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O Vánocích 2014 byl ve Stružnici sníh (foto Jan Mečíř).

Vážení spoluobčané, 
každoročně se zamýšlím nad 
tím, jak se s vámi podělit o nad-
cházející sváteční náladu, jak 
s vámi sdílet to krásné a dobré, 
co do našich duší právě v tento 
kouzelný adventní čas přichází.

Často nám uniká to podstatné 
a předvánoční shon a starosti 
zastírají to nejvzácnější, co nám 
tyto dny přináší. Vždyť není nic 

důležitějšího než chvíle stráve-
né se svými blízkými, přáteli, 
s rodinou, chvíle strávené ve 
zdraví, štěstí, pohodě a v rados-
ti ze štěstí druhých.

Rád bych vám popřál do nastá-
vajících svátečních dnů a při-
cházejícího nového roku 2021 
především pevné zdraví, štěstí, 
lásku, pohodu a životní spoko-
jenost, ale také kapku pokory 

a ohleduplnosti k ostatním. Mé 
velké poděkování patří všem 
občanům, kteří jsou vždy ochot-
ni přiložit ruku k dílu pro naši 
obec, zastupitelům obce, za-
městnancům obecního úřadu 
a spolkům za dobře vykonanou 
práci a mnohdy vzornou repre-
zentaci obce. 

A co bych si přál jako starosta? 
Přál bych si, aby se celkově zlep-

šila nálada mezi lidmi, aby se 
k sobě chovali navzájem lépe 
a bylo kolem nás vidět více smí-
chu, spokojenosti a radosti. Aby 
nový rok 2021 byl pro všech-
ny úspěšný a podařilo se nám 
společně zase o kousek zlepšit 
a zpříjemnit život v naší krásné 
obci. 

Jaroslav Kucharovič   
starosta obce Velká Bukovina

Vánoční přání starosty

Starý Šachov • Velká Bukovina • Horní Police • Stružnice • ŽandovČíslo
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Jak jsem již uvedl v dřívějším 
článku, je chystána v Malé 
Bukovině u hřbitova okolo 
hřbitovní zdi výsadba nových 
stromů (lip malolistých) a také 
vykácení starých nemocných 
stromů uvnitř tohoto hřbitova. 
Tato akce je poměrně finanč-
ně náročná a bude realizová-
na za pomoci dotačních titulů.                                                                                                              
V listopadu se podařila dohoda 
mezi vedením obce a Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny 
ČR na jejímž základě získala 
obec Velká Bukovina finanční 
příspěvek ve výši 36.800,- Kč na 
vysázení 8ks lip malolistých na 
p.p.č. 402/8 k.ú. Malá Bukovina 
(hřbitovní zeď směrem k obci).                                                               
Při přebírání hotové výsadby 
nešetřili zástupci AOPK slovy 
chvály nad provedením prací 
a v roce 2021 přislíbili další spo-

V letošním roce se v Bukovině 
na křižovatce poprvé rozsvítí 
živý vánoční strom obce, tedy 
zatím spíše stromeček, ale i ten 
jednou doroste do úctyhodných 
rozměrů dospělého vánoční-
ho stromu. Nebude již třeba 
každoročně shánět, ale hlavně 
pokácet zdravý silný strom, kte-
rý může někde růst a přinášet 
užitek ještě mnoho dalších let.                                                                                                                    
S myšlenkou živého vánočního 
stromku v obci jsem si pohrával již 
delší dobu, s tímto nápadem oslo-
vil zastupitele a všichni jsme se 

