + 20 % bonifikace, přičemž 
minimální cena VB je stanovena 
na 2 000,- Kč/VB a výše bonifikace 
je max. 20 000,- Kč/VB, s okamžitou 
platností dnem usnesení (usnesení 
č. 28 / 24 / 2022).

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o zřízení věcného břemene 
– služebnosti pro stavbu „Přípojka 
vody pro stavbu rodinného domu 
na p.p.č. 784/3 v k.ú. Horní Police“ 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usn. č. 28 / 25 / 2022).

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby  

(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje zařazení Zprávy lesního 
hospodáře do programu 26. zase-
dání ZO. (číslo usnesení 2022-26-1)

m2 v k.ú. Dolní Police a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

f)  Vyřazení autobusové zastávky 
v Heřmanicích u čp. 26 z majetku 
města ve výši 12.530,- Kč.

g)  Dar a darovací smlouvu pro Florba-
lový kemp dětí ve výši 5.000,- Kč.

h)  Dar a darovací smlouvu pro Linku 
bezpečí, z.s. ve výši 1.000,- Kč.

i)  Finanční příspěvek formou Veřejno-
právní smlouvy pro Radečský okraš-

sou, IČO 61324787. 
• ZO schvaluje nákup autobusové če-

kárny od fa Lukáš Obereiter, Býč-
kovice 43, PSČ 412 01, IČO 72769297 
za cenu 49 900,- Kč bez DPH včetně 
dopravy a montáže (usnesení č. 27 / 
9 / 2022).

• ZO neschvaluje bezúplatný převod 
částí pozemků p.č. 393 a p.č. 386/1 
od ÚZSVM do vlastnictví obce. 

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 
20 000,- Kč na veřejnou finanční 
sbírku Českého červeného kříže, 
Rozdělovská 2467/63, 169 00 Praha 
6 na pomoc Ukrajině (usnesení č. 
27 / 10 / 2022).

• ZO schvaluje finanční dar ve výši  
1 000,- Kč pro neziskovou orga-
nizaci Zdravotní klaun, o.p.s. dle 
předložené žádosti (usnesení č. 27 
/ 11 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 2000,- Kč 
pro Sdružení dobrovolných hasičů 
Žandov na pořádání hasičské zába-
vy dle přiložené žádosti (usnesení 
č. 27 / 12 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 40 000 Kč 
pro TJ SOKOL Horní Police, z.s. dle 
předložené žádosti (usnesení č. 27 / 
13 / 2022).

• ZO neschvaluje dar ve výši 2 000 Kč 
pro Czech SAR Team z.s. dle před-
ložené žádosti.

č. IV-12-4022088/SoBS VB/003 CL-
-Horní Police, 9. května E20-kN-
N,SS100 v předloženém znění 
s jednorázovou náhradou za ome-
zení vlastnického práva ve výši dané 
aplikací E-břemeno + 20% bonifi-
kace a pověřuje starostu k podpisu 
(usn. č. 28 / 26 / 2022).

• ZO schvaluje pro následující voleb-
ní období 2022-2026 – 9ti členné 
Zastupitelstvo obce Horní Police 
(usnesení č. 28 / 27 / 2022).

• ZO schvaluje smlouva o dílo na 
zpracování lesního hospodářského 
plánu s platností od 1. 1. 2024 do 31. 
12. 2033 pro lesní majetek obce Hor-
ní Police s firmou EKOLES-PROJEKT 
s.r.o. v předloženém znění a pově-
řuje starostu obce k podpisu (usne-
sení č. 28 / 28 / 2022).

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 
3 570,- Kč pro Hospic sv. Zdislavy  
o.p.s., IČO: 28700210, dle předlo-

2.  Schvaluje zařazení Komunitní plán 
sociálních služeb ORP Česká Lípa 
2022-2026 do programu 26. zasedá-
ní ZO. (číslo usnesení 2022-26-2)

3.  Schvaluje upravený program 26. 

lovací spolek, z.s. ve výši 40.000,- Kč.
2. Bere na vědomí
a) Zprávu z jednání rady města.
b) Informaci o Veřejné vyhlášce ozná-

mení o zahájení stavebního řízení 
„Rekonstrukce silnice III/26219 Žan-
dov“.

c) Informaci o stavu finančních pro-
středků na účtech města. 

