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Vnitřní prostor tělocvičny

1. STAVBA TĚLOCVIČNY U MŠ 
ŽANDOV – stavební práce po-
stupují dle harmonogramu. Je 
dokončena střecha a fasáda 
objektu, provádí se venkovní 
terénní úpravy. Také vnitřní 
stavební práce i přes všeobec-
ný nedostatek materiálů na 
trhu zvládá stavební firma CL 
EVANS s.r.o. Česká Lípa vzorně 
plnit. Jsou dokončeny obkla-
dy a dlažby sociálního zázemí, 
podhledy v zázemí a podhledy 
v tělocvičně. Práce nyní smě-
řují k přípravě podkladu pro 
samotnou palubovou podlahu 
a palubkové obložení stěn. Pro-
vádí se izolace, malby a nátěry. 

Plánované dokončení stavby je 
konec roku 2021. To znamená, 
že od začátku roku 2022 budou 
děti MŠ a ZŠ Žandov mít k dispo-
zici krásný prostor pro sportovní 
vyžití. Totéž platí pro ostatní 
sportovce, kteří budou moci tě-
locvičnu využívat v odpoledních 
hodinách. Doufáme a těšíme se, 
že sportovců v Žandově bude 
jen přibývat.

2. OPRAVA ULICE POTOČNÍ III.
ETAPA – obdobně jako u obou 
předchozích etap i zde jsme za-
žádali Liberecký kraj o dotaci ve 
výši 300 tis. Kč. V žádosti jsme 
byli úspěšní, proto byly zaháje-

ny práce na výběrovém řízení 
na zhotovitele díla. Předmětem 
díla je dokončení zbývajících 
ploch v ulici Potoční novým as-
faltovým povrchem a výměnou 
zábradlí. Předpokládaná reali-
zace stavby březen – srpen 2022. 

3. HŘBITOVNÍ ZDI A VSTUP-
NÍ OBJEKT VE VALTEŘICÍCH 
U ŽANDOVA – stavební práce 
byly v měsíci září dokončeny. 
Nyní s firmou MS REAL – reali-
ty s.r.o. Praha řešíme dokončení 
drobných nedodělků. Na tuto 
stavbu byla získána dotace od 
Libereckého kraje ve výši 300 
tisíc Kč. Zde patří velké díky 

zaměstnancům města Žandova 
za práce spojené s přetříděním 
před desítkami let shrnutých 
náhrobků a nalezením pomníku 
Josefa Zenkera. Dále s pracemi 
souvisejícími se samotným zno-
vupostavením pomníku tomuto 
významnému rodákovi z Val-
teřic. Velké poděkování patří 
panu Lustykovi Ladislavovi a ba-
dateli Petrovi Fletcherovi.

4. RADEČ HŘBITOV – pozornost 
si zaslouží i další náš hřbitov, 
kde dochází také k postupné 
obnově a zlepšování stavu. Na 
márnici byla z rozpočtu města 
provedena nová střecha. 

Aktuálně ze žandovské radnice
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Aktuálně ze žandovské radnice
▶▶▶ Znovu postavení náhrobků 
je dílem mnoha hodin dobrovol-
níků z Radče, Radečského okraš-
lovacího spolku a paní Nádraz-
ské, jakožto hlavní iniciátorky 
obnovy. 

5. VÝMĚNA OKEN Č.P. 132 A Č.P. 3 
– u obou objektů byly vymě-
něna okna a vstupní dveře. 
Objekt č.p. 3 zhotovila firma 
Okna JUHA s.r.o. Plzeň za cenu 
715 054 Kč. Práce na objektu 

a zvětšení ploch pro parkování 
vozidel. Dalším projektem, který 
nyní řešíme je prodloužení vodo-

č.p.132 provedla firma ELGO CZ 
s.r.o. Česká Lípa za cenu 444 785 
Kč. Obě zakázky byly dokonče-
ny v požadovaném termínu.

6. PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY – 
provádíme projekční práce na 
objektu č.p.136, ve kterém bude 
mít služebnu Policie ČR. Dále 
projektujeme zpevněné plochy 
u bytovek OSBD k ulici Volfartic-
ké. Kromě zpevněných ploch se 
současně řeší dešťová kanalizace 

vodu na Velké Javorské a rekon-
strukci mostu ve Valteřicicích. 

Zbyněk Polák a Michal Beň

venkovní pohled na tělocvičnu

V druhé polovině roku proběhla 
na hřbitově ve Velké Bukovině 
za pomoci dotačního titulu, kte-
rý se podařilo zajistit, oprava 
vstupu, brány a klempířských 
prvků. 

Na hřbitově byla ve vstupu stará 
popraskaná betonová podlaha, 
která byla nedůstojná pro toto 
pietní místo a skýtala nepěkný 
pohled pro návštěvníky hřbito-
va při vstupu do prostor pohře-
biště. Tato podlaha byla odstra-
něna do hloubky 40 cm, byla 
navezena a zhutněna podkladní 
vrstva o tloušťce 25 cm a vylita 
nová betonová podlaha s armo-
vací sítí o celkové síle betonu  
15 cm. Dalším prvkem, který pří-
mo volal po opravě, byla brána 

hřbitova, na které se podepsal 
nejen zub času, ale také lidová 
tvořivost. Prvním krokem byla 
konzultace s kovářem a zjiště-
ní, že původní kované prvky 
byly znehodnoceny a některé 
dokonce odstraněny a nahra-
zeny svařovanou výplní, která 
zajisté svůj účel také splnila. Při 
rekonstrukci jsme se rozhod-
li jít cestou kompletní obnovy 
a navrátit bráně co nejvěrněj-
ší původní vzhled. Po jednání 
s děčínským archivem se poda-
řilo získat plánky či spíše nákre-
sy původních návrhů podoby 
hřbitova i s bránou. Zde bych 
rád poděkoval archiváři panu 
Jozovi za jeho vstřícný a oběta-
vý přístup a pomoc při získávání 
materiálů. Nakonec jsme zjistili, 

že brána nebyla zhotovena dle 
dochovaných nákresů. Po dal-
ším pátrání se podařilo zjistit, 
že téměř se 100% pravděpo-
dobností (stylu práce, dochova-
ných kovářských prvků a výplní 
brány) byla vytvořena stejným 
kovářem, který zhotovil bránu 
hřbitova ve Volfarticích. Takže 
pro finální podobu posloužila 
jako předloha brána hřbitova 
ve Volfarticích. Zde děkuji panu 
Skuhravému za pomoc, krásnou 
a precizní kovářskou práci. Mys-
lím, že se dílo podařilo. Po mno-
ha letech byla střecha márnice 
osazena okapovým systémem, 
který odvádí dešťovou vodu od 
stěn objektu. Ze získaného do-
tačního titulu měl být opraven 
ještě chodníček kolem márnice 

k zálivkové vodě. Náš záměr, 
vytvořit chodníček ze zámkové 
dlažby (další návaznost na při-
pravované úpravy), ale posky-
tovatel dotace zamítl a trval na 
zhotovení chodníku z původní-
ho materiálu, kterým byl volně 
ložený kámen. Bohužel toto 
řešení nekoresponduje s naším 
dalším záměrem úprav hřbitova 
dle studie, proto se zastupitel-
stvo rozhodlo tento chodníček 
z dotačních peněz nerealizovat. 
Další úpravy pohřebiště budou 
následovat. Jak jsem již uvedl, 
máme připravenou studii, která 
bude k nahlédnutí na webových 
stránkách obce.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Oprava márnice na hřbitově ve V. Bukovině
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Rozloučení s prázdninami
U nás ve Velké Bukovině se děti 
vždy těšívají na tradiční puto-
vání Pohádkovým lesem. Letos 
jsme si ale připravili poslední 
prázdninový víkend takové Po-
hádkové odpoledne spojené 
s rozloučením s prázdninami. 
Sice to bylo méně náročné na 
chůzi, ale o to více bylo připra-
veno zábavy pro děti. Na fot-
balovém hřišti byly připraveny 
soutěže, kterými je provázely 
různé pohádkové postavy. Za 
své výkony děti sbíraly pohád-
ková razítka a potom za od-
měnu dostaly mnoho dobrot. 
Uvnitř si děti mohly ve tvořivých 
dílničkách vyrobit vlastnoruční 
výtvory nebo si nechat namalo-
vat na obličej různé masky a ob-
rázky. Venku si připravili hasiči 

prohlídku a projížďku hasičským 
vozem, mohly si také vyzkoušet 
hašení vodou hadicí. Pro nej-
menší byl zábavou skákací hrad, 
větší děti zase mohly s myslivci 
střílet z pušky. Bohužel počasí 
nebylo úplně přívětivé, takže 
buřty se nakonec neopékaly na 
slíbeném táboráku, ale z grilu 
jistě také všem chutnaly. Je fajn 
vidět šťastné dětské úsměvy 
a o to jde vždy nejvíce. Děti i ro-
diče si jistě užili společně stráve-
né odpoledne. Poděkování patří 
hlavně paní ředitelce naší ma-
teřské školky a jejím děvčatům, 
také našemu Obecnímu úřadu, 
členům Kulturní komise, hasi-
čům z Velké Bukoviny a z České 
Kamenice a místním myslivcům. 

Jiřina Kavková

Obci Velká Bukovina se podařilo 
získat dotaci na obnovu a poří-
zení mobiliáře v obci. Jedná se 
o 23 ks nových laviček, 8 ks od-
padkových košů, 11 ks vývěsních 
tabulí, 1 ks úřední desky a nové 
vitríny na hřbitovy. Zajisté jste 
všichni zaznamenali, že se v obci 
již tyto prvky začaly objevovat. 
Nové lavičky budou umístěny 
v parcích, na dětských hřištích, 
hřbitovech, autobusových za-
stávkách. Před Obecním úřadem 

bude umístěna nová, větší, úřed-
ní deska. Vývěsní tabule, které 
jsou větší, něž původní, budou 

umístěny převážně na stávají-
cích místech.  Byla také vytipová-
na i místa nová, tak aby občané 

měli co největší možnost získá-
vat informace o dění v obci, při-
pravovaných akcích a podobně. 
Některá z míst pro odpočinek 
budou ještě vyžadovat terénní 
a jiné úpravy.  U všech pak pro-
běhne osázení zelení tak, aby 
tato místa byla co nejpříjemnější 
pro klidné posezení, odpočinek, 
relaxaci a zpříjemněním při va-
šich, našich procházkách obcí.  

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Nový mobiliář do obce

Na hřbitov ve Velké Bukovině 
vedla přípojka vody přes sou-
kromý pozemek a také vodo-
měrná šachta byla umístěna na 
tomto pozemku. Tato situace 
vznikla v dobách, kdy vedení 
obce a majitel bývalé školy byli 
v příbuzenském vztahu a bohu-
žel nebylo dotaženo do konce 
právní vypořádání celé věci. 
Napojení vodovodní přípojky 
v šachtě též nebylo dle předpisů 
SČVK. Tato situace vedla k dal-
ším problémům (vstup na cizí 
pozemek, zjišťování odpočtů) 
a hrozilo přerušení dodávky pit-
né vody. Na základě všech těch-
to skutečností proběhlo jednání 

se SČVK, kdy jsme společně na-
lezli vyhovující řešení, byl vypra-
cován projekt pro novou vodo-
vodní přípojku a v letošním roce 
proběhla realizace. V současné 
době je přípojka vody umístěna 
na pozemku obce a stejně tak 
i vodoměrná šachta. Při prová-
dění výkopových prací bylo zá-
roveň zavedeno ke hřbitovu ve-
řejné osvětlení a byla rozšířena 
zatáčka „pod hřbitovem“ která 
často dělala problémy při zajíž-
dění ke hřbitovu. 

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Přípojka vody pro hřbitov a zavedení VO
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Obec Velká Bukovina podala žá-
dost o dotaci z Ministrstva obra-
ny České republiky na obnovu 
válečného pomníku na hřbitově 
ve Velké Bukovině. Centrální 
kříž na hřbitově ve Velké Buko-
vině je evidován v evidenci Mi-
nistrerstva obrany České repub-
liky jako válečný hrob obětem  
1. světové války. Žádost byla 
schválena a na jeho opravu se 
podařilo získat dotaci posky-
tovanou Ministerstvem obrany 
ČR. Pro obnovení funkčnosti 

a estetického působení kříže 
bylo třeba provést odstranění 
zeminy, srovnání jednotlivých 
částí schodů na správné místo, 
provést jejich usazení do cemen-
tové malty a provést kompletní 
zaspárování. Bylo třeba očistit 
povrch kříže od zeminy, volných 
nečistot, nežádoucích krust 
a vegetace mechanicky, a po-
mocí vhodných chemických pro-
středků (peroxid vodíku, čpav-
ková voda, detergent) a tlakové 
vody, provést stabilizaci a pod-

chycení podpovrchovou degra-
dací uvolněných míst, včetně 
lokálního předzpevnění. Tekto-
nické praskliny a odlomené části 
byli zainjektovány a přilepeny. 
Bylo nutné odstranit nevyhovu-
jící vysprávky, retuše, spárování 
a obnovit některé plastické de-
taily. K uvedeným pracím byli 
použity ověřené a osvědčené 
prostředky a materiály, na kte-
ré je možno dát pětiletou záru-
ku. K restaurátorskému zásahu  
byla vypracována restaurátor-

ská zpráva včetně fotodoku-
mentace. Dále byly obnoveny 
dvě plechové cedule s liturgic-
kými nápisy a zhotoveny dvě 
nové cedule se jmény padlých, 
které jsou umístěny na bočních 
stěnách pomníku, na vrchní kříž 
byla osazena chybějící hlava 
Krista. Pomník touto opravou 
získal důstojný vzhled a věřím, 
že si ho co nejdéle udrží.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Pomník padlým v první světové válce

Milí spoluobčané, byli jsme osloveni nabídkou firmy Zásilkovna, na možnost 
umístění Z-BOXu v naší obci.  Nabídka byla předložena, projednána a schvále-
na zastupitelstvem obce. Podmínkou umístění je bezplatný pronájem místa, kde 
bude Z-BOX umístěn a poplatek ve výši celkem 7.260.- Kč ročně, které obec zapla-
tí jako další službu pro občany. Z-BOX bude umístěn na parkovišti na křižovatce 
ve Velké Bukovině u hasičské zbrojnice a uveden do provozu  ve druhé polovině 
října 2021. Věřím, že budete s touto službou spokojeni.

