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Před 4 lety jsem byla zvolena sta-
rostkou obce Stružnice a upřím-
ně, nepočítala jsem s tím. Novou 
situaci jsem vzala jako výzvu. 

Občas se to na mne valilo ze 
všech stran, např.: krávy, které 
utíkaly; pouliční světla, která 
díky větru nesvítila; střechy, 
které buď odvál vítr nebo pro-
stě začalo zatékat; stromy, 
které začaly padat nebo které 
bylo potřeba odborně ořezat; 
odpady, které firma nevyvezla 
nebo přeplněné kontejnery na 
separovaný odpad; zatoulaní 

psi, kteří utíkali především o ví-
kendech; covid, se kterým nikdo 
neměl zkušenosti; obecní čistič-
ky, které již dávno nevyhovova-
ly nebo nefungovaly tak jak by 
měly; atd.

Zjistila jsem tedy za poslední 4 
roky, co všechno musí starosta 
obce obsáhnout. Jaké rozma-
nité situace musí řešit a nikdy 
nesmí zapomínat, že pracuje 
s lidmi. A já bych ráda za sebe 
sdělila, že si vážím každé spo-
lupráce s lidmi, kteří mi chtěli 
pomoci, kteří mi nezištně radili 

a kteří, pokud jsem chybovala, 
mne včas na chybu upozornili. 

Těmto lidem velice děkuji za 
opěrnou berličku, za světlo na 
konci tunelu, za vlídné slovo, 
ale i za pochvalu, když se něco 
povedlo. Velmi ráda bych uved-
la některá jména, ale jsem vázá-
na povinnostmi ochrany osob-
ních údajů (tzv. GDPR).

Až budete číst tyto řádky, bude 
určitě po komunálních volbách, 
a tedy bude rozhodnuto. Ano, 
i já znovu kandiduji, ale ne 

proto, že bych chtěla mít dále 
soukromý život vzhůru noha-
ma, ale proto, že máme v obci 
spoustu rozpracovaných akcí 
a od rozdělané práce se neu-
tíká. Ať to dopadne pro mne 
jakkoliv, budu opět vděčná za 
každou pomoc a samozřejmě 
i já, ráda poskytnu veškeré in-
formace, které jsem za čtyři 
roky získala. Jde mi přece o naši 
obec, o mé spoluobčany, o mé 
sousedy, o lidi, se kterými tady 
ráda žiju.
Přeji všem vše dobré. 

Ing. Monika Habartová

Čtyři roky na židli starostky

Při hasičské soutěži 24. září požehnal novému vozidlu SDH Jezvé P. Stanislav Přibyl (foto SDH, JM)
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Vůz na zpracování bioodpadu 

Farnost Horní Police

Obec Velká Bukovina podala 
v létě 2021 žádost o dotaci do 
Programu pro podporu od-
padového hospodářství obcí 
v Ústeckém kraji na období 
2017 až 2025 na pořízení drtící-
ho – míchacího stroje. Stroj je 
určen pro přeměnu biologicky 
rozložitelného odpadu na kva-
litní kompost. V rámci projektu 
„pořízení manipulačního pro-
středku pro bioodpad Velká 
Bukovina“ se podařilo získat 
z dotačního titulu vyhlášeným 
Ústeckým krajem drtící vůz na 
bioodpad ZAGO EcoGreen 7. 
Tento vůz byl dodán do obce 
v září 2022. Děkuji tímto firmě 
JASA za pomoc s jeho vyklád-

kou. Pořizovací cena vozu byla 
1 946 890 Kč. Výše poskytnuté 
dotace byla 1. 331. 900 Kč a spo-
luúčast obce činila 614. 990 Kč. 
Tento vůz velice usnadní na-
kládání s bioodpadem v obci. 
Dokáže dokonale semlít větve, 
trávu, listí a vše proměnit v po-
čínající kompost, jehož proces 
zrání se tímto značně urychlí. 
V budoucnu kompost vypro-
dukovaný tímto strojem bude 
používán pro udržbu veřejných 
prostranství v obci a též bude, 
po domluvě, k dispozici obča-
nům naší obce na jejich zahrád-
ky a zahrady.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

V neděli 23. října 2022 v 15 hodin 
navštíví poutní místo v Horní 
Polici pražský arcibiskup Mons. 
Jan Graubner. Při mši, kterou 
bude sloužit, poděkujeme Bohu 
za dovršenou druhou etapu ob-
novy poutního areálu v Horní 

Polici. Svou účast potvrdil hejt-
man Libereckého kraje Martin 
Půta a náměstkyně hejtmana 
pro oblast kultury, památkové 
péče a cestovního ruchu Květa 
Vinklátová. Bohoslužbu kromě 
jiných doprovodí Duo Kchun 

z České Lípy. Slavnost se koná 
ve spolupráci s Modlitební ligou 
blahoslaveného Karla Habs-
burského za mír mezi národy. 
Na tuto slavnost přiveze relik-
vii posledního českého krále a 
patrona kostela v Horní Polici 

reprezentant Ligy Dr. Milan 
Novák. Srdečně Vás zvu na tuto 
slavnostní událost i na navazují-
cí neformální přátelské setkání.

Stanislav Přibyl, 
administrátor farnosti
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Ředitel školy v Žandově Gustav Pollak

Soutěž v hasičském útoku

Řídící učitel Gustav Pollak, se 
narodil v roce 1870 jako syn 
řídícího učitele na Slunečné. 
Po základní škole studoval 
na střední škole v České Lípě 
a poté na učitelském ústavu 
v Litoměřicích. V roce 1890 byl 
zaměstnán na svém prvním mís-
tě, na základní škole v Jestřebí. 
V roce 1895 nastoupil jako uči-
tel na základní školu v Žando-
vě, od té doby působil na zdejší 
škole 36 let. V letech 1918-1931 
zastával funkci řídícího učitele. 
Jeho úspěchy ve škole i mimo ni 
byly oceněny různými cenami, 
čestnými diplomy a vyzname-
náními. Svou činností si získal 

Sbor dobrovolných hasičů Jezvé a Obec Stružnice pořádali dne 24. září 
2022 na fotbalovém hřišti v Jezvém Soutěž v požárním útoku družstev 
žen a mužů. Tato soutěž byla zároveň 16. ročníkem o pohár starostky 
a 15. ročníkem memoriálu Aloise Juráška. V rámci této soutěže proběh-
lo i vysvěcení nového hasičského dopravního automobilu, který získa-
la obec Stružnice z dotace Ministerstva vnitra a z dotace Libereckého 
kraje. Požehnání provedl pan farář ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D. Počasí 
přálo a tak celá soutěž proběhla v příjemném a sportovním duchu.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE: 

Muži: 1. místo  ................Česká Lípa
   2. místo  ................Brniště
   3. místo  ................ Jezvé
Ženy: 1. místo  ................ Jezvé
   2. místo  ................Česká Lípa

BLAHOPŘEJEME! Monika Habartová

(Údolí Ploučnice, můj ráj), ze 
zpěvohry „Die Waisen aus dem 
Polzentale“ (Sirotci z Polzenta-
lu), jejíž text a hudbu Gustav 
Pollak napsal v roce 1902. Tato 
píseň se stala lidovou hymnou 
středního údolí Ploučnice. Ob-
novenou premiéru této písně 
po sto dvaceti letech předneslo 
Českokamenické X-Teto v rámci 
přednášky „Významné osob-
nosti údolí Ploučnice“, uskuteč-
něné 9. dubna 2022 v Žandově. 
Při příležitosti odchodu Gus-
tava Pollaka do důchodu byl 
v posledních dnech svého pů-
sobení ve škole vyznamenán. 

lásku a úctu svěřené mládeže 
a těšil se důvěře všech zdejších 
obyvatel. Gustav Pollak působil 
také jako spisovatel, hudeb-
ník a skladatel. Pravděpodob-
ně byl také členem Pěveckého 
a hudebního spolku v Žandově, 
který měl v roce 1926 sedmde-
sát pět členů. V roce 1898, k pa-
desátému výročí nástupu císaře 
Františka Josefa I. na trůn, slo-
žil slavnostní hymnus o třech 
slokách a patnácti verších s ná-
zvem „Das österreichische Ju-
wel“ (Rakouský klenot), který 
se dosud nepodařilo nalézt. Na-
štěstí se dochovala krásná píseň 
„O Polzental, mein Paradies“ 

Ředitel školy pan Hegenbarth 
se ve svém projevu zmínil o zá-
sluhách pana učitele, dále pro-
mluvil pan Weishaupt za místní 
školní radu, pan starosta Papert 
za městskou radu a pan Němec 
za radu rodičů slova uznání 
a poděkování. Po přednesu 
dvou básní svými žáky učitel 
poděkoval a naposledy předal 
svým žákům poučná slova do ži-
vota z místa, kde věrně plnil své 
povinnosti po celý lidský věk. 
Poté jednoduchý obřad skon-
čil a žáci doslova zasypali svou  
odcházející ředitelku květinami. 

Petr Fletcher

Ze života města a obcí
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Dětské hřiště 
Karlovka 

a Malá Bukovina
Vážení spoluobčané, obec ně-
kolikrát za sebou podala žádost 
o dotaci na vybudování dětské-
ho hřiště v Karlovce a dovyba-
vení a oplocení dětského hřiště 
v Malé Bukovině, bohužel ani 
jednou jsme neuspěli. Rozhod-
li jsme se tedy pro postupné 
vybudování dětského hřiště 
z vlastních zdrojů a sil. V součas-
né době jsou poptávány doda-
vatelé prvků a před příchodem 

zimy bychom rádi měli na Kar-
lovce alespoň část prvků nain-
stalovanou. V plánu je pořízení 
altánku pro posezení dětského 
doprovodu, pro odpočinutí ko-
lemjdoucích při procházkách 
obcí a také pro sousedské se-
tkávání.

(foto je pouze ilustrační)

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Pohádkový les ve Velké Bukovině
Jako již po mnoho let se ve Vel-
ké Bukovině loučíme s prázdni-
nami tzv. Pohádkovým lesem. 
Tato čím dál více oblíbená akce 
letos přilákala více než 150 dětí 
z blízkého ale i vzdáleného oko-
lí. Za účasti asi 40 členů a přátel 
místní Kulturní komise se letos 
děti vydaly po stezce, kde potká-
valy postavy z českých filmových 
pohádek. Vstupní bránou děti 
přivítal anděl s čertem a děti 
poté cestou mimo jiné plnily 
úkoly například s Krakonošem, 
Saxanou, Popelkou, Lotran-
dem a Zubejdou, Zlatovláskou 
a mnoha dalšími. Samozřejmě 
nechyběli čerti, vodník, loupež-
níci, princezny a dvě hodně zlé 

čarodějnice, co věznily Jasněn-
ku. Na konci bylo připraveno 
občerstvení a výjimečně hodní 
loupežníci všem opekli buřty.

I když se všichni účinkující do 
poslední chvíle obávali, zda po-
časí dovolí akci uskutečnit, tak 
se nakonec umoudřilo a všichni 
si tuto úspěšnou akci náramně 
užili. Poděkování patří všem, co 
se na přípravách a uskutečnění 
letošního pohádkového putová-
ní podíleli a pro všechny je vždy 
největší odměnou dětská radost 
a také pochvaly z řad rodičů 
a příbuzných.

Jiřina Kavková



3/2022-5- Ze života města a obcí

Hasiči Velká Bukovina
Jak jsem již uvedl v minulém vy-
dání RZ, po zaškolení k obsluze 
defibrilátoru je třeba vyčkat na 
doručení certifikátů a zařazení do 
programu „First Responder“. Oče-
kávané se stalo skutkem 18. 5. Ten 
den nám byly certifikáty doruče-
ny. Přesto, že jsme připraveni, pře-
jeme si využívat AED co nejméně.

2. 6. jsme absolvovali praktické 
školení na ferratě ve Všemilech, 
kde jsme si zopakovali zásady 
sebejištění ve výšce a slaňování. 
Proškolení a výklad provedl člen 
lezecké skupiny HZS Zdeněk. K vý-
stupu nahoru je připraveno něko-
lik tras s kovovými chyty dle ob-
tížnosti zvolené trasy a dolů vede 
cesta již jen po laně, pomocí vlast-
ních rukou. Přes počáteční rozpa-
ky, kdy nikdo nechtěl být první, to 
nakonec bylo fajn odpoledne. 