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 
2000 Kč pro Hospic sv. Štěpána, 
z.s. v Litoměřicích dle předložené 
žádosti (usnesení č. 27 / 14 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 4 000 Kč 
pro Český rybářský svaz z.s., místní 
organizace Žandov dle předložené 
žádosti (usnesení č. 27 / 15 / 2022).

• ZO schvaluje finanční dar ve výši  
2 000 Kč pro Linku bezpečí, z.s. dle 
předložené žádosti (usnesení č. 27 
/ 16 / 2022).

• ZO schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 1/2022 ve výši 509 401,- Kč 
na straně příjmů, 327 639,37 Kč 
na straně výdajů, s přebytkem ve 
výši 181 761,63 Kč (usnesení č. 27 / 17 
/ 2022).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na Vý-
měnu oken v bývalé ZŠ, nám. Od-
boje 6 s firmou Braun Rudolf s.r.o., 
IČO 13977261 ve výši 242 863,00 
Kč bez DPH v předloženém znění 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
(usnesení č. 27 / 18 / 2022).

• ZO schvaluje uzavření smlouvy 
s firmou Jiří Vít , IČ : 46752838 
na opravu části koupaliště ve výši 
246242,40 Kč bez DPH ve standart-
ním znění předložené nabídky 
(usnesení č. 27 / 19 / 2022).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

žené žádosti (usnesení číslo 28 /  
29 / 2022).

• ZO schvaluje finanční dar ve výši 
2 000,- Kč pro Charitu Česká Lípa, 
IČO: 70226148, dle předložené žá-
dosti (usnesení č. 28 / 30 / 2022).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2022 ve výši 359 500,- Kč na straně 
příjmů, 81 410,- Kč na straně výda-
jů, s přebytkem ve výši 278 090,- Kč 
(usnesení č. 28 / 31 / 2022).

• ZO schvaluje prodej kůrovcového pali-
vového smrkového dříví za cenu 550,- 
Kč/m³ bez DPH (usn. č. 28 / 32 / 2022).

• ZO schvaluje Smlouvu o zřízení slu-
žebnosti inženýrské sítě č. 1/2022 
v předloženém znění s jednorázo-
vou náhradou za omezení vlastnic-
kého práva ve výši 6 800,- Kč bez 
DPH a pověřuje starostu k podpisu 
(usnesení č. 28 / 33 / 2022).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

Zasedání zastupitelstva obce. (číslo 
usnesení 2022-26-3)

4.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení z 25. Zasedání za-
stupitelstva obce. (č. usn. 2022-26-4)



2/2022-22- Usnesení

5.  Bere na vědomí informaci předsedy 
finančního výboru, kontrolního vý-
boru, výboru pro rozvoj, výstavbu 
a pozemky a starostky za výbor pro 
sport, kulturu a sociální věci. (číslo 
usnesení 2022-26-5)

6.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 
1/2022. Příjmy ve výši 450 000,- Kč, 
výdaje ve výši 750 000,- Kč a finan-
cování ve výši 300 000,- Kč. (číslo 
usnesení 2022-26-6)

7.  Schvaluje Komunitní plán sociálních 
služeb ORP Česká Lípa 2022-2026. 
(číslo usnesení 2022-26-7)

8.  Schvaluje hospodářský výsledek za 
rok 2021 v MŠ Stružnice v celkové 
výši 14 866,98 Kč. (číslo usnesení 
2022-26-8)

9.  Schvaluje převod celkového hospo-
dářského výsledku za rok 2021 v MŠ 
Stružnice v celkové výši 14 866,98 Kč 
do rezervního fondu. (číslo usnesení 
2022-26-9)

10. Schvaluje hospodářský výsledek 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
27. zasedání konaném dne 30. března 
2022 od 17:00 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 27. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-27-1)