CO JE TO Z-BOX?  
Je to samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému si můžete svou zá-
silku vyzvednout 24 hodin denně, sedm dní v týdnu jak je to pro vás vyhovující. 
Nemusíte již navštěvovat kamenná výdejní místa a sledovat jejich provozní dobu. 
Za doručení i dobírku platíte online. Pro jeho obsluhu je nutné použít aplikaci. 

JAK TO FUNGUJE?
1. Nakupte v e-shopu, který spolupracuje se Zásilkovnou
2. V košíku zvolte doručení na místo a ze seznamu vyberte Z-BOX 
3. Vyčkejte na potvrzující SMS a e-mail, že zásilka byla doručena do Z-BOXu
4. Zásilku vyzvednete ve zvoleném Z-BOXu

Více informací naleznete na www.zasilkovna.cz 
Jaroslav Kucharovič, starosta obce

Zásilkovna Box v Bukovině
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Na dětském hřišti v Malé Buko-
vině nechala obec postavit nový 
altán. Dřeva z obecních lesů 
je dostatek, obec ho nechala 
nařezat a pánové Z. Sladomel 
a V. Záhora, na základě dohody 
o provedení práce, altán vyrobili 
a postavili. Jeho zastřešení pro-
vedli zaměstnanci obce. Všem 
patří velký dík. K dokonalosti 
zbývá udělat už jen novou pod-
lahu. Altán poslouží jako úkryt 
před děštěm, také poskytne stín 

Naše obec podala žádost o do-
taci ve výši 80 % na akci „Elek-
tronické úřední desky Velká 
Bukovina“, do Výzvy MAS č.7 
PRV vyhlášené LAG Podralsko 
z.s. Žádost byla podána na tři 
elektronické úřední desky, do 
každé části obce jedna. Dotace 
byla obcí schválena a v příštím 
roce budou ve Velké Bukovině 
u OÚ, v Malé Bukovině a Kar-
lovce, na dětských hřištích, umís-
těny elektronické úřední desky. 
Celkové náklady na pořízení 
1ks elektronické úřední desky 
včetně stojanu činí s DPH částku 
278. 300.- Kč, celkem tedy za 3 ks 
elektronických úředních desek, 
834. 900.- Kč. Výše dotace činí 

při horkých letních dnech nebo 
jako posezení pro oddych a přá-
telské popovídání. Zkrátka je. 
A bude zde pro všechny. A jak 
dlouho nám vydrží sloužit, je jen 
na nás samotných. Další podob-
né altány budou postaveny na 
dětských hřištích ve Velké Buko-
vině i v Karlovce. 

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

667. 920.- Kč a vlastní spoluúčast 
obce je 166. 980.- Kč. Každá des-
ka musí mít zajištěn přívod el. 
energie. V současné době jsou 
již podepsány smlouvy s ČEZ na 
nová odběrná místa a na jejich 
základě budou po dohodě se 
stavebním úřadem vytvořeny 
projekty a realizovány nové pří-
pojky. Tyto elektronické úřední 
desky plnohodnotně nahrazují 
„papírové“ úřední desky. Díky 
jim získá občan přístup k in-
formacím zveřejněných OÚ na 
úřední desce a na webových 
stránkách obce, 24 hodin den-
ně, 7 dní v týdnu, bez vlastního 
přístroje a připojení k internetu. 
Ovládání je velice intuitivní po-

mocí dotykového displeje o veli-
kosti 43 palců. Pokud připočítám 
tyto desky, je to již sedm infor-

mačních kanálů z OÚ směrem 
k občanům. Věřím, že si každý 
občan vybere a nebude „NEIN-
FORMOVÁN“.
Dovolím si využít situace a zno-
vu upozornit na aplikace „V OB-
RAZE“ a „HLÁŠENÍ ROZHLASU“, 
které naleznete na webových 
stránkách obce a jejich instalace 
a používání je pro vás zcela zdar-
ma. Ti, kdo nemají „chytrý tele-
fon“, mohou informace získávat 
pomocí zaslaných SMS. Informa-
ce obdržíte okamžitě po jejich 
umístění na úřední desku nebo 
stránky obce. 

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Altán na dětském hřišti

Elektronické úřední desky ve Velké Bukovině

V říjnu 2020 se ve Velké Bukovi-
ně  ,,zrodil“ strážce. Slíbili jsme, 
že i v Malé Bukovině a v Kar-
lovce bude mít své sourozence. 
V červnu přibyl první sourozenec 
v Malé Bukovině na ploše před 
bývalým obchodem. Na této plo-
še byly odstraněny pařezy, vyko-
pán a vylit základ, terén byl srov-
nán, zakryt geotextílií a zavezen 
dřevoštěpkou. Následně byl na 
základ umístěn a připevněn 
kmen, základ nového strážce. 
Koncem měsíce řezbář Pavel Ho-
lec vytvořil nového „Veselého“ 
strážce Malé Bukoviny. Na pod-
zim bude prostor osázen zelení a vznikne zde další pěkné zákoutí 
obce. Nyní zbývá ještě strážce pro Karlovku, který přibyde ještě na 
podzim nebo v první polovině příštího roku.

Jaroslav Kucharovič, starosta obce

M. Bukovina má strážcePLATEBNÍ TERMINÁL 
NA OÚ VELKÁ 

BUKOVINA
Vážení spoluobčané, na obec-
ní úřad byl pořízen platební 
terminál, který bude v nejbliž-
ší době nainstalován a umožní 
placení veškerých poplatků 
platební kartou.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

SCHODY NA KŘIŽOVATCE
Valná většina z vás, hlavně ti, co 
tyto schody používají, zajisté za-
registrovali tabulky se zákazem 
vstupu. Schodiště bylo vybudo-
váno svépomocí obyvatel „bytov-
ky“ zhruba před 35 lety na po-
zemku obce. V současné době se 
schodiště nachází v neutěšeném, 
přímo nebezpečném stavu a po-
kud by se zde někdo zranil, půjde 
odpovědnost za obcí. Po jednání 
se stavebním úřadem bude scho-
diště „zlegalizováno“ a již byla 
oslovena stavební firma, která 
přislíbila zhotovit do konce října 
nové schodiště. Věřím, že důvody 
pro uzavření jsou pochopitelné  
a na konci října již budeme všich-
ni využívat schodiště nové.

J. Kucharovič, starosta obce
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Společenská 
kronika

V uplynulém čtvrtletí oslavili 
své životní jubileum tito spolu-
občané, kterým do dalších let 
přejeme hodně zdraví, štěstí  
a spokojenosti.

87 LET 
Möserová Marie

89 LET 
Demovičová Josefa

80 LET
Šulc Lubomír Maria, Hau-
ser Karel, Kažmérová Marie, 
Roštejnský Jan, Podlahová Rů-
žena, Jurčáková Marie 

75 LET
Piskáčková Ivana, Pelz Josef, 
Matějček František, Moravco-
vá Marie, Polák Josef, Pešek 
Jiří, Procházka Michal, Bouš-
ková Marcela, Šlechtová Věra, 
Kucharovic Miroslav, Škrdle 
Karel

70 LET
Kovářová Marcela, Lipovská 
Marta, Vlachová Marie, Tichý 
Jiří, Brechlerová Jaroslava, 
Gonos Zdenek, Gregorová 
Miluše, Tyrková Květa, Petřík 
Vlastimil, Šťastná Božena, Mi-
chálek Miroslav, Benda Jaro-
slav, Hrušková Miloslava, Ha-
mmer Josef, Herma Josef

65 LET
Štefanová Jaroslava, Slavíček 
Jaromír, Sokolíková Marie, 
Mencová Hana, Kubešová Ja-
roslava, Janoušková Blanka, 
Hendrychová Věnceslava, Noll 
Vladimír

60 LET
Košťáková Jana, Cziganyová 
Dana, Kubálek Pavel, Švanda 
Josef, Jirotková Hana, Zavadil 
Ivan, Kubašová Jiřina, Kneif-
lová Jarmila, Myšková Hana, 
Bajtler Ladislav, Ševčíková 
Jarmila

laci a nakládání s bioodpadem 
v obci. Nadále probíhá příprava 
pro podání žádosti o dotaci na 
revitalizaci obecních rybníků. Je 
rozpracovaný projekt „Sázíme 
budoucnost“, za pomoci kte-
rého dojde postupně k obnově 
alejí v obci. Pokud vše dobře 
dopadne, bude v letošním roce 
vysázena nová třešňová alej 
směrem z Velké Bukoviny na 
Volfartice. V tomto projektu 
se počítá se zapojením obyva-
telstva při sázení a občané tak 
mají možnost zasadit si „vlastní“ 
třešeň. Budeme velice rádi, když 
se s námi budete na sázení po-
dílet a pomůžete tak se zlepše-
ním životního prostředí v obci. 
Veškeré informace k sázení včas 
zveřejníme. V dalším projektem 
bude obnova aleje mezi Velkou 
Bukovinou a Malou Bukovinou 

míst na veřejných pohřebištích 
obce Velká Bukovina (hřbitov 
Velká Bukovina a Malá Bukovi-
na) uzavřeny nové smlouvy o ná-
jmu hrobového místa. Součástí 
řádu je i nový ceník služeb. Žá-
dáme občany o včasné uzavření 
nových smluv, a to do konce to-
hoto roku a seznámení se s no-
vým řádem. Ten je k nahlédnutí 
na stránkách obce. Dále bude 
vyvěšen na pohřebištích a také 

V roce 2020 podala obec žádost 
o dotaci do programu „Podpo-
ra obnovy a rozvoje venkova“ 
z podprogramu „DT 117d8210H 
– Podpora budování a obnovy 
míst aktivního a pasivního odpo-
činku“ na realizaci akce „Dětské 
hřiště Malá Bukovina a Karlov-
ka“. Na začátku roku 2021 byla 
obec seznámena s rozhodnutím 
o neposkytnutí této dotace. 
Na přelomu září a října bude 
vyhlášeno další kolo příjmu 
těchto žádostí a zastupitelstvo 
rozhodlo o opětovném podá-
ní žádosti. V letošním roce byla 
znovu podána žádost do POV 
Ústeckého kraje na obnovu ko-
munikace Velká Bukovina – Kar-
lovka. Dále byla podána žádost 
o dotaci na Drtící vůz pro Obec 
Velká Bukovina, který by značně 
zjednodušil a usnadnil manipu-

Upozorňujeme občany, že po 
novele zákona o pohřebnictví, 
schválilo zastupitelstvo Obce 
Velká Bukovina ve smyslu § 102 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů dne 24. března 2021, 
pod číslem usnesení 5-3/21 nový 
Řád veřejného pohřebiště obce 
Velká Bukovina. Pro občany to 
znamená, že od 1. 1. 2022 musí 
mít všichni nájemci hrobových 

„pod kostelem“ a dosázení lip 
kolem hřbitova v Malé Buko-
vině. Proběhlo výběrové řízení 
na dodavatele vybavení Re-use 
centra (sběrného dvora), které 
bude zastupitelstvo obce schva-
lovat na svém zasedání v září. 
V době, kdy budete číst tyto 
řádky, bude již rozhodnuto. 
RE-USE centrum je místo, kam 
mohou lidé odnášet nepotřeb-
né věci, které může ještě někdo 
další využít. Tyto věci se vracejí 
do oběhu a jsou v RE-USE centru 
k dispozici zájemcům. Například 
nábytek, domácí potřeby, školní 
a sportovní potřeby, knihy, hu-
dební nosiče, oblečení a nářadí. 
Toto centrum se stane součástí 
nového sběrného dvora.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

jej nájemce obdrží při podpisu 
smlouvy. K podpisu smlouvy se 
prosím dostavte na podatelnu 
OÚ Velká Bukovina. Předem se 
můžete domluvit telefonicky 
u paní Jany Kopčanové, na tele-
fonním čísle 739 572 465. Děku-
jeme za pochopení.

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Rozpracované projekty v obci

Nový řád a ceník služeb veřejného pohřebiště
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především při příležitosti oslavy 
výročí založení SDH předal staros-
ta obce hasičům oficiálně novou 
techniku. Úplně nový dopravní 
automobil a starší, avšak nově po-
řízenou cisternu LIAZ. 

28. 8. 2021 jsme pomohli bavit děti 
na akci Rozloučení s prázdninami 
na hřišti ve Velké Bukovině. Při 
stříkání na plechovky se proje-
vila závada na čerpadle našeho 
„Knedlíka“ CAS 25 Š706 RTHP, 
který byl okamžitě nahlášen na 
KOPIS mimo výjezd. Velký dík pat-
ří příslušníkům HZS ze stanice Čes-
ká Kamenice, kteří na hřiště přijeli 
předvést techniku a pohotově na-
hradili naší porouchanou cisternu 
tou svou, aby děti mohly pokra-
čovat v oblíbené zábavě. S poško-
zeným čerpadlem byla 9. 9. 2021 
cisterna odvezena do opravny 
v Českém Dubu. Po zvednutí vozu 
na hever bylo odhaleno několik 
dalších závad, které sice nevyža-
dovaly okamžitý zásah technika, 
ale v řádu měsíců, nebo po tech-
nické kontrole by se musely začít 
řešit. Takže k plánované opravě 
čerpadla a spojky přibyla i opra-
va listového odpružení, kontrola 
a seřízení motoru, který nepřestal 
kouřit ani po ujetí 60 km do servi-
su a výměna několika drobnějších 
dílů podvozku.

11. 9. 2021 proběhla na stanici HZS 
v Děčíně každoroční povinná od-
borná příprava velitelů kurz V-8, 

Od 11. 6. 2021 má naše JSDH obce 
Velká Bukovina nového velitele. 
Po rezignaci dosavadního velite-
le jednotky Petra Fialy jmenoval 
starosta obce do této funkce Jiří-
ho Hlaváčka, nového člena JSDH. 
Určitým bonusem je i to, že Jirka 
je příslušníkem HZS Ústeckého 
kraje s letitou praxí. Od toho si 
vedení obce slibuje přínos pro 
zvýšení kvality odborné přípravy 
a následovně i činnosti jednotky. 
Lze logicky odvodit, že dosavadní 
praxe u HZS plně nahrazuje dopo-
ručenou dvouletou aktivní činnost 
v jednotce SDH obce. 

Na pondělí 28. 6. 2021 vyhlásil 
starosta v naší obci humanitární 
sbírku pomoci lidem do oblastí 
zasažených tornádem. Organiza-
ce sbírky se ochotně ujali hasiči 
a dary od občanů přijímali, roztří-
dili a zabalili. Druhý den, společně 
s hasiči ze Starého Šachova, tyto 
věci naložili do dvou hasičských 
dopravních automobilů a odvezli 
do meziskladu v České Kamenici, 
odkud byla pomoc následně od-
vezena na jižní Moravu. 