V pátek 10. 6. jsme si udělali celo-
denní výlet na Hasičské slavnosti 
do Litoměřic. Po exkurzi v místní 
stanici HZS, kde se nás ujal osob-
ně ředitel ÚO jsme se přesunuli 
přes silnici do areálu výstaviště. 
Tam se odehrával veškerý páteč-
ní program. Hlavním důvodem 
naší dnešní přítomnosti bylo de-
korování praporu pamětní stu-
hou. Ten den bylo po 16 hodině 
dekorováno přes 90 praporů ha-
sičských sborů z celé republiky, 
včetně našeho. Na výstavišti byla 
k vidění spousta techniky moderní,  
současné i té historické. Kdo měl 
šanci, ale slavností se nezúčastnil, 
ten prohloupil. Ještě před vlast-
ním dekorováním praporu jsme 
díky veliteli nahlédli do uzavře-
ného areálu, kde měl svou těžkou 
techniku odstavenou Záchranný 
prapor Hlučín.

Neděle 19. 6. 2022 patřila v Buko-
vině dětem. Obec, Kulturní komise 
obce, myslivci, fotbalisti i hasiči při-
chystali pro děti akci Děti, hurá na 
prázdniny, dnes na téma cesta ko-
lem světa. Obsahově je akce vlast-
ně dětským dnem, který se u nás 
nepořádá. Na stanovišti hasičů se 
děti mohly seznámit s výstrojí a vý-
zbrojí, kterou hasiči používají a ab-
solvovat jednu ze soutěží. Avšak 
to nejdůležitější z celého dne byla 

u dětí oblíbená lehká pěna. Tu za 
nás vyrobili hasiči ze Žandova, pro-
tože naše jednotka nedisponuje 
potřebným agregátem. Pěna byla 
opravdu lehká, neboť jí v celkem 
krátkém čase rozfoukal vítr. Po řá-
dění v pěně jsme vodou z mlhové 
proudnice opláchli každého, kdo 
o to stál a také několik přítom-
ných, kteří o to nestáli. Myslím, že 
v tomto horkém dni, kdy teplo-
měr atakoval 37 °C ve stínu, přišlo 
osvěžení vodou z hasičské cisterny 
vhod. Děkuji Žandovským hasičům 
za spolupráci.

V sobotu 25. 6. jsme byli popřát 
štěstí do nové etapy života Jardovi 
a Martině, kteří se rozhodli vstou-
pit do stavu manželského. Samo-
zřejmě, jako dosud každý ženich 
z naší jednotky, musel i Jarda s no-
vomanželkou podstoupit simulo-
vaný zásah a uhasit kartonový do-
meček pomocí džberové stříkačky. 
Ještě jednou děkujeme za pozvání 
ke svatebnímu stolu.

O požáru v NP České Švýcarsko 
již bylo napsáno a řečeno spous-
ta slov, snad ve všech médiích. 
Nebudu proto nosit dříví do lesa 
a opakovat známá fakta o počtu 
nasazených hasičů, techniky apod. 
I hasiči obce Velká Bukovina če-
kali až budou k pomoci s likvidací 
požáru povoláni. Nakonec jsme 
u požáru strávili celkem tři dny. 
Poprvé se tak stalo 26. 7., kdy jsme 
ve 21 hod odjížděli na noční směnu 
a poté ještě dvakrát. Druhý odjezd 
k této mimořádné události byl tro-
chu kuriózní. To jsme se chystali 
pouze odvézt sbírku pomoci pro 
zasahující hasiče, kterou na stře-
du 27. 7. vyhlásil starosta a již jsme 

ve Hřensku u požáru zůstali. Jen 
jsme odpojili přívěsný vozík vedle 
místní hasičské zbrojnice a ode-
brali se na přidělený úsek. Domů 
jsme dorazili po půlnoci, ale ráno 
v osm hodin bylo znovu pět členů 
jednotky na místě zásahu.

 V pátek 2. 9. odpoledne připravo-
vali členové SDH Velká Bukovina 
spolu s jinými sbory atletický sta-
dion SK Děčín na 4. kolo STIMAX 
CUPU, které se konalo druhý den. 
Všichni společně jsme připravili, 
smontovali a rozmístili překáž-
ky pro soutěž v běhu na 60 a 100 
m a v sobotu po závodech opět 
překážky rozmontovali a naložili 
k odvozu.

Hasiči pravidelně pomáhají při 
konání Bukovinské pouti. Stejně 
tomu bylo i při té letošní. Po celý 
den jsme byli k dispozici pořadate-
lům, kde bylo třeba a stejně jako 
jiné zájmové složky v obci jsme ur-
čený čas drželi službu na parkoviš-
ti. Pro případ potřeby byl na pouti 
k dispozici zásahový automobil 
a v pohotovosti i nový defibrilátor.

Po celé léto byli členové jednotky 
s technikou připraveni plnit i po-
kyny zřizovatele, tedy pana sta-
rosty. Takže jsme v tomto horkém 
a suchém období zalévali záhony 
na křižovatce a stromy u hřbito-
va, nebo na žádost vedoucího 
stavby proplachovali opravované 
propustky pod rekonstruovanou 
silnicí.

Kromě zásahu u dlouhodobého 
požáru ve Hřensku a výše uvedené 
pomoci obci, která se neeviduje 
jako zásah, ale jako činnost, byl 

JSDHO Velká Bukovina v uplynu-
lém období vyhlášen poplach ještě 
dvakrát. 29. 7. se k požáru louky 
v Malé Bukovině sjely jednotky 
z okolí. Bukovinské hasiče operač-
ní středisko ani nesvolávalo, pro-
tože se jednalo zrovna o období, 
kdy jsme zasahovali ve Hřensku, 
avšak v sobotu 6. 8. před sedmou 
hodinou ranní už se siréna roze-
zněla. Požár pařezu v Karlovském 
lese mohl v  tomto suchu způsobit 
katastrofu. Vyjíždíme CAS i DA. Po 
příjezdu na místo bylo zjištěno, 
že požár už se z pařezu rozšířil na 
plochu cca 10×2 m. Dle zkušeností 
načerpaných ve Hřensku jsme zlik-
vidovali příznaky hoření, požářiště 
překopali a znovu do hloubky pro-
lili vodou. Člověku se ani nechce 
domýšlet, jak to mohlo dopad-
nout, kdyby oheň neobjevili dva 
lesníci, kteří zde náhodou byli na 
lovu. Ale kde se tam ten oheň vzal 
ví jen Bůh a snad se to dozví i vyše-
třovatel. V pondělí 15. 8. odpoled-
ne bylo vysláno družstvo na strom 
spadlý na dráty el. vedení u silnice 
II/263 Velká Bukovina - Karlovka. 
Po příjezdu na místo události bylo 
zjištěno, že se nejedná o el. vedení, 
ale o dráty telefonní. Spadlý strom 
je nepřetrhl, ale napnul tak, že do-
šlo ke zlomení dřevěného sloupu. 
Strom byl motorovou pilou roz-
řezán a odklizen z vozovky. Aby 
mohlo dojít k odklizení zlome-
ného sloupu byl také rozříznutý 
na dvě části a uvolněné kabely se 
samovolně vrátily mimo vozovku.
Po likvidaci události a úklidu mís-
ta provedla jednotka ještě prů-
zkum ostatních komunikací v obci 
a poté se vrátila na základnu.

Roman Vojta
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Společenská 
kronika

Ve třetím čtvrtletí oslavili své ži-
votní jubileum tito spoluobčané. 
Do dalších let jim přejeme hodně 
zdraví a životního elánu

90 LET
Kouřilová Vlasta, Kocinová Ma-
rie, Demovičová Josefa

85 LET
Pluhařová Zdeňka, Freieslebe-
nová Božena

80 LET
Pokusová Anna, Magleno-
vá Ludmila, Brada Ladislav, 
Schwarzbach Antonín, Pokor-
ný Milan

75 LET
Šuma Jaromír, Brychtová Jana, 
Böhmová Eva, Svobodová Li-
buše, Hriň Karel, Kucko Josef, 
Jirásková Jiřina, Skalická Mile-
na, Linertová Hana, Kotrčová 
Marta

70 LET
Košťák Alois, Košťák Jaroslav, 
Zábranová Libuše, Černá Věra, 
Sahula Bohumil, Slaměný Ol-
dřich, Skuhravý Josef, Čonská 
Alena, Kruml Václav, Kalous-
ková Anna, Palounek Bohumil, 
Flusková Božena, Valentová 
Sylva, Pernica Vlastimil, Kucha-
řová Jaroslava

65 LET
Mezei Tibor, Gonosová Rado-
slava, Mraček Zdeněk, Ziková 
Ludmila, Syslová Alena, Šveňha 
Josef, Šveňha Bohumil, Tomáš-
ková Božena

60 LET
Štický Jan, Džudža Jan, Poláko-
vá Ludmila, Vernerová Renata, 
Holub Jiří, Rác Miroslav, Janta-
čová Lenka 

SDH Žandov – naši mladí hasiči
V našem sboru dobrovolných ha-
sičů Žandov je stále v činnosti záj- 
mový kroužek mladých hasičů. 
V současné době máme regist-
rováno 17 dětí, které pravidelně 
dochází každý týden na schůzky 
do naší hasičské zbrojnice. V pří-
padě pěkného počasí využíváme 
pro tréninky našich malých závod-
níků prostoru na rybářském ost-
rově a v případě ošklivého počasí 
se scházíme v naší zbrojnici. Dále 
nám naše město umožnilo užívat 
prostory nové žandovské tělocvič-
ny.

Děti jsou zapojeny do celoroční 
činnosti Hry Plamen, na kterou 
provádíme fyzickou přípravu na 
závody a předáváme jim vědo-
mosti v oblasti požární ochrany. 
Mimo fyzické přípravy pořádáme 
s dětmi také různé výlety nebo 
exkurze, spaní v hasičské zbrojnici, 
mikulášské a vánoční besídky atp.

V průběhu roku se účastníme po-
hárových soutěží a dále soutěží 
Hry Plamen, která je rozdělena 
do tří částí. První částí závodů Hry 
Plamen byl sraz v Doksech, kde se 
soutěžilo v disciplínách – štafeta 
požárních dvojic a závod požár-
nické všestrannosti. Druhou částí 
byl závod na stadionu v Zákupech, 
kde se soutěžilo v disciplínách – 
štafeta CTIF, štafeta 4 x 60 m a pře-
bor jednotlivců 60 m, kde se našim 
třem děvčatům podařilo dostat 
mezi 10 nejlepších v Českolipském 
okresu a tím si vybojovat postup 
do krajského kola. Krajského kola 
v Lučanech nad Nisou se nakonec 
z důvodu nemoci zúčastnila pouze 
2 naše děvčata a vybojovala pro 
nás krásné 19. a 28. místo. Třetí 
částí a zároveň tedy i ukončením 
ročníku Hry Plamen byla soutěž 
v Brništi, a to v disciplínách – po-
žární útok a požární útok CTIF. Po 
skončení soutěže děti přebraly di-
plomy a medaile za ukončení celo-
roční činnosti Hry Plamen. Mladší 
družstvo se celkově umístilo na 6. 
místě a starší družstvo na 7. místě.

V průběhu roku jsme se účastnili 
také několika pohárových soutěží. 
První pohárovou soutěží byla sou-
těž požárního útoku – ,, Memoriál 

Václava Vondrušky o putovní po-
hár starosty obce “ ve Velké Buko-
vině a  pak také ,,Soutěž o putovní 
pohár města Česká Lípa“, opět 
v disciplíně požární útok. Zatím 
poslední pohárovou soutěží byla 
účast na Strážském víceboji, kde 

naše družstvo starších vybojovalo 
krásné první místo. Před sebou 
máme ještě několik dalších soutě-
ží, na které se s dětmi pravidelně 
každý týden připravujeme.
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JSDHO Žandov
Výjezdová jednotka JSDHO Žan-
dov je zařazena do kategorie JPO 
III/1. V této kategorii máme povin-
nost vyjet k místu události do 10-ti 
minut od vyhlášení poplachu, a to 
v minimálním počtu čtyř osob. 
Naše jednotka dlouhodobě zvládá 
výjezd už do pěti minut. Máme 18 
aktivních členů, kteří jsou připra-
veni k rychlému výjezdu. Tito čle-
nové se pravidelně zúčastňují ně-
kolika kurzů a výcviků, které jsou 
nedílnou součástí jejich přípravy. 
Pravidelným kurzem je zdravot-
nická příprava, která probíhá na 
naší základně za účasti odborného 
lektora. V letošním roce jsme po-
prvé navštívili výcvikový polygon 
v Raspenavě, kde jsme si vyzkou-
šeli účinky jevů ,,flashover“, půso-
bení velkého tepla a také taktiku 
hašení.

členové prováděli na místě haseb-
ní práce a za několik dalších dní se 
na místo vrátili a prováděli již pou-
ze kontrolu nad požářištěm. Pro 
zasahující hasiče jsme uspořádali 
sbírku potravin, do které se mno-
ho z našich občanů města Žando-
va také zapojilo. Tímto bychom 
chtěli všem velice poděkovat. 