V obci byli pokáceny dva vzrost-
lé jasany, které ohrožovaly své 
okolí. Z kmenů, pro které neby-
lo v danou chvíli využití a chvilce 
přemýšlení vznikl nápad na vyře-
závanou sochu. Podařilo se, a tak 
od listopadu zdobí náves dřevěná 
socha „stráže obce“. Okolí sochy 
bylo osázeno rostlinami a až vy-
rostou, můžeme se těšit na další 
malebné zákoutí obce. V příštím 
roce získá strážce další dva sou-
rozence, jeden bude „hlídat“ 

lupráci s osazením zbývajících 
dvou stran. Zde moc děkuji 
majitelům pozemku za souhlas 
s výsadbou a umožněním ná-
sledného vysázení nových stro-
mů, dále děkuji firmě Petr Žáček 
za bezvadně odvedenou práci. 
Mnozí si zajisté položí otázku, 
proč se nejdříve sází a potom až 
kácí? Odpověď je jednoduchá, 
je to z důvodu záruk pro institu-
ci poskytující dotaci na pokácení 
stromů, že bude opravdu reali-
zována výsadba nových stromů. 
Mezi stromy jsou dostatečné 
mezery, kterými se dostane je-
řáb až k hřbitovní zdi, takže ne-
hrozí poškození nových stromů 
při těžbě. Věřme, že nově vysá-
zená alej bude dlouholetou oz-
dobou pro obec a své okolí. 

Jaroslav Kucharovič
starosta obce Velká Bukovina

společně shodli na jeho zasazení.  
Následovala cesta do školky, kde 
výběr vhodného stromku padl na 
krásnou 4 m vysokou jedli. Pan 
zahradník ji vydoloval ze země, 
připravil pro sázení a následně 
dle dohody přivezl.  Takže ve 
středu 25.11. byla jedlička zasaze-
na v parku na křižovatce. Věřím 
a moc se těším, že z něj vyroste 
velký, zdravý a samozřejmě krás-
ný „vánoční“ strom, který bude 
ozdobou obce nejen o vánocích.

Jaroslav Kucharovič
starosta obce Velká Bukovina

 

v Malé Bukovině před obchodem 
a druhý jak jinak než v Karlovce, 
zřejmě v prostoru čekárny, pří-
padně křižovatky. Zde rádi uví-
táme náměty občanů pro jeho 
umístění.  Mé poděkování patří 
Pavlu Holecovi za krásnou dřevo-
řezbu, Firmě Jasa a zaměstnan-
cům obce za instalaci a osázení, 
Vlastimilu Kucharovičovi za návrh 
a pomoc s realizací výsadby. 

Jaroslav Kucharovič
starosta obce Velká Bukovina

Lípy Malá Bukovina

Živý stromeček

Socha strážce 
ve Velké Bukovině
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Ve víru událostí posledních měsí-
ců žádáme všechny občany o tr-
pělivost při organizaci tradičních 
společenských akcích, na které 
jsme si závěrem každého roku 
zvykli. Jedná se zejm. o výstup 
na Strážný vrch a také o Straši-
delný Silvestr na zámku. Sou-
časná epidemiologická situace 
těmto akcím nepřeje, ale třeba 
se do konce roku situace natolik 
změní, že tyto akce budou moci, 
byť v omezené podobě, proběh-
nout. O všem Vás budeme infor-
movat pomocí sms zpráv, plaká-
tů i webu obce. 

Pokud se vývoj koronavirové 
situace natolik zlepší, že opět 
umožní neomezené shromaž-

ďování, počítáme na příští rok 
s uspořádáním množství kultur-
ních i společenských akcí. Mezi 
prvními by měl být tradiční 
Masopust, který dle kalendáře 
na příští rok připadá na sobotu  
13. března. 