V sobotu 7. 8. 2021 se zúčastnili zá-
stupci naší jednotky s oběma vozy 
oslav 145. výročí založení SDH Dol-
ní Habartice. Na oslavě tohoto vý-
ročí bylo k vidění několik různých 
ukázek zásahů, kolona hasičských 
vozů svou  spanilou jízdou projela 
trasu z Dolních Habartic k Tescu 
v Benešově nad Pl. a zpět, ale 

v předchozích letech obvykle pro-
váděný na jaře. Avšak i s těmito 
termíny zamíchala pandemie 
koronaviru a školení bylo o ně-
kolik měsíců odloženo. Odborné 
přípravy se zúčastnili dva velitelé 
družstva. Nový velitel jednotky 
musí napoprvé absolvovat čtyři-
cetihodinový kurz V-40, který se 
bude konat v říjnu. Strojníci ab-
solvovali svůj kurz S-16 o víkendu 
18.-19. 9. 2021. Tento kurz je sice 
dvoudenní, ale opakuje se po pěti 
letech. K odborné přípravě byli 
kromě třech stávajících strojníků 
vysláni i další dva členové jednot-
ky.

Ty nejlepší zprávy na konec. Po 
dlouholeté stagnaci se konečně 
početní stav jednotky navýšil. Kro-
mě velitele Jirky Hlaváčka přibyl 
mezi nás k 1. září i Pepa Kavka. 
Další zájemci o členství v jednot-
ce jsou stále vítáni. Stačí být starší 
18 let, mít dobrý zdravotní stav 
a chuť se zapojit. Můžete se za-
stavit v hasičské zbrojnici na nezá-
vazný pokec, pokud jste nesmělí, 
tak doprovodit svého kamaráda 
hasiče až půjde do hasičárny, 
nebo se ohledně členství v jednot-
ce zastavit na obecním úřadě za 
starostou. Obec je totiž zřizova-
telem jednotky dobrovolných ha-
sičů a starosta na doporučení ve-
litele přijímá žadatele o členství.

Druhou dobrou zprávou je ob-
novený nábor do kroužku mla-

dých hasičů. V pátek 1. 10. 2021 se 
v 17 hodin sejdeme na obecním 
úřadě ve Velké Bukovině. Rodi-
če, přiveďte své děti, napoprvé 
je vzhledem k administrativním 
úkonům potřeba vaše přítom-
nost. Snad nám to napotřetí covid 
nezhatí. Vzhledem k časovému 
rozpětí mezi termínem uzávěrky 
a vydáním RZ je zřejmě již po vy-
hlášeném datu náboru, ale tuto 
dobrou zprávu nelze opomenout. 
Samozřejmě lze dítě do kroužku 
přihlásit i dodatečně.

I naše jednotka v neděli 19. září 
2021 ve 12 hodin uctila minutou 
ticha památku dvou hasičů jed-
notky Sboru dobrovolných hasičů 
obce Koryčany, zesnulých při vý-
buchu rodinného domu v Koryča-
nech.

Za uplynulé období jednotka vy-
jela k mimořádné události pouze 
jednou a to 8. 6. 2021 na výzvu sta-
rosty obce. Po nahlášení operační-
mu středisku vyjela JSDHO Velká 
Bukovina v počtu 1+1 k likvidaci 
ropné skvrny na komunikaci. Jed-
nalo se o olejovou skvrnu v délce 
120 m na silnici mezi Velkou a Ma-
lou Bukovinou, pocházející z po-
škozené hydrauliky samojízdného 
nakladače. Členové jednotky olej 
zasypali sorbční drtí ECO-DRY 
PLUS a po likvidaci skvrny znehod-
nocený sorbent uklidili.

Roman Vojta

Hasiči Velká Bukovina
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V letošním roce pokračovaly 
úpravy na velkobukovinském 
hřbitově. Došlo k opravě ka-
menného kříže a rekonstrukci 
vstupní brány. Dovolím přidat 
zápis o stavbě v roce 1930. 

Z Pamětnice obce
(zajistil David Tröschel, 
přeložil Roman Řezáč)

Na zasedání představitelů obce 
dne 7. 7. 1929 promluvil starosta 
obce Josef Patzner z Velké Bu-
koviny čp. 19 o zbudování obec-
ního hřbitova z toho důvodu, 
že malobukovinský hřbitov jest 
značně podmáčený. Jeho názor 
padl na úrodnou půdu a hned 
se vedla debata, která dospěla 
až k zahájení schůze, na kte-
ré se stavba nového hřbitova 
projednávala. Hned byla zvo-
lena komise pro stavbu: Josef 
Patzner čp. 19, Josef Möser čp. 
12, Anton Hiekisch čp. 99, Franz 
Grombach čp. 163, Josef Fitsel 
čp. 58 a Ernst Schiffner čp. 181. 
Přes mnohé překážky učinila 
komise 23. 3. 1930 mnohé na-
bídky. Objasnili plán výstavby 
hřbitova na pozemcích za ško-

v roce 1930 se stavbou. Ještě bě-
hem stavby zde byly pochovány 
dvě děti vlasti. A to 6. 11. Julie 
Krombholz a 30. 11. její otec 
Josef Krombholz, obchodník 
z Velké Bukoviny čp. 151. To byli 
první zde pochovaní, kteří leží 
zde na Svatém poli odpočívající 
vedle sebe. 

Vstupní hala do hřbitova jest 
moderní stavbou a uprostřed 
hřbitova byl usazen masivní 
kříž, coby památník 30 obětem 
1. Světové války 1914 – 1918. 
Stavba hřbitova nestála před-
pokládaných 56. 000,- Kč, ale 
vyšplhala se na 83. 924,45 Kč. 
A tak obci vznikl dluh, kte-
rý musel být pokryt půjčkou. 
Náklady na stavbu hřbitova 
ve Velké Bukovině za měsíce 
únor až listopad 1930: kameny 
na hřbitovní cestu a dovoz 6. 
199,- Kč, Anton Schamman za 
hřbitovní zeď, kříž a fundament 
3. 269,- Kč, August Wagner za 
dlaždičské práce 460,- Kč, Ernst 
Hauptmann za tesařské prá-
ce 336,- Kč, geometr Schakert 
z Děčína za zpracování plánů 
335,- Kč, Franz Janich a Josef 

lou, které by stály 12. 000,- Kč 
za strych. Předběžná cena stav-
by byla vypočtena na sumu 53. 
000,- Kč. O 14 dnů později se 
obecní rada shodla na tom, že 
stavba hřbitova se vyšplhá na 
56. 000,- Kč. Stavební polír Jo-
hann Handschke z Karlovky čp. 
24 v zastoupení firmy Klimpel 
ze Žandova přislíbil provede-
ní stavby a podepsal kontrakt. 
Finanční komise se dohodla 
s majiteli pozemkových par-
cel 1822/23,24,25, patřící pá-
nům Patznerovi, Grombachovi 
a Schiffnerovi o výkupu pozem-
ků a bezplatnému rodinnému 
hrobovému místu. Na pokrytí 
stavby vydá obec peníze hotově 
na ruku. Díky dobře zvolené ko-
misi se podařilo najít přijatelné 
řešení. 

Proti stavbě hřbitova se ohra-
dila škola a informovala okres-
ní úřad v Děčíně. Vše pak řešil 
sanitární rada Dr. Silbermann. 
Protesty školy byly oprávněné, 
ale jelikož neexistovalo žádné 
jiné místo pro stavbu a parce-
ly byly již vykoupeny a stavba 
vyprojektována, započalo se 

Schiffner za drcení kamenů 
652,- Kč, kovářské práce 84,- Kč. 
Dalšími výdaji byly například: 
plechový kbelík 20,- Kč, 2 met-
ry 18,- Kč, lano 123,- Kč, lopata 
8,- Kč, žebřík 18,- Kč, pitevní stůl 
336,- Kč, zámek 3,- Kč, máry, stůl 
a 3 hrobní šalování 426,- Kč. 

Stavba byla zakončena 7. 12. 
1930, kdy se uskutečnilo slav-
nostní předání hřbitova hřbi-
tovním spolkem obci za veliké 
účasti lidí z obce i okolí. Kolem 
památníků na hřbitově nastou-
pily formace spolků dobrovol-
ného hasičstva, spolku tělo-
cvičného dělnického, spolku 
ženského pohřebního, spolek 
buršácký a dívčí, školní mládež, 
společnost hudební a spolek pě-
vecký, který zapěl smuteční pí-
seň zde pochovaným. Předseda 
hřbitovního spolku předal slav-
nostně představiteli obce klíč 
od hřbitova. Zároveň poděkoval 
všem, kdo se na stavbě jakko-
liv podíleli. Poté starosta obce 
poděkoval hřbitovnímu spolku 
a tak bylo konečně splněno přá-
ní místních obyvatel mít vlastní 
hřbitov. Bylo vzpomenuto 30 
hrdinů světové války, synů vlas-
ti, kteří nemohli být pochová-
ni v rodné půdě svých předků. 
Těm nepoloží nikdo kytičky na 
jejich hliněný rov travou zarost-
lý, nikdo se za ně u hrobů ne-
pomodlí tichou motlitbou. Tak 
tedy starosta obce položil ku 
památníku synů vlasti věnec, 
věnec padlým kamarádům, za 
Boha, císaře a vlast. Hasičský ve-
litel Franz Klügel pronesl řeč ku 
cti zemřelých členů hasičského 
sboru a zvláště ku cti padlých 
kamarádů. Poté položil také vě-
nec ku památníku padlých. 

Hudební a pěvecký spolek za-
pěly píseň padlým kamarádům. 
Píseň smuteční „Odpočívejte 
v pokoji“ ukončila posvátné 
hodiny zde strávené. Žádné 
oko nezůstalo suché, takovouto 
sváteční událost obyvatelé obce 
ještě nikdy nezažili. 

Jaroslav Pokorný, 
kronikář

Hřbitov Velká Bukovina
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V současné době probíhají sta-
vební práce jak na kostele sv. 
Vavřince v Jezvém, tak na am-
bitech kostela v Horní Polici. 

V Horní Polici pokračuje celková 
obnova poutního areálu obno-
vou kryté chodby kolem kostela, 
zvané ambity. Tyto ambity mají 
šest kaplí se štukovou a malíř-
skou výzdobou. Obnova, která 
je druhou etapou celkového 
projektu, financovaného z dr-
tivé většiny Evropskou unií, se 
týká především vnějších a vnitř-

Po prázdninách jsme opět rozjeli pár akcí. Se ZUŠ Žandov jsme pro 
děti připravili Rozloučení s prázdninami, vyjeli jsme na výlet do stře-
dověké krčmy v Dětenicích, kde jsme se nažrali a navštívili Zahradu 
Čech. Na náměstí v Žandově jsme zkusili zorganizovat druhý ročník 
Pivních slavností a přidávám fotografii, abyste viděli, jak to umíme 
v Žandově rozpálit. A co náš ještě čeká? V nejbližší době se připra-
vujeme na 29. 10. Hudební pátek a také se připravujeme na 30. 10. 
tradiční Halloween. Další akce do konce roku jsou rozepsány v kul-
turním programu, který naleznete také v tomto zpravodaji a roz-
nesli jsme ho všem do schránek. Těšíme se na Vás a budeme rádi, 
když si najdete něco i pro Vás v našem kulturním životě Žandova. 

Dana Janďourková, Město Žandov

že pod staletými nánosy mnoha 
přemaleb se vyloupne nádherné 
dílo, které kromě tvarů zaujme 
i svou barevností. Konec prací 
je plánován na první polovinu 
příštího roku a cena projektu je 
14,565 mil. Kč.

I na kostele sv. Vavřince v Je-
zvém stojí lešení. Kostel je 
postupně obnovován díky 
podpoře Programu záchrany 
architektonického dědictví Mi-
nisterstva kultury. Letošní prá-
ce budou v hodnotě bezmála 
900.000,- Kč. Po loňské opravě 
říms v závěru kostela a krovů sa-
kristií bude letos poprvé opravo-
vána fasáda. I zde se – podobně 
jako v Horní Polici – našly frag-
menty původní barevnosti v od-
stínech červenorůžové a bílé. Fa-
sáda bude opravena na západní 
straně presbytáře a ve větší části 
závěru kostela. Současně bude 
obnoveno okno presbytáře kos-

ních fasád. Zvenku budou ambi-
ty ve stejné barevné kombinaci 
jako kostel, tedy růžové a bílé. 
Barevnost vnitřních prostor je 
ještě závislá na nálezech původ-
ních omítek. Při odstraňování 
novodobých vrstev byly kromě 
jiného nalezeny fragmenty ná-
stěnných maleb, patrně z 18. 
a z 19. století. V ambitech byla 
rovněž nainstalovaná elektřina 
pro budoucí osvětlení. Ze šesti 
štukových kaplí bude z finanč-
ních důvodů obnovena zatím 
jen jedna, ale už nyní je jasné, 

tela ve své původní výšce (bylo 
částečně zazděné) a bude za-
skleno původní technologií do 
olova a železných rámů.

Farnosti ovšem nežijí jen oprava-
mi. Každou neděli je pravidelná 
bohoslužba v 15 hodin v Horní 
Polici, v neděli po první sobotě 
v měsíci potom v Jezvé. Při na-
šich nedělních bohoslužbách se 
modlíme za všechny obyvatele 
farností Žandov, Horní Police 
a Jezvé, myslíme na Vás a jsme 
s Vámi při všech Vašich těžkos-
tech a životních výzvách. 

2. listopadu bude v 18 hodin 
v Horní Polici sloužena dušičková 
bohoslužba za zemřelé a poté se 
pomodlíme na místním hřbito-
vě. Všechny Vás zvu, abyste přišli 
za své zemřelé rozsvítit svíčku.

P. Stanislav Přibyl, 
administrátor

Kostely v Horní Polici a Jezvém na podzim

Kulturní akce ve Městě Žandov
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V sobotu 7. srpna se v Jezvém 
konala Vavřinecká pouť. Při této 
příležitosti byla slavnostně od-
halena pamětní deska význam-
ného rodáka arciděkana Wenzla 
Hockeho, zvaného Hockewan-
zel. Celý program vymyslel a zor-
ganizoval „historický nadšenec“ 
z naší obce pan Petr Fletcher ve 
spolupráci s obcí Stružnice, Dr. 
Wolfgangem Hennigem a Řím-
skokatolickou farností v Jezvém. 
A kdo to vlastně byl Wenzel 
Hocke?