Jako naši mladí hasiči se také sna-
žíme zúčastňovat soutěží v hasič-
ském sportu. V tomto roce jsme 
zatím stihli pouze 2 závody – Sou-
těž v požárním útoku ve Velké 
Bukovině – ,,Memoriál Václava 
Vondrušky“ a soutěže v Horní Lib-
chavě, kde proběhl branný závod, 
který se každoročně koná v noč-
ních hodinách. Před sebou máme 
ještě několik soutěží, kterých by-
chom se ještě rádi zúčastnili.

Kromě výjezdů vyhlášených kraj-
ským operačním střediskem se 
zúčastňujeme také pomoci ve ve-
řejných službách. V únoru letoš-
ního roku jsme navštívili Sociální 
služby města Mimoň, kde jsme 
vypomáhali v době koronavirové 
krize, kdy klesl počet zdravotníků 
a zaměstnanců. Vypomáhali jsme 
také v očkovacím centru v České 
Lípě a rozváželi jsme zdravotnic-
ký materiál a drobné nákupy pro 
naše občany, které si nemohli v té 
době opatřit vlastní silou. 

Každoročně spolupracujeme také 
s MŠ a ZŠ Žandov, kdy pro děti po-
řádáme prohlídku hasičské zbroj-
nice a ukázku našeho vybavení. 
V srpnu jsme se zúčastnili pomoci 
likvidace rozsáhlého požáru v Ná-
rodní parku České Švýcarsko. Naši 

Díky podpoře našeho města a Li-
bereckého kraje si naše jednotka 
doplní chybějící vybavení a obnoví 
výstroj, která zvýší ochranu a kom-
fort našich zasahujících hasičů. 
Jedná se například o ochranné 
obleky, helmy, obuv, rukavice atp. 
V současné době máme podanou 
žádost o dotaci na zakoupení no-
vého dopravního automobilu, kte-
rý by měl sloužit pro přepravu po-
žárního družstva k mimořádným 
událostem, přepravě materiálu, 
ale také pro přepravu našich mla-
dých hasičů na soutěže. V loňském 
roce nám tato žádost o dotaci ne-
byla bohužel schválena, a proto 
věříme, že v letošním roce bude-
me úspěšnější.

Brigita Kubátová
SDH Žandov
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Pomník padlým v 1. světové válce...
V dobách největšího rozkvětu 
Rakousko-Uherské monarchie 
plynul život v Heřmanicích po-
klidným tempem. Nejčastějším 
zdrojem obživy zde bylo ze-
mědělství, neboť je zde velice 
úrodná půda. Ti, kteří nevlastnili 
půdu, pracovali ve zdejší cihel-
ně v blízkých fabrikách v Hor-
ní Polici, Žandově a Kravařích, 
nebo měli vlastní živnost. Mezi 
živnostníky jací se nacházejí ve 
všech okolních obcích, zde na-
jdeme například obchodníka 
s chmelem, nebo sekerníka. Byla 
zde také porodní bába, která se 
jmenovala Anna Girschick a dvě 
hospody.

Do tohoto poklidného běhu ži-
vota zasáhla událost, která se 
stala daleko od Heřmanic. Tato 
událost zde vzbudila velký roz-
ruch a zdejší život významně 
ovlivnila. Dne 28. června 1914 
se v Sarajevu odehrál úspěšný 
atentát na arcivévodu Františka 
Ferdinanda d’Este, následníka 
rakousko-uherského trůnu. Ten-
to atentát, se stal bezprostřední 
záminkou k rozpoutání 1. svě-
tové války. Atentátníka Gavri-
lo Principa, podle vzpomínek 

cích vždy, když z okresu přijela 
komise s vojáky a dělala domácí 
prohlídky, aby nalezla nadbyteč-
né obilí, které mělo být dodáno 
válečnému hospodářství. Mo-
narchie potřebovala více vojáků, 
více potravin, více koní, více su-
rovin. Když konečně 11. listopadu 
1918 válečné běsnění skončilo, 
oddechli si nejen obyvatelé Heř-
manic, ale i celý svět. Válka za 
sebou zanechala rozvrácenou 
Evropu a významně zasáhla do 
každé rodiny i v té nejmenší obci. 
Stejně tak tomu bylo i v Heřma-
nicích. Do války z každé obce na-
rukovaly desítky mužů, avšak ne 
všem se podařilo vrátit se domů. 
I z Heřmanic bylo mnoho zdej-
ších mužů dosud v zajetí, ve špi-
tálech, ale především jich mnoho 
padlo. 
 
Několik let po skončení války, 
když bylo konsolidováno hospo-
dářství obcí a zažehnána chu-
doba, rozhodly se obce postavit 
svým padlým synům pomníky. 
Některé tyto památníky byla 
nádherná umělecká díla a někte-
ré byly jen skromná připomínka 
na své padlé syny. Postavit po-
mník zdejším padlým se rozhodli 

místního hostinského Heinricha 
Kostomlatskyho, v Terezíně hlí-
dali vojáci z Heřmanic. Dne 28. 
července 1914 byl vydán císařem 
Františkem Josefem I. manifest 
Mým národům! Tento den se 
stal dnem začátku 1. světové vál-
ky. V Heřmanicích byla vyvěšena 
mobilizační vyhláška pro muže 
do věku 36 let, kteří prošli vojen-
skou službou. Později byli povo-
láni a odvedeni i ostatní muži, 
až do věku 50 let. Mnoho mužů 
z Heřmanic bojovalo v řadách 
42. pěšího regimentu z Terezína 
a v řadách 94. regimentu z Tur-
nova. 

Válka dopadla tvrdě na život 
v Heřmanicích a to nejen od-
chodem produktivních mužů. 
Jak válka pokračovala, přicházel 
hlad a bída. Ve zdejších hos-
podách utichl život – nebyly už 
žádné akce. Pivo bylo omezeno 
na neděli a potraviny s kuřivem 
byly pouze na potravinové lístky. 
Potravin bylo málo a lidé z měst 
přicházeli, aby si nějaké opatřili. 
Protože chyběl petrolej i svíčky,  
nastaly temné noci. Svíčky si lidé 
museli sami odlévat z vosku. Vel-
ké vzrušení nastalo v Heřmani-

místní hasiči a jako nejschůdnější 
řešení zvolili přebudování pů-
vodního pomníku z roku 1881 
zbudovaného na památku zruše-
ní nevolnictví císařem Josefem II. 
Heřmanický pomník přebudoval 
hornopolický sochař Franz Rosa 
nákladem 4 000 Kč v roce 1924 
a 1. června 1925 byl zdejší pomník 
slavnostně odhalen. Pomník se 
nacházel v zatáčce na pravé stra-
ně silnice směrem do Kravař u čp. 
19. Obklopen byl třemi vzrostlý-
mi kaštany. 

Po skončení 2. světové války byl 
pomník rozvalem a ještě v šede-
sátých letech se na rozvalených 
kamenech z pomníku scházela 
místní omladina, jak mi o tom 
vyprávěla moje matka. Do sou-
časnosti se na místě dochovala 
pouze poškozená kamenná stře-
dová část zdobená basreliéfem 
ohraničeným sestupnou profi-
lací, která byla při rekonstrukci 
pomníku domodelována a opět 
použita. 
 
V roce 2013 mě pan Miroslav 
Pröller předseda spolku Drobné 
památky severních Čech upozor-
nil na dochovanou vrcholovou 
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...v Heřmanicích u Žandova
část pomníku. Tato zpráva u mě 
spustila velký zájem o pomník 
a jeho případnou rekonstrukci, 
tak jsem začal o pomníku sbírat 
dostupné materiály. Od sběra-
telů se mi podařilo získat prvo-
republikové policejní hlášení 
o pomníku a dobovou fotografii 
nejen pomníku, ale také fotogra-
fii původního pomníku z roku 
1881. Tyto materiály posloužily 
k zapsání pomníku do Evidence 
válečných hrobů Ministerstva 
obrany ČR a tímto započal dlou-
hý běh na obnovení pomníku.

Dne 29. března 2021 byl na 17. 
jednání zastupitelstva města 
Žandova odsouhlasen záměr po-
mník v Heřmanicích zrekonstru-
ovat. Na rekonstrukci pomníku 
byly zpracovány dva projekty na 
rekonstrukci pomníku a podána 
žádost na Ministerstvo obrany 
ČR o dotaci. Jeden projekt počí-
tal s celkovou rekonstrukcí v pří-
padě získání dotace od MO ČR 
a druhý projekt představoval jen 
s částečnou a méně nákladnou 

pomníku podíleli. Vysvětlil, proč 
u pomníku stojí i hasiči v unifor-
mách a vyzdvihl význam dotace 
o Ministerstva obrany ČR na jeho 
obnovení. Poté starosta předal 
slovo panu Pröllerovi, předse-
dovi spolku Drobné památky 
severních Čech, který pomáhal 
se sepsáním žádosti o dotaci. 
Pan Pröller promluvil o význa-
mu pomníku a o přípravách re-
konstrukce a popřál mu dlouhý 
život. Já jsem poté pronesl pár 
slov o historii pomníku a podě-
koval představitelům města Žan-
dov za ochotu a vstřícnost vůči 
zdejší historii a jejím památkám. 
Poté jsem předal slovo otci Při-
bylovi, který promluvil o míru, 
o nesmyslnosti válek minulých 
i současných. O lidské zlobě, na 
jejímž konci zůstávají pomníky 

rekonstrukcí, při níž by byla pou-
žita pouze vrcholová část pomní-
ku. Ministerstvo obrany projekt 
včetně dotace schválilo a město 
Žandov vypsalo výběrové řízení 
na zhotovitele pomníku. Výbě-
rové řízení svojí nabídkou vyhrál 
kameník pan Robert Pokorný 
z Děčína, který má s podobnými 
akcemi velké zkušenosti a který 
obnovil a opravil již mnoho po-
mníků. 

Pomník byl znovu postaven 3. 
a 4. srpna 2022 na původním mís-
tě mezi třemi kaštany, které byly 
vysazeny již v roce 1881 a které 
tam dosud stojí. Vedle pomníku 
byla umístěna informační tabule 
s informacemi o historii pomníku 
a jeho obnovení. 

Pomník v Heřmanicích byl slav-
nostně odhalen a požehnán 
v neděli 11. září 2022. Na začátku 
všechny zúčastněné přivítal sta-
rosta Žandova pan Zbyněk Po-
lák. Ten také představil všechny 
zúčastněné, kteří se na obnovení 

se jmény padlých. Promluvil také 
o naději, i o lásce, kterou má kaž- 
dý ve svém srdci. Na závěr svého 
vystoupení otec Přibyl pomníku 
požehnal. Po požehnání byly 
u pomníku položeny květiny.
Během celé akce stáli u pomní-
ku čestnou stráž žandovští hasiči 
a vojáci spolku Tradiční historic-
ká jednotka lnfanterieregiment 
No. 42 v uniformách Rakousko-
-uherské armády, pod vedením 
pana Miloše Macka. Ti na povel 
pana Martina Slavíka v uniformě 
poručíka zakončili slavnostní od-
halení pomníku čestnou salvu. 
Odhalení a vysvěcení pomníku 
se zúčastnilo přibližně padesát 
nejen místních, ale i přespolních 
diváků.

Petr Fletcher
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Reuse centrum Velká Bukovina (sběrný dvůr)
mem a mobilní kancelář vybavenou 
nábytkem pro provoz reuse centra 
upravenou tak, aby ji bylo možno 
převážet na našem kontejnerovém 
nosiči a nebyl k naložení nutný 
jeřáb. Veškeré vybavení bylo po-
stupně naváženo a dnes je již kom-
pletně umístěno v obci ve dvoře 
bývalé kovodílny. Poděkování patří 
„chlapcům“ Horáčkovým za pomoc 
při vykládce veškerého zařízení.

Re-use centrum je místo, kam 
mohou lidé odnášet nepotřebné 
věci, které může ještě někdo dal-
ší využít. Tyto věci se vracejí do 
oběhu, nejčastěji jde o nábytek, 
domácí potřeby, školní a sportov-
ní potřeby, knihy, hudební nosiče, 
oblečení, elektroniku a nářadí. 
Cílem projektu je snížit tvorbu 
odpadů, prodloužit životní cykly 
výrobků, najít nepotřebným, ale 
funkčním věcem z domácností dru-
hý život a nabídnout je k užití dal-
ším zájemcům, vyhnout se zátěži 
spojené s jejich likvidací, především 
však předejít plýtvání s materiály 
a se zdroji. Celkově zlepšit situaci 
nakládání s odpady a předcházet 
vzniku odpadu v obci. 

Obec zakoupila 4 velkoobjemové 
kontejnery o kapacitě 9 m3, velký 
kontejner popelnicového typu, su-
ťový kontejner, speciálně upravený 
na převoz techniky, skladový kon-
tejner vybavený regálovým systé-

v určené pracovní době, což bude 
platit i pro odkládání odpadů, ke 
kterému nyní dochází u technické 
budovy obce a kontejnerových sta-
novišť. 

