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V  sobotu  27.  června  2020  byl 
po dvouleté obnově slavnostně 
otevřen  areál  poutního  kostela 
Navštívení Panny Marie v Horní 
Polici.  Obnovený  kostel  a  nové 
zvony  při  té  příležitosti  požeh-
nal  litoměřický  biskup  Mons. 
Jan  Baxant,  varhany  požehnal 
děkan  diplomatického  sboru, 
apoštolský  nuncius  arcibiskup 
Charles D. Balvo. Slavnosti se zú-
častnilo  více  než  500  účastníků 
z České  republiky  i z Německa. 
Mezi  vzácnými  hosty  byl  hejt-
man  Libereckého  kraje  Martin 
Půta, náměstek ministra kultury 
Vlastislav  Ouroda,  europosla-
nec  Alexandr  Vondra,  senátor 

Jiří  Vosecký  a  další.  Nemohli 
chybět  ani  představitelé  míst-
ních samospráv – starosta Horní 
Police  Luboš  Paďour,  starostka 
Stružnice  Monika  Habartová, 
starosta  Žandova  Zbyněk Polák 
a další. Ze zahraničních hostů je 
třeba  jmenovat  Dr. Wolfganga 
Henniga,  jehož  pra  (pra,  pra..)
strýcem byl známý hornopolický 
arciděkan Wenzel Hocke, zvaný 
Hockewanzel.
Po slavnostní mši byl čas na pro-
hlídku  areálu  a  občerstvení,  ve 
13.30  pokračoval  program  kon-
certem, projekcí filmu o obnově 
hornopolického  kostela  a  ote-
vřením muzejní expozice.

Po této slavnosti začaly pro kos-
tel  v  Horní  Polici  všední  dny. 
Byly však zcela jiné, než ty před 
obnovou.  Ke  kostelu  přichází 
násobné  množství  návštěvníků 
– autem, vlakem, pěšky nebo na 
kole, během prázdnin jich moh-
lo být několik tisíc. Areál je den-
ně otevřen od 9 do 18 hodin, od 
západu je otevřený bezbariéro-
vý přístup včetně parkoviště pro 
vozíčkáře.  V  neděli  odpoledne 
je  od  13  hodin možné navštívit 
interiér kostela a muzejní expo-
zici i bez předchozího ohlášení, 
jindy  po  domluvě  prostřednic-
tvím e-mailové adresy info@ma-
rianskapolice.cz.

Během prázdnin rovněž vznikly 
dvě  nahrávky,  které  do  Vánoc 
vyjdou  na  CD  v  nakladatelství 
ARTA.  Nejprve  to  byla  nahráv-
ka  různých  zpracování  chvalo-
zpěvu Magnificat od  16. do  18. 
století,  kromě  varhan  jsou  zde 
zachyceny  zvony  a  zpěv  gre-
goriánského  chorálu.  Druhou 
nahrávkou  je  snímek  Růženco-
vých sonát Heinricha I. F. Bibera 
(1644–1704),  nesmírně  interpre-
tačně  náročné  dílo  pro  sólové 
housle  s  doprovodem  varhan 
rodáka  ze  Stráže pod Ralskem. 
Jedná  se  o  druhou  kompletní 
nahrávku  těchto  sonát  v  České 
republice po roce 1989. 

Nový život hornopolického kostela

Starý Šachov • Velká Bukovina • Horní Police • Stružnice • ŽandovČíslo

▶▶▶



3/2020-2--2- Ze života města a obcí

Vážení  občané,  v  letošním  roce 
jsme  pro  vás  připravili  a  vydali 
ve  spolupráci  s  CBS  Nakladatel-
ství s.r.o., knihu „Děčínsko nejen 
z  nebe“.  Tato  kniha  obsahu-
je  nádherné  obrázky  Děčínska 
z výšky. Ukáže vám místa dobře 
známá,  ovšem  z  pohledu  pro 
člověka netradičního – ptačí per-
spektivy.  A  právě  tento  pohled 
vám může odhalit zákoutí, která 
zatoužíte navštívit při svých toul-

tušení.    Zároveň  s  knihou  byly 
objednány  letecké  snímky  naší 
obce ve formátu A3, které si nyní 
můžete  prohlédnout  na  webo-
vých stránkách obce, nebo přímo 
v  originále  na  Obecním  úřadu 
Velká  Bukovina.  Věříme,  že  lis-
tování touto knihou a prohlížení 
fotografií  vám  přinese  příjemný 
zážitek,  pohodu  a  mnoho  no-

Právě  varhany  v  hornopolic-
kém  kostele  jsou  ideální  pro 
interpretaci  raně  barokní  hud-
by.  Kromě  nahrávání  proběhly 
u  hornopolických  varhan  i  kur-
sy  pro  varhaníky  vedené  prof. 
Jaroslavem Tůmou,  jichž  se  zú-
častnili varhaníci od absolventů 
Akademie múzických umění po 

a vnitřní omítky a podlahy. Kro-
mě  toho  bude  zrestaurována 
štuková  výzdoba  jedné  z  kaplí 
v ambitu. Pro nárůst cen staveb-
ních prací nebude možné reali-
zovat  více.  Uvažujeme  rovněž 
o opravě  fasády  fary a o  vybu-
dování zázemí pro návštěvníky, 
především  sociálních  zařízení, 

kách  krásnou  přírodou  Českého 
středohoří,  Českého  Švýcarska, 
Labských pískovců a dalšími ma-
lebnými  místy  nejen  Děčínska, 
ale  také naší  krásné obce Velká 
Bukovina  a  jejich  místních  částí 
Malá Bukovina a Karlovka. Záro-
veň  vás  tato  kniha může  zavést 
na  místa  doposud  nepoznaná, 
o kterých jste možná neměli ani 

vých  „cestovatelských“  objevů. 
Bohužel  došlo  k  pochybení  do-
davatele, který opomenul pořídit 
snímky Karlovky, za což se omlu-
vil a zavázal se dodat fotografie 
v příštím roce. Tímto se omlouvá-
me občanům Karlovky a děkuje-
me za pochopení. 

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

nadějné  interprety  sotva  od-
rostlé dětským střevíčkům. Mezi 
vzácné návštěvy Horní Police lze 
určitě zařadit výpravu senátorů 
v červenci, kteří zde strávili ně-
kolik hodin.
V  příštím  roce  nás  čeká  další 
etapa  oprav.  Z  programu  IROP 
budou  opraveny  ambity:  vnější 

ale  také  jakéhosi  informačního 
centra.  Vše  je  závislé  na  tom, 
kolik  finančních  prostředků  se 
podaří shromáždit. Dá se říci, že 
kostel v Horní Polici žije a je ote-
vřenou  náručí  pro  návštěvníky 
zblízka i zdaleka.

Stanislav Přibyl, 
administrátor farnosti

Nový život hornopolického kostela

Velká Bukovina z výšky

Dne 12. 9. 2020 proběhl na fotbalovém hřišti v obci Jezvé již 2. ročník 
Dne sousedů. Počasí přálo a tak bylo velmi příjemné posedět, popo-
vídat si mezi sebou a také ochutnat dobré moučníky, masíčko nebo 
jednohubky z osvědčených receptů. Zároveň  jsme mohli obdivovat 
nádherná pletená zvířátka domácí výroby a sami jsme si, díky paní 
ředitelce ZŠ Stružnice, vymodelovali ze speciální hmoty srdíčka, hvěz-
dičky, zvířátka dle vlastní fantazie. Děkuji za organizaci příjemného 
odpoledne panu Petru Zahrádkovi i panu Petru Fletcherovi.

Monika Habartová, 
starostka obce Stružnice

Den sousedů

dokončení 
z titulní strany:
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V sobotu 19. září 2020 uspořádali členové Sboru dobrovolných hasi-
čů v Jezvém již 14. ročník soutěže o pohár starostky obce Stružnice 
a 13. ročník memoriálu Aloise Juráška. V letošním roce se zúčastnilo 
celkem 8 družstev (4 družstva mužů a 4 družstva žen) s následujícími 
výsledky:

  ŽENY:   MUŽI: 
  1. místo Jezvé   1. místo Karlinky
  2. místo Horní Libchava   2. místo Lvová
  3. místo Karlinky   3. místo Jezvé
  4. místo Sloup v Čechách   4. místo Horní Libchava
 

 SDH Jezvé

Milá  školko  stružnická,  psal  se 
rok  2014  a  Ty  jsi  nás  s  otevře-
nou náručí  přivítala mezi  sebe. 
Tehdy  jsem  ani  netušila,  jak 
moc naše životy ovlivníš, ale už 
první dojmy byly více než pozi-
tivní  a  pocity,  které  jsi  ve mně 
tenkrát  vyvolala,  přetrvávají 
dodnes. Stala ses naší správnou 
parťačkou při výchově dětí, kte-
rá  pomáhá učit  děti  základním 
hodnotám.  Důkazem  jsou moji 
synové.  Ač  jeden  spíše  rozváž-
nější a klidnější, druhý tempera-
mentní a nebojácný, oba nesou 

Letošní zakončení projektu „ SKIP – Už jsem čtenář – knížka pro prv-
ňáčka“ proběhlo se ZŠ Žandov pasováním prvňáčků na čtenáře dne 
22.6.2020 v Koruně za přítomnosti  rodičů, paní učitelky, paní  asis-
tentky a také zástupkyně školy paní Petry Joslové. Na děti opět čekal 
kouzelný ušák, který vyjevil všechna svá tajemství. Děti přečetly vždy 

krátkou  hádanku, 
kterou  potom  spo-
lužáci  také  hádali. 
Následně  se  zapsaly 
do  pasovací  knihy. 
Byly  pasovány  me-
čem a také dostaly na 
hlavu  knihomolskou 
korunu. Všechny děti 
byly  úžasné  a  šikov-
né.  Přeji  jim  hodně 
čtenářských  zážitků 
s knihou. Těším se, že 
zavítají  opět do naší 
knihovny  a  také  na 
spolupráci  s  dalšími 
prvňáčky.

Pavlína Fuitová, 
knihovna Žandov

společné znaky výchovy, na kte-
rých máš nezanedbatelný podíl. 
Díky  různým  akcím,  kterými  jsi 
děti  bavila,  učila  a  rozvíjela  je-
jich dovednosti,  se z těch mých 
stali šikovní kluci. Chlapci, kteří 
jsou  připraveni  na  další  etapu 
života,  a  to  školu.  Chtěla  bych 
Ti, školko, tímto moc poděkovat 
za krásných  šest  let, které  jsme 
společně strávili a popřát Ti, aby 
takto spokojených dětí a rodičů 
bylo  stále mnoho. My  budeme 
moc vzpomínat!

Sylva Šámalová

Hasičská soutěž

Loučení se školáky

Pasování na prvňáčky 

VÝHERCE SOUTĚŽE: POZOR, HLEDAJÍ SE VLCI
Soutěž vyhrála Barunka Plačková a to se 12 tipy 

pohádek a filmů, kde vystupují vlci. 

Moc blahopřejeme.
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Během  léta  se  koronavirová 
opatření omezující snad všechny 
oblasti běžného života, jak říkají 
odborníci,  tak  nějak  rozvolni-
la  a  činnost  se mohla  vracet  do 
starých  kolejí.  Dnes  je  to  opět 
trochu  jinak, ale nepředbíhejme 
událostem.
Bohužel  soutěže  v  požárním 
sportu,  které  nás  v  současné 
době  nejvíce  zajímají,  je  třeba 
připravovat  s  předstihem  a  ty 
zrušené již nebylo možné v krát-
kém  časovém  období  obnovit. 
I  konání  premiérového  ročníku 
naší  soutěže  „Memoriál  Václa-
va Vondrušky“, plánovaného na  
9. 5. 2020, je odloženo o rok, na 
stejný  termín.  O  přesném  datu 
budeme včas informovat. 
Až  v  sobotu  5.  9.  jsme  se moh-
li  zúčastnit  první  letos  konané 
soutěže  v  požárním  útoku.  Byly 
to vlastně dvě nezávislé soutěže 
v Křešicích, pořádané podle stej-
ných  propozic.  První  „O  putov-
ní  pohár  Miroslava  Veselého“, 
pořádaná  SDH  Křešice  a  druhá 
„O  putovní  pohár  města  Děčí-
na“, pořádaná  loňským vítězem 
SDH Boletice  . V  letošním roční-
ku  obou  soutěží  se  nám  nebý-

nost by při dobré vůli mohla být 
chápána  i  jako  výzva  pro  nové 
týmové posily z obce. Na interne-
tových stránkách SDH je již dlou-
hou dobu zveřejněn nábor členů 
jednotky,  kterých  máme  stále 
nedostatek, ale nyní již potřebu-
jeme  i  posily  soutěžního  týmu. 
V  současnosti,  kdy  se  začínáme 
umisťovat na předních příčkách, 
je důležité, aby byly všechny po-
zice v družstvu obsazeny stabilně 
a také mít náhradníky na záskok, 
neboť ne každému a ne vždy to 
časově vychází podle přání. Pojď-
te s námi stoupat vzhůru a buďte 
u  toho,  až  dobudeme  své  první 
nejvyšší  umístění.  Toho  bychom 
chtěli dosáhnout jako tým Velká 
Bukovina  a  ne  Velká  Bukovina 
a  spol.  Představa,  že nejste  úpl-
ně  ten pravý  sportovní  typ není 
na místě. Ruku na  srdce, všichni 
z Bukoviny nás znáte a dokážete 
si vybavit členy našeho týmu. Bez 
ohledu  na  rok  narození,  nebo 
obvod v pase, jsme se za rok do-
stali ze sedmých míst až na místa, 
kdy už s námi musí ostatní počí-
tat jako se soupeři. A o tom to je.
Neděle  5.  července  byl  den  ve 
znamení dětského dne ve Starém 

vale  dařilo.  V  první  jmenované 
soutěži  jsme  získali  čtvrté místo 
a  ve  druhé  dokonce  třetí.  Je  to 
naše historicky první umístění na 
stupni vítězů. Dosud jsme domů 
přiváželi  poháry  víceméně  za 
účast,  které  se  letos  v  Křešicích 
ani neudělovaly. Proto jsme šťast-
ní, že se z této soutěže nevracíme 
s prázdnou. Úspěch stíhá úspěch, 
aneb  naše  výkonnostní  křivka 
stoupá. Po 4. a  3. místě  v Křeši-
cích,  jsme obsadili  19. 9. na sou-
těži  v Dolních Habarticích místo 
druhé.  Škoda,  že  to  pravděpo-
dobně byla letos již poslední ha-
sičská  soutěž  v  našem  okrsku. 
Třeba bychom se dočkali  i místa 
prvního. V každém případě útok 
vyšel výborně a my jsme nadmíru 
spokojeni s vývojem formy. S ča-
sem 62,75 sec jsme zůstali pouhé  
2,91 sec za vítězem. 
Stává  se  nepříjemnou  tradicí, 
že  na  soutěž  nejede  kompletní 
družstvo,  takže  nás  musí  dopl-
ňovat  soutěžící  z  jiného  týmu. 
V  předchozích  soutěžích  to  byli 
vždy naši nejbližší sousedi z Dol-
ních  Habartic  a  v  posledních 
závodech  s  námi  startoval  Jirka 
Valenta ze Šachova. Tato skuteč-