A nyní malá vsuvka: Často se nás 
lidé ptají, čím se Masopust řídí. 
V základu se dá říci, že prvním 
jarním úplňkem. Na první nedě-
li po prvním jarním úplňku totiž 
připadá Velikonoční neděle. Nej-
dříve tak může Velikonoční ne-
děle připadat na 21. března (po-
kud by byl ze soboty 20. března 
na neděli zrovna úplněk). V roce 
2021 bude Velikonoční neděle 
4. dubna. A jak je to s Masopus-

tem? Masopust je poslední mož-
ností obveselit se před tím, než 
začne 40 denní půst. Ten je po-
čítán od Velkého pátku, tj. v roce 
2021 od 2. dubna. Do postní doby 
se nepočítají neděle, proto se 
započítává pouze 6 dní v týdnu. 
Jedná se tedy celkem o 6 týdnů 
(6 × 6 = 36) + 4 dny k tomu, což 
vychází na středu (počítáno od-
zadu od soboty). V roce 2021 se 
jedná o středu 17. března. Této 
středě se říká Popeleční a jedná 
se o začátek postu. Posledním 
dnem veselí proto může být úte-
rý 16. března. Vzhledem k tomu, 
že se jedná o pracovní den, vžila 
se ve spoustě obcí zvyklost slavit 
Masopust o předešlém víkendu, 
tj. v sobotu (13. března). 

Další akce, které bychom rádi do 
poloviny příštího roku uspořá-
dali, pokud to dovolí hygienická 
situace, jsou např. velikonoční 
dílny, výlet vlakem do Varns-
dorfu, pálení čarodějnic, dětský 
den či tradiční pouť. Co budeme 
muset naopak nejspíše oželet je 
Josefovská zábava a maškarní 
karneval pro děti, a to z toho 
důvodu, že od ledna bude probí-
hat generální rekonstrukce sálu 
Beseda. Tyto akce se pokusíme 
zajistit v náhradních termínech. 
Doufejme však, že se ostatní akce 
podaří uspořádat v původní po-
době a v původních termínech. 
O aktuální situaci budeme infor-
movat SMS zprávami i plakáty.

Obec Horní Police

… konec roku je vždy důvod 
k zamyšlení, co se v tom roce po-
dařilo a co nikoliv. Letošní rok je 
každopádně zvláštní, mimořád-
ný, covidový. Chybělo nám všem 
určitě setkávání se s přáteli, zná-
mými, sousedy. I nám na obec-
ním úřadě je líto, že neproběhlo 
setkání se seniory, že neproběh-
ly Stružnické slavnosti, že děti 
z MŠ nesoutěžily ve Stružnickém 
verši atd. Život jde dál a jenom 
optimismus a veselá mysl nám 
pomůže nepříjemné situace 
zvládnout.

A CO SE NÁM V ROCE 
2020 PODAŘILO?
Máme novou střechu na bývalé 
samoobsluze ve Stružnici, ořeza-
li jsme s dotací od Libereckého 
kraje významný krajinný prvek 
– 32 lip v lipové aleji ve Stružni-
ci, získali jsme pro naše dobro-
volné hasiče dotaci na výzbroj 
a výstroj  a dotaci pro zakoupe-
ní auta v roce 2021 pro přepra-
vu hasičů k zásahům, zakoupili 
jsme nové vitríny, opravili části 
některých místních komunikací 
turbo metodou, opravili jsme 
cestu k Ortlesu, zrušili jsme vy-
čnívající studnu u MŠ vytvoře-
ním zátěžového kanálu, podaři-
lo se zkolaudovat přechody u ZŠ 
v Jezvém a ve Stružnici, svépo-

mocí jsme vyměnili střechu na 
kabinkách za obecním úřadem, 
vyměníme okna v č. p. 57 Jezvé.
Těžili jsme smrky napadané 
kůrovcem, kde se nám vydařil 
prodej kmenů i do Německa 
a prodej palivového dříví na-
šim občanům. Za to všechno 
bych velmi ráda poděkovala 
místostarostovi Jiřímu Koppovi, 
našemu pracovníkovi Romanu 
Skrčenému, úřednicím OÚ, dal-
ším pracovníkům obecního úřa-
du a samozřejmě zastupitelům 
a členům výborů obce Stružnice.