Dovolím si využít situace a touto 
cestou bych rád informoval obča-
ny, že odpad bude možné odkládat 
v provozní hodiny centra a jakéko-
liv jiné svévolné odložení na jiném 
místě bude šetřeno jako zakládání 
černé skládky. V současné době jsou 
vytipovaná místa osazena fotopast-
mi. „Hříšníkům“ bude domluveno 
a v případě opakování budou pře-
stupky předány příslušným orgánům. 

O provozní době a řádu budete 
informováni pomocí informačních 
kanálů obce.

Všichni si přeci přejeme žít v čisté 
a hezké obci.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Tento projekt byl spolufinancován 
Evropskou unií – Fondem soudrž-
nosti v rámci operačního programu 
Životní prostředí. Celkové výdaje 
činily 1. 285. 625 Kč, poskytnutá do-
tace byla 1. 092. 781 Kč a spoluúčast 
obce činila 192. 844 Kč. 

Reuse centrum vstoupí v nejbližší 
době do provozu a občané zde bu-
dou moci odkládat nepotřebné věci 
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Krásný den čtenáři, v červnu mi bylo ctí uspořádat pro prvňáčky ze 
ZŠ ŽANDOV a ZŠ HORNÍ POLICE pasovací ceremoniál. Neměly to 
však děti jednoduché. K princezně Knihomilce a pasovacímu trůnu 
se musely proúkolovat. Jejich strastiplná cesta vedla od SKLÁDÁNÍ 
SVÉHO JMÉNA Z PÍSMENEK (za tento zdánlivě lehký úkol si odnes-
ly velmi cenný, zlatý a hlavně čokoládový dukát), přes VYMÝŠLENÍ 
SLOV Z PRVNÍCH PÍSMENEK ABECEDY (A – auto, B – bota si odnesly 
barevný lentilkový svět), po PŘEČTENÍ ČTENÁŘSKÉHO SLIBU (nej-
těžší úkol s odměnou v podobě odznaku). Uf a teď to konečně na-
stalo, princezna Knihomilka pasovala děti na čtenáře. Předala balík 
ze SKIP ČR a měla tu čest dovézt děti k pasovací knize. Zde svým 
podpisem ztvrdily čtenářský um a dokončily pasovací ceremoniál. 
Tímto děkuji všem zúčastněným. Za princeznu Knihomilku se pře-
vlékla Kateřina Štellová, vše zdokumentovala Dana Janďourková 
a mlsky dodalo město Žandov. 

Vaše knihovnice Radomíra Flusková

Komunální volby 
Vážení spoluobčané, vážení voliči. Velmi si vážíme Vaší účasti  
v komunálních volbách a současně gratulujeme všem nově zvole-
ným zastupitelům.

Zbyněk Polák a Michal Beň
Město Žandov

Pasování na čtenáře 
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Dne 24.září se po dvouleté odmlce 
konala tradiční Bukovinská pouť. 
Myslím si a dle ohlasů soudím, že 
se tato akce opět vydařila a kaž-
dý, kdo na tuto akci zavítal si zde 
našel to své. Počasí nám opravdu 
přálo, a tak mohli účinkující rozdá-
vat radost mnoha návštěvníkům. 

Jak jste mnozí zaregistrovali, chy-
běly na pouti tradiční labutě. Bo-
hužel provozovatel atrakcí bez 
předchozího upozornění ozná-
mil týden před konáním akce 
prostřednictvím SMS, že na pouť 
nedorazí a více nekomunikoval. 
I přesto se v tomto krátkém čase 

podařilo zajistit alespoň částečnou 
náhradu, a tak naši nejmenší ne-
přišly zkrátka.

Rád bych touto cestou poděkoval 
všem účinkujícím, sponzorům za 
jejich finanční příspěvky, dále pak 
velké poděkování patří všem, kdo 
se na přípravě a zdárném průběhu 
akce podíleli a v nemalé řadě také 
vám milí návštěvníci za vaši hojnou 
účast, která je odměnou pořada-
telům za jejich vynaložené úsilí 
a hnací silou do budoucna. Na další 
pouť se můžete těšit 23. září 2023.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Vážení spoluobčané, jak jsem vás 
již informoval ve zpravodaji č. 1/22, 
obec získala dotaci ve výši 100 % 
ze Státního fondu životního pro-
středí na výsadbu nové třešňové 
aleje, která bude vysázena smě-
rem z Velké Bukoviny na Volfarti-
ce (pro pamětníky „za Brzákem“). 
V měsíci září proběhlo kácení 
této staré třešňové aleje. V první 
polovině října bude provedena 
příprava pozemků pro sázení no-
vých stromů. Podařilo se domluvit 
pomoc SÚS Děčín, Česká Kameni-
ce, která poskytne takzvaný cepák 

na likvidaci nežádoucí vegetace. 
Samotné sázení proběhne v roz-
mezí od druhé poloviny října do 
poloviny listopadu. Jak jsem již 
psal dříve, novou výsadbu bude 
tvořit osm druhů třešní po deseti 
kusech, celkem tedy 80 ks stromů. 
Výsadba byla navržena tak, aby 
byly zastoupeny všechny tzv. třeš-
ňové týdny. Můžeme se tak těšit 
do budoucna na novou kvetoucí 
a plodící alej, která zde bude pro 
nás všechny i pro naše potomky.

Jaroslav Kucharovič,
starosta obce

Bukovinská pouť 2022

Nová třešňová alej ve Velké Bukovině
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Foto Vendula Fedorčáková

Obě šesté třídy ZŠ Horní Police vyjely na výlet do České Lípy, kde 
jsme si prošli společně s průvodkyněmi z Turistického informačního 
centra města Česká Lípa a Malovaným průvodcem centrum města, 
podívali jsme se do kostela Mistra Jana Husa v českolipském parku, 
kde si Anežka Bizoňová s laskavým vedením pana Trunce zahrá-
la na varhany, a podívali se na modelaci středověké České Lípy ve 
3D v Archeologickém muzeu Šatlava. Prošli jsme také českolipské 
Vlastivědné muzeum, ale pak už jsme si museli dát všichni pauzu. 
Jako ochutnávka České Lípy toho bylo moc a moc – jedna návštěva 
nestačí, určitě stojí za to se sem vracet.

Vendula Fedorčáková, Ondřej Dzius 
a VI.A a VI.B ZŠ Horní Police

Červen ve škole znamená dohnat a vylepšit známky na vysvědčení, 
dopsat poslední písemky a dokončit a odevzdat samostatné práce, 
ale také vydat se se třídou na výlet nebo na exkurzi a v hlavě mít 
už plány na prázdniny.
S devítkou ZŠ Horní Police jsme se potkávali celý rok na hodinách 
Výchovy k umění. Hned na začátku jsme si řekli, že hlavními nositeli 
umění jsou lidé a architektura a na konci roku jsme se o tom jeli 
přesvědčit. Kam? Do nové budovy firmy Lasvit v Novém Boru, které 
se říká také Skleněný dům.
Tento dům, přesněji řečeno novostavbu s dostavbou a propojením 
stávajících objektů v centru Nového Boru na Palackého náměstí, 
navrhlo architektonické studio OV–A, které tvoří dvojice architektů 
Jiří Opočenský a Štěpán Valouch, v roce 2014. Stavba byla dokonče-
na v roce 2019 a získala několik prestižních cen, mimo jiné Českou 
cenu za architekturu 2020. 
Objekt firma Lasvit jednou týdně otevírá pro veřejnost, takže po-
kud byste se do Nového Boru chtěli podívat, určitě nevynechte ná-
vštěvu této budovy. My jsme byli z prohlídky nadšení a dozvěděli 
jsme se, že na Skleněný dům bylo použito celkem 1500 kusů skle-
něných tašek.

Vendula Fedorčáková a IX.A ZŠ Horní Police

Červnový výlet se 
šestkami do Č. Lípy

Exkurze do skleněné 
budovy firmy Lasvit 
v Novém Boru, aneb 
závěr školního roku

Co jsme si zasadili, 
to jsme si i sklidili. 

A nejen to!
Na naší školkové zahrádce jsme si na jaře s dětmi zasadili několik 
naklíčených brambor. Poctivě jsme se o sadbu starali, dostatečně 
zalévali, přihrnovali hlínu a trpělivě čekali a těšili se na sklizeň. Po 
letních prázdninách, kdy všechna bramborová nať zaschla, jsme 
vyrazili s lopatkami na průzkum našich záhonků. Čekala nás další 
fáze, vykopávání brambor. A jaké to bylo překvapení, když se po-
nořily lopatky do zeminy a začala se kutálet jedna brambůrka za 
druhou. Dětem se tato činnost velmi líbila a připadaly si jako sku-
teční zahradníci. Podařilo se nám nakopat dva plné kbelíky a vel-
kou misku brambor k tomu. A co bychom to byli za zahradníky, 
kdybychom naši bohatou úrodu nedokázali také náležitě zpraco-
vat. Oblékli jsme zástěru s kuchařskými čepicemi a už se nám pod 
rukama měnily brambory v bramborové lupínky. A zbylo i na vaře-
né brambory s rozmarýnem k obědu. Nyní se už všichni těšíme na 
další zahradnické úspěchy příští rok. 

Dobrou chuť přeje školka Stružnice
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Adapťáček 
v MŠ Horní Police

Začátek školního roku je pro děti v mateřské škole náročný, musí 
si zvykat na odloučení od rodiny, nový režim, dodržování pravidel, 
socializovat se a přizpůsobit programu. Některé děti se adaptují bez 
problémů, jiné děti potřebují čas na aklimatizaci. Přístup k dětem je 
vždy individuální. Aby vstup do mateřské školy měly děti co nejsnad-
nější a bez emočního vypětí, naše mateřská škola pro ně připravila 
tzv. ADAPŤÁČEK. Děti se nejdříve seznamovaly s novými kamarády 
a pravidly ve školce pomocí denního programu, adaptace probíhala 
formou hry. Děti, které měly problémy s komunikací, komunikova-
ly pomocí plyšových hraček, menší děti pomocí obrázků. Adaptač-
ní program vyvrcholil na hřišti u koupaliště, kde bylo pro děti při-
praveno hned několik pohybových her, které vedly k upevňování 
pravidel v mateřské škole, seznámení, socializaci a začlenění se do 
kolektivu. Na hřišti se sešla celá školka a tak se děti mohly poznat 
se všemi kamarády. Nejvíce se dětem líbila pohybová hra: „Pavučina 
přátelství” a „Kdo chybí”? Pavučinu přátelství děti vytvořily pomo-
cí klubíčka vlny, které si rozmotané předávaly v kruhu a opakovaly 
jména dětí, kterým klubíčko předávají. Druhý konec klubíčka držely 
v ruce. Tím vznikla pomyslná pavučina přátelství. Hra „Kdo chybí?” 
se hraje s tzv. padákem, kdy se jedno vybrané dítě nedívá a jiné dítě 
se schová pod padák. Ostatní děti drží padák mírně nad zemí, aby 
nebylo na schované dítě vidět. Hádač hádá, kdo z dětí chybí. Pokud 
neví, začnou se mu postupně dávat nápovědy směřující k uhádnu-
tí schovaného. Také se hrály pohybové hry na upevňování pravidel 
a uvědomění si, proč je nedodržení pravidel mnohdy nebezpečné. 
Vyzkoušely si, jaké by to bylo, kdyby si po sobě neuklízely hračky, 
nebo kdyby byly příliš hluční. Ani jedno se dětem nelíbilo a tak už 
vědí, že být ohleduplný se vyplatí nejen ve školce, ale celý život. Pře-
jeme všem dětem krásný školní rok 2022/2023 plný úsměvů, přátel-
ství, legrace a nových poznatků a zážitků. 

za kolektiv MŠ Horní Police Bc. Pavla Hlůžková

Ukázka fotografie – Michaela Javůrková: Nikol

Teorie je jedna věc, ale pokud to má fungovat, nesmí chybět praxe. 
V hodině Výchovy k umění jsme do témat samostatných prací zařa-
dili také fotografii. Patří do umění, neobejde se bez člověka a tech-
niky a první pokusy s fotkou se datují už do období renesance. Kaž- 
dopádně její boom začíná v 19. století a pokračuje dodnes – určitě 
znáte zrcadlovky, pak uživatelsky příjemnější automaty a polaroidy 
a dnes všichni fotí na digitální fotoaparáty. Každopádně platí, že 
žádná fotografie nevznikne bez fotografa. Fotograf musí mít cit 
pro kompozici, barevnost, atmosféru a detail. Vyzkoušeli jsme to! 
Fotili jsme na mobilní telefony a jako téma jsme zvolili krajinu – pří-
rodu, její detail a kdo chtěl, mohl si zkusit portrét.