Šachově,  kterého  se  na  pozvání 
místních  hasičů  zúčastnili  také 
tři členové JSDH Velká Bukovina  
s technikou. Pomohli jsme zajistit 
několik soutěží pro děti a na zá-
věr  společně  se  šachovskou  jed-
notkou předvedli zásah na hořící 
domeček z palet. Krásný sluneč-
ný  den  se  vyvedl  a  domeček  se 
podařilo uhasit v rekordním čase, 
bez  ztráty  životů  i  materiálních 
škod.
V srpnu, přesněji 8. 8. a po chvil-
kách i v následujících dnech, čle-
nové jednotky na žádost paní ře-
ditelky MŠ  smontovali a umístili 
na plochu k tomu vybudovanou 
plechový  domek  na  zahradní 
nářadí.  V  tomto  případě  spíše 
na  uskladnění  hraček.  Opékání 
buřtů a výborné domácí punčové 
řezy ke kávě nám byly odměnou. 
V  sobotu  19.  9.  2020  proběhlo 
ve verneřickém kulturním domě 
Shromáždění  delegátů  sborů 
okresu Děčín, odložené kvůli ko-
ronavirovým omezením z jarního 
termínu.  Tohoto  shromáždění 
se  zúčastnili  i  dva  zástupci  SDH 
Velká  Bukovina  zvolení  na  Val-
né hromadě SDH. Dle Stanov SH 
ČMS  je  Shromáždění  delegátů 

Hasiči Velká Bukovina
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sborů  nejvyšším  rozhodovacím 
orgánem  OSH  (obdoba  Valné 
hromady  u  SDH).  Obvykle  se 
koná  jako  řádné  jednou  za  pět 
roků, vždy před řádným sjezdem 
SH ČMS. Ve Verneřicích bylo de-
legáty  SDH  zvoleno  nové  vede-
ní OSH Děčín na dalších pět  let. 
Výkonný  výbor  byl  ustanoven 
devítičlenný  se  třemi  náměstky 
starosty. Jedním z náměstků sta-
rosty OSH  je  i  člen  našeho  SDH 
Roman Vojta. 
Obnovujeme  nábor  mladých 
hasičů,  původně  plánovaný  na 
březen.  Novou  šanci  kroužku 
mladých  hasičů  dáme  v  pátek  
16. 10. 2020 v 17 hodin v zasedač-
ce  Obecního  úřadu.  Přihlásit  se 
mohou děti od pěti do osmnácti 
let. Z administrativních důvodů je 

jsme  postupně  strom  ořezali 
a odklidili. Za hodinku jsme byli 
zpět  ve  zbrojnici  a  připravovali 
techniku na případný další zásah. 
V  jednom  únorovém  příspěvku 
na  facebookové  stránce  SDH 
jsem se zmínil o výjezdu jednotky 
po čtyřech měsících a také o tom, 
že někdo může pohrdavě prohlá-
sit, že vyjíždí co čtyři dny. Možná 
jsem  to  tímto  přivolal,  ale  náš 
další  zásah  se  konal  ve  čtvrtek  
18.  6.  Tedy  přesně  za  čtyři  dny. 
Únik nebezpečných  látek na vo-
zovku. Ze  směru od Nového Ol-
dřichova  se  táhla  ropná  skvrna 
přes Karlovku a Velkou Bukovinu 
na  Žandov.  Nějakému  šikulovi 
zřejmě  tekla  nafta.  Skvrnu  jsme 
zasypali  sorbentem  a  zametli 
z Oldřichovské křižovatky přes les 

třeba přítomnost zákonného zá-
stupce i u dětí starších. Vzhledem 
k  času  uplynulému od  uzávěrky 
k  distribuci  Regionálního  zpra-
vodaje, není zaručena aktuálnost 
informace o  tomto náboru.  Sle-
dujte vývěsní plochy a interneto-
vé zpravodajství v obci a doufejte 
společně s námi, že nám jej koro-
navirus již podruhé nezhatí.
K  likvidaci  mimořádné  události 
v  uplynulém  období  vyjížděla 
jednotka  SDH  celkem  čtyřikrát. 
Poprvé  14.  6.  k  likvidaci  stromu 
spadlého na garáž a altán v Malé 
Bukovině. Zásah byl zahájen ješ-
tě před příjezdem  jednotky HZS 
ze  stanice Česká Kamenice,  jejíž 
členové  se  do  likvidace  události 
nakonec  ani  nezapojili.  Ze  stře-
chy  garáže  a  následně  ze  země 

do Karlovky. Padly na to naše veš-
keré zásoby sorbentu. Další úsek 
si vzali na starost hasiči ze stani-
ce HZS v České Kamenici a dále 
pak  již  v  Libereckém kraji  hasiči 
Žandov. Třetí výjezd k mimořád-
né události vyhlásil KOPIS buko-
vinským hasičům 15. 7. v nočních 
hodinách.  Přesně  ve  23:12  hod. 
Jednalo se o strom spadlý na vo-
zovku na hranici obce Velká Bu-
kovina, směr Volfartice.
K  poslednímu  zásahu  vyjížděli 
naši hasiči 17. 9. na výzvu staros-
ty  obce  k  úhynu  ryb  v  rybníce 
u mlýna v Malé Bukovině. Uhy-
nulé ryby byly  sesbírány do při-
vezené nádoby a pomocí čerpa-
dla zajištěno provzdušnění vody 
v rybníce.

Roman Vojta

Chov  koní  ve  Valteřicích  zalo-
žil  můj  otec  Ladislav  Krupička, 
který  se  do  Valteřic  přistěhoval 
z  Kosořic  –  malé  obce  v  okrese 
Mladá  Boleslav.  Jeho  maminka 
pracovala v JZD Dobrovice a tatí-
nek v Kosořicích choval koně. Bo-
hužel  jeho  tatínka  kopl  kůň  tak 
nešťastně,  že zemřel,  takže  jeho 
chov  převzal  jeho  syn  pan  Ladi-
slav Krupička. Ten po přestěhová-
ní do Valteřic v roce 1960 založil 
v rámci Státního statku Stružnice 
chov  koní.  Začínal  s  jedním  pá-
rem  tažných  koní,  později  měl 
dva páry. Můj otec se svými taž-
nými koňmi rozvážel za každého 
počasí seno a slámu do kravínů ve 
Valteřicích,  Heřmanicích  a  Velké 
Javorské. Otec jezdil s koňmi také 

Když  pan  Macek  nemohl,  vedl 
jezdecký  klub  pan  Ladislav  Kru-
pička. Klub navštěvovalo mnoho 
dětí  i  dospělých nejen  z Valteřic 
ale i z okolí. Oba pánové koně ne-
jen milovali, ale také jim rozumě-
li,  takže  jezdečtí  koně  z Valteřic 
byli  vyhlášení. Hodně  JZD  spolu-
pracovalo se zákupským chovem 
a zdejší chovatelé si ve Valteřicích 
nakoupili  mnoho  kvalitních  hří-
bat.  Jezdecký  klub  se  zúčastnil 
mnoha různých akcí, ať už to byly 
oslavy  1. Máje  v  Žandově,  osmi-
sté výročí založení Kravař v  roce 

vypomáhat místním lidem,  jezdil 
orat,  tahat  dřevo  atd.  Později 
do chovu přibylo třicet chovných 
klisen, to byly jezdecké koně. Při-
pouštět se jezdilo do Zakšína a do 
Zákup.  Každý  rok  se  rodilo  ně-
kolik hříbat,  které  šly do dalších 
jezdeckých  klubů,  nebo na  chov 
do dalších stájí. V době kdy měli 
klisny hříbata, bylo ve stáji až 45 
koní.  Do stájí pravidelně dojížděl 
kovář, veterinář a plno lidí, kteří 
koně milovali  a  jezdili  si  pro  ra-
dost  z  koňské  krásy. Uvnitř  byla 
stáj hezká, útulná a koně měli své 
boxy a na  tehdejší  dobu  luxusní 
ustájení. Na chovu s otcem začal 
spolupracovat pan Macek z Děčí-
na, který zde založil jezdecký klub 
s názvem „Spolek pana Macka”. 

1978,  kácení  máje  ve  Stružnici, 
oslav  Svatého Huberta  a mnoha 
dalších  akcí.  Valteřičtí  koně  byli 
chloubou Valteřic. Můj otec Ladi-
slav Krupička v roce 1988 zemřel 
a tím skončil i chov koní. Nenašel 
se nikdo, kdo by chov jezdeckých 
koní převzal a pokračoval v jeho 
práci.  Státní  statek  koně  prodal 
a stáje časem zchátraly.

Vytvořeno ze vzpomínek 
a fotografií Marcely Krupičkové

 
www.hermanice-valterice.cz

Chov koní Valteřice
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Poděkování

těti a pomáhaly dostat draka do 
svého  hnízda,  pomohly  vyhrát 
souboj  Harryho  Pottera  nad 
Voldemortem  nalezením  jeho 
patrona. Za každý splněný úkol 
dostaly sladkou odměnu. Chtěla 
bych také poděkovat všem, kdo 
se  na  akci  podíleli.  A  doufám, 
že se všem, kdo jí navštívil akce 
líbila. Další plánované akce jsou 
drakiáda a doufejme, snad i an-
dělé v knihovně.

Pavlína Fuitová,
knihovnice v Žandově

kový  lesa  byl  svým  způsobem 
výjimečný.  Jednalo  se  o  histo-
ricky nejvíce navštívený ročník. 

Přivítali  jsme  celkem  92  dětí! 
A pokud by po hodině akci ne-
přerušil déšť, byla by účast ještě 
větší.  Onen  déšť  nás  opravdu 
mrzel,  na  druhou  stranu  na-

v pravé části západního křídla, 
tj.  vedle  výstavních  místností. 
To  umožní  jejich  zprovoznění 
ve  velmi  krátké  době. Dále  se 
pokračuje  na  hydroizolaci  ob-
jektu v levé části hlavní budovy 
(levé dveře v průchodu).

 Došlo k odkrytí podlah, sejmu-
tí  starých  proolejovaných  vrs-
tev hlíny a k odkopání obvodo-

za  krásným  odpolednem. Moc 
rádi  bychom poděkovali  všem, 
kteří se této akce účastnili – po-
hádkovým  bytostem  i  dětem. 
A věřte, že už nyní se těšíme na 
pokračování v příštím roce!

Za OU HP Jiří Blekta

ny, rádi bychom v příštím roce 
dokončili v těchto místnostech 
opravy omítek a finální  vrstvu 
podlahy tak, aby je bylo možné 
v budoucnu využít ke společen-
ských účelům.

Za OU HP Jiří Blekta

Sice  na  druhý  pokus,  ale  přece 
jen  konečně  proběhlo  setkání 
ve  světě  Harryho  Pottera  a  to 
v rámci slavností piva dne 12. 9. 
2020  na  školní  zahradě.  Čímž 
bych chtěla moc poděkovat ve-
dení  školy  za  spolupráci  a  půj-
čení  zahrady.  Na  děti  čekalo 
několik zastavení a úkolů. Jako 
setkání s kouzelným kloboukem 
a Brumbálem, nápoj  v Chroptí-
cí  chýši,  kde  také  zachraňovaly 
pavouky.  Skládaly  puzzle,  po-
znávaly byliny a vařily si vlastní 
lektvar v kotlíku. Létaly na koš-

Tak jako každý rok, vyjma chvil-
kové pauzy, pořádala Obec 
Horní Police ve spolupráci se 
spoustou nadšenců a dobrodin-
ců oblíbený pohádkový les. 