2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení ze 26. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-27-2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedy 
finančního výboru, kontrolního vý-
boru, výboru pro rozvoj, výstavbu 
a pozemky a starostky za výbor pro 
sport, kulturu a sociální věci. (číslo 
usnesení 2022-27-3)

4.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 
2/2022. Příjmy ve výši 819 550,- Kč, 
výdaje ve výši 15 000,- Kč a financo-
vání ve výši 804 550,- Kč. (číslo usne-
sení 2022-27-4)

5.  Schvaluje Obecně závaznou vyhláš-

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
28. zasedání konaném dne 11. května 
2022 od 17:00 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,

1.  Schvaluje program 28. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-28-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení ze 27. Zasedá-
ní zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2022-28-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolního 
výboru, výboru pro rozvoj, výstav-
bu a pozemky a starostky za výbor 
pro sport, kulturu a sociální věci. 
(číslo usnesení 2022-28-3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové 
opatření č. 3/2022. Příjmy ve výši 
690 782,13 Kč, výdaje ve výši 

za rok 2021 v ZŠ Stružnice v celko-
vé výši 22 247,16 Kč. (číslo usnesení 
2022-26-10)

11.  Schvaluje převod celkového hospo-
dářského výsledku za rok 2021 v ZŠ 
Stružnice ve výši 22 247,16 Kč do re-
zervního fondu. (č. usn. 2022-26-11)

12. Schvaluje realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Výměna střešní 
krytiny – Stružnice č. p. 80“ firmou 
Veselý, Sloup v Čechách a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy s touto 
firmou. (číslo usnesení 2022-26-12)

13. Vyhlašuje 5. kolo programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu obce 
Stružnice „Podpora řešení likvida-
ce splaškových vod v obytných do-
mech nepodnikatelských subjektů 
v obci Stružnice“ dle předloženého 
návrhu. (číslo usnesení 2022-26-13)

14. Schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene služebnosti č. IP-12-
4009719/VB/001 s ČEZ Distribuce, a. 
s. na pozemku parc. č. 40/1 a 41, v k. 

ku č.1/2022 o stanovení výjimečných 
případů, kdy doba nočního klidu 
je vymezena dobou kratší nebo 
při nichž nemusí být doba nočního 
klidu dodržována. (číslo usnesení 
2022-27-5)

6.  Zrušuje usnesení 2022-25-17 o pro-
deji části pozemku parc. č. 87  
v k. ú. Stružnice o výměře 147 m2 
manželům P. a H. Č. za 10,- Kč/m2, 
tedy za celkovou cenu 1470,- Kč. 
(číslo usnesení 2022-27-6)

7.  Schvaluje prodej části pozemku 
parc. č. 87 v k. ú. Stružnice o výmě-
ře 151 m2 manželům P. a H. Č. za 
10,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu  
1 510,- Kč. (číslo usnesení 2022-27-7)

8.  Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení pozemkové slu-
žebnosti – o poskytnutí práva pro-
vést stavbu v pozemku ve vlastnictví 
obce Stružnice s M. F. – Vodovodní 
přípojka pro RD na parc. č. 43/1 v po-
zemcích parc. č. 58 a parc. č. 40/1 v k. 
ú. Jezvé. (číslo usnesení 2022-27-8) 

9.  Schvaluje Smlouvu o budoucí 

690 782,13 Kč a financování ve výši 
0,- Kč. (číslo usnesení 2022-28-4)

5.  Schvaluje uvolnění finanční částky 
308 550,- Kč z investičního fondu 
na pořízení vybavení od firmy F. 
Konrád s.r.o. na zahradu MŠ Struž-
nice. (číslo usnesení 2022-28-5)

6.  Schvaluje vyhlášení nového výbě-
rové řízení na prodej speciálního 
hasičského vozidla AVIA 31.K. (číslo 
usnesení 2022-28-6)

7.  Schvaluje realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu „Jezvé – obnova 
pomníku padlým z 1. světové vál-
ky“ firmou Pokorný a pověřuje sta-
rostku podpisem smlouvy s touto 
firmou. (číslo usnesení 2022-28-7)