Vendula Fedorčáková a IX.A ZŠ Horní Police

Fotografie – téma 
Výchovy k umění

Jako každý rok měla naše školka na svatováclavské pouti umístěný 
stánek, ve kterém prodávala své výrobky a svatováclavské koláčky. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Ve stánku si u nás mohl každý koupit 
ručně malovaný dřevěný domeček, pletený náramek či dřevěnou 
kostičku ve tvaru animáků. Ovšem největším lákadlem byly svato-
václavské koláčky a perníková srdce, koně a kočičky. Na pouti měly 
samozřejmě i vystoupení děti ze školky. I přes drobnou nervozitu vy-
stoupení zvládly na jedničku.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Svatováclavská pouť
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Letní prázdniny utekly jako voda a školní družina nás opět volá. Na 
naše žáky ze školní družiny čeká florbalový kroužek vedený panem Mi-
chalem Toráněm. Florbal je mladý ambiciózní sport, který má stále více 
a více příznivců. Stále více populární je na školách a proto ve spolupráci 
s FBC Česká Lípa – florbalové srdce severu je přímo v naší školní družině. 
Kroužek je určen všem, kteří s florbalem teprve začínají, ale i pokroči-
lým. Žáci tak nemusí cestovat za zájmovým kroužkem, ale mají ho pří-
mo po vyučování ve škole. V rámci kroužku se žáci učí základy florbalu, 
ale i základní pohybové dovednosti, kolektivní hry a především mají 
radost z pohybu a ze hry. První setkání s panem trenérem již proběhlo. 
Žáci plnili sportovní pokyny s nadšením a odhodláním. Největší radostí 
však je, když se žáci mohou rozdělit do týmů a společně si zahrát. Bude-
me cvičit, budeme hrát a na florbalových turnajích vyhrávat.

Lucie Řeřichová – vychovatelka ŠD

Druhý zářijový týden se děti ze třídy Včeliček vydaly autobusem do 
České Lípy za účelem návštěvy Sportareálu Česká Lípa, kde probíhají 
velmi oblíbené Hrátky ve vodě. Děti se nejen seznámily s prostředím 
Sportareálu, ale hlavně s plaveckým bazénem. Většina dětí navštěvo-
vala Hrátky ve vodě minulý rok a tak nebylo divu, že skoro polovina 
dětí umí plavat bez jakýkoliv pomůcek. Děti byly rozděleny do dvou 
družstev. Na plavce a neplavce. Plavci si mohli užívat velký bazén, který 
měli jen pro sebe, zdokonalovali se v technice plavání. Ale také jim zbyl 
čas na spontánní hry ve vodě s ostatními kamarády. Druhá půlka dětí 
navštívila menší bazén, kde dosáhnou na dno. Pro lepší pocit bezpečí 
dětem byly přiděleny rukávky a pásky na plavání. Po prvotním odbou-
rání strachu z vody si většina dětí tyto pomůcky také sundala. Hrátky 
ve vodě si děti náramně užívají a již teď se těší na další plavecké lekce. 

Bc. Pavla Hlůžková – učitelka MŠ Horní Police

Florbalový kroužek 
ve ŠD Horní Police

Hrátky ve vodě s dětmi 
z MŠ Horní Police

V červnu jsme se loučili s našimi čtyřmi školáčky ve velkém stylu. Přesu-
nuli jsme se do konce padesátých let, do filmu Pomáda. Děti i učitelky 
měly krásné dobové kostýmy, nádherné účesy a sálem se linula hudba 
z filmu Pomáda. Z kuchyně odcházely výborné miniburgery, různé dru-
hy kávy a nápojů. Děti předvedly krásné vystoupení ve stejném duchu. 
Celá akce byla zakončena představením Honzy Poplety, který děti zapo-
jil do své bublinkové show. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Naší školku navštívila technická univerzita s krabicí plnou stavebních 
kostek. Zkušená lektorka seznámila děti s technickým světem kolem 
nás, a to prožitkem a zábavnou formou, na koberci ve třídě školy. Za 
pomoci kostek a sady speciálních pomůcek děti názorně a jednoduše 
seznámila s tím, kdo je například architekt, projektant nebo třeba kar-
tograf. Děti si vyzkoušely číst v technickém výkresu a mapách, vázat cihly 
a spoustu dalších technických znalostí a dovedností.

Martina Záhorová, učitelka MŠ Velká Bukovina

Loučení se školáky Malá technická univerzita
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Začátkem září jsme si společně staršími kamarády ze školy Stružnice 
vyjeli autobusem na dopolední výlet do Brniště. S dobrou náladou 
a písničkami jsme se vydali na dobrodružné putování po „Hastr-
manské stezce“. Kamarádi „školáci“ nám cestou četli naučné tabu-
le a společně jsme řešili dané úkoly a otázky. Nebyl to výlet pouze 
za vědomostmi z přírody, ale cestou jsme si i zazávodili v běhu, 
zazpívali známé písničky a neuvěřitelně si zařádili na průlezkách, 
v tunelech i schovávačkách na mravenčím hřišti. K dobré náladě 
přispělo i krásné počasí a my se těšíme na další společný výlet, který 
s kamarády ze školy podnikneme příště.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice 

V červnu, v době předprázdninových výletů, jsme s dětmi vyrazili 
na přímo „pohádkový“ výlet do nedalekých Zákup. Jak bývá zvy-
kem, na výlet se většinou oblékneme do pohodlného, ba přímo 
turistického oblečení. Ovšem naše školka to tentokrát pojala troš-
ku odlišně. 

Na vysněný výlet si každý mohl obléknout pohádkový kostým! No 
jak jinak, vždyť jsme jeli na zámek! A pohádky do zámku patří! 
Holčičky zvolily většinou sukýnky a princeznovské šatičky, kluci se 
proměnili v pohledné prince a krále. Celou královskou skupinu 
doprovázely i načinčané paní učitelky v překrásných dlouhých ša-
tech.

Na Zákupském zámku už čekala paní královna, která nás dopro-
vázela po celou dobu prohlídky. Všichni se ponořili do vzdálené 
minulosti, do doby princezen, princů a pážat. Prohlédli jsme si 
překrásné komnaty, kde si opravdové princezny i princové hrá-
li, spali nebo jedli vybrané dobroty. Trochu jsme se podivili, když 
jsme na zámku objevili i pradávný výtah, který byl na našem úze-
mí postaven jako jeden z prvních. Také zámecká zahrada nabízela 
neskutečnou krásu a prostor zaběhat si, zatančit a také se pěkně 
v příjemném prostředí nasvačit. 

A co by to bylo za výlet, kdybychom si nepřivezli nějakou pěknou 
vzpomínku z cest. Kluci si v zámecké pokladně zakoupily pohled-
nice, dřevěné meče nebo jen cukrovou dobrotu. Holčičky si svůj 
princeznovský outfit doplnily o náramky, zlaté korunky a prstýnky 
s drahými kameny. 

Návrat v čase se nám velmi líbil, takže se těšíme na další cestu do 
minulosti.

Kolektiv MŠ Stružnice

Škola a školka na 
návštěvě u hastrmanů

Pohádkový výlet 
do minulosti

Školství

Mateřská škola Velká Bukovina se za loňský školní rok umístila na prv-
ním místě ve sběru PET lahví. Za toto umístění jsme obdrželi poukázku 
na 2000Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat všem pilným sběračům. 

Martina Záhorová, MŠ Velká Bukovina

Výhra ve sběru PET lahví
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Všichni rádi vzpomínáme na školní časy. A když se řekne konec roku, 
jistě se vám vybaví začátek vysněných prázdnin! Dny pohody u vody, 
dny slunečních paprsků a dovádění s kamarády. Ve školce to bývá trochu 
jiné. Řekne se konec roku a vybaví se vám loučení s těmi, kdo vás dopro-
vázel tři nebo i čtyři roky, každým dnem. Vidíte děti, které si nedokázaly 
představit chviličku bez maminky nebo táty. A teď tu stojí kamarádi, 
kteří znají některá písmenka, umí se podepsat, umí sdělit své pocity, svůj 
osobní názor na cokoliv, nestydí se poprosit o pomoc, ale také nezapo-
mínají na své kamarády, se kterými ve školce trávili mnoho času.
Tento rok to nebylo jiné. Nastal čas se s našimi dětmi, které nastoupí 
v září do školy, rozloučit. Opět bylo mnoho nápadů, jak se na konci roku 
rozloučit nejen s dětmi, ale i jejich rodiči a ukázat, co jsme se naučili. Zví-
tězil MUZIKÁL. Nacvičili jsme skvěle zpracovaný muzikál „Budulínek“. 
Nachystali jsme kulisy, kostýmy a další rekvizity. Celé vystoupení se ode-
hrávalo na naší zrenovované zahradě, na které nechybí přírodní hlediš-
tě. Jen počasí jsme nedokázali přemluvit, aby nám hrálo do karet. Takže 
v okamžiku, kdy se spustil ukrutný liják, rodiče popadli co bylo po ruce, 
nachystané dobroty, kulisy, děti…a všichni jsme se přesunuli do budovy 
školky. Ve skutečnosti jsme chtěli celou akci odvolat, protože prostorová 
kapacita neodpovídala počtu návštěvníků. Ale, jak se říká: „Dobrých lidí 
se vejde všude dost.“ 
Při pasování předškoláků, dostávaly děti krásné knihy a plno malých 
drobností pro radost a vzpomínku na mateřskou školu Stružnice. Mno-
ho květin i dárečků dostaly i paní učitelky, které nedokázaly potlačit 
slzičky dojetí.
Všem budoucím školákům přejeme hlavně plno energie a chuti učit se 
stále novým věcem, které jim v životě budou přinášet jen samou radost.

Kolektiv MŠ Stružnice

V červnu i v září se žandovská školní družina předvedla moderní taneční 
vystoupení pod vedením Zdenky Kubinové na obou poutích. Všechny 
děti, které vystupovaly, dostaly kromě bouřlivého potlesku i odměny od 
pořadatelů obou akcí. –JŘ–

Tradičně jsme se s našimi žáky i jejich rodiči sešli na školní zahradě, 
kde paní ředitelka Mgr. Kamila Nacházelová všechny srdečně přivítala 
v novém školním roce a představila svůj pedagogický sbor. Slavnostní-
ho zahájení nového školního roku na zahradě školy se spolu s pedago-
gickým sborem a dětmi ZŠ Žandov zúčastnili i vyučující ze žandovské 
základní umělecké školy. Její ředitelka, paní Alena Losová, dipl. um., 
dětem i rodičům představila obory, do kterých se mohou děti ještě bě-
hem září přihlásit, a pozvala je na den otevřených dveří. Tradičně si 
všichni společně, včetně pedagogů ze ZŠ i ZUŠ, na zahradě zazpívali 
veselou uvítací píseň. –JŘ–

Za krásného podzimního počasí v polovině září se ve spolupráci s pa-
nem Slaměným konal tradiční Běh Žandovem. Žáci ze všech ročníků byli 
rozděleni do skupin podle dat narození – soutěžily tři kategorie škol-
ních dětí a jedna kategorie dětí z mateřské školy. Start i cíl byl u školy. 
Všechny děti dostaly sladkou odměnou a ty nejlepší získaly diplomy. 

VÝSLEDKY JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ OD 1. DO 3. MÍSTA:
1. kategorie dívky – J. Drbalová, J. Růžičková, B. Kubátová
1. kategorie chlapci – O. Štický, M. Heřmánek, V. Pilnaj
2. kategorie dívky – N. Kroutilová, V. Biháriová, S.Mikó
2. kategorie chlapci – V. Zagyi, F. Šerejch, D. Havlík
3. kategorie dívky – T. Svobodová, A. Hrušková, I. Poláková
3. kategorie chlapci – J. Novotný, K. Kunstner, T. Hrabánek
4. kategorie dívky – A. Rybínová, A. Kyršová, Š. Fialová
4. kategorie chlapci – L. Čerych, V. Černý, D. Bernart –JŘ–

Těšíme se na prázdniny Účast školní družiny 
ze Žandova na poutích
v Žandově i Bukovině

První školní den 
v ZŠ Žandov

Školka a škola ze 
Žandova závodily v běhu
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Polytechnické vzdělávání je proces, který podporuje a napomáhá učení, 
získávání poznatků a osvojování si technických dovedností a kladných 
postojů k technice. Podstatný je při tom rozvoj technického myšlení 
a tvořivosti. Právě proto si paní vychovatelka Bc. Martina Rybínová po-
zvala odborníky i do naší školní družiny, aby v našich dětech pomohli 
rozvíjet logické myšlení i jemnou motoriku. –JŘ–

Na začátku školního roku obě oddělení školní družiny navštívila Základ-
ní uměleckou školu v Žandově. Děti si během exkurze prošly všechna 
oddělení, osahaly si hudební nástroje, vyzkoušely si živě zpěv na mikro-
fon, prohlédly si moderní keramickou dílnu a také si zatančily ve velkém 
tanečním sále se zrcadly. –JŘ–

Vzhledem k zhoršujícím se pohybovým dovednostem dětí a v rámci 
přípravy na plánované celostátní testování tělesné zdatnosti žáků 
pan učitel Neuman pro všechny žáky připravil oblíbenou překážko-
vou dráhu. Děti ze všech tříd změřily svou zdatnost, porovnaly své 
síly v mrštnosti a rychlosti. 