Wenzel Hocke se narodil  
8. ledna 1732 jako prvorozený 
syn jezveckého mlynáře Franze 
Hockeho a jeho ženy Anny Do-
rothey Hocke, rozené Wäber. 
V Jezvém strávil celé své dět-
ství a základy vzdělání získal 
v místní škole. Od deseti let na-
vštěvoval českolipské gymnázi-
um, kam často docházel pěšky. 
Vystudoval bohosloví v Litomě-
řicích a po vysvěcení na kněze 
v roce 1756 působil na farnosti 
Malá Bukovina. V roce 1779 pře-
šel již jako arciděkan do Horní 
Police, kde vzorně vedl farnost 
až do své smrti. Zemřel 1. břez-
na 1808 a je pochován na čest-
ném místě hned u paty hlavního 
kostelního kříže v Horní Polici. 
Byl ceněn nejen pro své vzorné 
vedení farnosti, ale i pro svou 
lidskou povahu a skromnost. Byl 
oblíbený mezi obyčejnými lidmi, 
které křtil, oddával, pohřbíval, 
ale hlavně s nimi žil. Navštěvo-
val hospody, kde s nimi pil pivo 
a víno, ale také si rád zahrál 
karty. Měl velmi osobitý humor, 
který se tradoval ještě dlouhá 
léta po jeho smrti. 

Program této akce byl zahájen 
slavnostní mší v kostele, kterou 
celebroval otec Stanislav Přibyl. 
Poté proběhla zajímavá prezen-
tace historie někdejší fary jejím 
majitelem Ivanem Bílkem. Všich-
ni přítomní obdivovali, jak se 
fara viditelně proměňuje zvenčí, 
ale i uvnitř. Jaké úsilí majitel při 
rekonstrukci vyvíjí, jaké překáž-
ky musí překonávat, a přesto 
s velkým citem pro každý de-
tail vše důkladně přetváří a ješ-

Hovorkovou, neboť významným 
hostem byl nejen pan Wolfgang 
Hennig, ale přijelo i několik ně-
meckých rodin. Pozvání přijal 
i statutární náměstek hejtmana 
Libereckého kraje pan Jan Sviták 
s manželkou.

Návštěvníci si během odpoledne 
mohli zakoupit knihu Wer war 
Hockewanzel?, jejímiž autory 
jsou Wolfgang Hennig a Man-
fred Kees. Obec Stružnice při 
této příležitosti vydala pohled-
nice a pamětní listy, které grafic-
ky zpracovalo jako sponzorský  
dar za režijní náklady Studio 
REMA ´93, reklamní agentura 
v čele s Ivanem Bílkem. Knihu 
Wer war Hockewanzel?, pamět-

tě dlouho přetvářet bude. Pro 
mnohé byla prohlídka prostor 
fary velkým zážitkem.

S životem Wenzla Hockeho nás 
dále seznámil archivář Litomě-
řického biskupství Mgr. Martin 
Barus a na náměstí vystoupili 
žáci základní školy s kulturním 
programem. 

Závěr celé této slavnosti patřil 
odhalení pamětní desky, potom-
kem rodu Hocke, panem Wol-
fgangem Hennigem, který vý-
robu desky i spojené přípravné 
práce částečně financoval. 

Celá slavnost byla tlumočena do 
německého jazyka paní Janou 

ní list i pohlednice zájemci mo-
hou získat na obecním úřadu ve 
Stružnici. U mlýna kde byla pa-
mětní deska odhalena, je také 
umístěna informační tabule, kde 
si zájemci mohou přečíst infor-
mace o životě Hockewanzela 
a o osudu pamětní desky. Text je 
českoněmecký a je zde umístěn 
QR kód s anglickým textem. Po 
odhalení byla pamětní deska po-
žehnána otcem Stanislavem Při-
bylem, administrátorem v Horní 
Polici, Jezvém a v Žandově.

Rádi bychom poděkovali za 
ochotu Tereze Najmanové, kte-
rá svolila umístit pamětní desku 
na svůj dům, Petru Zahrádkovi, 
Robertu Kotkovi a Jiřímu Ryche- 
ckému za pomoc při zavěšení 
desky, hasičům za obsluhu při 
občerstvení, Pivovaru Cvikov, 
který věnoval soudek piva. Velké 
poděkování patří fotografkám 
Lucii Kupcové a Lence Schneide-
rové za nádherné fotky z akce, 
chrámovému sboru Hvězda pod 
vedením Petra Mareše a Mar-
tiny Bogarové za hudební záži-
tek, paní Renatě Mauserové za 
korektury všech českých textů, 
které s odhalením souvisely, Mi-
lanu Bizoňovi za vypuštění holu-
bů před kostelem a všem, kteří 
svým přičiněním vypomohli.

A na závěr si dovoluji citovat 
slova, které kromě jiného řekl 
Wolfgang Hennig při odhalení 
desky:

„Za to, že byla znovu obnovena 
tato deska na Hockewanzelovu 
památku a že tento den probíhá 
tak důstojně, patří dík přede-
vším Petru Fletcherovi. Už dva 
roky na tom pracuje. Myslel na 
tisíc maličkostí, aby dnes všech-
no dobře dopadlo. Mně, a jistě 
také dalším, zaslal mnoho vře-
lých e-mailů. Není jen nadšeným 
místním historikem, ale také or-
ganizačním geniem.“ 

Za obecní úřad Stružnice 
Anna Levová

Odhalení pamětní desky v Jezvém
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V sobotu 18. září 2021 uspořádali členové Sboru dobrovolných hasičů 
v Jezvém za poskytnutí dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje 
a ve spolupráci s obcí Stružnice již 15. ročník soutěže o pohár starost-
ky obce Stružnice a 14. ročník memoriálu Aloise Juráška. V letošním 
roce se zúčastnilo celkem 10 družstev (5 družstev mužů a 4 družstva 
žen) s následujícími výsledky:

ŽENY:   MUŽI: 
1. místo  Horní Libchava 1. místo Krompach
2. místo Česká Lípa  2. místo Lvová
3. místo Krompach  3. místo  Česká Lípa
4. místo Stráž pod Ralskem 4. místo Stráž pod Ralskem
5. místo Jezvé  5. místo Jezvé

Vítězům blahopřejeme a všem děkujeme za účast i sportovní atmo-
sféru.

JSDH Jezvé

V sobotu 7. 8. 2021 proběhla na náměstí v Jezvém tradiční Vavřinec-
ká pouť, tentokráte ve slavnostnějším hávu. Celou pouť zahájil mší 
v kostele sv. Vavřince farář Stanislav Přibyl. 

U mlýna v Jezvém došlo ke slavnostnímu odhalení a požehnání pa-
mětní desky našeho významného rodáka Hockeho Wenzela, kterého 
se zúčastnili zástupci Libereckého kraje, pan Wolfgang Hennig (pra-
vnuk Hockeho) a další vzácní hosté. 

Na improvizovaném pódiu na náměstí probíhal program, ve kterém 
účinkovaly kapely Fiddle Farm Band, harmonikáři, Duo Adamis, Lucie 
Cover Band a Pegas. Celým kulturním vystoupením provázel Petr Ně-
mec, který všechny kapely zároveň velmi profesionálně ozvučil. Pouť 
na náměstí zahájili krásným vystoupením žáci Základní školy Stružni-
ce. Dalšími účinkujícími byli imitátor Zdenek Barnet a kouzelník mi-
kromagie Luboš Matula. O občerstvení se postarali naši dobrovolní 
hasiči. Počasí celé akci přálo až do 22. hodiny, kdy se rozpršelo. Přesto 
na závěr proběhla laserová show.

Všem organizátorům, především Petru Fletcherovi, účinkujícím, stán-
kařům a hasičům patří velký dík.

Monika Habartová, 
starostka obce Stružnice

Dne 2. října 2021 byl znovuodhalen pomník Josefa Zenkera (1785 – 
1852), rodáka z Valteřic u Žandova, který se stal významným ruským 
bankéřem. Více se dočtete v následujícím zpravodaji. 

Město Žandov

Soutěž v požárním útoku Vavřinecká pouť
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V pátek 10. 9. proběhlo od 16:00 hodin v zasedací místnosti Obecního 
úřadu ve Stružnici posezení s našimi seniory. O milý kulturní zážitek 
se postaraly děti z Mateřské školky ve Stružnici a kytarista Martin 
Benda, který písničkami zavzpomínal na Waldemara Matušku.

Děkujeme seniorům za účast a už nyní se těšíme na další setkání.
Obec Stružnice

Ze života města a obcí

Vítání 
občánků 
v obci 

Stružnice
Ve čtvrtek 2. září 2021 jsme v zasedací 
místnosti OÚ ve Stružnici přivítali jede-
náct nejmladších občánků naší obce. 

Děti z MŠ Stružnice svým krásným vy-
stoupením zpestřily program. Rodiče se 
podepsali do pamětní knihy a obdrželi 
pozornost od obce. Rodičům ještě jednou 
přejeme hodně zdraví, pohody a radosti 
a dětem, aby navždy milovaly své mamin-
ky a tatínky a aby šťastně vykročily do ži-
vota, který na ně teprve čeká.

Obec Stružnice

12. 11. 2021 
od 18:00

v Žandově na sále, 
vstupné 100 Kč

nutná rezervace na tel. 737 622 469

Setkání se seniory

Kulturní program města Žandov
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Vážení občané, poslední dobou 
se nám v obci rozmáhá nový ne-
švar. Je to ukládání tříděného 
odpadu, bioodpadu a komunál-
ního odpadu. Velice často se stá-
vá, že se v nádobách na tříděný 
odpad objevuje odpad, který 
tam rozhodně nepatří. Jsou to 
například pytle s komunálním 
odpadem, pytle s plenami, sta-
vebním odpadem, uhynulými 
zvířaty a dalšími „poklady“. 
Věřte, že následná manipulace 
s těmito „dary“ není nikterak 
příjemná, zvláště v letních, hor-
kých dnech. Jejich odstranění 
zajišťují lidé, naši spoluobčané, 
pracovníci obce. Díky této sku-
tečnosti dochází každoročně ze 
strany svozové firmy ke zvyšo-
vání cen za svoz tříděného od-
padu, a to musí obec zaplatit. 
Tyto peníze by však mohly být 
využity lépe. Dalším kamenem 
úrazu je ukládání odpadů mimo 
nádoby. Často se stává, že vedle 
poloprázdných nádob jsou polo-
ženy papírové krabice, zřejmě je 
moc pracné je rozložit a zmač-
kat tak, aby se jich vešlo do kon-
tejneru co nejvíce. Stejně tak je 
to s pytli s plasty, které též leží 
vedle nenaplněných nádob a je 

žel jsou mezi námi tací občané, 
kteří dovezený odpad v danou 
chvíli jednoduše vyklopí na zem. 
Stejná situace nastává i ve chví-
li, kdy je kontejner plný. On to 
někdo uklidí a jak to vypadá? To 
ho nezajímá. Mě by ovšem zají-
malo, zda si takto počíná i doma 
na svém pozemku. Kontejnery 
jsou určeny na bioodpad a jeho 
složky jsou vypsány na každém 
stanovišti na cedulích. Přesto 
jsou do kontejnerů čím dál čas-
těji ukládány věci, které tam ne-
patří. Na uvedených stanovištích 
mohou občané odkládat také 
větve z ořezu stromů. Dle vyhláš-
ky by měly být odkládány pose-
kané, nastříhané, zpracované 
štěpkovačem. Toto se ale neděje 
a větve jsou odkládány v celku, 
často prokládány dřevem z lik-
vidace drobných staveb (kolny, 
králíkárny, kurníky, nábytek 
apod.) včetně kovových prvků, 
trávy a jiných věcí, které mezi 
ně nepatří. To vše značně ztěžu-
je manipulaci a likvidaci tohoto 
odpadu. V naší obci je zaveden 
ambulantní svoz nebezpečného 
odpadu a pneumatik, který pro-
bíhá pravidelně dvakrát v roce. 
Občan tak může na daném 

příliš těžké je do nich vysypat. 
Obec poskytuje občanům odvoz 
tříděného odpadu zdarma, čímž 
umožňuje všem, kteří správně 
třídí, ušetřit nemalé finanční 
prostředky za svoz komunální-
ho odpadu. Z vlastní zkušenosti 
vím, že se v dnešní době dá vy-
třídit (správně) opravdu velké 
množství odpadu a to, co po vy-
třídění zbyde, vyhodit do vlastní 
nádoby k tomu určené. Odpad, 
který nedokážeme, neumíme 
nebo dokonce nechceme vytří-
dit, si musí každý zaplatit sám, 
nikoliv obec a spoluobčané!

Tímto velice děkuji všem, kteří 
poctivě třídí a ukládají správně 
svůj odpad. 

Další kapitolou je bioodpad. 
V obci máme tři stanoviště vel-
koobjemových kontejnerů, na 
kterých by měl být dle platné 
vyhlášky kontejner přistavený 
každých 14 dní od začátku dub-
na do konce října. Pro pohodlí 
občanů bývají kontejnery na 
stanovištích umístěny celoroč-
ně. Občas se stane, že v případě 
potřeby, obec kontejner pou-
žívá a na stanovišti není. Bohu-

místě v uvedený den a hodinu 
odevzdat odpad zdarma. Přesto 
neustále řešíme odložené pne-
umatiky a nebezpečný odpad 
před vraty technické budovy. 
Zarážející je, že o víkendu pro-
běhne ambulantní svoz a v pon-
dělí je okolí technické budovy 
zcela obloženo pneumatikami, 
plechovkami od barev apod. Je 
tolik těžké odevzdat tyto věci 
při legálním svozu? Na vratech 
je umístěna cedule, která infor-
muje o zákazu odkládání! Bohu-
žel není respektována. Odpad se 
zde objeví a nikdo nic nevidí, ne-
slyší. Vím, že nikdo z nás nechce 
mít doma nepořádek, ale od-
klízet ho způsobem, že udělám 
nepořádek někomu jinému??? 
Vlastně i sobě samému. Vážení 
spoluobčané, vždyť obec je do-
movem nás všech a záleží právě 
na nás, jak bude náš domov vy-
padat, zda bude čistý a útulný. 
Žádám vás touto cestou o zamyš- 
lení se nad uvedenými skuteč-
nostmi a o jakoukoliv pomoc při 
jejich řešení.