Tato akce má již své pevné mís-
to  v  kalendáři,  a  tím  je  první 
zářijová sobota. Letošní pohád-

I v letošním roce jste si mohli 
všimnout ruchu na hornopolic-
kém zámku. Způsobila to dota-
ce, kterou se nám pro rok 2020 
podařilo získat z Programu zá-
chrany Ministerstva kultury ČR 
ve výši 800 tis. Kč. 

A čeho se  týkají práce v  letoš-
ním  roce? Předně by měly být 
dokončeny  prostory  záchodů 

bídnul  nevšední  zážitek  –  ne-
chtěně jsme si zahráli hru „Jak 
dostat skoro sto lidí pod jednu 
střechu lesního srubu“. Kdo jste 
tu hru nehrál na živo, jistě si do-
kážete aspoň trochu představit, 
jak báječná atmosféra na místě 
panovala.  A  opečení  buřtíků 
bylo  již  jen  pomyslnou  tečkou 

vého zdiva. Do výkopů budou 
následně  uloženy  odvětrávací 
kanálky, které k základům při-
vedou vzduch a budou způso-
bovat postupné vysoušení zdi-
va (tento způsob již funguje ve 
výstavních místnostech). 

Před  pár  dny  jsme  zažádali 
o  dotaci  na  rok  2021.  Pokud 
nám budou prostředky přizná-

Setkání ve světě Harryho Pottera

Pohádkový les v Horní Polici

Pokračující opravy na zámku v Horní Polici

Dobrý  den,  obracím  se  na  Vás 
s  žádostí  o  vydání  článku,  kte-
rým  bychom  chtěli  vzdát  úctu 
obyvatelce  obce  Horní  Police 
a  dlouholeté  pečovatelce  míst-
ní  pečovatelské  služby.  Obrátili 
se  na  mne  obyvatelé  Domova 
s  pečovatelskou  službou  v  Hor-
ní Polici s žádostí o poděkování 
jejich pečovatelce, paní Marcele 
Pečené,  a  to  za  obětavou  péči 
a ochotu,  se kterou vykonávala 
svou  práci  od  počátku  Korona-

virové  krize.  Od  začátku  pan-
demie byla v DPS přijata přísná 
hygienická a bezpečnostní opat-
ření.  Díky  tomu  byla  a  stále  je 
veškerá péče o přítomné obyva-
tele právě na paní pečovatelce. 
Vzhledem k tomu, že obyvatelé 
domu  patří  k  nejohroženějším 
skupinám,  byl  zakázán  vstup 
třetím osobám do budovy. Oby-
vatelé  se  tak  nesměli  stýkat  se 
svými příbuznými a využívat  je-
jich  pomoc.  Vše  potřebné  zaři-

zovala a doposud stále zařizuje 
paní  Marcela  Pečená.  Budova 
byla a je pravidelně desinfiková-
na  a  obyvatelé  se  cítí  naprosto 
v  bezpečí.  Obyvatelé  Domova 
s pečovatelskou službou by tou-
to cestou chtěli za její práci moc 
poděkovat.  Jsem  moc  ráda,  že 
Vás žádám právě o tento článek 
a připojuji se k poděkování.

Mgr. Klára Říhová,
sociální pracovnice,

Pečovatelská služba Horní Police
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Žandovští hasiči museli v tomto 
složitém „koronavirovém“obdo-
bí mnoho aktivit i akcí omezit, 
nebo je zcela zrušit. Přerušila 
se i činnost dětského kroužku, 
avšak od nového školního roku 
jsme kroužek opět obnovili 
a probíhá v něm příprava na 
nový ročník Hry Plamen. První 
část této soutěže bude dokonce 
probíhat na místním koupališti 
v Žandově.

Během  tohoto  náročného  ob-
dobí  jsme  se zapojili do pomoci 
našim občanům například s poří-
zením a odvozem drobných ná-
kupů,  vyzvedáváním  léků  a  do-
vozu dezinfekce do domácností.
Po  skončení  koronavirové  krize 
jsme  se  opět  začali  scházet  na 
pravidelných měsíčních schůzích, 
kde pokračoval výcvik našich ha-
sičů.  Například  zmíníme  výcvik 
v zakouřené budově, kterého se 
zúčastnilo i několik dalších jedno-
tek z českolipského okresu. Další 
z  našich  pravidelných  činností 
byla pomoc s přípravou místního 
a  hornopolického  koupaliště  na 
letní koupací sezónu. Během let-
ních prázdnin jsme začali se zve-
lebováním  našeho  zázemí,  a  to 

zbrojnice bude přístavba monto-
vané garáže. Město Žandov také 
podpořilo naší akceschopnost za-
koupením  nového  výjezdového 
vozidla Dacia Duster, který bude 
sloužit  především  k  výjezdům 
s automatickým externím defibri-
látorem. Byla nám také pořízena 
nová kapesní digitální radiostani-

rekonstrukcí  kuchyně,  kterou 
jsme vymalovali a pořídili novou 
kuchyňskou linku. Město Žandov 
nám  zakoupilo  pračku  se  sušič-
kou, aby byly dodrženy stanove-
né požadavky na osobní hygienu 
hasičů,  jako  je praní zásahových 
oděvů  znečištěných  toxickými 
látkami.  Další  fází  úprav  naší 

ce, která bude sloužit ke zlepšení 
komunikace mezi naší jednotkou 
a operačním střediskem v Liberci. 

Děkujeme městu Žandov za pod-
poru a  spolupráci  s  naší  jednot-
kou.

Za kolektiv JSDH a SDH, 
Brigita Kubátová

 Činnost JSDH A SDH Žandov

z Horní Police, kterým za to patří 
velký dík. V letošním roce se sešlo 
téměř 90  strojů a úžasná atmo-
sféra  doprovázela  celý  sobotní 
den.  Tradiční  spanilá  jízda  letos 

s 90 dvoutaktními motory vskut-
ku pravý zážitek. Moc díky všem 
organizátorům a přejeme hodně 
sil do dalšího ročníku!

Za OU HP Jiří Blekta

O  posledním  srpnovém  víkendu 
se  konal  další  ročník  velmi  oblí-
bené  akce  –  sraz  dvoutaktních 
vozidel všeho druhu. Tuto akci již 
tradičně pořádá parta nadšenců 

vedla  až  do  Staré  Olešky.  Jeli 
jsme  úžasnou  krajinou  Českého 
středohoří a věřte, že takový vý-
jezd kopce na Starou Olešku či za 
Janskou je pro účastníky skupiny 

O druhé zářijové sobotě pan Radek Doleček spolu se spoustou kamarádů a známých uspořádal 
další  ročník  tradičních oslav  založení hornopolické  továrny na  jízdní  kola  zn. Achilles.  Tyto 
oslavy se každoročně konají na dvoře pana Dolečka, kde je zároveň zpřístupněné minimuzeum 
v domě a v tuto chvíli i řekněme „maximuzeum“ na půdě stodoly. Skvělou atmosféru během 
dne doprovázela spousta krásných vystoupení, která byla završena večerním koncertem nám 
dobře známé a domovské skupiny Mixer. Ve stejný den probíhaly i krásné slavnosti piva v Žan-
dově. A protože se i přes veškeré úsilí nepodařilo tyto akce termínově oddělit, byl zaveden za 
skvělé a obětavé pomoci žandovských hasičů stálý spoj mezi Horní Policí – DPS a Žandovem 
– náměstí. Moc díky! A zároveň velké díky i panu Radku Dolečkovi, všem nápomocným kama-
rádům a známým, vystupujícím i organizátorům atrakcí pro děti. Držíme palce a přejeme si, 
aby tato akce a jí podobné měli další a další pokračování v následujících letech.

Za OU HP Jiří Blekta

Hornopolický Dvoutakt

Oslavy založení značky 
Achilles A. Schneider



3/2020-8- Ze života města a obcí

Společenská 
kronika

Ve třetím čtvrtletí slaví své vý-
znamné životní jubileum tito 
spoluobčané. Do dalších let jim 
přejeme hodně zdraví, sil, štěs-
tí, pohody a radosti ze života.

60 LET
Blecha Karel, Kyselová Lenka, 
Krčmář Vlastimil, Janoušková 
Jana,  Kroupová  Jarolímková 
Věra

65 LET
Růžička Jarmil, Dědičová Eva, 
Švejdová  Jiřina,  Košťáková 
Jana, Sláma Josef, Piskáčková 
Blažena,  Křemenová  Ludmi-
la,  Lehovec  Jiří,  Kováč Miro-
slav

70 LET
Švejdová  Blanka,  Jiroudková 
Květa,  Humhalová  Vladimí-
ra, Pasecká Miluše, Petříková 
Věra, Kybová Oldřiška, Kuba-
šová Blanka, Kavková Marie, 
Vácha  Václav,  Dziaková  Jar-
mila,  Ryšavý  Jindřich,  Štěpá-
nová Drahomíra, Valenta Ja-
roslav, Křemen Miroslav,

75 LET
Novák  Ondrej,  Ferencová 
Alexandra,  Nápravník  Karel, 
Procházková  Helena,  Melich 
Josef,  Kalina  Václav,  Švejdo-
vá  Eva,  Kotešovská  Alžběta, 
Kapustová Jaroslava

80 LET
Zelenka Jaroslav, Lukášek Ol-
dřich, Švandová Brigita

85 LET
Kotašová  Alžběta,  Beran  Ja-
roslav,  Borčová  Marie,  Ko-
cmanová  Alena,  Bulínová 
Zdeňka, Lukášek František

95 LET
Samková Marie

Aktuality z plánované opravy 
obecního sálu Beseda v Horní Polici.

Dlouho  jsem  přemýšlel,  jak  tento 
článek nazvat, ale  titul „Vydařená 
sezóna“  je  asi  nejvýstižnější.  Ano, 
řeč  bude  o  hornopolickém  kou-
pališti. To v letošním roce zažívalo 
vskutku rekordní návštěvnost. Jistě 
k tomu přispěla i série teplých dnů. 
Ty však bývaly i dříve. Co je ale nut-
né dávat na koupališti do souvislos-
ti  s  dobrou  návštěvností,  je  beze-

Vážení  přátelé,  nejen  při  po-
hledu do stolního kalendáře na 
rok 2020 zjistíte,  že  jsme v naší 
obci  plánovali  množství  kul-
turních  akcí.  Některé,  zejm.  ty 
letní  venkovní,  včetně  poutě, 
se  podařilo  uskutečnit.  Existu-
je  však  spousta  z nich,  které  se 
uskutečnit  díky  virové  epidemii 
nepodařilo. Mezi ně patří např. 
oblíbený  výlet  historickým  vla-

V  sobotu  5.  9.  jsme  na  OÚ 
v  Horní  Polici  přivítali  nejmlad-
ší  hornopolické  občánky.  Děti 
z Mateřské školy a školní druži-
ny  svým  krásným  vystoupením 
zpestřily  program. Rodiče  se  za 

Normálně bychom asi  jen  informo-
vali  o  tom,  že  tradiční  rozsvícení 
vánočního stromu proběhne v před-
večer první adventní neděle, tj. v so-
botu  28.  11.  Díky  epidemiologické 
situaci  však  netušíme,  zda  se  roz-

Jak  jsme  vás  již  v minulém  čísle 
tohoto  zpravodaje  informovali, 
získali  jsme  příslib  téměř  3  mil. 
Kč na opravu kulturního sálu Be-
seda.  Peníze mohou  být  určeny 
výhradně pro potřeby sálu, proto 
není možné opravit např. fasádu 

sporu kvalita vody. Jsme moc rádi, 
že  po  dvou  letech  snahy můžeme 
konečně říci, že už víme, nebo as-
poň hodně tušíme, jak udržet vodu 
čistou.  A  věřte,  není  to  legrace. 
V  koupališti  je  téměř  4  tis.  metrů 
krychlových  vody,  která  vyžaduje 
každodenní kontrolu a téměř kaž-
dodenní  zásah  obsluhy.  Nikdy  by-
chom nevěřili, jak dokáže být voda 

kem, zájezd do divadla, setkání 
seniorů a možná, že se restriktiv-
ní  opatření  nevyhnou  ani  tolik 
oblíbené  akci,  jako  je  rozsvíce-
ní  vánočního  stromu.  Pokud  to 
bude jen trochu možné a v sou-
ladu s nařízením vlády, budeme 
se  snažit akce  realizovat. Avšak 
dodržování  vládních  nařízení 
i bezpečnost občanů v tuto chvíli 
musí být na prvním místě. Z to-

přítomnosti  svědků  a  fotogra-
fa podepsali  do  knihy  a dostali 
malou  pozornost  od OÚ  a  dětí 
z MŠ. Rodičům ještě jednou pře-
jeme hodně zdraví, pohody a ra-
dosti  z  jejich  ratolestí.  Dětem 

svícení  podaří  zorganizovat  v  tra-
diční podobě. I přes to bychom rádi 
zpříjemnili  předvánoční  i  vánoční 
atmosféru  v  obci,  a  proto  bychom 
chtěli  alespoň o něco málo  rozšířit 
vánoční  výzdobu  obce.  Není  cílem 

budovy.  Je  však možné  vyměnit 
okna,  zrekonstruovat  a  zateplit 
strop, elektroinstalaci včetně no-
vého osvětlení, parketovou pod-
lahu, sál nově vybavit nábytkem, 
apod. V  tuto  chvíli probíhají  vý-
běrová řízení na dodavatele nej-

„živá“. A také velmi citlivá např. na 
přicházející bouřku. Ta voda, která 
byla  ještě v poledne čistá,  je večer 
už zelená. To pak člověk nestačí zí-
rat. Moc děkujeme všem, kteří nám 
s  údržbou  koupaliště  pomáhali! 
Jedná  se o  skrytou práci,  často ne 
zcela doceněnou, ale věřte, že bez 
vás by koupaliště plné nebylo. 