8.  Schvaluje prodej vozidla „MULTI-
CAR 2514“ firmě SVENAX CL, s.r.o. 
za 60 000,- Kč a pověřuje starostku 
podpisem kupní smlouvy s touto 
firmou. (číslo usnesení 2022-28-8)

9.  Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 6/2022 o poskytnutí do-

ú. Jezvé pro umístění distribuční 
soustavy – zemního vedení NN. (čís-
lo usnesení 2022-26-14)

15. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. 
IP-12-4013750/VB01 s ČEZ Distribuce, 
a. s. na pozemku parc. č. 124/1, v k. 
ú. Stružnice pro umístění distribuční 
soustavy – nadzemního vedení NN. 
(číslo usnesení 2022-26-15)

16. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4013497/VB16549 s ČEZ Distribuce, 
a. s. na pozemku parc. č. 255, v k. ú. 
Jezvé pro umístění distribuční sou-
stavy – zemního kabelového vedení 
NN. (číslo usnesení 2022-26-16)

17. Zrušuje usnesení 2021-23-21 o prode-
ji části pozemku parc. č. 255 v k. ú. 
Jezvé o výměře 74 m2 paní S. H. za 
3700,- Kč. (číslo usnesení 2022-26-17)

18. Schvaluje prodej části pozemku 

smlouvě o zřízení pozemkové slu-
žebnosti-o poskytnutí práva pro-
vést stavbu v pozemku ve vlastnictví 
obce Stružnice s M. F. – Odkanalizo-
vání RD na parc. č. 43/1 v pozemcích 
parc. č. 41 a parc. č. 40/1 v k. ú. Jezvé. 
(číslo usnesení 2022-27-9) 

10. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č. IE-
12-4007361/VB/01 s ČEZ Distribuce, a. 
s. na pozemcích parc. č. 328/1, 332/1 
a 257 v k. ú. Stružnice pro umístění 
zařízení distribuční soustavy – kabe-
lového vedení NN. (číslo usnesení 
2022-27-10)

11. Schvaluje cenu listnatého měkkého 
palivového dřeva 805,- Kč s DPH za 
1 m3. Celková cena kontejneru je 
i s dopravou 2938,- Kč s DPH. (číslo 
usnesení 2022-27-11) 

12. Schvaluje cenu listnatého tvrdého 
palivového dřeva 1380,- Kč s DPH 
za 1 m3. Celková cena kontejneru je 
i s dopravou 4950,- Kč s DPH. (číslo 
usnesení 2022-27-12)

tace z dotačního programu Obce 
Stružnice č. V „Podpora řešení 
likvidace splaškových vod v obyt-
ných domech nepodnikatelských 
subjektů v obci Stružnice“ ve výši  
45 000 Kč s paní V. Ř. (číslo usnese-
ní 2022-28-9)

10. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 7/2022 o poskytnutí do-
tace z dotačního programu Obce 
Stružnice č. V „Podpora řešení 
likvidace splaškových vod v obyt-
ných domech nepodnikatelských 
subjektů v obci Stružnice“ ve výši 
30 751,50 Kč s panem K. R. a paní  
R. R. (číslo usnesení 2022-28-10)

11. Schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy č. 8/2022 o poskytnutí do-
tace z dotačního programu Obce 
Stružnice č. V „Podpora řešení 
likvidace splaškových vod v obyt-
ných domech nepodnikatelských 
subjektů v obci Stružnice“ ve výši  
35 000 Kč s panem J. P. a paní A. P. 

parc. č. 255 v k. ú. Jezvé o výměře 67 
m2 paní S. H. za 3350,- Kč. (tj. 50,- Kč 
/1 m2). (číslo usnesení 2022-26-18)

19. Schvaluje termín pro podání žádos-
tí o změnu Územního plánu obce 
Stružnice od 2. 3. 2022 do 30. 4. 
2022. (číslo usnesení 2022-26-19)

20. Schvaluje navýšení dřeva palivové-
ho smrkového dříví na cenu 700,- 
Kč bez DPH za 1 m3. (číslo usnesení 
2022-26-20)