Všem moc děkuji 
Jaroslav Kucharovič,

starosta obce

Třídění a ukládání odpadů v obci

Školství

Mezigenerační propojení 
v MŠ Horní Police

Hrátky ve vodě

Již několik let je mateř-
ská škola zapojena do 
projektu Mezi námi, což 
je projekt, který pro-
pojuje seniory s dětmi 
a jde napříč generacemi. 
Prozatím i v letošním 
roce bude tento projekt 
probíhat pouze předá-
váním hotových výrobků 
od dětí, posíláním videí a fotografií přímo do domova pro seniory 
v České Lípě. Věříme, že se situace vyjasní a ještě v letošním školním 
roce se děti se seniory setkají osobně. Osobní setkání má svá kouz-
la a opravdu z předchozích zkušeností víme, že děti dodávají babič-
kám a dědečkům energii a děti na oplátku čerpají z jejich moudrostí 
a zkušeností. Již v září nás čeká první vyrábění pro seniory a to v po-
době portrétu babiček a dědečků. Těšíme se, jak se dětem bude dařit 
a jak zvládnou další měsíční aktivity. 

Bc. Pavla Hlůžková, vychovatelka a učitelka MŠ

I v letošním školním 
roce děti ze třídy 
Včeliček z mateřské 
školy Horní Police za-
čaly jezdit do České 
Lípy do plaveckého 
bazénu za hrátkami 
ve vodě. Využili jsme 
situace, kdy nejsou 
podobné akce pro-
zatím zakázané skrz 
situaci s Covidem-19. 
Děti stihly absolvovat již dvě lekce, kdy se nejen seznámily s vodou, 
ale užily si náramné zábavy při hrách ve vodě. Cílem této aktivity 
je, aby se děti seznámily s vodou, odbouraly strach a získaly kvalitní 
plavecké návyky a již v tomto útlém věku se připravily na plavání 
bez pomůcek. A to vše nenásilnou formou hry ve vodě. K dispozici 
při pobytu v bazéně mají dva až tři plavčíky a samozřejmě nechybí 
paní učitelka a asistentka pedagoga. Pro naše děti je tato aktivita 
velkým přínosem. 

Bc. Pavla Hlůžková, vychovatelka a učitelka MŠ
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Rekonstrukce a mo-
dernizace kuchyně 
v MŠ Horní Police

Školní družina 
Horní Police

Prázdniny v naší škole

České dny proti rako-
vině – prodej kytiček

Během letních prázdnin se ve školce nelenilo, ale pořádně praco-
valo. Bouraly se stěny, demolovala se dlažba, malovalo se, stavěly 
se nové příčky stěn, pokládala se nová dlažba, elektroinstalace, vo-
doinstalace a další úpravy zejména v kuchyni mateřské školy. Také 
se zmodernizovalo vybavení kuchyně, veškerý nábytek je z nerezu, 
který je z hygienického hlediska nejbezpečnější. Jsme moc rádi, že se 
můžeme pyšnit zcela novou, krásnou, účelnou a bezpečnou kuchyní 
v naší škole. Za tuto rekonstrukci vděčíme obci Horní Police a také 
dotačnímu programu z organizace Programu rozvoje venkov. Tímto 
Vám všem děkujeme za umožnění vařit v novém. 

Stanislava Holovská, ředitelka

Se školní družinou se rozjíždíme na plné obrátky. Jedna z prvních na-
šich aktivně sportovních akcí proběhla na dětském hřišti v Horní Polici, 
kde jsme si s žáky užili spoustu legrace. Týmy Štěpa, Orlíci a Bílí tygři 
soutěžili mezi sebou v přetahování lanem, skoky v pytlích a hod mí-
čem na cíl. Žáci si vzájemně fandili a atmosféra byla přímo úžasná. 
Rozdáním diplomů a odměn, den ještě neskončil. Žáci byli nadšeni, že 
mohou společně jako školní družina dovádět na herních prvcích. Dal-
ší sportovní aktivitu máme družinový kroužek floorbal pod vedením 
pana Michala Toráně. V září nás dále čeká prohlídka Kostela Navští-
vení Panny Marie. Těšíme se na pouštění draků, při nichž si opečeme 
pár buřtíků. ,,Drakiádu“ si užijeme i s přespáním v MŠ Horní Police. 
Doufáme, že nám naše plánované akce nic nepokazí a budeme trávit 
čas společně. Vychovatelka ŠD Lucie Řeřichová

Přestože si děti užívaly prázdnin, ve škole panoval čilý pracovní ruch.
V dubnu zastupitelé odsouhlasili poskytnutí finančního příspěvku na 
vybudování školního hřiště. Větší část za herní prvky uhradila obec 
a zbytek doplatila škola. Velké díky patří firmě Blažek a Synové, která 
upravila povrch hřiště, na které firma Piccolino umístila workoutovou 
sestavu a ostatní hrací prvky pro děti. Další velkou zásluhu na vybudo-
vání hřiště má zastupitel pan Robert Kotek a syn paní ředitelky pan 
Jan Kolstrunk, kteří ve svém volném čase pomohli vybudovat a umístit 
další hrací a sportovní prvky. Poslední poděkování patří paní starostce 
Ing. Monice Habartové, která uvolnila zaměstnance obce na dokonče-
ní povrchových úprav hřiště. U příležitosti oslav 120. výročí školy, dne 
25. září 2021, proběhlo slavnostní otevření školního hřiště. Školní hřiště 
je zpřístupněno každý den veřejnosti. ZŠ Stružnice

Žáci obcházeli části obce Jezvé a Stružnici a nabízeli prodej kytiček. V le-
tošním roce byl “Český den proti rakovině” zaměřen na pomoc ledvin, 
močových měchýřů a prostaty. Při prodeji byli žáci velmi úspěšní a doká-
zali prodat dostatek kytiček, aby tato charitativní akce měla smyl. Žáci 
vybrali 3 650 Kč. Všem dárcům děkujeme a našim žákům patří velké po-
děkování, že se zapojují do charitativních akcí. ZŠ Stružnice
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Zahájení školního roku
Ve středu 1. září 2021 v naší škole v Jezvém jsme zahájili nový školní 
rok 2021/2022 za přítomnosti rodičů, žáků a pedagogického sboru. 
Do první třídy nastoupili 3 natěšení prvňáčci Fanoušek, Filípek a Ma-
toušek, kteří byli ošerpováni a obdárováni školními potřebami. Také 
noví žáci obdrželi pamětní list na jejich první školní den a knihu s vě-
nováním na památku. Nezapomnělo se ani na jejich maminky, které 
dostaly kytičku. Paní učitelky se velmi těšily na své žáky. Slavnostní 
uvítání všech žáků zahájila paní ředitelka Mgr. Lenka Kolstrunková 
a společně s paní učitelkou Bc. Kristýnou Pánkovou vysvětlily organi-
zaci školního roku – vzdělávací akce, projektové dny a nezapomene-
me ani na výlety, na které se všichni těšíme. Navštívíme města Libe-
rec, Prahu a různá další okolní místa, kde se zúčastníme vzdělávacích 
programů. Po slavnostním zahájení žáci usedli do lavic, kde se sezná-
mili s novými učebnicemi, pomůckami a povídali si o zážitcích z let-
ních prázdnin. Již první den se všichni těšili na další dny v naší škole. 
Celý první týden jsme si začali zvykat opět na školní lavice a příjem 
nových informací. V pátek 10. září byly zahájeny lekce plavání v ba-
zénu v Děčíně. Všem žákům se první lekce velice líbila a nemohli se 
dočkat na další lekce. Po plaveckém výcviku bude následovat školička 
bruslení ve sportovním areálu v České Lípě. Všem našim žákům školy 
přejeme úspěšné vykročení do nového školního roku, hodně kama-
rádů a krásná školní léta.  ZŠ Stružnice

120. výročí školy
V roce 2021 uplynulo 120 let od otevření Základní školy v Jezvém. V sobotu 
25. 9. od 14:00 hodin začal na nově vybudovaném školním hřišti kulturní 
program. Zaměstnanci a žáci zdejší školy toto výročí oslavili společně se 
širokou veřejností. Pro tuto akci upekla dort ve tvaru číslic 120 paní Eva 
Surovcová ze Stružnice perníčky pro hosty upekla paní Sylva Valentová 
s paní Silvií Kavkovou. Program začal úvodními slovy zastupitelky paní 
Kateřiny Kučerové, která se zmínila o historii a současnosti školy. Dále 
bývalým starostou panem Ing. Janem Mečířem, který zdůraznil důleži-
tost vesnických škol. Také poděkoval bývalým a současným zaměstnan-
cům školy za jejich činnost a péči o žáky. Poté paní ředitelka Mgr. Lenka 
Kolstrunková a paní Kateřina Kučerová společně s žáky 1. třídy přestřihli 
symbolickou pásku a slavnostně otevřeli školní hřiště. Od tohoto dne jsou 
všechny prvky k dispozici všem dětem z Stružnice a Jezvého. Následně 
vystoupili žáci ZUŠ Žandov. Žáci zahráli na hudební nástroje a děvčata ze 
ZUŠ Žandov zazpívala píseň Voda živá od Anety Langerové. Také nynější 
a bývalí žáci naší školy předvedli krásná vystoupení. V průběhu celé oslavy 
návštěvníci měli možnost prohlédnout si třídy, mohli zasednout do lavic 
nebo zjistit, jak se pracuje s interaktivními tabulemi. Celý program byl 
doprovázen moderátorem Petrem Tomanem, který přichystal zábavu pro 
návštěvníky a soutěže s pěknými cenami, které udělaly radost nejen dě-
tem, ale i rodičům. Za příjemné slunečné odpoledne děkujeme všem, kteří 
přijali pozvání a podíleli se na organizaci oslavy. ZŠ Stružnice

Loučení se školáky
V červnu jsme se loučili s našimi čtyřmi školáky. Akce se 
konala na fotbalovém hřišti ve Velké Bukovině a nes-
la se v duchu včelích medvídků. S dětmi jsme nacvičili 
soubor básniček, písniček a tanečků. Jako poslední měli 
školáčci připravenou píseň – Kolik je na světě věcí, kte-
rá nenechala žádné oko suché. Následovalo šerpování 
školáků, kterého se ujal pan starosta Kucharovič a s paní 
Kopčanovou předali ještě dětem dárečky. Děti ještě do-
staly dárečky a výbavu do školy od pana Šťastného za 
firmu Sauer.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Loučení s předškoláky 
v MŠ Stružnice

Naše tradiční besídka 
na konci školkového 
školního roku a velké 
loučení  letos proběhlo 
netradičně na velkém 
hřišti u Obecního úřa-
du Stružnice. Za pod-
pory zřizovatele jsme 
pro rodiče, prarodiče, 
kamarády  měli nachystaný prostorný stan, poskytující v parném dni 
stinné místo k posezení. Děti představily svým blízkým i veřejnosti 
mnoho písniček, básniček, tanečků a nechyběla také hra na zobcové 
flétny. I nacvičená  veselá, tak trochu antivirová pohádka s názvem 
„Bacily“, s malými herci v hlavních rolích, měla neskutečný úspěch. 
Vyvrcholením příjemného odpoledne bylo šerpování šesti předškolá-
ků. Ti od nás obdrželi dárkové tašky s překvapením, aby na stružnic-
kou školku, na své kamarády a na prožité chvíle s námi, vzpomínali 
vždy s úsměvem na rtech. Tak předškoláci: „Hola, hola, škola volá, 
a vaše školka už jen vzpomíná!“ Kolektiv MŠ Stružnice

Honba za pokladem Výlet do pohádkového 
Dubánkova

Výlet s předškoláky  
a přespání ve školce

Červen se nesl ve znamení akcí a výletů. Pro děti jsme připravili výlet 
kolem rybníků na Karlovce. Cestou děti plnily úkoly – házely šiškou, 
závodily ve skocích, chodily pozadu, nebo třeba hledaly jetel či různé 
stromy. U chaty jsme měli malou svačinku. Poté následovalo to nejdů-
ležitější – hledání pokladu. Děti měly velkou radost, když velice dobře 
schovaný poklad našly. Každý dostal odměnu a drahokam. Trasu dlou-
ho cca 5km ušly všechny děti s přehledem. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Nevede tam cesta dlouhá ani krátká, není ani za sedmero horami, ani 
sedmero řekami. Toto kouzelné místo se nachází v České Lípě pod Ho-
lým vrchem. Naše partička školkových dětí a paní učitelek si udělala 
výlet právě tam. A cestou nebyla o zábavu nouze. Vybaveni batůžky 
s dobrotami a veselými písničkami, jsme při výšlapu na vrchol obdi-
vovali různá zákoutí s malými roztomilými postavičkami vyrobenými 
převážně ze žaludů a  jiných přírodnin. Nechyběla ani jejich do detailů 
vyzdobená pohádková obydlí, vesničky, celá městečka, dokonce i s do-
pravními prostředky. Při tom jsme si ještě stačili povídat a pozorovat 
vše kolem, co roste nebo kvete. I když se nejednalo o vysokohorskou 
túru, těšili jsme se, až vystoupáme úplně nahoru a pochutnáme si na 
připravených svačinkách. Tak nám vyhládlo! Zkrátka jsme otevřeli 
školková vrátka a tzv. skoro za humny jsme si užili krásné pohádkové 
dopoledne. Kolektiv MŠ Stružnice

S dětmi jsme si užili jeden netradiční výlet. Byl to výlet pouze s našimi 
předškoláčky. Po odpolední svačince jsme vyjeli autobusem na Malou 
Bukovinu, kde jsme si prohlédli novou chloubu obce – vyřezávanou 
sochu. Poté následovala trasa na chatu tzv. Sladomelku, kde na nás če-
kali myslivci s rozdělaným ohněm a kde si děti mohly vyzkoušet střelbu 
na cíl ze vzduchovky. Vše samozřejmě pod dohledem odborníků. Po 
upečení buřtíků jsme se přes louky a kopce vydali na cestu do Velké 
Bukoviny. Cestou jsme potkali zajíce, srnce, různé ptactvo a spousty 
zvířecích stop. Výlet byl zakončen přespáním ve školce, kde jsme si dali 
malou odměnu – zmrzlinku. Všechny děti byly velice šikovné, cestu 
zvládly a celý výlet si moc užily.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Jak jsme tančili Jerusalemu
Jerusalema Dance Challenge je současný celosvětový hit. Jde o taneč-
ní číslo, jehož hudba i choreografie vznikla v jižní Africe a následně 
se stala symbolem jednotnosti a boje proti pandemii po celém světě. 
Nápad ztvárnit a nacvičit tento tanec, vzešel od maminky Terky, která 
se zmínila, že bychom se mohli tohoto projektu účastnit jako školka. 
Její pevné odhodlání nás tanec naučit a nadšení pro věc bylo tak velké, 
že jsme po dlouhém váhání nakonec souhlasili a taneční výzvu přijali. 
Zkoukli jsme několik videí na YouTube a přemýšleli, jak se této výzvy 
zhostit a jak ji celou pojmout. Na první pohled nám bylo jasné, že pre-
cizními tanečními kroky, asi nikoho oslnit nedokážeme. Proto jsme si 
vytyčili skromný cíl: Naučit se něco nového, zatancovat si, pobavit se, 
a krásně si společně strávený čas užít! 