Za OU HP Jiří Blekta

hoto  důvodu,  prosíme,  sleduj-
te  náš  sms  infosystém  (stále  je 
možné  se  zaregistrovat  na  dvě 
kliknutí  přes  webové  stránky 
obce),  Facebookový  profil  obce 
či  obecní  vývěsky,  kde  budeme 
včas oznamovat, zda-li se podaří 
tu  kterou  akci  uskutečnit,  pří-
padně  s  jakým omezením. Moc 
děkujeme za trpělivost.

Za OU HP Jiří Blekta

šťastný  a  naplněný  život.  Závě-
rem  bychom  chtěli  poděkovat 
všem, kteří se podíleli na přípra-
vě celé akce. 

OÚ Horní Police.  

přiblížit se v počtu žároviček velkým 
městům  se  zcela  jinými  rozpočty. 
Naším cílem je investovat po malých 
částkách  rok  po  roce  a  postupně 
každoročně rozšiřovat a vylepšovat 
výzdobu.  Za OU HP Jiří Blekta

větších položek – stavebních pra-
cí  a  elektroinstalace.  Pokud  vše 
dobře  půjde,  započnou  opravy 
a  začátku příštího  roku. Hotovo 
by mělo být do konce října. Snad 
se vše podaří a výsledek bude stát 
za to! Za OU HP Jiří Blekta

Vydařená sezóna

Kulturní akce v Horní Polici

Vítání občánků

Rozsvícení vánočního 
stromu v Horní Polici
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Aktuálně ze žandovské radnice
2. OPRAVA HŘBITOVNÍ ZDI 
A VSTUPNÍHO OBJEKTU VE VAL-
TEŘICÍCH U ŽANDOVA – součas-
ný stav hřbitovní zdi  je ve velmi 
špatném  stavu.  Zeď  na  mnoha 
místech  zcela  chybí  nebo  je  po-
valena. Zbylé stojící části  jsou ze 
zdiva z bílých cementových cihel 
velmi  zvětralých  (zdegradova-
ných) v místech v kombinaci z ci-
hel  keramických  pálených.  Jsou 
nakloněny  a  staticky  narušeny. 
V některých úsecích jsou ve zdivu 
vrostlé  náletové  dřeviny.  Stáva-
jící  vstupní objekt  je  také  static-
ky narušen a má dožilou střešní 
krytinu z asfaltového šindele. Na 
základě  těchto  skutečností  in-
vestor Město  Žandov  přistupuje 
ke  komplexní  opravě/obnově 

1. MODERNIZACE A ROZŠÍŘENÍ 
MŠ V ŽANDOVĚ (IV. ETAPA – TĚ-
LOCVIČNA) – Městu  Žandov  se 
podařilo získat dotaci ve výši 20 
mil.  korun  na  realizaci  posled-
ní fáze modernizace MŠ. Jedná 
se  o  výstavbu  nové  tělocvičny. 
Stavba vyplní prostor mezi ulič-
kou  ke  kostelu  a  kratším  trak-
tem  MŠ.  Tělocvična  bude  vy-
bavena  i  potřebným  zázemím 
(šatnami,  sociálním  zařízením 
a  palubovkou  s  rozměry  24,3 
x 13,3 m). Součástí  je  i malá tri-
buna pro  60  diváků.  Sportoviš-
tě bude sloužit jak k výuce dětí 
z MŠ a ZŠ, tak všem sportovcům 
z Města Žandov. Půjde-li vše po-
dle  plánu,  bude  stavba  hotova 
koncem příštího roku. 

Na  uvedenou  akci  byla  získána 
dotace  z  Libereckého  kraje  ve 
výši  300  000  Kč.  Stavební  práce 
byly zahájeny v měsíci červenci. 

3. OPRAVA ULICE ŠKOLNÍ  – 
v  měsíci  říjnu  je  naplánována 
kompletní  oprava  asfaltové 
komunikace v ulici  Školní  v ka-
tastru  Žandova  (od  křižovatky 
ke  křížku).  Předmětem  prací  je 
výsprava  výmolů  a  děr  a  poté 
pokládka nového asfaltu v celé 
šíři vozovky. 

4. VÝMĚNA OKEN č.p. 132 A č.p. 3 
–  je  vyhlášena  veřejná  zakázka 
na  výměnu  oken  ve  zmiňova-
ných objektech.

Zbyněk Polák a Michal Beň

dožilého  zdiva  hřbitovních  zdí 
v  celé  její  délce  včetně  opravy 
vstupního objektu. To znamená. 
Stávající  narušené  zdivo  bude 
odbouráno.  Dojde  k  odstranění 
všech  náletových  dřevin.  Poté 
bude  provedeno  vyzdění  zdiva 
nového  s  vložením  izolace proti 
zemní vlhkosti a zakončením zdi-
va  pálenými  střešními  taškami. 
Současně se zdí je řešena i opra-
va  vstupního  objektu.  Opravou 
hřbitovní zdi a vstupního objektu 
dojde kromě předcházení zřícení 
některých  stávajících  již  vyklo-
něných  částí  zdiva  a  pilířů  k  vý-
raznému  zlepšení  estetického 
působení areálu hřbitova, a také 
zejména  ke  zvýšení  důstojnosti 
místa  k  pohřbívání  a  rozjímání. 
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Pohádkový den ve 
školce Velká Bukovina

Za skřítky do lesa

Malou oslavu pro děti na rozloučenou s létem uspořádala naše MŠ 
formou pohádkového dne na školní zahradě.  Děti přivítaly pohád-
kové postavy – Marge Simpsonová, Fiona a Shrek, Sněhurka a čaro-
dějnice  i  s  ukřičeným miminkem. V  různých  koutech  zahrady byly 
umístěny stanoviště s přichystanými úkoly, které děti plnily za pomo-
ci pohádkových postav. Marge děti pomáhaly najít ztracené korálky, 
u Shreka bouraly pyramidu, čarodějnice děti potrápila strašidelnou 
sklenicí plnou pavouků a brouků a s Fionou skládaly barevné kuličky 
do kelímků. Všemi soutěžemi děti prováděla Sněhurka. Děti si vysou-
těžily spoustu dobrot a jako překvapení na konec přišla balónková 
Evička, která všem dětem vytvořila balónek na přání. Tímto i děkuje-
me za výpomoc při akci paní kuchařce Petře Vondráčkové ( v té době 
již na mateřské dovolené) a Terezce Cingelové. 

Lucie Bubenková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Jedno zářijové úterní ráno vyrazila naše MŠ do lesa. Od rána nás vítalo 
sluníčko a bylo opravdu krásné počasí. S dětmi jsme nešly hledat hou-
by ani pozorovat zvířátka. Vypravily jsme se za pokladem a ne ledaja-
kým – pokladem skřítků. A opravdu hned na začátku lesa na nás skřít-
kové vykoukli a odhalili nám nádherný poklad – diamanty. Hezky jsme 
poděkovaly a na zimu postavily skřítkům přírodní domečky zateplené 
mechem. A tak jsme zažily neobyčejnou procházku lesem.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

Rytířský rok ve školce
Rozloučení 

po kovbojsku

Nový školní rok nám začal a my všichni už jsme se těšili. Mateřskou školu 
letos navštěvuje velký počet dětí a naše třídy jsou plné usměvavých a ve-
selých dětí. Třídu předškoláků bude celým rokem provázet rytíř Ondřej 
Žandovský z hradu Sovičkov. Dětem každý týden nechává vzkazy s úko-
ly, které vždy celý týden plní. Naučíme se krásnou písničku, zacvičíme si, 
namalujeme obrázky nebo vyrobíme něco zajímavého. Rytíř Ondřej, ale 
také nezapomíná na naši přípravu do školy, věnujeme se předčtenářské 
gramotnosti, předmatematickým dovednostem, upevňování sociálních 
dovedností, rozvoji řeči  a samostatnosti. Děti provází celým školním ro-
kem pohádka, která jak už název napovídá, se vztahuje k jejich rodné-
mu městu. A co víc si v dnešní době přát, než moci utéct do říše pohádek 
a fantazie. Těšíme se na spousty zážitků a dobrodružství a věříme, že 
tento školní rok prožijeme tak jak si přejeme, ve školce. 

Markéta Neumanová, zástupkyně ředitele pro MŠ

Základní škola vyhlásila pátrání po dětech z naší školky, které se od 
září stanou prvňáčky. I když se nám těžce loučí, museli jsme se i letošní 
rok s některými z dětí rozloučit. Aby si děti i rodiče užili poslední dny 
ve školce, připravili jsme vystoupení v kovbojském stylu, kdy děti zpí-
valy a tančily. Po vystoupení zůstaly před zraky rodičů již jen děti, které 
byly pasovány na školáky. Před pasováním řekly slib školáka. Dětem se 
přálo hlavně hodně úspěchů, bezvadné kamarády ve škole a chápající 
paní učitelku. K přání  se přidal  i pan  starosta a místostarosta. Tuto 
slavnostní chvilku zakončila kovbojská diskotéka s Pájou Papagájou. 
Všem přejeme krásně prožitá léta ve školní lavici a mnoho úspěchu!

Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ a vychovatelka ŠD
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Policie v Mateřské škole Stružnice 
Neděste  se  občané,  že  došlo 
v  mateřské  škole  k  nějakému 
zločinu,  či  přepadení.  To  nás 
pouze  navštívili  policisté  ze 
služebny  v  Žandově,  abychom 
se seznámili s  jejich prací a zá-
ležitostmi,  které  bezpochyby 
k  policejnímu  povolání  patří. 
Děti  byly  nadšené!  Pozorně 
naslouchaly  zajímavému  po-
vídání  a  při  tom  si  prohlížely 
pouta, zbraně, obušky, vysílač-
ky, neprůstřelné vesty a přilby. 
Ty, jsme si pochopitelně museli 
vyzkoušet!  Dozvěděli  jsme  se, 
k  čemu  se  používá  defibrilá-
tor  a  jak  se  zjišťují  nežádoucí 
látky  v  těle.  Nesměla  chybět 
ani  prohlídka  služebního  auta 
a  pouštění  výstražných  zvuko-
vých  i  světelných  sirén.  A  už 
vůbec jsme neodolali možnosti 
vyzkoušet  si  policejní  amplión, 
díky  němuž  se  „slabé“  dětské 

Cesta za 
pokladem s poutí

Poděkování rodičům 
dětí z MŠ Horní Police

Děti ze školky z Horní Police se vydaly na cestu za pokladem. Před-
cházela tomu mapa, kterou děti našly ve své třídě a zjistily, že se 
někde  skrývá poklad. Mapa děti  vedla  skrz  obec  ke  kostelu,  kde 
na ně  čekala  smutná princezna.  Smutnou princeznu děti  přiměly  
k smíchu a tak jim řekla, kudy se mají vydat na další cestu k pokla-
du. Také jim dala další mapu, která je vedla k cíli. Dalším záchytným 
bodem bylo koupaliště, tam však poklad zakopaný nebyl, tak si děti 
aspoň pohrály na hřišti. Mapa je vedla dále na náves. Tam je čekalo 
velké překvapení, do obce přijela pouť, kde nám pan starosta do-
mluvil, že se mohou děti povozit. Nejdřív se svezly na mašince, pak 
se zatočily na řetízkovém kolotoči a nakonec si osedlaly zvířátka, či 
motocykly na kolotoči. Ale poklad stále nenašly…Poslední  indicie 
děti zavedla zpět na školní zahradu, kde už konečně poklad našly. 
Krásná dřevěná truhla v sobě ukrývala medaile, diplomy, něco ma-
lého na zub a překvapení v podobě drobné hračky. Děti si cestu za 
pokladem náležitě užily a to i díky pouti, za jejíž zprostředkování 
moc děkujeme. 

Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ a vychovatelka ŠD

Nejen holčičky si rády hrají ve školce v dětské kuchyňce, ale i chlap-
cům se v kuchyňce líbí. Tak proč nevyužít i místa na školní zahra-
dě a nemít  takovou  venkovní  kuchyňku? A protože máme  velmi 
hodné a ochotné  rodiče, dětskou kuchyňku nám vyrobili  z palet. 
Zejména chceme poděkovat panu Bendovi, který vyrobil kuchyňku 
a klukům ponk a panu Matulovi. Teď  se dětem bude vařit  jedna 
báseň. Spolupráce mezi rodiči a MŠ je výborná. Moc děkujeme za 
pomoc při běžných úpravách a drobných opravách na školní zahra-
dě, dále bychom rády poděkovaly za menší opravy v budově MŠ, či 
pomoci se seřizováním odrážedel a koloběžek. Dále děkujeme za 
nový písek v pískovišti a úpravu terénu na školní zahradě po pádu 
stromu panu Knaiflovi. Velice si vašeho volného času a práce pro 
MŠ vážíme. Věříme, že spolupráce mezi MŠ a rodiči bude i nadále 
vzkvétat. 