21. Schvaluje vypracování pasportu 
veřejného osvětlení společně se 
žádostí o dotaci v dotačním titulu 
EFEKT 2022-2027 firmou EFOS s.r.o. 
v celkové ceně 34 950,- Kč. (číslo 
usnesení 2022-26-21)

22. Schvaluje instalaci 4 měřičů rychlos-
tí u komunikace II. třídy s ukazate-
lem SPZ a s následnou možnosti vy-
hodnocení průjezdu. (číslo usnesení 
2022-26-22)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka

13. Schvaluje záměr prodeje vozidla 
AVIA A 31. K formou výběrového 
řízení pro nejvýhodnější nabídku 
s minimální kupní cenou 74 647,- 
s DPH. (číslo usnesení 2022-27-13)

14. Schvaluje záměr prodeje vozidla 
MULTICAR 2514 formou výběrové-
ho řízení pro nejvýhodnější nabíd-
ku s minimální kupní cenou 53 991,- 
s DPH. (číslo usn. 2022-27-14) 

15. Schvaluje záměr opatřit všechny po-
pelnice na smíšený odpad u občanů 
RFID tagem, a tak sbírat informace 
o vývozu odpadu. (číslo usnesení 
2022-27-15)

16. Schvaluje cenu za podání žádosti 
o změnu ÚP obce Stružnice ve výši 
5000,- Kč za jednu žádost. (číslo 
usnesení 2022-27-16)

17. Schvaluje vyhlášení nového výbě-
rového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Jezvé – obnova 
pomníku padlým z 1. světové vál-
ky“. (číslo usnesení 2022-27-17)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka

(číslo usnesení 2022-28-11)
12. V souladu s ust. §67 a §68 zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích, ve znění 
pozdějších předpisů stanovuje 
počet členů zastupitelstva obce 
Stružnice pro volební období 2022 
– 2026 na 9 členů. (číslo usnesení 
2022-28-12)

13. Schvaluje Smlouvu o užívání ka-
nalizace, právu provést napojení 
a o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene v pozemku ve vlast-
nictví obce Stružnice s D. K. – Kana-
lizační přípojka pro dům na parc.č. 
249 v pozemcích parc. č. 250/1 v k. 
ú. Jezvé. (číslo usnesení 2022-28-13)

14. Schvaluje Smlouvu o užívání slu-
žebnosti stezky a cesty v pozemku 
ve vlastnictví obce Stružnice parc. 
č. 250/1 v k. ú. Jezvé s D. K. (číslo 
usnesení 2022-28-14)

15. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístění stavby  
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č. VB 21689/IP-12-4013850 s ČEZ 
Distribuce, a. s. na pozemcích parc.  
č. 19/1 v k. ú.  Stružnice pro umístění 
zařízení distribuční soustavy – kabe-
lového vedení NN. (č. usn. 2022-28-
15)

16. Schvaluje opravu přízemního bytu 

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
Velká Bukovina č. 4/22 konaného dne 
20.4. 2022 od 18:00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
předložený program jednání v pl-
ném rozsahu

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na BERE NA VĚDOMÍ předložené 
informace od posledního jednání 
ZO

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na BERE NA VĚDOMÍ stav finanč-
ních prostředků 28.2.2022

• Usnesení č.2 -4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina Schvaluje 
uzavření Rámcové smlouvy mezi 
obcí Velká Bukovina a Annou 
Drbohlavovou na provedení les-
nických prací a pěstební činnosti 
v lesích v majetku obce Velká Bu-
kovina v jejím úplném a předlo-
ženém znění a pověřuje starostu 
podpisem této smlouvy.

• Usnesení č.3 -4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina neschva-
luje odkup části pozemku p.č. 
2286/13,. k.ú. Karlovka orná půda. 
Odkoupena bude 1/6 z celkové 
výměry pozemku 10. 534m2 tj. 
1755,7m2 .

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání zastupitelstva obce 
Velká Bukovina č. 5/22 konaného dne 
18.5. 2022 od 18:00 hod. v zasedací 
místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
předložený program jednání v pl-
ném rozsahu

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na BERE NA VĚDOMÍ předložené 
informace od posledního jednání 
ZO

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na BERE NA VĚDOMÍ stav finanč-
ních prostředků 28.2.2022

• Usnesení č.2-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
závěrečný účet obce Velká Bukovi-
na za rok 2021 bez výhrad.