Nastaly dny příprav, vymyšlení, shánění rekvizit a nápadů, jak bude 
tanec vypadat. Na pomoc jsme přizvali rodiče dětí, babičky, tetičky, 
sourozence a kamarády. Scházeli jsme se pravidelně na školní zahradě. 
Díky líbivé melodii Jerusalemy, milému přístupu trenérky Nelinky a po-
zitivní náladě, která mezi námi panovala, jsme se všichni na společné 

tréninky celý týden nedočkavě těšili. Po měsíci zkoušení nastal den D! 
Natáčení jsme si vybrali na snad nejteplejší odpoledne v roce. Panu Lu-
kášovi – kameramanovi a střihači v jedné osobě jsme vylíčili zamýšlený 
scénář do nejmenších detailů a pak „jsme jeli na ostro!“ Tancování na 
vyhřáté dlažbě, několikeré převlékání do barevných kostýmů, opako-
vání záběrů nám zpříjemňovaly vtipné hlášky dětí i rodičů a osvěžení 
v podobě nanuků, nápojů a studené mlhy z nového mlhoviště. Trénin-
ky i natáčení jsme si báječně užívali a na úsměvné chvíle, které jsme 
během tance zažili, budeme dlouho vzpomínat. Díky všem aktérům, 
vzniklo, z našeho pohledu, celkem zdařilé video plné radosti, smíchu 
a pozitivní nálady. Týden od zveřejnění na YouTube mělo jeden tisíc 
shlédnutí. Náš vytyčený cíl byl tedy nad očekávání splněn!

Ještě jednou děkujeme mamince Terce, za úžasný nápad, trenérce Ne-
lče za trpělivost, firmě Blažek a syn za občerstvení, panu Buriánkovi 
za zajištění kamery a  všem tanečníkům za hojnou účast. Děkujeme 
a těšíme se na setkání při dalších akcích.

Kolektiv MŠ Stružnice

Veselá pracovní sobota v MŠ Stružnice
Myslíte si, že pracovní soboty již neexistují? Mýlíte se, v naší školce 
jsme se vrátili o několik let zpět a jednu takovou pravou retro pracov-
ní sobotu uskutečnili. (Jen budovatelské písně chyběly!) 

Jelikož se blíží dokončení rekonstrukce školkové zahrady, poslední 
fázi osázení jsme si nemohli nechat pouze pro sebe. Pozvali jsme rodi-
če, kamarády a přátele, kteří ochotně v pracovních oblecích s pracov-
ními rukavicemi a nářadím dorazili v plném nasazení. Při příchodu se 
všichni, včetně dětiček , zapsali do zahradní knihy. Pak si mohli vybrat 
barevné tričko se školkovým logem „Kamarád školky, kamarád příro-
dy“  a barevnými fixami si jej, jako omalovánku, vybarvit pro vlastní 
potěšení. Mezitím se už na zahradě rozjely práce, jako odplevelení 
záhonu, rozdělování rostlin na předem naplánovaná místa dle osazo-
vacího plánu, kopání děr pro rostliny, rozvážení hlíny a mulčovací kůry 
po zahradě. Nezahálela ani jedna motyčka, rýč či kolečko. Sluníčko 
nám zahřívalo záda při vyrábění dřevěných cedulek se svým jménem 
a názvem adoptivní rostlinky, kterou si kdo vybral. Cedulku si naši za-
hradníci zdobili pájkou na dřevo a zapíchli ji do hlíny ke své adoptivní 
rostlině. Následně se zavázali, že se o ni budou, jako správní adoptivní 
rodiče, pravidelně starat.  Na vysazených záhonech se objevil keříček 
rybízu, angreštu, maliník, ostružiník, různé traviny, bylinky, motýlový 

keř. Posledním krokem bylo pořádné zalití, což si užily hlavně děti. Ši-
kovné ruce paní kuchtičky Stáničky a její pravé pomocnice Ilonky nám 
všem nachystaly pravý zahradnický guláš. Některé maminky a babičky 
nám napekly sladké dobroty, takže energie jsme měli dostatek. Na 
závěr celého dne jsme si udělali společnou fotografii se všemi malými 
i velkými zahradníky. A vůbec nikomu nevadilo obětovat celý den pro 
správnou věc. Takže velké díky všem, kteří se naší „veselé pracovní 
soboty“ zúčastnili. Kolektiv MŠ Stružnice
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Novinky v ZŠ Žandov

Družinky ze Žandova 
(v) září

Každé letní prázdniny se snažíme využít k nějaké přestavbě, úpravě, ma-
lování, ke zlepšení podmínek jak pro děti, tak i pro učitele.

O těchto prázdninách jsme se vrhli na vybudování šatny v 1. patře zá-
kladní školy. Celá velká místnost prošla rozsáhlou rekonstrukcí. Původní 
bednění, které rozdělovalo místnost na šatny pro 3 třídy, se vybouralo. 
Šatna dostala novou podlahu, světla, ochranné kryty na topení, výmalbu 
a v neposlední řadě krásné nové skříňky. Každý žák má v této chvíli svou 
uzamykatelnou skříňku, která mu slouží k odkládání oblečení, oblečení 
na tělesnou výchovu a další. Někteří si vnitřek skříňky vyzdobili. Nová 
šatna se stala v prvních dnech školy oblíbenou místností dětí, které se 
chodily na nové skříňky často jen dívat. 

Další přestavbou prošlo ohniště na školní zahradě. Paní asistentce Žia-
kové se, za velké pomoci několika dalších, podařilo vybudovat zázemí 
pro nové ohniště. Okolo ohniště si teď můžeme sednout na krásné nové 
lavičky z kulatiny. Už se moc těšíme na opékání. 

Mgr. Petra Joslová, ZŠ a MŠ Žandov

Obě oddělení družin ZŠ Žandov mají jako celoroční motivační hru – 
Cestování a poznávání krajů celé České republiky. V září, hned po se-
znamovacích a stmelovacích aktivitách, se děti pustily do poznávání 
prvního, našeho Libereckého kraje. Po zeměpisných hrách a výtvar-
ných soutěžích zvěčnily největší dominanty našeho krásného okolí na 
malbách venkovní dlažby naší školy. Těší se, až budou mít na konci 
školního roku procestovanou celou Českou republiku. Seznámí se 
postupně s místními tradicemi jednotlivých krajů, společně připraví 
a ochutnají jídla typická pro danou oblast, poznají pohádky natočené 
v naší republice a virtuálně navštíví naše nejkrásnější hrady a zámky.

Mgr. Johana Římánková, ZŠ Žandov

Školství
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ZŠ Žandov se loučila se 
svými páťáky na konci 
loňského školního roku 

Pasování prvňáčků na 
rytíře Řádu čtenářů 
v 1. třídě ZŠ Žandov

Páťáci se rozhodli pro rozloučení na zahradě školy. Pozvali vedení školy 
a všechny vyučující, kteří je učili, a vymysleli si pro své odpoledne pestrý 
program. Zazpívali písničky, přednesli vlastní originální báseň i poděko-
vání své třídní učitelce, paní Radce Guttenové, všem vyučujícím, kteří je 
učili, a rovněž vedení školy. Třídní učitelce věnovali originální pamětní 
fotoknihu a zajímavý zážitkový dárek. Rodiče připravili bohaté občerst-
vení na krásně ozdobených švédských stolech a maminka Kuby Havlase 
upekla obří dort s věrnou fotkou celé třídy. Hrály se zábavné hry a všech-
ny hojně zabavil fotokoutek, do kterého si děti samy vytvořily rekvizity. 
Věříme, že se našim páťákům bude dařit i na druhém stupni, tak jako se 
jim dařilo v naší škole. Mgr. Johana Římánková, ZŠ Žandov

V polovině června proběhlo na školní zahradě pasování prvňáčků na 
rytíře Řádu čtenářů. Naši nejmladší školáci byli přivítáni ve světě pří-
běhů a fantazie. Děti si vyzkoušela ze čtení a následně pasovala na 
rytíře paní knihovnice Pavlína Fuitová. Ještě před pasováním děti mu-
sely uhádnout knihu, ze které si vyslechly ukázku. Poté mohly být „po-
hádkovým” mečem pasovány na rytíře Řádu čtenářů, rytíře krásného 
slova, a mohly se podepsat do pamětní kroniky. Od paní knihovnice 
dostaly dárkový balíček města Žandov s hodnotnou knihou a dárko-
vými předměty. Pak si užily velkou oslavu se svou třídní učitelkou Bc. 
Marcelou Hyskovou a paní asistentkou Lenkou Stárkovou.

Mgr. Johana Římánková, ZŠ Žandov

Teraristická přednáška 
v ZŠ Žandov

Běh Žandovem

V polovině září navštívil naši školu pan Ladislav Lepšík, který se za-
bývá chovatelstvím hadů a ještěrů. Přednáška s názornými ukázkami 
těchto živočichů byla pořádána pro všechny žáky naší základní školy. 
Pak chovatel si dokázal rychle získat respekt i přízeň žáků svým při-
rozeným vystupováním a hlubokými znalostmi ze života plazů. Děti 
byly i seznámeny, jak se zachovat, kdyby takové zvíře náhodou někde 
našly. Nejzáživnější pak pro všechny byla možnost dotknout se těchto 
živočichů. Naprostá většina dětí byla odvážná a neškodné hady si ne-
chaly dát kolem ramen. Vznikla také spousta veselých snímků. Jelikož 
jedovatí hadi do školy nesmějí, šlo především o ochočené škrtiče. 

Mgr. Johana Římánková, ZŠ Žandov

První větší sportovní akcí letošního školního roku byl již tradiční „Běh 
Žandovem“. Letos se uskutečnil již 30. ročník tohoto běhu, jehož tra-
sa vede od školy, kolem hřbitova, přes sídliště zase zpět ke škole. Do 
běhání se zapojují i dětičky z naší mateřské školy, které běžely trasu 
nejkratší. Všichni berou tento běh jako zábavu a zpestření výuky. Na-
víc nám přálo počasí, sluníčko svítilo a hřálo. Trať pro nás nachystal pan 
Slaměný, který také vždy celý závod startuje, dohlíží na jeho průběh 
a vyhodnocení. Přestože nepadl žádný běžecký rekord, užili jsme si 
pěkné sportovní dopoledne.

Mgr. Petra Joslová, ZŠ a MŠ Žandov

Školství
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První školní den 
v ZŠ Žandov

Slavnostního zahájení nového školního roku na zahradě školy se spolu 
s pedagogickým sborem a dětmi ZŠ Žandov zúčastnili i vyučující ze žan-
dovské základní umělecké školy. Její ředitelka, paní Alena Losová, dipl. 
um., dětem i rodičům představila obory, do kterých se mohou děti ještě 
během září přihlásit, a pozvala je na den otevřených dveří. Překvapením 
pro děti byla veselá píseň, kterou jim společně zazpívali pedagogové ze 
ZŠ i ZUŠ. Mgr. Johana Římánková, ZŠ Žandov

Dětský pěvecký sbor 
ZUŠ Žandov 

VoxCantus děkuje
Na začátku nového školního roku se rozhodla Lékárna U Hedviky v Žan-
dově podpořit činnost Dětského pěveckého sboru ZUŠ Žandov VoxCan-
tus, který začíná připravovat svůj vánoční program. Částkou 10 000 Kč, 
kterou firma pěveckému sboru věnovala, přispěla k organizaci a průbě-
hu víkendového soustředění, které se uskuteční v listopadu v Polevsku. 
Toto soustředění bude věnováno nácviku koncertního repertoáru, kte-
rým vás v adventním čase naši zpěváci jistě potěší. Lékárně U Hedviky 
a jednatelce firmy paní Michaele Bažantové za finanční dar děkujeme 
a této podpory si velmi vážíme. Již dnes se můžete těšit na vystoupení 
VoxCantus při rozsvícení vánočního stromečku v Žandově. Připravujeme 
pro vás Vánoční zpěvy v kostele v Žandově a v Kravařích, nově se před-
stavíme i v Polevsku. Vrcholem adventních vystoupení Dětského pěvec-
kého sboru VoxCantus, společně s dalšími žáky hudebního a tanečního 
oboru, bude Vánoční koncert naší ZUŠky.