ZE VŠECH TŘÍD PAK BYLI OCENĚNI 3 NEJLEPŠÍ CHLAPCI I DĚVČATA. 
VÝSLEDKY OD 1. DO 3. MÍSTA:
1. třída –  F. Šerejch, A. Pazourek, J. Řeháček 
  E. Bernartová, A. Marková, A. Veselá
2. třída –  N. Holmanová, D. Valtová, M. Zavadilová 
  (všichni kluci chyběli)
3. třída –  J. Novotný, K. Kunstner, O. Sysel 
  T. Svobodová, A. Kurfurstová, L. Fliegerová
4. třída –  V. Cingel, T. Novotný, Š. Zagyi 
  A. Hrušková, L. Tichá, I. Poláková
5. třída –  L. Čerych, D. Sokolík, J. Flusek 
  A. Rybínová, K. Loukotová –JŘ–

Polytechnické 
odpoledne v družině 

ZŠ Žandov

Návštěva žáků školy 
v ZUŠ Žandov

Testování tělesné zdat-
nosti na ZŠ Žandov

Školství

Naše škola v Žandově se i letos zapojí do charitativního projektu Čes-
kého rozhlasu Ježíškova vnoučata. Stejně jako vloni, společně s MěÚ 
Žandov, vyrobíme dárečky, originální novoroční přání a napečeme 
občerstvení. Děti nacvičí kreativní vánoční vystoupení, plné hudby, 
zpěvu a tance. –JŘ–

Zveme všechny babičky a dědečky ze Žandova, Valteřic, Heřmanic, 
Velké Javorské a Radče ve čtvrtek 1. 12. v 10 h na společné adventní se-
tkání do kulturního domu Koruna v Žandově. Budeme rádi, když svou 
účast potvrdíte u paní Janďourkové na telefonním čísle 737 622 469.

Pozvánka na 
Ježíškova vnoučata
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Zprávičky ze ZUŠ
Prázdniny nám rychle utekly a my v ZUšce jsme opět nastarto-
vali nový školní rok. Děkujeme všem, kteří projevili zájem o stu-
dium hudebního, výtvarného a tanečního oboru a zapojili se do 
uměleckého života naší školy.

Již od září se u nás pilně pracuje a zapojujeme se s chutí do akcí, 
které pořádá město Žandov, nebo naši partneři. V sobotu 10. září 
naši hudebníci a zpěvačky potěšili návštěvníky rodinného dne ve 
firmě Sauer. Další týden, v sobotu 17. září, jsme na Pivních slav-
nostech v Žandově společně s dětmi tvořili ve výtvarné dílničce 
lapače snů a tanečnice pod vedením paní učitelky Elišky Lešáko-
vé vystoupily na Bukovinské pouti ve Velké Bukovině.

Protože čas neuvěřitelně letí, už teď začínáme nacvičovat vánoč-
ní program. Kromě tradičního Vánočního koncertu žáků naší 
školy se spolu určitě potkáme na rozsvícení vánočního stromu 
v Žandově, na kterém nebude chybět vystoupení našich sólových 
zpěváků a Dětského pěveckého sboru VoxCantus s velkou pod-
porou dětí ze základní školy. Tradiční a hojně navštěvovanou 
akcí v době Adventu jsou Vánoční zpěvy v Kostele Sv. Bartolomě-
je. Pro letošní předvánoční čas připravujeme hudební dílko plné 
těch nejznámějších koled. Novinkou letošního programu bude 
Vánoční příběh, který vypráví o narození ježíška. V tomto pří-

běhu si naši účinkující kromě zpěvu vyzkouší i herectví. Vánoční 
příběh uzavře prosincový adventní program a my v ZUŠce už bu-
deme myslet na ten jarní, který bude stejně pestrý. Všechny vás 
již dnes srdečně zveme a těšíme se na společně strávené chvíle.

Vaše ZUŠ
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 23. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
30. 5. 2022 od 18 hodin na sále Měst-
ského úřadu v Žandově.

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

ho návrhu.
c)  Závěrečný účet Města Žandov za rok 

2021 včetně Zprávy o výsledku pře-
zkoumání hospodaření města Žan-
dov za rok 2021, s celoročním hospo-
dařením a souhlasí bez výhrad.

d)  Účetní závěrku včetně výsledku 
hospodaření města za účetní obdo-
bí roku 2021. 

e)  Přehled čerpání rozpočtu města za 
1.-3./2022.

f)  Rozpočtové opatření č. 3/2022.

MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 24. jednání Zastupitelstva 
města Žandova, které se konalo dne 
29.8.2022 od 18. hodin na sále Měst-
ského úřadu v Žandově.

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

ho návrhu.
c)  Rozpočtové opatření č. 4/2022.
d)  Přehled čerpání rozpočtu města za 

1.- 6./2022.
e)  Veřejnou vyhlášku o vydání Územ-

ního plánu Žandov.
f)  Odprodej p.p.č. 1123/1 o vým. 1700 

m2 v k.ú. Žandov u České Lípy na zá-

HORNÍ POLICE
Na svém 29. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 23. června 2022 od 18 
hod. na obecním úřadě v Horní Polici 
v souladu s ustanoveními zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích v platném znění 
přijalo následující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 29 / 34 / 2022). 

• ZO schvaluje program pro 29. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 29 / 35 / 2022).

• ZO schvaluje účetní závěrku Základ-
ní školy Horní Police za rok 2021 
sestavovanou k rozvahovému dni 
(usnesení č. 29 / 36 / 2022).

• ZO schvaluje rozdělení hospodář-
ského výsledku Základní školy Hor-

g)  Smlouvu o dílo se společností Mo-
notrend s.r.o. na vybudování dět-
ského hřiště na p.p.č. 856/8 v k.ú. 
Žandov u České Lípy a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

h)  Dodatek č.3 a Změnový list č. 3 na 
akci Modernizace a rozšíření MŠ 
v Žandově-tělocvična s úsporou 
431.000,- Kč vč. DPH.

i)  Odprodej p.p.č. 24 o vým. 77 m2 za 
cenu 50,- Kč/m2 v k.ú. Heřmanice 
u Žandova.

j)  Odprodej části p.p.č. 184 o vým. cca 
1000 m2 za cenu 500,- Kč/m2 + 21% 
DPH v k.ú. Heřmanice u Žandova.

k)  Odprodej části p.p.č. 9/1 o vým. cca 
130 m2 za cenu 50,- Kč/m2 v k.ú. Heř-
manice u Žandova.

l)  Odprodej p.p.č. 1123/1 o vým. 1700 
m2 s nabídkovou minimální cenou 
50,- Kč/m2 obálkovou metodou.

m) Odprodej p.p.č. 233/7 o vým. 42 m2 

kladě obálkové metody za celkovou 
cenu 255.850,- Kč..

g)  Odprodej části p.p.č. 75/1 o vým. cca 
60 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy za 
cenu 100,- Kč/m2. 

h)  Odprodej p.p.č. 390/9 o vým. 296 m2 
v k.ú. Valteřice u Žandova za cenu 
50,- Kč/m2. 

i)  Odprodej p.p.č. 130 o vým. 2092 m2 
v k.ú. Radeč u Horní Police za cenu 
150,- Kč/m2.

j)  Odprodej p.p.č. 626/5 o vým. 24 m2 
a p.p.č. 633/7 o vým. 13 m2 v k.ú. Žan-
dov u České Lípy za cenu v daném 
čase a místě obvyklou 1.332,- Kč pro 
Lesy ČR.    

k)  Odprodej p.p.č. 976/2 o vým. 225 m2 
v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 

ní Police za rok 2021, zisk ve výši 
151 225,99 Kč převést na účet 413 
rezervní fond (usnesení č. 29 / 37 / 
2022).

• ZO schvaluje odpisový plán dlouho-
dobého majetku Základní školy pro 
rok 2022 ve výši 34 949,- Kč (usnese-
ní č. 29 / 38 / 2022).

• ZO schvaluje účetní závěrku Mateř-
ské školy Horní Police za rok 2021 
sestavovanou k rozvahovému dni 
(usnesení č. 29 / 39 / 2022).

• ZO schvaluje rozdělení hospodář-
ského výsledku Mateřské školy 
Horní Police za rok 2021, zisk ve výši 
12 056,24 Kč převést na účet 413 re-
zervní fond (usn. č. 29 / 40 / 2022).

• ZO schvaluje odpisový plán dlou-
hodobého majetku Mateřské ško-
ly pro rok 2022 ve výši 91 368,- Kč 

za cenu 50,- Kč/m2 v k.ú. Žandov 
u České Lípy.

n)  Odprodej část p.p.č. 403 o vým. 64 
m2 za cenu 50,- Kč/m2 v k.ú. Žandov 
u České Lípy.

o)  Smlouvu o zřízení VB – služebnosti 
č. IV-12-4004632/VB/02 mezi Měs-
tem Žandov a ČEZ Distribuce a.s. na 
p.p.č. 691/1,691/2, 691/3 a 693 v k.ú. 
Žandov u České Lípy.

p)  Dar a darovací smlouvu pro Charita 
Česká Lípa ve výši 5.000,- Kč.

q)  Dar a darovací smlouvu pro SK 
Spartak Žandov z.s. na akci Žandov-
ská desítka ve výši 20.000,- Kč.

r)  Dar a darovací smlouvu pro Hospic 
sv. Zdislavy, o.p.s. ve výši 10.000,- Kč.

s)  Stanovilo pro volební období 2022-
2026 počet členů zastupitelstva 15.

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

50,- Kč/m2.
l)  Odprodej p.p.č. 976/3 o vým. 80 m2 

v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 
50,- Kč/m2.

m) Odkoupení p.p.č. 974 o vým. 41 m2 
v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 
50,- Kč/m2 do vlastnictví Města.

n)  Odkoupení p.p.č. 975/2 o vým. 169 
m2 v k.ú. Žandov u České Lípy za 
cenu 50,- Kč/m2 do vlastnictví Města.

o)  Odprodej p.p.č. 233/7 o vým. 42 m2 
v k.ú. Žandov u České Lípy za cenu 
50,- Kč/m2.

p)  Odprodej p.p.č. 247 o vým. 739 m2 
a části p.p.č. 245 o vým. cca 590 m2 
v k.ú. Valteřice u Žandova za cenu 
150,- Kč/m2 s oddělením na náklady 
žadatelky.   

a podíl transferů ve výši 20 483,15 Kč 
(usnesení č. 29 / 41 / 2022).

• ZO schvaluje účetní závěrku obce za 
rok 2021 sestavovanou k rozvahové-
mu dni (usnesení č. 29 / 42 / 2022).

• ZO schvaluje závěrečný účet obce 
za rok 2021 s celoročním hospoda-
řením bez výhrady včetně zprávy 
o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce za rok 2021 (usnesení č. 29 
/ 43 / 2022).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 na Výmě-
nu oken v bývalé ZŠ, nám. Odboje 
6 s firmou Braun Rudolf s.r.o., IČO 
13977261 v předloženém znění 
a pověřuje starostu obce k podpisu 
(usnesení č. 29 / 44 / 2022).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 
3/2022 ve výši 248 503,- Kč na straně 
příjmů, 150 615,- Kč na straně výda-

3.  Neschvaluje
a)  Odprodej p.p.č. 30 o vým. 60 m2 

v k.ú. Valteřice u Žandova.
b)  Odprodej p.p.č. 11/1 o vým. 4055 m2 

a p.p.č. 47/1 o vým. 1442 m2 v k.ú. Ra-
deč u Horní Police.

c)  Odprodej části p.p.č. 976 o vým. 150 
m2 a druhé části p.p.č. 976 o vým. 
258 m2 v k.ú. Žandov u České Lípy 
a odkládá rozhodnutí o prodeji na 
příští jednání ZM.

d)  Odprodej p.p.č. 453/3 o vým. 903 m2 
v k.ú. Žandov u České Lípy.

e) Odprodej p.p.č. 247 o vým. 739 m2 
a části p.p.č. 245 v k.ú. Valteřice 
u Žandova a odkládá rozhodnutí 
o prodeji na příští jednání ZM.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

q)  Dar a darovací smlouvu pro Taneční 
skupinu Tutti Frutti z.s., Česká Lípa 
ve výši 10.000,- Kč.