• Usnesení č.3 -5/22 Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Velká Buko-
vina SCHVALUJE účetní závěrku 
obce Velká Bukovina za rok 2021

• Usnesení č.4 -5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
účetní závěrku MŠ Velká Bukovina 
za rok 2022

• Usnesení.č. 5-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
rozpočtové opatření č. 3/22 v jeho 
předloženém a úplném znění. Roz-

v Jezvém č. p. 87 tepelně izolační 
sanační omítkou s jádrovým vrtá-
ním otvoru pro ventilátor firmou 
Matýs Dubá za orientační cenu 
65 164,- Kč. (číslo usnesení 2022-
28-16)

17. Schvaluje záměr pronájmu části po-

• Usnesení č. 4-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALU-
JE uložení inženýrských sítí do 
pozemků v majetku obce Velká 
Bukovina dle předložené žádosti. 
Žádost je přílohou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 5-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALU-
JE uložení inženýrských sítí do 
pozemků v majetku obce Velká 
Bukovina dle předložené žádosti. 
Žádost je přílohou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 6-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALU-
JE uložení inženýrských sítí do 
pozemků v majetku obce Velká 
Bukovina dle předložené žádosti. 
Žádost je přílohou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 7-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina po projedná-
ní předložené žádosti SCHVALUJE 
umístění stavby na pozemku ve 
vlastnictví obce. Žádost je přílohou 
tohoto zápisu. 

• Usnesení č. 8-4/2 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina po projed-
nání NESCHVALUJE předloženou 
žádost M. K. o odkup části pozem-
ku p.č. 873/10, ostatní komunikace, 
k.ú. Malá Bukovina a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. 

• Usnesení č. 8-4/2 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina po projedná-
ní SCHVALUJE záměr prodeje části 

počtové opatření je přílohou zápisu
• Usnesení č. 6-5/22 Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
podání žádosti o dotaci na akci 
„Vybavení JSDHO Velká Bukovina“ 
z Programu 2022 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Ústeckého kraje 
a závazek spolufinancování akce 
v minimální výši 10% z poskytnuté 
dotace akce

• Usnesení č. 7-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
zadávací dokumentaci veřejné za-
kázky malého rozsahu na služby 
na akci „Obnova křížku v obci Vel-
ká Bukovina (k.ú. Malá Bukovina)“ 
a pověřuje komisi pro otevírání 
obálek ve složení: Jaroslav Kucha-
rovič, Roman Vojta, M. Z. a ná-
hradníky členů komise ve složení: 
Petra Hlaváčková, J. K., E. K. a po-
věřuje komisi pro posouzení a hod-
nocení nabídek ve složení: Jaroslav 
Kucharovič, Roman Vojta, Martina 
Zrníková a náhradníky členů ko-
mise ve složení: Petra Hlaváčková, 
Jana Kopčanová, Eliška Kršková. 

• Usnesení č. 8-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina BERE NA VĚ-
DOMÍ poskytnutí dotace 147.668,- 
Kč z Programu obnovy venkova 
Ústeckého kraje 2022 k akci „Elek-
tronická úřední deska Velká Buko-

zemku parc. č. 729/6 v k. ú. Stružni-
ce. (číslo usnesení 2022-28-17)

18. Bere na vědomí navýšení ceny za 
pasport veřejného osvětlení o 100,- 
Kč za každý světelný bod nad pů-
vodní záměr 200 svět. bodů. (číslo 
usnesení 2022-28-18)

pozemku p.č. 26261/2, k.ú. Velká Bu-
kovina. Přesná výměra bude určena 
GP.

• Usnesení č. 9-4/2 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina Schvaluje zří-
zení věcného břemene – dotčený 
pozemek p.p.č.2682/1 k.ú. Velká 
Bukovina, 407 29 Velká Bukovi-
na. Stavba: DC -Velká Bukovina, 
p.p.č.336/1, přípojka kNN ID 22796 
IP-12-4013824/VB002, ve prospěch 
ČEZ Distribuce, a.s. a umožnit Bu-
doucí oprávněné umístit, provozo-
vat, opravovat a udržovat zařízení 
distribuční soustavy na předmětné 
nemovitosti.