Stanislava Holovská, ředitelka MŠ

hlásky  proměnily  v  řev  tygrů, 
který  se  nesl  celou  Stružnicí. 
Následovala  krátká  rekapitula-
ce  získaných  informací  a  malé 
přezkoušení  převážně  z  pravi-
del silničního provozu. Protože 

děti  odpovídaly  vcelku  dob-
ře,  získaly  spoustu  zajímavých 
a užitečných dárků, jako reflex-
ní  proužky,  pravítka  s  důleži-
tými  telefonními  čísly,  pexeso 
a dětské policejní průkazky na 

hraní. Tímto bychom chtěli po-
děkovat panu Jarošovi za velice 
pěkně připravený program a za 
příjemně strávené dopoledne. 

Kolektiv MŠ Stružnice
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Umělečtí malíři ve 
školce Horní Police

Výukově-zájmová  
činnost žáků ŠD  
v Horní PoliciV čase koronavirových opatření  se musely  vzdát  výletů a návštěv 

i děti ze školky. Přesto jednu návštěvu děti ze školky Horní Police 
přivítaly. V rámci projektu MAP II. přijely výtvarnice z GEOPARKU 
RALSKO a přivezly s sebou mnoho výtvarných nápadů pro děti. Nej-
prve s maňáskem Jankem hledali na mapě, kde to „Ralsko“ vlastně 
je a prohlíželi si výtvarná díla jiných tvůrců z Land art festivalu Pro-
měny. Poté se také z dětí staly malíři. Stejně jako manýristický malíř 
Giuseppe Arcimboldo tvořily obrazy z ovoce a zeleniny, poznávaly 
ilustrace z dětských knih a samy je v knihách vyhledávaly. Vyzkouše-
ly si malbu na sklo s tvořením obtisků, zkoušely obrázkové frotáže. 
Celé dopoledne si všichni moc užili. To, že nějaká barva zůstala i na 
nás, myslím, nikomu nevadilo. Těšíme se, až nás zase navštíví Janek 
z GEOPARKU RALSKO. Bc. Pavlína Marešová

Kroužek, který jsme pro žáky připravili, jim umožňuje získat nové 
poznatky a příjemně prožívat volné chvíle ve školní družině. Učíme 
se pomocí kvalitních a výkonných tabletů jednoduché výukové pro-
gramy. Tyto programy podporují matematickou a čtenářskou gra-
motnost. S tablety pracují převážně žáci 1. a 2. třídy. První hodinu 
jsme měli dne 10. 9. S žáky jsme se seznámili s pravidly a obsluhou 
tabletů, prvním výukovým programem číslo a matematika pro děti. 
Poté,  co  si  žáci  vyzkoušeli  tento  výukový program, měli možnost 
pracovat dle vlastní volby. Hodina žákům velice rychle utekla. Již se 
těší na další hodiny, které nás čekají jednou týdně.

Učitelka MŠ a vychovatelka ŠD Lucie Řeřichová

Projektový den
Na naší ZŠ v Jezvém  proběhla 11. 9. 2020 pláno-
vaná  výuka v rámci projektového dne na téma 
„LES“.

Úvodní část byla zaměřena na rozvoj a prohlou-
bení poznatků o stromech a významu lesa. Na 
předem připravených ukázkách si žáci zopako-
vali a rozšířili své znalosti. Určovali stáří stromu 
podle  letokruhů,  jeho  plody  a  místo,  kde  se 
v  našem  okolí  vyskytuje.  Velmi  zajímavé  bylo 
vyprávění  o  vzájemném  smyslovém  vnímání 
člověka a stromu. Důraz byl kladen na správné 
pochopení důležitosti lesa pro náš život na celé 
planetě.

Následovala vycházka do lesa, kdy byly realizo-
vány  lesní badatelské aktivity. Hry na vnímání 
stromů našimi  smysly. S velkým nadšením žáci 
hledali pomocí lupy miniaturní, a tak prospěš-
ný hmyz. Tyto netradiční aktivity žáci přijímali 
s nadšením a naprostým respektem k přírodě.

Kolektiv zaměstnanců
ZŠ Stružnice
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Rekonstrukce zahrady 
v MŠ Stružnice

A už jsme zase spolu!

Během letních prázdnin se v naší školce pokračovalo v plánované 
rekonstrukci  školní  zahrady.  Strhnutím  kamenné  zídky  uprostřed 
zahrady  se vytvořil mírný  svah, který přirozeně propojil obě části 
stávající horní a dolní  zahrady. Do  těchto míst  zamýšlíme umístit 
klouzačku, svahový chodník s lanem, lanovou stěnu. Zároveň pro-
bíhaly úpravy terénu a přípravné práce s podložím pod zámkovou 
dlažbu, takže malý bagřík měl práce „jako na zahrádce“. Do zemi-
ny se nainstalovaly hadice na přívod vody k chystanému mlhovišti, 
které zajistí dětem příjemné osvěžení v parných dnech.   

Po zemních úpravách nastoupila parta mladých brigádníků.  Práce 
jim šla pěkně od ruky, takže chodníček a plocha pod přírodní učeb-
nu byly  rázem na  světě. Nový kabátek dostalo  i pískoviště,  které 
bude mít obložení z tvrdého dubu a clonu proti slunci. Mezi další 
instalované prvky přibyl hmatový chodníček, který navazuje na stá-
vající houpací mostek. Práce na zahradě probíhá nejen pod dozo-
rem zkušených odborníků, ale také pod dozorem našich dětí, které 
s velkým zájmem pozorují veškeré tvůrčí činnosti z oken a komen-
tují i sebenepatrnější  změny. Všichni se velmi těšíme, až budeme 
moci celou zahradu plně využívat.

Kolektiv MŠ Stružnice

gogický sbor v čele s ředitelkou 
Lenkou Koltrunkovou a starost-
ka  Monika  Habartová  zahájili 
školní rok společně. Poté, obtí-
ženi dary, které připravila škola, 
krajský úřad a EU projekt Ovoce 
do  škol,  novopečení  prvňáčci 
zamávali  rodičům,  rozpolceni 
touhou  být  velcí  a  samostatní 
a zároveň potřebou zůstat v lás-
kyplné péčí maminky. Zvládli to 
všichni důstojně. Ani starší žáci 
nezůstali  zkrátka;  kromě drob-

Opatrný pomalý rozjezd je stej-
ně dobrý jako rovnou skočit do 
vody.  Řidiči  i  plavci,  ale  i  pěší 
suší  poutníci  či  bruslaři,  když 
na  to  přijde,  můžou  společně 
absolvovat  jakoukoliv  činnost, 
pokud  chtějí.  A my  v  naší  ško-
le chceme. A začali  jsme 1. září 
přivítáním  jak  „starých“  zná-
mých“, tak benjamínků prvňáč-
ků,  kteří  byli  hned  první  den 
vtaženi do každodenního  škol-
ního dění. Děti,  rodiče a peda-

ných  dárků  získali  mlsací  pe-
něžní  poukázky  do  stružnické-
ho obchodu.  Prvňáci  sdílí  třídu 
s třetím a čtvrtým ročníkem pod 
vedením  ředitelky  Kolstrunko-
vé, třídní učitelka Libichová má 
na starosti druhý a pátý ročník. 
První den byl věnován vyprávě-
ní  o  zážitcích  z  léta.  Vším  tím 
vzpomínáním  děti  ztratily  po-
slední  pochybnosti  o  tom,  že 
prázdniny jsou fuč a čas práce je 
tady. A začaly hned – přijaly pod 

svá  křídla  nové  spolužáky. Od-
poledne v družině se už ani ne-
poznalo, kdo  je nováček a kdo 
ne.  Všechny  nás  čeká  spousta 
práce.  Dohnat  resty  z  posled-
ního  nepovedeného  druhého 
pololetí společně s pravidelným 
plánem, ale i spousta akcí a pro-
jektů. Tak si držme palce a smě-
le do toho!

Kolektiv zaměstnanců, 
ZŠ Stružnice
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Pravidla slušného chování
Minimální preventivní program 
na ZŠ v Jezvé je rozdělen podle 
důležitosti  do  jednotlivých  ča-
sových úseků. S žáky 1. – 5.  tří-
dy jsme se zaměřili na základní 
pravidla  slušného  chování  ve 
škole, ale i na veřejnosti. Mode-
lovými situacemi jsme zdůrazni-
li  nutnost  správného  pozdravu 
vůči  dospělému  a  mezi  sebou, 
chování ve třídě a na chodbách 
v  době  přestávek.  Respektu 
k pomůckám, zařízení a výzdo-
bě ve třídách a společným pro-
storám školy. Pochopit správně, 
proč je důležité správně se cho-
vat!  Prvňáčci  s  respektem  na-
slouchali  zkušenostem  starších 
spolužáků a  s nadšením  se při-

dávali do debaty. Již na začátku 
školního roku je velmi důležité, 
aby  se  přirozeně  utvářelo  ka-
marádské  prostředí  s  ochotou 
vzájemně  pomáhat.  Včasným 
usměrňováním a vysvětlováním 
můžeme  předcházet  nepříjem-
nostem. Dobře nastavená a sro-
zumitelná pravidla učí žáky  re-
spektu  a  správnému  jednání. 
Cílem MPP na ZŠ je vychovávat 
žáky  ke  zdravému  životnímu 
stylu,  k  rozvoji  jejich osobnosti 
a  osvojení  pozitivního  sociální-
ho  chování  nejen  ve  škole,  ale 
i v rodině a celé společnosti.

Kolektiv zaměstnanců 
ZŠ Stružnice

Po  letních  prázdninách  se  ko-
nečně otevřely dveře naší ZUŠky 
všem  našim  žákům.  Po  téměř 
čtyřměsíční výuce na dálku jsme 
se  těšili  na  osobní  setkávání 
a  návrat  k  normálnímu  učení. 
Během  této  „výluky“  se  nám 
podařilo  v  červnu  uskutečnit 
setkání s našimi absolventy, kte-
rým jsme na náměstí v Žandově 
slavnostně předali závěrečná vy-

nátu ČR. Blahopřejeme! Přestože 
je doba stále nejistá, pracujeme 
na tom, abychom svými vystou-
peními  potěšili  naše  publikum 
v  Žandově  a  v  okolních  obcích 
a městech. Vzhledem k  trvající-
mu omezení počtu osob na ak-
cích plánujeme během podzimu 
koncerty  menšího  rozsahu,  ale 
pevně doufáme, že  si  vše vyna-
hradíme v době adventu. Stejně, 

svědčení. Žáci výtvarného oboru 
ze třídy paní učitelky Lenky Ku-
bišové  se  zúčastnili  regionální 
soutěže  základních  uměleckých 
škol  Pestrobarevný  svět.  Anež-
ka  Bizoňová,  Anna  Povýšilová 
a Marie Stárková získaly ocenění 
a  jejich díla  jsou součástí kalen-
dáře  Pestrobarevný  svět  2020 
a  byla  vystavena  v  Doksech,  ve 
Mšeně a v  současné době v Se-

jako každý rok pro vás připravu-
jeme  ve  spolupráci  se  Základní 
a Mateřskou  školou  v  Žandově 
Vánoční zpěvy v Kostele Sv. Bar-
toloměje. Tentokrát jsme vybrali 
a  již  pilně  nacvičujeme  vánoční 
mši  hudebního  skladatele  Lea 
Delibese  pro  sbor  a  orchestr. 
Společně  s  naším  Dětským  pě-
veckým  sborem  VoxCantus  si  ji 
s námi zazpívají i dospělé sbory, 
které znáte z minulých koncertů. 
A tuto mši bychom rádi opět na-
hráli,  je opravdu krásná a zvěč-
nění na CD si  zaslouží. Všechny 
naše  akce  budou  zveřejňovány 
na  našich  webových  stránkách 
www.zuszandov.cz,  tak  nás  ne-
zapomeňte sledovat.

Velmi těžko se nám v těchto mě-
sících  plánuje,  ale  naše  priorita 
a  hlavní  úkol,  umělecké  vzdě-
lávání  vašich dětí,  jede na plno 
a to nás velmi těší. Přejeme všem 
pevné zdraví a těšíme se na se-
tkávání s vámi.