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

3.  Neschvaluje
a)  Odprodej p.p.č. 105 o vým. 1628 m2 

v k.ú. Heřmanice u Žandova. 
b)  Odkoupení části p.p.č. 104/1 o vým. 

cca 49 m2 v k.ú. Heřmanice u Žan-
dova do vlastnictví Města.

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

jů, s přebytkem ve výši 97 888,- Kč 
(usnesení č. 29 / 45 / 2022).

• ZO schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene – služebnosti č. IP-12-
4013424/VB01 a pověřuje starostu 
k podpisu (usnesení č. 29 / 46 / 2022).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na sta-
vební práce „Odstranění havárie na 
zámku Horní Police“ s firmou HAN-
TYCH s.r.o., Jánská 111, PSČ 405 02, 
IČO 06659969 ve výši 845 273,22 Kč 
bez DPH a pověřuje starostu obce 
k podpisu (usnesení č. 29 / 47 / 2022).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta
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HORNÍ POLICE
Na svém 30. zasedání ZO Horní Police 
konaného dne 15. září 2022 od 18 hod. 
na obecním úřadě v Horní Polici v sou-
ladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 
Sb. o obcích v platném znění přijalo ná-
sledující usnesení:

• ZO schvaluje ověřovatele zápisu 
a zapisovatele v předloženém znění 
(usnesení č. 30 / 48 / 2022). 

• ZO schvaluje program pro 30. za-
sedání ZO v předloženém znění 
(usnesení č. 30 / 49 / 2022).

• ZO schvaluje Dohodu o náhradě 
škody působených zvěří a její úhra-
dě s Lesy České republiky a.s. ve výši 
6 400,- Kč (usnesení č. 30 / 50 / 2022).

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
29. zasedání konaném dne 15. června 
2022 od 17:00 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,

1.  Schvaluje program 29. zastupitel-
stva zasedání. (číslo usnesení 2022-
29-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení z 28. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-29-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolního 
výboru, výboru pro rozvoj, výstav-
bu a pozemky a starostky za výbor 
pro sport, kulturu a sociální věci.  
(číslo usnesení 2022-29-3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 4/2022 Příjmy ve výši 167 
500,- Kč, výdaje ve výši 363 651,50 
Kč a financování ve výši 196 151,50 
Kč. (číslo usnesení 2022-29-4)

5.  Bere na vědomí Zprávu o výsledku 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
30. zasedání konaném dne 8. čer-
vence 2022 od 16:00 hodin v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,

1.  Schvaluje program 30. zastupitel-
stva zasedání. (číslo usnesení 2022-
30-1)

2.  Schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 
změnu názvu příspěvkové orga-
nizace Mateřská škola Stružnice, 
okres Česká Lípa, příspěvková orga-

• ZO schvaluje záměr propachtovat 
pozemek p.č. 461/3 o výměře 2 877 
m² k zemědělským účelům za cenu 
2 500 Kč/ha/ročně dle předloženého 
návrhu (usnesení č. 30 / 51 / 2022).

• ZO schvaluje záměr prodeje pozem-
ku p.č. 1083/7 o výměře 184 m2 za 
cenu 20 Kč/m2 (usnesení č. 30 / 52 / 
2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 15.000 Kč 
na pořádání kulturní akce „Horno-
polický dvoutakt“ v roce 2022 dle 
předložené žádosti (usnesení č. 30 / 
53 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 20.000 Kč 
na pořádání kulturní akce u příle-
žitosti založení značky Achilles A. 
Schneider  v roce 2022 dle předlo-

přezkoumání hospodaření Obce  
Stružnice za rok 2021 bez výhrad. 
(číslo usnesení 2022-29-5)

6.  Schvaluje Závěrečný účet obce za 
rok 2021 bez výhrad. (číslo usnesení 
2022-29-6)

7.  Schvaluje účetní závěrku Obce 
Stružnice za rok 2021 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle 
předložených dokladů (Fin 2-12, 
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Přílo-
ha). (číslo usnesení 2022-29-7)

8.  Schvaluje účetní závěrku Základní 
školy Stružnice, příspěvkové or-
ganizace za rok 2021 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle 
předložených dokladů (Rozvaha,  
Výkaz zisků a ztrát, Příloha). (číslo 
usnesení 2022-29-8)

9.  Schvaluje účetní závěrku Mateřské 
školy Stružnice, příspěvkové or-
ganizace, za rok 2021 sestavenou 
k rozvahovému dni 31. 12. 2021 dle 
předložených dokladů (Příloha,  
Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát). (číslo 
usnesení 2022-29-9)

10. Schvaluje realizaci veřejné zakázky 

nizace IČO 70982678, na název Zá-
kladní škola a Mateřská škola Struž-
nice, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace IČO: 70982678. (číslo 
usnesení 2022-30-2)

3.  Schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 
Dodatek č. 2 zřizovací listiny pří-
spěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Stružnice, 
okres Česká Lípa, příspěvková or-
ganizace IČO 70982678, podle pří-
lohy materiálu č. 1. (číslo usnesení 
2022-30-3)  

4.  Schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 
zrušení příspěvkové organizace 

žené žádosti (usnesení č. 30 / 54 / 
2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 5 000 Kč na 
pořádání dobrovolné akce ,,Čištění 
řeky Ploučnice“ dle předložené žá-
dosti (usnesení č. 30 / 55 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč na 
pořádání akce Valdecké setkání dle 
předložené žádosti (usnesení č. 30 / 
56 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 3 000 Kč 
pro myslivecký spolek Lišáci Hor-
ní Police na pořádání akce „Velká 
cena mysliveckého spolku Lišáci“ 
dle předložené žádosti (usnesení č. 
30 / 57 / 2022).

• ZO schvaluje dar ve výši 20 000,- Kč 
pro Římskokatolickou farnost – ar-

malého rozsahu Stružnice – výmě-
na ČOV u č. p.  80 firmou Zemní 
práce-Jiří Hrádek, Zákupy za cenu 
399 357,44 Kč bez DPH a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy s tou-
to firmou. (číslo usnesení 2022-29-
10)

11.  Schvaluje realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu Stružnice – oprava 
komunikace u č. p. 213–215 firmou 
S a M, silnice a mosty, a. s., Česká 
Lípa za cenu 535 487,- Kč bez DPH 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy s touto firmou. (číslo usne-
sení 2022-29-11)

12. Schvaluje realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu Stružnice – oprava 
komunikace u č. p. 216–219 firmou 
S a M, silnice a mosty, a. s., Česká 
Lípa za cenu 417 959,- Kč bez DPH 
a pověřuje starostku podpisem 
smlouvy s touto firmou. (číslo usne-
sení 2022-29-12)

13. Schvaluje vyhlášení 3. kola registra-
ce občanů a jejich objektů k řešení 
individuálního čištění odpadních 
vod v obytných domech nepodni-

Základní škola Stružnice, okres 
Česká Lípa, příspěvková organi-
zace IČO 70982660, bez likvidace 
a její sloučení s příspěvkovou or-
ganizací Základní škola a Mateř-
ská škola Stružnice, okres Česká 
Lípa, příspěvková organizace IČO: 
70982678, s tím, že na tuto příspěv-
kovou organizaci přechází všechna 
práva a povinnosti včetně práv 
a povinností z pracovněprávních 
vztahů zrušené příspěvkové orga-
nizace. (číslo usnesení 2022-30-4)  

5.  Schvaluje s účinností od 1. 9. 2022 
zrušení zřizovací listiny příspěvko-

ciděkanství Horní Police na opravu 
dešťové kanalizace na hřbitově dle 
předložené žádosti (usnesení č. 30 / 
58 / 2022).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření 
č. 4/2022 ve výši 1 687 154,- Kč na 
straně příjmů, 424 000,- Kč na stra-
ně výdajů, s přebytkem ve výši 1 263 
154,- Kč (usnesení č. 30 / 59 / 2022).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlou-
vě o dílo na Oprava mostu ev. č. 
M01 – Stoupno - varianta B v před-
loženém znění a pověřuje starostu 
obce k podpisu (usnesení č. 30 / 60 / 
2022).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta

katelských subjektů včetně podmí-
nek podpory. (číslo usnesení 2022-
29-13)

14. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č.: 
IE-12-4007361/VB/01 s názvem stav-
by: CL-Stružnice-115-nový kNN-pos.  
vNN-540 s ČEZ Distribuce, a. s. pro 
zařízení distribuční soustavy na 
pozemcích parc. č. 328/1, 332/1, 257, 
313, v k. ú. Stružnice. (číslo usnesení 
2022-29-14)

15. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 56/2 v k. ú. Jezvé o výměře 
93 m2. (číslo usnesení 2022-29-15)

16. Schvaluje záměr prodeje pozemku 
parc. č. 107/1 v k. ú. Jezvé o výměře 
15 m2. (číslo usnesení 2022-29-16)

17. Schvaluje členství obce Stružnice 
v honebním společenstvu Dubice.  
(číslo usnesení 2022-29-17)

 Jiří Kopp, místostarosta
 Monika Habartová, starostka

vé organizace Základní škola Struž-
nice, okres Česká Lípa, příspěvková 
organizace IČO 70982660. (číslo 
usnesení 2022-30-5)  

Jiří Kopp, místostarosta
 Monika Habartová, starostka



3/2022-23- Usnesení

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání č. 6/22 zastupitel-
stva obce Velká Bukovina konaného 
dne 22. 6. 2022 od 18:00 hod. v zase-
dací místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-6/22: ZO Velká Buko-
vina schvaluje předložený program 
jednání v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí předložené infor-
mace od posledního jednání ZO.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na bere na vědomí stav finančních 
prostředků ke dni 31. 5. 2022. 

• Usnesení č.2-6/22: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje 
střednědobý výhled rozpočtu SOB 
na rok 2023 – 2024.

• Usnesení č. 3-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina rozhodlo 
v souladu s doporučením komise 
pro posouzení a hodnocení nabí-
dek o výběru nejvhodnější nabíd-
ky, kterou je nabídka uchazeče 
BcA. Miloš Kubišta, Kyjovská 2/8, 
407 46 Krásná Lípa, IČ: 012 37 829 
s nabídkovou cenou 160.905,- Kč 
bez DPH (191.477, -Kč s DPH) a roz-
hodlo v souladu s doporučením 
komise pro posouzení a hodno-
cení nabídek o vyloučení nabídky  

č. 1 uchazeče Jan Přibyl, U Průhonu 
927/20, Praha 170 00, IČ: 153 06 127, 
z důvodu nesplnění kvalifikačních 
požadavků stanovených zadava-
telem a schvaluje uzavření smlou-
vy o dílo na akci „Obnova křížku 
v obci Velká Bukovina“ a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy 
o dílo mezi Obcí Velká Bukovina 
a subjektem BcA. Miloš Kubišta, 
Kyjovská 2/8, 407 46 Krásná Lípa, 
IČ: 012 37 829. 

 Je přílohou tohoto zápisu. 
 Průběh hlasování: 
; 6 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
• Usnesení č. 4-6/22: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje 
rozpočtové opatření č. 4/22 v jeho 
předloženém a úplném znění. Roz-
počtové opatření je přílohou toho-
to zápisu.