Těšíme se na kulturní setkání a společné zážitky s vámi
DPS VoxCantus ZUŠ Žandov

Školství

Usnesení

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 18. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 28. 
6. 2021 od 18. hodin na sále Městského 
úřadu v Žandově. Zastupitelstvo města 
projednalo a

1.  Schvaluje 
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Doplnění programu zasedání.
c)  Program zasedání dle předloženého 

návrhu.
d)  Účetní závěrku města Žandova za rok 

2020.
e)  Závěrečný účet města Žandov za rok 

2020 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Žandov 
za rok 2020, s celoročním hospodaře-
ním a souhlasí bez výhrad.

f)  Přehled čerpání rozpočtu města za 

 1. – 3. měsíc 2021.
g)  Rozpočtové opatření č. 2/2021. 
h)  Smlouvu s nakládání s odpady firmou 

AVE CZ OH, s.r.o., Praha.
i)  Změnový list č. 2 s firmou CL-EVANS, 

s.r.o., Česká Lípa – stavba Rozšíření 
a modernizace MŠ Žandov (Tělocvič-
na).

j)  Prodej část p.p.č. 359/1 o výměře cca 
160 m2 v k.ú. Dolní Police za 30,- Kč/
m2.

k)  Prodej p.p.č. 9/3 o výměře 198 m2 
v k.ú. Heřmanice u Žandova za 30,- 
Kč/m2.

l)  Prodej p.p.č. 193/1 o výměře 1492 m2 
v k.ú. Heřmanice u Žandova za 200,- 
Kč + 21% DPH.

m)  Prodej části p.p.č. 14, 15 o výměře cca 
595 m2 v k.ú. Radeč u Horní Police za 
35,- Kč/m2.

n)  Prodej p.p.č. 50 o výměře 192 m2 v k.ú. 
Velká Javorská za 200,- Kč + 21% DPH.

o)  Prodej p.p.č. 111/1 o výměře 52 m2 
v k.ú. Valteřice u Žandova za 30,- Kč/
m2.

p)  Prodej části p.p.č. 203 o výměře cca  
28 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy za 
30,- Kč/m2.

q)  Prodej p.p.č. 916, 918 o výměře  
1679 m2 + 2729 m2 v k.ú. Žandov u Čes-
ké Lípy za 250,- Kč/m + 21% DPH.

r)  Dar a darovací smlouvu pro Linku 
bezpečí, z.s., Praha ve výši 1.000,- Kč 
na činnost v roce 2021.

s)  Dar a darovací smlouvu pro florba-
lový kemp v Kravařích dne 28.7. – 
31.7.2021 ve výši 5.000,- Kč.

t)  Smlouvu o budoucí  smlouvě o zří-
zení služebnosti - věcného břemene 
s CETIN – internet p.p.č. 157/2 v k.ú. 

Heřmanice u Žandova a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

u)  Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. zastou-
pená Bc. Janem Bendákem o zřízení 
věcného břemene – služebnosti na 
pozemek p.č. 316, 317 v k.ú. Žandov 
u České Lípy pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

v)  Smlouvu s ČEZ Distribuce, a.s. za-
stoupená společností BIMONT s.r.o. 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene a právu provést 
stavbu  na poz.p.č. 310/1, 310/2 v k.ú. 
Valteřice u Žandova a pověřuje sta-
rostu podpisem

w)  Smlouvu s Libereckým krajem – kana-
lizační stoka ke koupališti p.p.č. 986 
v k.ú. Žandov u České Lípy a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy.

x)  Nájemní smlouvu s SVS, a.s., Teplice – 
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HORNÍ POLICE
Na svém 23. zasedání ZO Horní Police ko-
naného dne 10. června 2021 od 18 hod. na 
obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění přijalo následu-
jící usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 23 / 23 / 2021).

• ZO schvaluje program pro 23. zasedá-
ní ZO v předloženém znění (usnesení 
č. 23 / 24 / 2021).

• ZO schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Horní Police za rok 2020 sestavo-
vanou k rozvahovému dni (usnesení  
č. 23 / 25 / 2021).

• ZO schvaluje rozdělení hospodářské-
ho výsledku Základní školy Horní Po-
lice za rok 2020, zisk ve výši 74 993,05 
Kč převést na účet 413 rezervní fond 
(usnesení č. 23 / 26 / 2021).

• ZO schvaluje odpisový plán dlouho-
dobého majetku Základní školy pro 
rok 2021 ve výši 27 578,- Kč (usnesení 
č. 23 / 27 / 2021).

• ZO schvaluje účetní závěrku Mateřské 
školy Horní Police za rok 2020 sestavo-
vanou k rozvahovému dni (usnesení  
č. 23 / 28 / 2021).

• ZO schvaluje rozdělení hospodářské-
ho výsledku Mateřské školy Horní  
Police za rok 2020, zisk ve výši  
2 397,54 Kč převést na účet 413 rezerv-
ní fond (usnesení č. 23 / 29 / 2021).

• ZO schvaluje odpisový plán dlouho-

HORNÍ POLICE
Na svém 24. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 9. září 2021 od 18 hod. na 
obecním úřadě v Horní Polici v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích v platném znění přijalo následu-
jící usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 24 / 48 / 2021).

• ZO schvaluje program pro 24. zasedá-
ní ZO v předloženém znění (usnesení 
č. 24 / 49 / 2021).

• ZO schvaluje Veřejnoprávní smlou-
vu s Městem Česká Lípa o přenosu 
příslušnosti k projednávání přestup-
ků dle § 105 zákona č. 250/2016 Sb., 
o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich, ve znění pozdějších předpisů 
v předloženém znění a pověřuje sta-

dobého majetku Mateřské školy pro 
rok 2021 ve výši 56 203,- Kč (usnesení 
č. 23 / 30 / 2021).

• ZO schvaluje účetní závěrku obce za 
rok 2020 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 23 / 31 / 2021).

• ZO schvaluje bez výhrady závěrečný 
účet obce za rok 2020 s celoročním 
hospodařením včetně zprávy o vý-
sledku přezkoumání hospodaření 
obce za rok 2020. Zároveň přijímá 
opatření k nápravě zjištěného ne-
dostatku, aby se chyby neopakovaly 
– zvýšení kontroly dokladů a faktur 
(usnesení č. 23 / 32 / 2021).

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IE-12-
4006834/VB07 v předloženém znění 
s jednorázovou náhradou za omezení 
vlastnického práva ve výši 27 995,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu k podpi-
su (usnesení č. 23 / 33 / 2021).

• ZO schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4012538/VB04 v předloženém znění 
s jednorázovou náhradou za omezení 
vlastnického práva ve výši 3 300,- Kč 
bez DPH a pověřuje starostu k podpi-
su (usnesení č. 23 / 34 / 2021).

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IP-12-
4010966/VB02 a pověřuje starostu 
k podpisu (usnesení č. 23 / 35 / 2021).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby 
„Odvlhčení přední vnější části a nové 

rostu obce k podpisu (usnesení č. 24 / 
50 / 2021).

• ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
s Městem Česká Lípa o výkonu pře-
nesené působnosti na úseku agendy 
rozhodování o zrušení údaje o místu 
trvalého pobytu v předloženém znění 
a pověřuje starostu k podpisu (usne-
sení č. 24 / 51 / 2021).

• ZO schvaluje odstoupení od kupní 
smlouvy s panem dle kupní smlouvy 
k pozemku p.č. 461/3 uzavřené dne  
31. 8. 2011 (usnesení č. 24 / 52 / 2021).

• ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 
513/4 o výměře 1455 m2 za cenu 
291.000 Kč, každému ideální polovi-
ny, a to za účelem zajištění zahrád-
kářské činnosti (usnesení č. 24 / 53 / 
2021).

• ZO schvaluje Memorandum o dlouho-
dobé spolupráci při zajištění středně-

omítky v místnostech 1.02, 1.04 a 1.05“ 
v budově zámku v Horní Polici firmu 
HANTYCH s.r.o., Jánská 111, PSČ 405 
02, IČO 06659969 (usnesení č. 23 / 36 / 
2021).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Odvlhčení přední vněj-
ší části a nové omítky v místnostech 
1.02, 1.04 a 1.05“ v budově zámku 
v Horní Polici ve výši 928 873,- Kč bez 
DPH v předloženém znění a pověřuje 
starostu obce k podpisu (usnesení č. 
23 / 37 / 2021).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby 
„Rekonstrukce vodovodu a odpadů 
v kuchyni a přilehlých místnostech“ 
v budově MŠ Horní Police firmu HAN-
TYCH s.r.o., Jánská 111, PSČ 405 02, 
IČO 06659969 (usnesení č. 23 / 38 / 
2021).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Rekonstrukce vodovodu 
a odpadů v kuchyni a přilehlých míst-
nostech“ v budově MŠ Horní Police ve 
výši 297 904,18 Kč bez DPH v předlo-
ženém znění a pověřuje starostu obce 
k podpisu (usnesení č. 23 / 39 / 2021).

• ZO schvaluje dodatek č. 12 ke smlou-
vě o sběru, přepravě a odstraňo-
vání odpadu v obci Horní Police  
č. 222/400181/16/11 ze dne 01.01.2011 
v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu k podpisu (usn. č. 23 / 40 / 2021).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 Veřejno-
právní smlouvy o zajištění výkonu pře-
nesené působnosti č. A01-10779/2021 
ze dne 03.01.2013 v předloženém 

dobého plánování a spolufinancování 
sociálních služeb na území ORP Česká 
Lípa v předloženém znění a pověřu-
je starostu k podpisu (usn. č. 24 / 54 / 
2021).

• ZO schvaluje nákup stolů a židlí dle 
předložených výsledků cenového 
marketingu (usnesení č. 24 / 55 / 2021).

• ZO schvaluje nákup ozvučení sálu 
Beseda dle předložených výsledků ce-
nového marketingu (usn. č. 24 / 56 / 
2021).

• ZO schvaluje dodavatelem montáže 
nového ústředního topení v domě 
p.č. 131, byt č. 3 v přízemí firmu 
Martin Mansfeld, adresa Jezvé 52,  
IČ 86720872 (usnesení č. 24 / 57 / 2021).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Montáž nového ústřed-
ního topení v domě p.č. 131, byt č. 3 
v přízemí“ ve výši 120.826,- Kč bez 

znění a pověřuje starostu k podpisu 
(usnesení č. 23 / 41 / 2021).

• ZO schvaluje Smlouvu o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovi-
té věci č. UCL/1085/07/BÚP-685/ÚE/21/
Ma v předloženém znění a pověřu-
je starostu k podpisu (usn. č. 23 / 42 / 
2021).

• ZO schvaluje dle zveřejněného zámě-
ru pronájem restaurace na koupališti 
na roky 2021, 2022, 2023 dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 23 / 43 / 2021).

• ZO schvaluje pronájem nebytového 
prostoru v jižním traktu areálu zám-
ku dle vyhlášeného záměru na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhů-
tou za 10 Kč/m2/měsíčně pro jediného  
žadatele (usnesení č. 23 / 44 / 2021).

• ZO schvaluje záměr prodeje pozemku 
p.č. 513/4 o výměře 1 455 m2 (usnesení 
č. 23 / 45 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření  
č. 2/2021 ve výši 628 067,07 Kč na stra-
ně příjmů, 610 485,- Kč na straně vý-
dajů, s přebytkem ve výši 17 582,07 Kč 
(usnesení č. 23 / 46 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 40 000 Kč pro 
TJ SOKOL Horní Police, z.s. dle před-
ložené žádosti (usnesení č. 23 / 47 / 
2021).

• ZO odkládá žádost o finanční dar or-
ganizace Czech SAR Team.

• ZO vzalo na vědomí zprávu ze dne 
9.6.2021.

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta  

DPH v předloženém znění a pověřuje 
starostu obce k podpisu (usnesení č. 
24 / 58 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 15.000 Kč na 
pořádání kulturní akce „Hornopolic-
ký dvoutakt“ v roce 2021 (usnesení č. 
24 / 59 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 20.000 Kč na 
pořádání kulturní akce u příležitosti 
založení značky Achilles A. Schneider  
v roce 2021 (usnesení č. 24 / 60 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 2.000 Kč pro 
myslivecký spolek Lišáci Horní Police 
na pořádání akce „Velká cena mysli-
veckého spolku Lišáci“ (usnesení č. 24 
/ 61 / 2021).

• ZO schvaluje dar ve výši 30.000 Kč na 
činnost TJ Sokol Horní Police (usnese-
ní č. 24 / 62 / 2021).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě 
o dílo na stavební úpravy sálu Beseda 

kanalizační stoka ke koupališti p.p.č. 
977 v k.ú. Žandov u České Lípy a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

y)  Finanční neinvestiční dary pro obce 

v Jihomoravském kraji – městys Mo-
ravská Nová Ves, obce Mikulčice, 
Hrušky u Břeclavi, Lužice u Hodonína 
4 x 50.000,- Kč. Celkem 200.000,- Kč

2.  Neschvaluje
a)  Prodej p.p.č. 65 v kat. území Žandov 

u České Lípy.

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

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta



3/2021-22- Usnesení

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
20. zasedání konaném dne 26. května 
2021 od 17:02 hodin v souladu s ustano-
veními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje upravený program 20. Zase-
dání zastupitelstva obce. (číslo usne-
sení 2021-20-1)

2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení z 19. Zasedání za-
stupitelstva obce. (číslo usn. 2021-20-
2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedů 
finančního výboru, kontrolního vý-
boru, výboru pro rozvoj, výstavbu, 
pozemky a životního prostředí a sta-
rostky za výbor pro sport, kulturu 
a sociální věci. (číslo usnesení 2021-20-
3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 21. 
zasedání konaném dne 26. června 2021 
od 17:00 hodin v souladu s ustanoveními 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 21. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2021-21-
1)

2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení z 20. Zasedání za-
stupitelstva obce. (číslo usnesení 2021-
21-2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedů fi-
nančního výboru, kontrolního výboru, 
výboru pro rozvoj, výstavbu, pozemky 
a životního prostředí a starostky za vý-
bor pro sport, kulturu a sociální věci. 
(číslo usnesení 2021-21-3)

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 5/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne  
26. 5. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ. 

• Usnesení č. 1-5/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšíření programu jednání 
o body.

 – Revokace usnesení č. 9-4/21
 – Kupní smlouva č. VBKS/3/2021
 – Smlouva o nájmu hrobového místa
 – Dodatek ke smlouvě 084/VJ/02
• Usnesení č. 2-5/21: ZO Velká Bukovina 

schvaluje předložený program jedná-

č. 3/2021. Příjmy ve výši 607 514,04 Kč, 
výdaje ve výši 305 000,- Kč a financo-
vání ve výši 302 514,04 Kč. (číslo usne-
sení 2021-20-4)

5.  Schvaluje Dodatek č. 1 k veřejnopráv-
ní smlouvě č. A01-10787/2012 o zajiš-
tění výkonu přenesené působnosti 
na úseku přestupků proti veřejnému 
pořádku, občanskému soužití a ma-
jetku. (číslo usnesení 2021-20-5)

6.  Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlou-
vě na svoz odpadu S/C10/05002151/ 
2013/1471/01. (číslo usnesení 2021-20-6)

7.  Schvaluje zakoupení street work- 
outovou sestavu W S024 od firmy 
PICCOLINO za cenu 57 400 Kč s DPH  
+ montáž do školní zahrady u ZŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2021-20-7)

8.  Schvaluje prodej pozemku p. č. 222 
v k. ú. Stružnice o výměře 63 m2 man-
želům J. a F. Š., bytem S., za 50,- Kč za 
1 m2, tedy za celkovou cenu 3 150,- Kč. 