Alena Losová
ZUŠ Žandov

ZUŠka v době koronavirové
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Den s proužkem 

Pasování na čtenáře

Běh Žandovem 

1. školní den v ZŠ Žandov

Kamínkujeme 

Dobrodružné 
pohádkové putování

Po charitativních projektech, které jsme loňský rok s dětmi podpo-
rovali, jako byla podpora zvířecího útulku DogSy, Ježíškova vnou-
čata, Sněhuláci pro Afriku, jsme ke konci školního roku ještě stih-
li  podpořit Den  rozštěpových  pacientů.  Všechny  děti  ze  ZŠ  přišly 
v  pruhovaném  oblečení,  aby  upozornily  na  problematiku  vývoje 
dětí narozených s rozštěpem obličeje.  ZŠ Žandov

Na konci června se už mohli všichni prvňáčci sejít na velké oslavě své 
pečlivosti a píle ve výuce správného čtení. Všechny děti hezky vysla-
bikovaly nahlas hádanku, kterou následně společně uhádly. Pak  je 
mohla paní knihovnice slavnostně pasovat. Díky štědrosti MěÚ Žan-
dov převzaly krásné dárečky od organizátorky celé akce, paní knihov-
nice Pavlíny Fuitové. Kromě občerstvení, sladkostí, knihy a průkazky 
do knihovny se všichni pasovaní prvňáčci mohli slavnostně podepsat 
do kroniky knihovny města Žandova. ZŠ Žandov

Tradiční  Běh  Žandovem  škola  stihla  uspořádat  společně  s  panem 
Slaměným  ještě za krásného  letního počasí začátkem září. Netra-
dičně se konal u fotbalového hřiště, neboť okolo školy už probíhají 
stavební  práce  spojené  se  stavbou nové  tělocvičny.  Boj  byl  těžký 
a sladkou odměnu vyhrál opravdu každý žák.  ZŠ Žandov

Slavnostního zahájení nového školního roku se na zahradě školy kro-
mě pedagogického sboru a dětí zúčastnil i kouzelník Čaroslav, který 
byl překvapením pro nové prvňáčky. Kouzelník nakonec potěšil svý-
mi kouzelnými triky všechny děti i jejich rodiče. Dětem zazpívaly na 
uvítanou i paní učitelky ze základní umělecké školy a paní ředitelka 
Losová děti pozvala na den otevřených dveří. Překvapením pro děti 
byla  i  společná píseň paních učitelek z  lidušky  se všemi učitelkami 
z pedagogického sboru naší školy.  ZŠ Žandov

Našli  jste  v  Žan-
dově  malované 
kamínky  s  našimi 
vzkazy?  Kamín-
ky  udělaly  radost 
hodně  lidem.  Sa-
binčin  kamínek 
z  2.A  dokonce 
procestoval  přes 
léto  půl  republi-
ky. Byl nalezen už 
v Zákupech, Praze 
a Prostějově.

ZŠ Žandov

Konec školního roku letos ve znamení velkých školních výletů ne-
byl.  Proto  se  všechny  třídy  rozhodly  vydat  na  dobrodružnou  po-
hádkovou výpravu za Karkulkou v okolí Žandova. Kromě Karkulky 
nechyběli v lese ani myslivec, babička a živý vlk. Pro všechny třídy za 
splnění všech úkolů čekal v cíli schovaný poklad. ZŠ Žandov
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HORNÍ POLICE
Na svém 16. zasedání ZO Horní Police ko-
naného  dne  25.  června  2020  od  18  hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v  soula-
du s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění přijalo následu-
jící usnesení:

•  ZO schvaluje ověřovatele zápisu a zapi-
sovatele v předloženém znění (usnese-
ní č. 16 / 36 / 2020).

•  ZO schvaluje program pro 16. zasedání 
ZO v předloženém znění (usnesení č. 16 
/ 37 / 2020).

•  ZO  schvaluje  účetní  závěrku  obce  za 
rok 2019 sestavovanou k rozvahovému 
dni (usnesení č. 16 / 38 / 2020).

•  ZO schvaluje závěrečný účet obce za rok 
2019 s celoročním hospodařením bez vý-
hrad včetně zprávy o výsledku přezkou-
mání  hospodaření  obce  za  rok  2019. 
Zároveň  přijímá  opatření  k  nápravě 
zjištěného nedostatku – nutné dodržo-
vání zveřejňování uzavřených smluv na 
veřejné zakázky v souladu se zákonem 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných za-
kázek (usnesení č. 16 / 39 / 2020).

•  ZO  schvaluje  darování  nemovité  věci 

a  to:  části p.p.č.  294 o výměře 20 m², 
nově označené jako p.p.č. 294/2, ostat-
ní plocha, jiná plocha a části p.p.č. 294 
o  výměře  19 m²,  nově  označené  jako 
p.p.č. 294/3, ostatní plocha, jiná plocha, 
vymezených  geometrickým  plánem  č. 
749-71/2020 ze dne 29.5.2020, nacháze-
jících se v k. ú. Horní Police, obci Horní 
Police, a evidovaných na listu vlastnic-
tví č. 1 u Katastrálního pracoviště Česká 
Lípa,  Římskokatolické  farnosti  -  arci-
děkanství Horní Police, se sídlem Křiží-
kova 49, 471 06 Horní Police, hodnota 
daru dle účetní evidence činí 335,40 Kč 
(slovy  tři  sta  třicet  pět  korun  českých 
a čtyřicet haléřů), jedná se o pozemky, 
na kterých se nachází schodiště (usne-
sení č. 16 / 40 / 2020).

•  ZO  schvaluje  propachtování  části  po-
zemku p.č. 436 o výměře 20 m² k za-
hrádkářské  a  chovatelské  činnosti  za 
cenu  10  Kč/m2/ročně  s  roční  výpověd-
ní  lhůtou,  dle  předloženého  návrhu 
(usnesení č. 16 / 41 / 2020).

•  ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 231/7 
o  výměře  201  m2  za  cenu  18,-  Kč/m2 
státnímu podniku Povodí Ohře, se síd-
lem Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 

(usnesení č. 16 / 42 / 2020).
•  ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 942 

o  výměře  125  m2  za  cenu  20,-  Kč/m2 
(usnesení č. 16 / 43 / 2020).

•  ZO schvaluje Smlouvu o spolupráci ve 
skupině  „FSC-SY“  zastoupenou  ma-
nažerem  skupiny  a  pověřuje  starostu 
k podpisu smlouvy, s doplněním údajů 
jasné identifikace osoby (usnesení č. 16 
/ 44 / 2020).

•  ZO schvaluje dočasné snížení nájemné-
ho na částku 577,00 Kč/měsíčně na ob-
dobí od 1.7.2020 do 30.10.2020 z důvo-
du vyhlášení nouzového stavu Vládou 
České republiky v období od 12.3. 2020 
do 17.5.2020, a s tím nařízené uzavření 
provozovny (usnesení č. 16 / 45 / 2020).

•  ZO schvaluje dočasné snížení nájemné-
ho na částku 385,00 Kč/měsíčně na ob-
dobí od 1.7.2020 do 30.10.2020 z důvo-
du vyhlášení nouzového stavu Vládou 
České republiky v období od 12.3. 2020 
do 17.5.2020, a s tím nařízené uzavření 
provozovny (usnesení č. 16 / 46 / 2020).

•  ZO schvaluje dočasné snížení nájemné-
ho na částku 549,00 Kč/měsíčně na ob-
dobí od 1.7.2020 do 30.10.2020 z důvo-
du vyhlášení nouzového stavu Vládou 

České republiky v období od 12.3. 2020 
do 17.5.2020, a s tím nařízené uzavření 
provozovny (usnesení č. 16 / 47 / 2020).

•  ZO  schvaluje  záměr  prodeje    části 
pozemku  p.č.  849/1  o  výměře  184 m² 
k účelu parkování za cenu 20 Kč/m² dle 
předloženého návrhu (usnesení č. 16 / 
48 / 2020).

• ZO  schvaluje  rozpočtové  opatření  č. 
2/2020 ve výši 640 500,- Kč na straně pří-
jmů, 640 500,- Kč na straně výdajů v před-
loženém znění (usn. č. 16 / 49 / 2020).

•  ZO bere na vědomí návrh paní Kalino-
vé na  vytvoření  hodnotící  a  výběrové 
komise pro veřejné zakázky.

•  ZO bere na vědomí návrh paní Kalino-
vé na opravu cesty k Jánským.

•  ZO bere na vědomí postup opravy na 
obecním bytě čp.103.

•  ZO bere na vědomí postup opravy na 
obecním bytě čp.131 .

•  ZO  bere  na  vědomí  postup  přípravy 
přístavby přístavku na koupališti.

• ZO bere na vědomí  stav okapů na ZŠ 
a nutnost jejich opravy.

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta 

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva měs-
ta  Žandova,  které  se  konalo  dne  30.6. 
2020  od  18.  hodin  na  sále  Městského 
úřadu  v  Žandově.  Zastupitelstvo  města 
projednalo a

1.  Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Program  zasedání  s  přeložením  pro-

jednání bodu 5) za bod 6) 
c)   Závěrečný účet města Žandov za rok 

2019  včetně  Zprávy  o  výsledku  pře-
zkoumání hospodaření města Žandov 
za rok 2019, s celoročním hospodaře-
ním a souhlasí bez výhrad.

d)  Čerpání  rozpočtu  města  Žandov  za 
rok 2019.

e)  Inventarizační  zprávu  o  provedené 
inventarizaci  majetku  města  Žandov 
k 31.12.2019.

f)   Účetní závěrku za rok 2019.
g)  Čerpání rozpočtu města Žandov za 1.-

3./2020. 
h)  Rozpočtové opatření č. 2/2020.

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení  ze  14.  jednání  Zastupitelstva 
města  Žandova,  které  se  konalo  dne  5. 
8. 2020 od 18. hodin na sále Městského 
úřadu  v  Žandově.  Zastupitelstvo  města 
projednalo a

1.  Schvaluje
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Program zasedání dle návrhu. 
c)   Smlouvu  o  dílo  na  stavbu  tělocvičny 

i)   Smlouvu  o  dílu  na  opravu  hřbitovní 
zdi se vstupem s firmou MS REAL- Re-
ality  Praha  v  hodnotě  947.841,67  Kč 
bez  DPH  a  pověřuje  starostu  podpi-
sem smlouvy.

j)   Žádost o dotaci na projekt „Obnova 
pomníku padlých v Heřmanicích“.

k)  Obecně  závaznou  vyhlášku  města 
Žandov  č.  1/2020,  o  stanovení  systé-
mu  shromažďování,  sběru,  přepravy, 
třídění,  využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů a nakládání se sta-
vebním odpadem na území města.

l)   Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 
o  zřízení  věcného  břemene  č.  IV-12-
4019084/004  –  kabelové  vedení  NN 
na p.p.č. 320, 316,321/1 v k.ú.  Žandov 
u České Lípy za jednorázovou náhra-
du ve výši 16.500,- Kč.

m)  Odkup  p.p.č.  76/20  v  k.ú.  Žandov 
u České Lípy o výměře 165 m2 do vlast-
nictví města od Lesy ČR, s.p. za kupní 
cenu 8.290,- Kč.

n)  Prodej  p.p.č.  75/7  o  vým.  9  m2,  75/8 
o vým. 3m2, 589/3 o vým. 52 m2, 589/4 

u MŠ  v  Žandově  s  firmou  CL-EVANS 
s.r.o., Česká Lípa ve výši 20.946.929,37 
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

d)  Příkazní  smlouvu  s firmou BKN  s.r.o, 
Vysoké Mýto o autorském dozoru na 
stavbu tělocvičny u MŠ v Žandově ve 
výši 203.040,- Kč bez DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

e)  Schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí  
o zřízení věcného břemene  – služeb-

o vým. 12 m2, 589/5 o vým. 2 m2, 536/6 
o vým. 5 m2, 996/2 o vým. 32 m2, 1095/3 
o  vým.  138  m2,  1095/4  o  vým.  9  m2, 
75/4 o vým. 3 m2, 75/5 o vým. 5 m2,75/6 
o vým. 2 m2, 540/2 o vým. 29 m2, 589/2 
o  vým.  17 m2  v  k.ú.  Žandov  u  České 
Lípy o celkové výměře 318 m2  pro Lesy 
ČR, s.p. za kupní cenu 9210,- Kč.

o)  Prodej  části  p.p.č.  133  a  134/1  v  k.ú. 
Heřmanice u Žandova za kupní cenu 
50,-  Kč/m2  s  oddělením  pozemku  na 
náklady žadatele.

p)  Prodej  p.p.č.  313/1    o  vým.  1657  m2 
v  k.ú.  Valteřice  u  Žandova  za  kupní 
cenu 100,- Kč/m2 + 21% DPH.

q)  Prodej p.p.č. 409 o vým. 1037 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova za kupní cenu 
40,- Kč/m2.

r)   Prodej p.p.č. 149 o vým. 122 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova za kupní cenu 
50,- Kč/m2.

s)   Prodej p.p.č. 272 o vým. 299 m2 v k.ú. 
Heřmanice u Žandova za kupní cenu 
50,- Kč/m2. 

t)   Finanční dar včetně darovací smlouvy 

nosti a smlouvu o právu stavby vodo-
vodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 
258 v k.ú.  Žandov u České Lípy za jed-
norázovou náhradu ve výši 1.500,- Kč.

2.  Neschvaluje 
a)  Zadat PD k objektu čp. 136 na zřízení 2 

malometrážních bytů a prodejní plo-
chu.

b)  Zrekonstruovat objekt čp. 136 pro slu-
žebnu Policie ČR.

ve výši 5.000,- Kč pro florbalový tým 
Jestřábi Horní Police.

u)  Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 10.000,- Kč pro Hospic sv. Zdi-
slavy, o.p.s.

v)   Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 5.000,- Kč pro Farní charitu.

w)  Finanční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 3.000,- Kč pro Linku bezpečí.

x)   Investiční dar včetně darovací smlouvy 
ve výši 77.000,- Kč na nákup vřetenové 
sekačky pro SK Spartak Žandov. 

2.  Bere na vědomí
a)  Výběrové  řízení  na  dodavatele  pro 

stavbu tělocvičny.
b)  Informaci o podané žádosti o dotaci 

na obnovu kostele sv. Bartoloměje.