• Usnesení č. 5-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ulo-
žení inženýrských sítí do pozemků 
v majetku obce Velká Bukovina dle 
předložené žádosti. Žádost je přílo-
hou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 6-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina po projedná-
ní schvaluje prodej části pozemku 
p.č. 2661/2 k.ú. Velká Bukovina dle 
GP č. 429-53/2022 zhotoveným Ing. 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
31. zasedání konaném dne 7. září 2022 
od 17:00 hodin v souladu s ustanove-
ními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 31. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-31-1)

2.  Bere na vědomí informaci starost-
ky o plnění usnesení z 29. a 30. 
zasedání zastupitelstva obce. (číslo 
usnesení 2022-31-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-
dy finančního výboru, kontrolního 
výboru, výboru pro rozvoj, výstav-
bu a pozemky a starostky za výbor 
pro sport, kulturu a sociální věci. 
(číslo usnesení 2022-31-3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opat-
ření č. 5/2022. Příjmy ve výši 1 304 
416,97 Kč, výdaje ve výši 452 300,- 
Kč a financování ve výši 852 116,97 
Kč. (číslo usnesení 2022-31-4)

5.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 
6/2022. Příjmy ve výši 108 052,- Kč, 
výdaje ve výši 1 356 349,- Kč a finan-
cování ve výši 1 248 297,- Kč. (číslo 
usnesení 2022-31-5)

6.  Bere na vědomí informaci o přípra-
vě komunálních voleb. (číslo usne-
sení 2022-31-6)

7.  Schvaluje odměny členům výborů 
dle přiloženého seznamu. (číslo 
usnesení 2022-31-7)

8.  Schvaluje převod nevyčerpané-
ho provozního příspěvku na rok 
2022 zaniklé ZŠ Stružnice ve výši  
300 000,- Kč na nástupnickou pří-
spěvkovou organizaci ZŠ a MŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2022-31-8)

9.  Schvaluje výjimku z počtu žáků ve 
školním roce 2022/2023 v ZŠ a MŠ 
Stružnice s dofinancováním mzdo-
vých prostředků na vzdělávací čin-

nost. (číslo usnesení 2022-31-9)
10. Schvaluje předčasné čerpání pří-

spěvku na provoz ZŠ Stružnice ve 
výši 90 000.- Kč. (číslo usnesení 
2022-31-10)

11.  Schvaluje dofinancování vyčerpa-
ných přímých nákladů ZŠ Stružnice 
nad rámec přiděleného rozpočtu z 
Libereckého kraje ve výši 229 744, 
04 Kč z přidělených provozních 
prostředků zřizovatele. (číslo usne-
sení 2022-31-11)

12. Schvaluje čerpání z fondu odměn 
ZŠ Stružnice na mzdy a odvody v 
celkové výši 104,54 Kč z přiděle-
ných provozních prostředků zřizo-
vatele. (číslo usnesení 2022-31-12)

13. Schvaluje převod finančních pro-
středků ve výši 180 000,- Kč z re-
zervního fondu ZŠ Stružnice na 
služby, energie a další výdaje, kte-
ré nelze pokrýt z přiděleného pří-
spěvku na provoz. (číslo usnesení 
2022-31-13)

14. Schvaluje navýšení provozního pří-
spěvku od zřizovatele pro ZŠ a MŠ 
Stružnice o 100 000,- Kč na celko-
vou částku 790 000,- Kč. Navýšení 
bude použito na mzdy a odvody 
pro chůvu ZŠ a MŠ Stružnice. (číslo 
usnesení 2022-31-14)

15. Schvaluje realizaci zateplení čás-
ti budovy MŠ Stružnice ze strany 
zahrady i s výměnou oken firmou 
EUROTERM – CZ, s.r.o., se sídlem 
Stružnice 14, 470 02 Stružnice za 
celkovou cenu 297 172,- Kč s DPH. 
(číslo usnesení 2022-31-15)

16. Schvaluje realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu Stružnice – nákup 
a instalace inteligentních ukazate-
lů rychlosti firmou Gornex s.r.o., za 
cenu 814 935,- Kč s DPH a pověřuje 
starostku podpisem smlouvy s tou-
to firmou. (číslo usn. 2022-31-16)

17. Schvaluje prodej speciálního hasič-

ského vozidla AVIA 31.K panu V. M. 
za cenu 85 500,- Kč a pověřuje sta-
rostku podpisem kupní smlouvy. 
(číslo usnesení 2022-31-17)

18. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene a dohodu o umístění 
stavby č.: IP-12-4009719/VB/01 s ČEZ 
Distribuce, a. s. pro zařízení distri-
buční soustavy na pozemcích parc. 
č. 40/1 a 41 v k. ú. Jezvé. (číslo usne-
sení 2022-31-18)

19. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne a dohodu o umístění stavby č.: 
SoBS VB 35845/IV-12-4022793/CL 
s ČEZ Distribuce, a. s. pro zařízení 
distribuční soustavy zemního kabe-
lového vedení na pozemku parc. č. 
291 v k. ú. Stružnice. (číslo usnesení 
2022-31-19)

20. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení pozemkové 
služebnosti a o poskytnutí prá-
va provést stavbu v pozemku ve 
vlastnictví obce Stružnice s panem 
P. G. pro stavbu Stružnice – odka-
nalizování RD na parc. č. 112/2 v k. 
ú. Jezvé. (číslo usnesení 2022-31-20)

21. Schvaluje Smlouvu o zřízení služeb-
nosti a o poskytnutí práva provést 
stavbu v pozemku ve vlastnictví 
obce Stružnice s panem I. B. a 
paní S. B. pro zřízení služebnosti 
stezky a cesty a o poskytnutí práva 
provést stavbu na pozemku parc. 
č. 215 v k. ú. Jezvé. (číslo usnesení 
2022-31-21)

22. Schvaluje Smlouvu o uzavření bu-
doucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene služebnosti ve vlastnictví 
obce Stružnice s paní D. K. pro prá-
vo chůze a jízdy na pozemku parc. 
č. 257 v k. ú. Stružnice. (číslo usne-
sení 2022-31-22)

23. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcné-
ho břemene služebnosti ve vlast-

nictví obce Stružnice s panem M. F. 
pro zřízení vodovodní přípojky na 
parc. č. 58 a parc. č. 40/1 v k. ú. Je-
zvé. (číslo usnesení 2022-31-23)

24. Schvaluje záměr prodeje pozem-
ku parc. č. 124/5 v k. ú. Stružnice o 
výměře 87 m2 dle přiloženého ge-
ometrického plánu. (číslo usnesení 
2022-31-24)

25. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 
56/2 v k. ú. Jezvé o výměře 93 m2 
panu J. D. za 250,- Kč/m2, tedy za 
celkovou cenu 23 250,- Kč. (číslo 
usnesení 2022-31-25)

26. Schvaluje prodej pozemku parc. č. 
107/1 v k. ú. Jezvé o výměře 15 m2 
panu M. K. a paní S. K. za 250,- Kč/
m2, tedy za celkovou cenu 3 750,- 
Kč. (číslo usnesení 2022-31-26)

27. Schvaluje záměr směny pozemků 
parc. č. 148/4 o výměře 88 m2 v k. 
ú. Jezvé v majetku obce Stružnice 
za pozemky parc. č. 147/6 o výměře 
80 m2 a 145/5 o výměře 2 m2 v k. 
ú. Jezvé v majetku manželů Barto-
šových. (Číslování pozemků je dle 
nového vyměření) (číslo usnesení 
2022-31-27)

Jiří Kopp, místostarosta
Monika Habartová, starostka



3/2022-24- Usnesení

Dopisy a příspěvky čtenářů nemusejí být totožné s názory a stanovisky redakce. Vydavatel také nenese zodpovědnost za obsah zveřejněné inzerce a případné následné škody.
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Vladimírem Svítkem dne 20.5.2022. 
zn. PGP-401/2022.

• Usnesení č. 7-6/2: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zá-
měr pronájmu nebytových prostor 
v budově č.p. 2 k.ú. Malá Bukovina.

• Usnesení č. 8-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
žádost o napojení sjezdu na p.p.č. 
1956/1 k.ú. Velká Bukovina.

• Usnesení č.9-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje žá-
dost o souhlas s konáním svatební-
ho obřadu na pozemku p.p.č. 271/1 
a 271/2 k.ú. Velká Bukovina.

• Usnesení č.10-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zří-
zení věcného břemene služebnosti 
– dotčené pozemky p.p.č. 2724/2, 

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání č. 7/22 zastupitel-
stva obce Velká Bukovina konaného 
dne 17. 8. 2022 od 18:00 hod. v zaseda-
cí místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-7/22: ZO Velká Buko-
vina schvaluje předložený program 
jednání v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovina 
bere na vědomí předložené infor-
mace od posledního jednání ZO.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na bere na vědomí stav finančních 
prostředků ke dni 31. 7. 2022. 

• Usnesení č.2-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
dání žádosti o dotaci ve výši 70% 
na akci „Pořízení požárního přívěsu 
pro hašení“ do programu „Inves-
tiční účelové dotace pro jednotky 
dobrovolných hasičů obcí“ vyhla-
šovaného Generálním ředitelstvím 
HZS a zavazuje se dofinancovat 
rozdíl mezi celkovou cenou před-
mětu plnění a poskytnutou dotací 
do plné výše z vlastních zdrojů.

• Usnesení č. 3-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
účast Obce Velká Bukovina v elek-
tronické aukci pozemku p.č. st.71 
k.ú. Malá Bukovina s příhozem do 
max. výše 150.000,- Kč a pověřuje 
starostu zastupováním v aukci.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na nemá námitek k žádosti SčVK 
o prodloužení a změně povolení 

2651/1, 2651/2, 2653/1, 2653/2, 2649, 
vše k.ú. Velká Bukovina, 407 29 
Velká Bukovina, ve prospěch Ing. 
Milan Šlambor, Děčín XXX – Vel-
ká Veleň 109, 405 02 a umožnit 
Budoucí oprávněné umístit, zřídit, 
provozovat, opravovat, moderni-
zovat a udržovat zařízení – pod-
zemní kabelové vedení VN na 
předmětných nemovitostech.

• Usnesení č.11-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
zřízení věcného břemene služeb-
nosti – dotčené pozemky 2413/6,  
k.ú. Karlovka, 407 29 Velká Buko-
vina, Stavba: DC-Karlovka, p.p.č. 
1703/3/12, rozšíření DS, Číslo stavby: 
IV-12-4021775/VB/ ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s.  a umožnit Budou-

k nakládání s vodami v jímacím 
území ULDC094 Velká Bukovina.

• Usnesení č. 4-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
rozpočtové opatření č. 5/22 v jeho 
předloženém a úplném znění. Roz-
počtové opatření je přílohou toho-
to zápisu.

• Usnesení č. 5-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
návrh Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti – dotčené pozemky p.p.č. 
2724/2, p.p.č. 2653/1, p.p.č. 2651/1, 
p.p.č. 2651/2, p.p.č. 2649, vše k.ú. 
Velká Bukovina, 407 29 Velká Bu-
kovina, ve prospěch Ing. Milan 
Šlambor, Děčín XXX – Velká Ve-
leň 109, 405 02 a umožnit Budoucí 
oprávněné umístit, zřídit, provo-
zovat, opravovat, modernizovat 
a udržovat zařízení.

• Usnesení č. 6-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zří-
zení věcného břemene – dotčený 
pozemek p.p.č.2638/1 a 1956/1 vše 
k.ú. Velká Bukovina, 407 29 Velká 
Bukovina. Stavba: IP-12-4013794, 
ve prospěch ČEZ Distribuce, a. s.  
a umožnit Budoucí oprávněné 
umístit, provozovat, opravovat 
a udržovat zařízení distribuční sou-
stavy na předmětné nemovitosti.

• Usnesení č. 7-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene – dotčený 

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

• Usnesení č.12-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene – Stavba: DC-
-Karlovka, p.p.č. 1703/3/12, rozšíření 
DS, Číslo stavby: IV-12-4021775/VB/ 
mezi stranami Obec Velká Bukovina 
a ČEZ Distribuce, a.s. v jejím úplném 
předloženém znění a pověřuje sta-
rostu podpisem této smlouvy.

• Usnesení č.13-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina revokuje 
usnesení 12-5/22 ze dne 18.5.2022.

• Usnesení č.14-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zá-

pozemek p.p.č. 2638/1 a 1956/1 vše 
k.ú. Velká Bukovina, 407 29 Velká 
Bukovina, Stavba: IP-12-4013794, 
mezi stranami Obec Velká Bukovi-
na a ČEZ Distribuce, a.s. v jejím úpl-
ném předloženém znění a pověřu-
je starostu podpisem této smlouvy. 
Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 8-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina souhlasí 
s bezúplatným převodem pozem-
ku p.č.237/2 k.ú. Velká Bukovina, 
407 29 Velká Bukovina z vlastnictví 
České republiky do majetku obce 
Velká Bukovina.

• Usnesení č. 9-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina souhlasí 
s úplatným převodem pozemků 
p.č. 358/7 a 358/14 k.ú. Velká Buko-
vina, 407 29 Velká Bukovina z vlast-
nictví České republiky do majetku 
obce Velká Bukovina.

• Usnesení č. 10-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina vydává na 
základě ustanovení § 10 písm. d) 
a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, a na základě ustanovení 
§ 5 odst. 7 zákona č. 251/2016 Sb., 
o některých přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, obecně závaz-
nou vyhlášku 1/2022 o nočním klidu.

• Usnesení č. 11-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
pronájem prostor č.p. 2 na p.p.č. 
2 k.ú. Malá Bukovina ve 2.NP dle 

věrečný účet Sdružení obcí Bene-
šovska za rok 2021 s výhradou.

• Usnesení č. 15-6/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje po-
řízení manipulačního a provozního 
řádu pro akci Revitalizace obecní-
ho rybníka-Velká Bukovina p.p.č. 
76 a p.p.č. 48 k.ú. Malá Bukovina. 
Předpokládaná hodnota pořízení 
manipulačního a provozního řádu 
činí 80.000 Kč.

předložené žádosti a pověřuje sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy. 

• Usnesení.č. 12-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
žádost Českého rybářského sva-
zu, z.s., místní organizace Žandov 
o povolení k lovu ryb udicí na vod-
ní nádrží p.p.č. 48 k.ú. Malá Buko-
vina pro rybářský kroužek mládeže 
MO ČRS Žandov vedený panem 
Radkem Hadrovským na rok 2022 – 
2023. 

Usnesení