Bod č. 9 SoSB Věcné břemeno 
p.p.č.2682/1 k.ú. Velká Bukovina 
• Zastupitelstvo obce Velká Buko-

vina bylo seznámeno s návrhem 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene – služeb-
nosti, Stavba: Stavba: DC -Velká 
Bukovina, p.p.č.336/1, přípojka 
kNN ID 22796 IP-12-4013824/VB002. 
Smlouvou mezi stranami Obec Vel-
ká Bukovina a ČEZ Distribuce, a.s. 
se Obec Velká Bukovina, jako vlast-
ník nemovitosti, zavazuje uzavřít 
vlastní smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene k nemovitosti p.p.č. 
2682/1 kú. Velká Bukovina, 407 29 
Velká Bukovina a umožnit Budou-

vina“ a SOUHLASÍ s realizací dotač-
ní akce „Elektronická úřední deska 
Velká Bukovina“, včetně zajištění 
spolufinancování akce z rozpočtu 
obce

• Žádost o uložení inženýrských sítí 
do pozemků ve vlastnictví obce 
OVB 319/2022

 Usnesení NEBYLO PŘIJATO
• Usnesení č. 9-5/22 Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina po projedná-
ní NESCHVALUJE žádost o prodej 
pozemku p.č.56, k.ú. Velká Bukovi-
na 

• Usnesení č. 10-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina NESCHVALU-
JE poskytnutí finančního daru ve 
výši …,- Kč Asociaci rodičů a přátel 
postižených dětí v ČR, z.s. Klub RA-
DOST, dle předložené žádosti na 
rok 2022.

• Usnesení č. 11-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina po projedná-
ní předložené žádosti SOUHLASÍ 
se zpevněním příjezdové cesty na 
p.p.č. 2604/1 k.ú. Velká Bukovina

• Věcné břemeno služebnosti p.p.č. 
2724/2, 2651/1, 2651/2, 2653/1, 2649, 
vše k.ú. Velká Bukovina

 Usnesení NEBYLO PŘIJATO
• Návrh smlouvy o smlouvě budou-

cí – věcné břemeno 2724/2, 2651/1, 

19. Schvaluje Smlouvu o poskytování 
produktu 101-0010 WWW stránky 
– Roční provoz, ev. č.: SOP-1677-04-
2022 s firmou Galileo Corporation 
s.r.o. (číslo usnesení 2022-28-19)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka

cí oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení dis-
tribuční soustavy na předmětné 
nemovitosti.

• Návrh usnesení: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene Stavba: DC 
-Velká Bukovina, p.p.č.336/1, pří-
pojka kNN ID 22796 IP-12-4013824/
VB002,, mezi stranami Obec Vel-
ká Bukovina a ČEZ Distribuce, a.s. 
v jejím úplném předloženém znění 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. Smlouva je přílohou to-
hoto zápisu.

• Usnesení č. 10-4/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene Stavba:  
DC – Velká Bukovina, p.p.č.336/1, pří-
pojka kNN ID 22796 IP-12-4013824/
VB002,, mezi stranami Obec Vel-
ká Bukovina a ČEZ Distribuce, a.s. 
v jejím úplném předloženém znění 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. Smlouva je přílohou toho-
to zápisu.

• Zastupitelstvo obce BERE NA VĚ-
DOMÍ informace o průběhu pří-
prav Bukovinské pouti a předlože-
ný program.

2651/2, 2653/1, 2649, vše k.ú. Velká 
Bukovina

 Usnesení č. NEBYLO PŘIJATO
• Usnesení č. 12 -5/22 Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
závěrečný účet obce SOB/sdružení 
obcí Benešovska/ za rok 2021 bez 
výhrad.

• Usnesení č. 13-5/22 Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina SCHVALUJE 
cenu palivového dřeva dle předlo-
ženého návrhu.
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