3.  Neschvaluje
a)  Odprodej  p.p.č.  856/8  v  k.ú.  Žandov 

u České Lípy.
b)  Odprodej p.p.č. 384/1 v k.ú. Dolní Poli-

ce.
Michal Beň, místostarosta

Zbyněk Polák, starosta

3.  Bere na vědomí
a)  Zprávu z jednání rady města.
b)  Informaci o podané žádosti o dotaci 

na obnovu kostela sv. Bartoloměje.
c)   Stav objektu čp. 136 a návrhy na jeho 

případné využití.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta
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STRUŽNICE
Usnesení 13. zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 26. května 2020. Přítom-
ní  zastupitelé:  Kopp  Jiří,  Širlo  Libor  (od 
17:10 hod), Levová Anna, Habartová Mo-
nika, Jirovská Lenka, Kučerová Kateřina, 
Soukup Vítězslav, Blažek Zdenek, Kotek 
Robert (do 19:06 hod). Nepřítomní zastu-
pitelé:  Širlo  Libor  (do  17:10  hod),  Kotek 
Robert (od 19:06 hod).

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 13. 
zasedání konaném dne 26. května 2020 
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.   Schvaluje  zařazení  rozpočtového 
opatření  č.  2/2020  do  programu  13. 
zasedání. (číslo usnesení 2020-13-1)

2.   Schvaluje upravený program 13. Zasedá-
ní zastupitelstva obce. (č. usn. 2020-13-2)

3.   Bere  na  vědomí  informaci  starostky 
o plnění usnesení z 12. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usn. 2020-13-3)

4.  Bere  na  vědomí  informaci  předsedy 
finančního výboru, kontrolního výbo-
ru a výboru pro rozvoj, výstavbu a po-
zemky. (číslo usnesení 2020-13-4)

5.   Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č.  1/2020. Příjmy ve výši 439 622,- Kč, 
výdaje ve výši 10 170,- Kč a financování 
ve výši 429 452,- Kč. (č. usn. 2020-13-5)

6.   Schvaluje  rozpočtové  opatření  č. 
2/2020. Příjmy ve výši 840 275,- Kč, výda-

je ve výši 540 000,- Kč a financování ve 
výši 300 275,- Kč. (číslo usn. 2020-13-6)

7.   Schvaluje účetní závěrku Obce Struž-
nice za rok 2019 sestavenou k rozva-
hovému  dni  31.  12.  2019  dle  předlo-
žených  dokladů  (Fin  2-12,  Rozvaha, 
Výkaz  zisků  a  ztrát,  Příloha).  (číslo 
usnesení 2020-13-7)

8.  Schvaluje  účetní  závěrku  Základní 
školy  Stružnice,  příspěvkové  organi-
zaci za  rok 2019  sestavenou k  rozva-
hovému dni 31. 12. 2019 dle předlože-
ných  dokladů  (Rozvaha,  Výkaz  zisků 
a ztrát, Příloha). (číslo usn. 2020-13-8)

9.  Schvaluje  účetní  závěrku  Mateřské 
školy Stružnice, příspěvkové organiza-
ce, za rok 2019 sestavenou k rozvaho-
vému dni 31. 12. 2019 dle předložených 
dokladů (Příloha, Rozvaha, Výkaz zis-
ků a ztrát). (číslo usnesení 2020-13-9)

10.  Bere  na  vědomí  Zprávu  o  výsledku 
přezkoumání  hospodaření  Obce 
Stružnice za rok 2019 bez výhrad. (čís-
lo usnesení 2020-13-10)

11.  Schvaluje Závěrečný účet obce za rok 
2019 bez výhrad. (číslo usn. 2020-13-11)

12.  Schvaluje vyřazení majetku z eviden-
ce ZŠ Stružnice dle přiloženého sezna-
mu (9 počítačů, 4 monitory, 2 kovové 
branky, 1 laminovací stroj, 1 pračka, 1 
tiskárna, 1 radiomagnetofon, 1 promí-
tací plátno, 1 sedací pytel, 1 konzole, 1 
kalkulačka). (číslo usnesení 2020-13-12)

13.  Schvaluje vyhotovení a podání žádosti 
o dotaci z programu „Oranžové hřiš-

tě“ pro areál ZŠ Stružnice panem Mgr. 
A. I., za cenu 7 000 Kč bez DPH. (číslo 
usnesení 2020-13-13)

14.  Schvaluje  na  základě  doporučení  re-
vizního  technika  odstranění  hracích 
prvků  ze  zahrady  MŠ  Stružnice  dle 
přiloženého  seznamu  (pružinové 
houpadlo  „Koník“,  pružinové  hou-
padlo  „Pejsek“,  pružinové  houpadlo 
„Kytka“, dřevěná tabule na kreslení). 
(číslo usnesení 2020-13-14)

15.  Schvaluje  uvolnění  finanční  částky 
165 659,- Kč z investičního fondu MŠ 
Stružnice na pořízení kovového oplo-
cení  přední  části  školní  zahrady  MŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2020-13-15)

16.  Schvaluje s firmou AuditVogel, s. r. o. 
Děčín  Smlouvu  o  kontrole  hospoda-
ření příspěvkové organizace Základní 
školy Stružnice v celkové ceně 20 000,- 
Kč. (číslo usnesení 2020-13-16)

17.  Schvaluje s firmou AuditVogel, s. r. o. 
Děčín Smlouvu o kontrole hospodaře-
ní  příspěvkové  organizace  Mateřské 
školy Stružnice v celkové ceně 15 000,- 
Kč. (číslo usnesení 2020-13-17)

18. Schvaluje žádost o dotaci na pořízení 
nového dopravního automobilu typu 
FORD pro 8 osob pro JSDH obce Struž-
nice v celkové hodnotě 950 000,- Kč. 
(číslo usnesení 2020-13-18)

19.  Bere na vědomí změnu ve výši dotace 
Libereckého  kraje  z  dotačního  pro-
gramu 1. 1. Podpory jednotek požární 
ochrany Libereckého kraje – Pořízení 

osobních ochranných prostředků pro 
JSDH Jezvé z 27 262,- Kč na 16 766,- Kč. 
(číslo usnesení 2020-13-19)

20.  Bere  na  vědomí  změnu  ve  výši  do-
tace  Libereckého  kraje  z  dotačního 
programu 8. 2. Podpory ochrany pří-
rody  a  krajiny  – Ošetřování  krajinář-
sky významné zeleně z 65 310,- Kč na  
50 198,- Kč. (číslo usnesení 2020-13-20) 

21.  Schvaluje  dodatečnou  slevu  10  % 
na cenu pozemku ve SJM B., parc. č. 
74/3 v k. ú. Stružnice, což je 25,- Kč za  
1 m2  celkové výměry 2  102 m2,  což  je 
52 550,- Kč. (číslo usnesení 2020-13-21) 

22. Schvaluje zakoupení a výměnu plyno-
vého kotle v bytě u manželů P. v obec-
ním domě č. p. 80 v celkové hodnotě 
61  755,-  Kč  s  DPH.  Výměnu  provede 
pan Z. (číslo usnesení 2020-13-22)

23.  Schvaluje  zakoupení  vitrín  u  firmy 
PROFIBA, s.r.o., Kaly, za cenu 80 171,- 
Kč s DPH. (číslo usnesení 2020-13-23)

24.  Schvaluje  opravu  výtluků  a  prasklin 
od firmy Oprava komunikací Zoubek, 
s.r.o.  za  cenu  207 900,- Kč bez DPH, 
s realizací do konce srpna 2020. (číslo 
usnesení 2020-13-24)

25. Bere na vědomí informaci o připravo-
vaných akcích. (číslo usn. 2020-13-25)

26.  Bere  na  vědomí  předpokládaný  ter-
mín  příštího  zastupitelstva  –  úterý  
7. července 2020 od 17:00 hodin. (číslo 
usnesení 2020-13-26)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

HORNÍ POLICE
Na svém 17. zasedání ZO Horní Police ko-
naného dne 31. července 2020 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v soula-
du s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění přijalo následu-
jící usnesení:

• ZO  schvaluje  ověřovatele  zápisu 
a  zapisovatele  v  předloženém  znění 
(usnesení č. 17 / 50 / 2020). 

• ZO schvaluje program pro 17. zasedání 

HORNÍ POLICE
Na svém 18. zasedání ZO Horní Police ko-
naného dne 10. září 2020 od 18 hod. na 
obecním úřadě  v Horní  Polici  v  souladu 
s  ustanoveními  zákona  č.  128/2000  Sb. 
o obcích v platném znění přijalo následu-
jící usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu a za- 

ZO v předloženém znění (usnesení č. 
17 / 51 / 2020). 

• ZO  schvaluje  prodej  části  pozemku 
p.č. 849/1 o výměře 184 m² dle GP č. 
682-12/2015 k účelu parkování za cenu 
20 Kč/m² (usnesení č. 17 / 52 / 2020). 

• ZO  schvaluje  dodavatelem  stavby 
„Cesta  k  Jánským“ firmu  Jiří Hrádek 
(usnesení č. 17 / 53 / 2020).

•  ZO  schvaluje  smlouvu  na  opravu  části 
místní  komunikace  p.č.138/1  s  firmou 
Jiří Hrádek ve výši 196.755,- Kč bez DPH 

pisovatele  v  předloženém  znění 
(usnesení č. 18 / 59 / 2020).

• ZO schvaluje program pro 18. zasedá-
ní ZO v předloženém znění (usnesení 
č. 18 / 60 / 2020).

• ZO  projednalo  předloženou  Petici 
k dodržování nočního klidu a ochraně 
před hlukem a  rozhodlo,  že nebude 
vydávat Obecně závaznou vyhlášku. 

v předloženém znění a pověřuje starostu 
obce k podpisu (usnesení č. 17 / 54 / 2020). 

• ZO  schvaluje  Smlouvu  o  budoucí 
smlouvě  o  zřízení  věcného  břemene 
a  dohodu o umístění  stavby  č.  IP-12-
4010966/VB02 dle schváleného ceníku 
věcných břemen v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu (usnese-
ní č. 17 / 55 / 2020). 

• ZO  schvaluje  smlouvu  o  zřízení  věc-
ného břemene  –  služebnosti  č.  IP-12-
4009798/VB/02  a  pověřuje  starostu 

• ZO  schvaluje  hodnotící  a  výběrovou 
komisi pro veřejné zakázky ve složení 
Luboš  Paďour,  Jana  Kurjaková,  Ing. 
Jiří Blekta, Ph.D., Jan Kneifl, Ing. Petra 
Kalinová (usnesení č. 18 / 61 / 2020).

• ZO schvaluje nový Ceník úkonů Pečova-
telské služby Obce H. Police s platností 
od 1. 10. 2020 (usn. č. 18 / 62 / 2020).

• ZO  schvaluje  rozpočtové  opatření  č. 

k podpisu (usnesení č. 17 / 56 / 2020). 
• ZO schvaluje dar ve výši 5.000 Kč na 

pořádání kulturní akce „Hornopolický 
dvoutakt“ v roce 2020 dle předložené 
žádosti (usnesení č. 17 / 57 / 2020).

•  ZO schvaluje dar ve výši 10.000 Kč na po-
řádání kulturní akce u příležitosti zalo-
žení značky Achilles A. Schneider v roce 
2020 dle předložené žádosti (usnesení č. 
17 / 58 / 2020).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta  

3/2020 ve výši 1 158 485,- Kč na straně 
příjmů, 256 364,- Kč na straně výdajů, 
s přebytkem ve výši 902 121,- Kč (usne-
sení č. 18 / 63 / 2020).

• ZO schvaluje dar ve výši 3 000 Kč na 
pořádání  dobrovolné  akce  ,,Čištění 
řeky Ploučnice“ (usn. č. 18 / 64 / 2020).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta  

STRUŽNICE
Usnesení 14. zastupitelstva obce Stružnice
konaného dne 7. července 2020. Přítomní 
zastupitelé: Kopp Jiří, Levová Anna, Ha-
bartová Monika, Jirovská Lenka, Soukup 
Vítězslav,  Blažek  Zdenek,  Kotek  Robert 

(od  18:41  hod).  Nepřítomní  zastupitelé: 
Širlo Libor, Kotek Robert (od 18:41 hod), 
Kučerová Kateřina. 

Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 14. 
zasedání konaném dne 7. června 2020 

od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.   Schvaluje program 14. zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usn. 2020-14-1)

2.   Bere  na  vědomí  informaci  starostky 
o plnění usnesení 13. zasedání zastupi-
telstva obce. (číslo usnesení 2020-14-2)

3.   Bere  na  vědomí  informaci  předsedy 
finančního  výboru,  předsedy  kont-
rolního  výboru  předsedy  výboru  pro 
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rozvoj,  výstavbu  a  pozemky.  (číslo 
usnesení 2020-14-3)

4.   Schvaluje  rozpočtové  opatření  č. 
3/2020. Příjmy ve výši 11 125,00 Kč a vý-
daje  ve  výši  0,00  Kč,  financování  11 
125,00 Kč. (číslo usnesení 2020-14-4)

5.   Schvaluje Vyhlášku č.1/2020 o nočním 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení  z  jednání  zastupitelstva  obce 
Velká  Bukovina  č.  4/20  konaného  dne  
13. 5. 2020 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ.

•  Usnesení č. 1-4/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšířený program jednání. 

•  Usnesení č. 2-4/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje  Závěrečný  účet  obce  Velká 
Bukovina za rok 2019 bez výhrad.

•  Usnesení č. 3-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  smlouvu 
o  dílo  se  společností  AVANZA  s.r.o., 
Husovo nám. 36/9, 405 02 Děčín „ZA-
JIŠTĚNÍ  LEGALIZACE POZEMKŮ –  PO-
HODLNĚ A BEZPEČNĚ PO OBCI VELKÁ 
BUKOVINA“ za sjednanou cenu max: 
15.000,-Kč + DPH. 