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření 
č. 4/2021. Příjmy ve výši 1 484 809,- Kč, 
výdaje ve výši 46 480,- Kč a financová-
ní ve výši 1 438 329,- Kč. (číslo usnesení 
2021-21-4) 

5.  Schvaluje Smlouvu o smlouvě bu-
doucí o zřízení pozemkové služeb-
nosti – o poskytnutí práva provést 
stavbu v pozemku ve vlastnictví obce 
Stružnice na pozemku p. č. 130 a 97  
v k. ú. Stružnice pro stavbu vodovod-
ní přípojky pro pozemek p. č 98/2. 
(číslo usnesení 2021-21-5)

6.  Schvaluje Smlouvu o smlouvě budou-
cí o zřízení pozemkové služebnosti 
– o poskytnutí práva provést stavbu 
v pozemku ve vlastnictví obce Struž-
nice na pozemku p. č. 130, pozemek 
p. č. 97 a 86/1 v k. ú. Stružnice pro 
stavbu vodovodní přípojky pro p. č. 

ní v plném rozsahu.
• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 

bere na vědomí předložené informa-
ce od posledního jednání ZO.

• Usnesení č. 3-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje rozpočtové 
opatření č. 4/2021. 

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 30. 4.2021.

• Usnesení č. 4-5/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Ná-
vrh střednědobého výhledu rozpočtu 
SOB na rok 2022-2023. 

• Usnesení č. 5-5/21: Zastupitelstvo obce 

(číslo usnesení 2021-20-8)
9.  Schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene a dohodu 
o umístění stavby č. IV-12-4020649/2 
na pozemku p. č. 155/1 v k. ú Jezvé pro 
stavbu zařízení distribuční soustavy – 
zemního kabelového vedení NN. (čís-
lo usnesení 2021-20-9)

10. Schvaluje opravu části místní komuni-
kace v lipové aleji, od zatáčky ke kři-
žovatce u č. p. 158 ve Stružnici, firmou 
Silnice a Mosty Česká Lípa za cenu 
197 748 Kč s DPH. (č. usn. 2021-20-10)

11.  Bere na vědomí žádost manželů B., 
bytem S., o koupi objektu bývalé sa-
moobsluhy p. p. č. 158 v k. ú. Stružnice 
a parkovací plochy p. p. č. 157 v k. ú. 
Stružnice. (číslo usnesení 2021-20-11)

12.  Schvaluje výměnu čističky odpadních 
vod v Jezvé č. p. 57 od firmy BAZE-
NPLAST za cenu 106 160 Kč + DPH  
+ doprava. (číslo usnesení 2021-20-12)

86/3. (číslo usnesení 2021-21-6)
7.  Schvaluje Smlouvu o smlouvě budou-

cí o zřízení pozemkové služebnosti – 
o připojení pozemku na pozemek ve 
vlastnictví obce Stružnice na pozem-
ku p. č. 328/1 v k. ú. Stružnice.  (číslo 
usnesení 2021-21-7)

8.  Schvaluje Smlouvu o budoucí smlou-
vě o zřízení věcného břemene 
a dohodu o umístění stavby č. IP-12-
4005277/VB/01 na pozemku p. č. 19/1 
v k. ú. Stružnice pro stavbu zařízení 
distribuční soustavy – zemního kabe-
lu NN. (číslo usnesení 2021-21-8) 

9.  Schvaluje výměnu oken v objektu č. p. 
87 k. ú. Jezvé firmou Svět Oken Děčín 
za cenu 110 216,- Kč bez DPH. (číslo 
usnesení 2021-21-9)

10. Schvaluje záměr prodeje pozemku  
p. č. 101 v k. ú. Stružnice o výměře 

Velká Bukovina schvaluje Návrh závě-
rečného učtu SOB za rok 2020.

• Usnesení č. 6-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Závěrečný 
účet obce Velká Bukovina za rok 2020 
bez výhrad.

• Usnesení č. 7-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje nabídku 
firmy ALNIO Group s.r.o. na zajiš-
tění dotačního managementu akce  
„RE – USE centrum“ (SBĚRNÝ DVŮR) 
za cenu 49.900,- Kč bez DPH.

• Usnesení č. 8-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje smlouvu č. 
VBSS 1/2021 na směnu  p.p.č. 1825/4 

13.  Schvaluje výměnu čističky odpadních 
vod v Jezvé č. p. 87 od firmy BAZE-
NPLAST za cenu 55 440 Kč + DPH  
+ doprava. (číslo usnesení 2021-20-13)

14.  Schvaluje výměnu čističky odpadních 
vod ve Stružnici č. p. 80 od firmy BA-
ZENPLAST za cenu 156 090 Kč + DPH 
+ doprava. (číslo usnesení 2021-20-14)

15.  Schvaluje výměnu okna na chodbě 
v Jezvé č. p. 57 od firmy OKNA Děčín 
za celkovou cenu 10 617 Kč s DPH. (čís-
lo usnesení 2021-20-15)

16. Schvaluje Memorandum o dlouhodo-
bé spolupráci při zajištění střednědo-
bého plánování a spolufinancování 
sociálních služeb na území ORP Česká 
Lípa. (číslo usnesení 2021-20-16)

17.  Bere na vědomí informaci o připravova-
ných akcích. (číslo usnesení 2021-20-17)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

744 m2 společně s pozemkem p. č. 102  
v k. ú. Stružnice o výměře 345 m2.  
(číslo usnesení 2021-21-10)

11.  Schvaluje záměr prodeje části pozem-
ku p. č. 75/1 v k. ú. Stružnice o výměře 
cca 3 966 m2. (číslo usnesení 2021-21-
11)

12.  Schvaluje Smlouvu o umístění pamět-
ní desky na stěnu nemovitosti č. p. 53, 
k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 2021-21-12)

13.  Pověřuje finanční výbor přípravou 
návrhu změny nájemného v obecních 
bytech. (číslo usnesení 2021-21-13)

14.  Bere na vědomí informaci o připravo-
vaných akcích. (číslo usnesení 2021-21-
14) 

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

o výměře 110 m2, ostatní plocha, k.ú. 
Velká Bukovina a p.p.č. 2650/2 o vý-
měře 24 m2, ostatní plocha, k.ú. Vel-
ká Bukovina, vzniklé geometrickým 
plánem č. 414-31/2021 v jejím plném 
znění.

• Usnesení č. 9-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje smlouvu  
č. 21_SOP_01_41211793596 s ČEZ Distri-
buce, a.s.  v jejím úplném předlože-
ném znění.

• Usnesení č. 10-5/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje smlou-
vu č.21_SOP_01_41211793597 s ČEZ Dis-
tribuce, a.s.  v jejím úplném předlože-

v Horní Polici v předloženém znění 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
(usnesení č. 24 / 63 / 2021).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření  
č. 3/2021 ve výši 753 841,93,- Kč na stra-
ně příjmů, 2 725 000,- Kč na straně 

výdajů, se zapojením finančních pro-
středků z minulých období ve výši 1 971 
158,07 Kč (usnesení č. 24 / 64 / 2021).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta  



3/2021-23- ŠkolstvíUsnesení

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 6/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne 23. 
6. 2021 od 18:00 hod. v zasedací místnos-
ti OÚ

• Usnesení č. 1-6/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšíření programu jednání 
o bod.

 – Úprava hřbitova 
• Usnesení č. 2-6/21: ZO Velká Bukovina 

schvaluje předložený program jedná-
ní v plném rozsahu.

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

• Usnesení č. 3-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje roz-
počtové opatření č. 5/2021 v předlo-
ženém znění.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání č. 7/21 zastupitelstva 
obce Velká Bukovina konaného dne  
25. 8. 2021 od 18:00 hod. v zasedací míst-
nosti OÚ

• Usnesení č. 1-7/21: ZO Velká Bukovina 
schvaluje rozšíření programu jednání 
o body

 – Smlouva ČEZ – fixace ceny
 – Operační program zaměstnanost
• Usnesení č. 2-7/21: ZO Velká Bukovina 

schvaluje předložený program jedná-
ní v plném rozsahu.

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

4)  Účelová komunikace Karlovka
 Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 

bere na vědomí předložené informa-
ce a ukládá starostovi zjištění ceny 
přesunutí komunikace.

• Usnesení č. 3-7/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje rozpočtové 
opatření č. 6/2021 v předloženém zně-
ní.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 31. 7. 2021. 

• Usnesení č. 4-7/21: Zastupitelstvo 

bere na vědomí stav finančních pro-
středků ke dni 31. 5.2021.

• Usnesení č. 4-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje účetní 
závěrku obce Velká Bukovina za rok 
2020.

• Usnesení č. 5-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje účetní 
závěrku MŠ Velká Bukovina za rok 
2020.

• Usnesení č. 6-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje návrh 
závěrečného účtu SOB za rok 2020 
a souhlasí s výsledkem přezkoumání 
hospodaření za rok 2020 bez výhrad 

• Usnesení č. 7-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
dání žádosti o dotaci do programu 
„Podpora obnovy a rozvoje venko-
va“ z podprogramu „DT117d8210H 
– Podpora budování a obnovy míst 

obce Velká Bukovina schvaluje 
„Smlouvu pro umístění Z-BOXU 
a spolupráci při jeho provozování“ 
se společností Zásilkovna s.r.o., Liho-
varská 1060/12, Libeň, 19000 Praha 9 
a pronájem části pozemku p.p.č 250 
k.ú. Velká Bukovina, 407 27 Velká 
Bukovina, o výměře 2.1m2 v k.ú. Velká 
Bukovina (záměr pronájmu pozemku 
p.p.č 250 k.ú. Velká Bukovina, 407 
27 Velká Bukovina byl řádně zveřej-
něn dle us.č. 3-2/17 na úřední desce 
Obecního úřadu Velká Bukovina od 
9.8. 2021 do 25.8. 2021 bez vznese-
ných připomínek) a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy se společností 
Zásilkovna s.r.o., Lihoverská 1060/12, 
Libeň, 19000 Praha 9.

• Usnesení č. 5-7/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Dodatek č.1 
ke Smlouvě o umístění a provozová-
ní kontejnerů uzavřené dne 5.3.2018 
v jeho úplném předloženém znění.

• Usnesení č. 6-7/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje návrh 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV NN číslo: 
21_SOBS01_4121835735 a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.

• Usnesení č. 7-7/21: Zastupitelstvo 

aktivního a pasivního odpočinku“ 
na realizaci akce „Dětské hřiště Malá 
Bukovina a Karlovka“.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí zprávu o podání žá-
dostí do programu POV ÚK:

• Oblast 2: Chodníky a místní komuni-
kace (cesta Karlovka).

• Oblast 4: Administrace projektové 
žádosti a dokumentace pro získání 
dotace.

• Usnesení č. 8-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vzor 
smlouvy na pronájem haly hřiště 
v předloženém znění.

• Usnesení č. 9-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vzor 
smlouvy na pronájem hospody (vý-
čep sál, spol. prostory) v předlože-
ném znění.

• Usnesení č. 10-6/21: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje návrh 
smlouvy o uzavření budoucí smlouvy 
o připojení odběrného elektrického 
zařízení k distribuční soustavě do 
napěťové hladiny 0,4 kV NN číslo: 
21_SOBS01_4121835730 a pověřuje 
starostu podpisem této smlouvy.

• Usnesení č. 8-7/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje pro-
dej p.p.č. 2637/7 k.ú. Velká Bukovina 
dle přiložené žádosti a kupní smlou-
vu č. VBKS/4/2021 na odprodej p.p.č. 
2637/7, 15 m2, ostatní plocha, k.ú. 
Velká Bukovina, 407 29 Velká Buko-
vina, okr. Děčín v jejím plném znění 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy. 

• Usnesení č. 9-7/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje doho-
du o provádění zimní údržby obec-
ních komunikací a pověřuje starostu 
podpisem dohody.

• Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh 
smlouvy o sdružených službách do-
dávky elektřiny ze sítí nízkého napě-
tí.

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

• Usnesení č. 10-7/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje návrh 
smlouvy o sdružených službách do-

obce Velká Bukovina schvaluje úpra-
vy hřbitova Velká Bukovina.

• Usnesení č. 11-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žádost 
Základní školy a mateřské školy Žan-
dov o jednorázový finanční příspěvek  
5. 000,-Kč.

• 14/II Žádost o zavedení veřejného 
osvětlení (příloha č. 14/b)

 K tomuto návrhu nebylo přijato 
usnesení.

• Usnesení č. 12-6/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žá-
dost o propachtování pozemků p.p. 
č.241/9, orná půda o výměře 227 m2 
a p.p. č.241/27, orná půda o výmě-
ře 1116 m2, obě k.ú. Velká Bukovi-
na a pověřuje starostu uzavřením 
smlouvy.

dávky elektřiny ze sítí nízkého napě-
tí.

• Usnesení č. 11-7/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje za-
městnat od 1. 9. 2021 jednoho za-
městnance s využitím Operačního 
programu Zaměstnanost a podání 
žádosti do OP Zaměstnanost o dotaci 
na zaměstnání druhého zaměstnan-
ce.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí podání žádosti do 
POV Ústeckého kraje na akci oprava 
komunikace pro pěší V. Bukovina – 
Karlovka. 

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí podání žádosti o do-
taci na pořízení drtícího vozu na bio-
odpad.

ném znění.
• Usnesení č. 11-5/21: Zastupitelstvo obce 

Velká Bukovina revokuje usnesení  
č. 9-4/21.

• Usnesení č. 12-5/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje kupní 
smlouvu č. VBKS/3/2021 na odprodej 
p.p.č. 2651/8, 66 m2, ostatní plocha, 

k.ú. Velká Bukovina vzniklé geome-
trickým plánem č. 414-31/2021 v k.ú. 
Velká Bukovina, 407 29 Velká Buko-
vina, okr. Děčín v jejím plném znění.

• Usnesení č. 13-5/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje vzor 
smlouvy o nájmu hrobového místa 
a ceník služeb, který je přílohou č. 1 

uvedené smlouvy na pohřebišti Vel-
ká Bukovina v jeho plném předlože- 
ném znění.

• Usnesení č. 14-5/21: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Dodatek  
č. 20 ke smlouvě č. 084/VJ/02 s firmou 
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
v jeho plném předloženém znění.

• Usnesení č. 15-5/21: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žádost 
ředitelství mateřské školy o jedno-
rázový finanční příspěvek na nákla-
dy spojené se zřízením webových 
stránek MŠ Velká Bukovina ve výši  
29. 400,-Kč.
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Srpnové ráno na přejezdu pod kolonkou v Žandově (foto Jan Mečíř)