•  Usnesení č. 4-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  u  skutečně 
provedeného  záboru  nově  vzniklých 
pozemkových parcel, které jsou v ma-
jetku Ústeckého kraje, SÚS ÚK, odděle-
ných GP č. 397-103/2019, zpracovaným 
9.12.2019 Ing. Svítkem, potvrzeným KP 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení  z  jednání  zastupitelstva  obce 
Velká  Bukovina  č.  5/20  konaného  dne  
10. 6. 2020 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ.

•  Usnesení č. 1-5/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšířený program jednání. 

•  Usnesení č. 2-5/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje  Závěrečný  SOB  za  rok  2019 
bez výhrad.

•  Usnesení č. 3-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Obecně zá-
vaznou  vyhlášku  č.  1/2020,  kterou  se 
zrušuje  Obecně  závazná  vyhláška  č. 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení  z  jednání  zastupitelstva  obce 
Velká  Bukovina  č.  6/20  konaného  dne  
24. 6. 2020 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

•  Usnesení č. 1-6/20: ZO Velká Bukovina 

klidu vč. její přílohy. (č. usn. 2020-14-5)
6.  Schvaluje  rekonstrukci  zpevněných 

ploch  na  zahradě MŠ  firmou  Blažek 
a synové za celkovou cenu 305 325 Kč 
s DPH. (číslo usnesení 2020-14-6)

7.   Schvaluje  rekonstrukci  2  skladových 
místností v budově MŠ firmou Mans-

Děčín  pod  PGP1041/2019-502  podání 
žádosti o bezúplatný převod případně 
úplatný  převod  uvedených  parcel  do 
vlastnictví obce Velká Bukovina, nebo 
zřízení věcného břemene ve prospěch 
Obce Velká Bukovina, dle podmínek, 
které určí vlastník pozemku a které je 
nezbytné  pro  dodržení  pokynů  SFDI 
akceptovat. Jako první bude zažádáno 
o bezúplatný převod. 

•  Usnesení č. 5-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  u  skutečně 
provedeného  záboru  nově  vzniklých 
pozemkových parcel, které jsou v ma-
jetku ČR, Povodí Ohře, státní podnik, 
oddělených GP č. 397-103/2019, zpraco-
vaným 9.12.2019 Ing. Svítkem, potvrze-
ným  KP  Děčín  pod  PGP1041/2019-502 
podání  žádosti  o  bezúplatný  převod 
případně  úplatný  převod  uvedených 
parcel do vlastnictví obce Velká Buko-
vina,  nebo  zřízení  věcného  břemene 
ve prospěch Obce Velká Bukovina, dle 
podmínek, které určí vlastník pozem-
ku a  které  je  nezbytné pro dodržení 
pokynů  SFDI  akceptovat.  Jako  první 

2/2019 o místním poplatku za užívání ve-
řejného prostranství ze dne 9. 12. 2019.

•  Usnesení č. 4-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření 
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného  břemene  –  služebnosti  k  p.
p.č.  873/5  ostatní  plocha,  k.ú.  Malá 
Bukovina s ČEZ Distribuce, a.s.

•  Usnesení č. 5-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  přijetí  Roz-
počtové změny č. 4/2020.

•  Usnesení č. 6-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje účetní závěr-
ku obce Velká Bukovina za rok 2019.

•  Usnesení č. 7-5/20: Zastupitelstvo obce 

schvaluje rozšířený program jednání. 
3)  Nákup p.p.č. 348/2, st.p.č. 171 a budovy 

čp. 14, vše kú Velká Bukovina
•  Usnesení  č.  2-6/20: Zastupitelstvo obce 

Velká  Bukovina  schvaluje  nákup  po-
zemků, p.p.č. 348/2, ost. plocha a p.p.č. 
st.171, zast. plocha a nádvoří, jejíž nedíl-

feld  za  celkovou  cenu  53  459  Kč 
s DPH. (číslo usnesení 2020-14-7)

8.  Ukládá  starostce  obce  projednat  Ná-
vrh  smlouvy  o  provozování  vodovodu 
s Judr. Holovčákovou. (č. usn. 2020-14-8)

9.  Navrhuje vymáhat dluh od firmy dul-
les spol. s r. o. ve výši 197.321,- Kč soud-

bude zažádáno o bezúplatný převod. 
•  Usnesení  č.  6-4/20:  Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje u sku-
tečně  provedeného  záboru  nově 
vzniklých  pozemkových  parcel,  které 
jsou  v  majetku  paní  Jiřiny  Švejdové, 
bytem:  Velká  Bukovina  135,  40729 
Velká Bukovina oddělených GP č. 397-
103/2019,  zpracovaným  9.12.2019  Ing. 
Svítkem,  potvrzeným  KP  Děčín  pod 
PGP1041/2019-502  odkoupení  těchto 
pozemků za cenu 100,-Kč/m2.

•  Usnesení č. 7-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  přijetí  Roz-
počtové změny č. 3/2020.

•  Usnesení č. 8-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Dodatek č. 1 
ke smlouvě o výkonu činnosti Odbor-
ného lesního hospodáře.

•  Usnesení č. 9-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  poskytnutí 
příspěvku 3.000,- Kč Lince bezpečí, z.s. 
na podporu provozu Linky bezpečí.

•  Usnesení  č.  10-4/20:  Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje podání 
žádosti o povolení k využití stávajících 

Velká Bukovina schvaluje účetní závěr-
ku MŠ Velká Bukovina za rok 2019.

• Usnesení  č.  8-5/20:  Zastupitelstvo  obce 
V. Bukovina schvaluje uzavření Smlouvy 
o poskytování služby Hlášení rozhlasu.cz.

•  Usnesení č. 9-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  podání  žá-
dosti o úplatný převod p.p.č. 358/7 k.ú. 
Velká Bukovina dle § 10 odst. 1 písm. b) 
zákona č. 503/2012 Sb. o SPÚ.

•  Usnesení  č.  10-5/20:  Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Spisový 
a skartační řád obce Velká Bukovina.

15) Nabídka  k  odkoupení  p.p.č.  348/2 
a p.p.č.  st.171  jejíž  součástí  je budova 

nou součástí  je budova č.p.14, vše k.ú. 
Velká Bukovina za cenu 1.800.000,- Kč.

•  Usnesení č. 3-6/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Roz-
počtové změny č. 5/2020.

•  Usnesení č. 4-6/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  uzavření 

ní cestou. (číslo usnesení 2020-14-9)
10.  Bere na vědomí informaci o připravo-

vaných  akcích  –  1.  narozeniny Česko-
lipské pivotéky, Stružnické noty a Roz-
loučení s létem. (č. usn. 2020-14-10)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

tras nadzemního vedení a podpěrných 
bodů  na  ČEZ  Distribuci,  a.s.  jménem 
obce.

•  Průběh  hlasování:  7  pro  /  0  proti  /  
0 zdržel se.

•  Usnesení č. 11-4/20: Zastupitelstvo obce 
Velká  Bukovina  schvaluje  návrh  na 
úpravu objektu Malá Bukovina č.p. 2 
od Ing. Arch. Pavljuka a vypsání výbě-
rového  řízení  na  projektanta  úpravy 
objektu Malá Bukovina č.p. 2.

•  Usnesení  č.  12-4/20:  Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Kupní 
smlouvu o koupi nemovité věci p.p.č. 
st.323/1 jejíž součástí je stavba bez č.p. 

•  Usnesení  č.  13-4/20: ZO Velká Bukovi-
na  schvaluje  Směnnou  smlouvu,  jejíž 
předmětem  je  směna  nemovitých 
věcí p.p.č. st.148, zbořeniště o výměře  
450 m2 (vlastník Obec Velká Bukovina) 
za pozemky p.p.č.  1956, zahrada a p.
p.č. st.142/2, zbořeniště celkem o výmě-
ře 454 m2. Vše v k.ú. Velká Bukovina.

•  Usnesení č. 14-4/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje  vybudování  parkovací  plo-
chy u hřbitova v Malé Bukovině.

č.p.14, vše k.ú. Velká Bukovina
•  Obec  V.  Bukovina  obdržela  nabídku 

na odprodej p.p.č. 348/2 a p.p.č. st.171 
jejíž součástí je budova č.p.14, vše k.ú. 
V. Bukovina za částku 2,500.000,- Kč.

•  Zastupitelstvo  obce  Velká  Bukovina 
po projednání s koupí za tuto částku 
nesouhlasí a pověřuje starostu dalším 
jednáním ohledně ceny.

•  Usnesení č. 11-5/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina po projednání  schva-
luje  podání  žádosti  o  dotaci  na  akci 
„Zlepšení nakládání s odpady v obci“ 
ve  výši  85% z  celkových uznatelných 
nákladů akce.  

Darovací  smlouvy  o  bezúplatném 
převodu vlastnického práva k movité 
věci – osobní automobil Škoda Octa-
via  mezi  smluvními  stranami  Česká 
republika  –  Hasičský  záchranný  sbor 
Ústeckého kraje (dárce) a Obec Velká 
Bukovina (obdarovaný). 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení  z  jednání  zastupitelstva  obce 
Velká Bukovina č. 7/20 

•  Usnesení č. 1-7/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšířený program jednání. 

•  Usnesení  č.  2-7/20:  Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Kupní 
smlouvu  o  převodu  vlastnictví  k  ne-
movitostem p.p.č. 348/2, st.p.č. 171 jejíž 
nedílnou součástí je budova č.p.14, vše 
k.ú.  Velká  Bukovina mezi  smluvními 

stranami Lenka Kurková (prodávající) 
a Obec Velká Bukovina (kupující).

•  Usnesení č. 3-7/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Roz-
počtové změny č. 6/2020.

•  Usnesení č. 4-7/20: Zastupitelstvo obce 

Velká Bukovina souhlasí s umístěním 
sídla  spolku  s  názvem  Spolek  Mezi 
lesy  v  budově Obecního  úřadu  obce 
Velká Bukovina, na adrese Velká Bu-
kovina 178, 407 29 Velká Bukovina.
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Fotbalový kemp Stružnice, hřiště Jezvé, 2020
Již  po  šesté  v  řadě  se  ve  třetím 
červencovém  týdnu  uskutečnil 
letní fotbalový příměstský kemp, 
za  účasti  23  chlapců  a  děvčat 
z  obcí  ležících  v  údolí  Ploučnice 
(Stružnice,  Horní  Police  a  Žan-
dov) a přilehlého okolí.

O  sportovní  kvalitě  vypovídá 
o to, že účastníci startují za klu-
by jako Spartak Žandov, Dynamo 
Stružnice,  Arsenal  Česká  Lípa, 
Lokomotiva Česká Lípa, ale také 
Roudnice  nad  Labem,  FK  Ústí 
nad Labem a FK Varnsdorf.

Hrát fotbal však nebyla nutnost, 
stačí  nadšení  a  chuť  si  aktivity 
zkoušet a aktivně se jich účastnit. 

Fotbalový  kemp  umožňil,  jako 
už  tradičně,  zažít  klukům  i  hol-

kám  týden plný  sportovního  vy-
žití a zábavy. Během týdne byly 
rovnoměrně  uspořádány  bloky 
s  náplní  specializovaného  indi-
viduálního  fotbalového  trénin-
ku, ale  také bloky zaměřené na 
všestrannou  sportovní  přípravu 
a radost ze sportu.

Náplní  byl  mimo  jiné  celokem-
pový  turnaj  ve  fotbale,  rych-
lo-přehazovaná,  stolní  tenis, 
fotbalgolf,  nohejbal  návštěvy 
koupaliště a aquaparku a aktivi-
ty sloužící k navození atmosféry 
spolupráce  i  vedení k aktivnímu 
sportovnímu životnímu stylu.

Tyto aktivity byly vedeny šéftre-
nérem  FK  Varnsdorf  Martinem 
Hamadou,  trenérem  přípravek 
FK  Varnsdorf  Janem  Beranem 

a hráčem FC Oberlausitz Neuger-
sdorf (Něm) Martinem Hamadou 
ml.

Ze čtvrtka na pátek měli účastníci 
možnost přespat v prostoru hřiš-
tě, k čemuž se vázala večeře for-
mou opékání špekáčků na ohni.

Fotbalové  hřiště  v  Jezvé  bylo 
jako  vždy  skvěle  připraveno,  za 
což patří poděkování především 
předsedovi  fotbalového  klubu 
Dynamo Stružnice Ladislavu Kře-
menovi.

Poděkování  patří  rovněž  obci 
Stružnice  za  finanční  podporu 
akce  a  v  neposlední  řadě  všem 
osobám,  které  se  svou  činností 
na akci podíleli (Marcel Gežo za 
zajištění  stravování  a  Michaela 

Bílková  za  péči  o  raněné  a  pe-
dagogický  doprovod).  Také  se 
sluší poděkovat skvělým rodičům 
účastníků, kteří se postarali o pá-
teční snídani plnou dobrot.

Na letošní fotbalový kemp bude 
navázáno  spoluprácí  mezi  žáky 
Dynama  Stružnice  a  klubem  FK 
Varnsdorf,  která  bude  umož-
ňovat  starty hráčů za oba kluby 
v soutěžní sezóně 2020/2021.

Případní  zájemci  o  další  ročník 
mohou sledovat webové stránky 
www.mhfotbal.webnode.cz

Pořadatel kempu  
Mgr. Martin Hamada 

Sport