A CO PŘIPRAVUJEME 
NA ROK 2021?
Rozhodně doufám, že se situ-
ace v celé naší zemi zlepší a že 
budeme moci opět vítat nové 
občánky, posedět se seniory, 
plánujeme na počátek srpna 
Vavřineckou pouť se slavnost-
ním odhalením pamětní desky 
rodáka pana Wenzela Hockeho 
v Jezvém, rádi bychom vyměnili 
okna na poště Jezvé, vybudo-
vali novou střechu na č. p. 80 
ve Stružnici, odvedli dešťovou 
a přívalovou vodu po vjezdu do 
Jezvé, obnovili 3 obecní čističky 
odpadních vod, opravili místní 
komunikaci, v případě získání 
dotace vyměnili okna a střechu 
na ZŠ, zateplili zadní část MŠ 

a v obou školách vybudovali 
vzduchotechniku. Samozřejmě 
je nepochybně řada dalších věcí, 
které se dají zlepšit, např. dů-
sledné třídění odpadů, nepálení 
plastů v kamnech svých domů, 
konečně kulturní dům, neniče-
ní tribuny ve Stružnici mladými. 
Záleží pouze na nás všech, mla-

dých, starších, dětech i mládeži, 
jak krásnou budeme mít obec 
a jak se nám zde bude žít.
Přeji vám všem příjemné prožití 
Vánoc, Silvestra, Nového roku, 
a hlavně hodně zdraví a štěstí 
v roce 2021.

Monika Habartová 
starostka obce Stružnice

Kulturní akce – co náš čeká?

Vážení spoluobčané…

Nejstarší občanka 
naší obce Stružnice 

oslavila své narozeniny
V měsíci listopadu oslavila nejstarší občanka 

obce Stružnice Marie Táborská krásných 97 let.
Z celého srdce jí přejeme hodně zdravíčka.

Obec Stružnice
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Nedávno mě zaujala diskuze kni-
hovníků, co všechno používají 
čtenáři jako záložku. Dokonce 
někde mají přímo výstavu z nale-
zených kuriózních záložek např. 
Středočeská vědecká knihovna 
v Kladně má několik vitrín na 
chodbě s touto tématikou. Ke 
konci článku pokud vydržíte, 
odhalím mé nálezy. Tak třeba 
pohlednice, hrací karty, písemky, 
slisované listy a květy, fotogra-
fie, kalendáře, nákupní seznamy, 
různé obaly od žvýkaček a suše-
nek, zprávy od lékaře, dětské ob-
rázky, milostné dopisy, sponku už 
jsem také nalezla. Ovšem toalet-
ní papír, náplasti, prázdné plato 
od léků, výpis z účtu, stravenku, 
pod tácek od piva, disketu, pra-
vítko, peníze nebo kolečko salá-
mu zatím naštěstí ne. Můj nález 
telegramu ve mně vyvolal trochu 

na heslo. Založenou 23. 12. 1943 
a poslední uskutečněný vklad byl 
24. 10. 1945 se zůstatkem 3370 Kč, 
což v té době nebyly malé pení-
ze. Komu patřila vkladní knížka 

se již asi nedozvíme. Asi ani to, 
proč jí nikdo nevybral a skončila 
v knihovně.

Pavlína Fuitová
knihovnice v Žandově

mrazení, je psán z věznice Pan-
kráce v roce 1941. Nalezla jsme 
ho v Kuchařské škole čili důklad-
né navedení k samostatnému 
naučení se vaření a správné hos-
podárnosti, vydané knihtiskárna  
F. Popelky v Jaroměři v roce 1894. 
Na první straně telegramu je jako 
odesílatel Václav Veselý, Gesta-
po Praha 151 Pankrác Celle a na 
druhé straně vzkaz: „Máňo jídlo 
s prádlem neposílej! Pouze prád-
lo. Václav“ Pátrala jsem po jméně 
Václav Veselý možná to byl čes-
koslovenský gymnasta, olympio-
nik, který získal stříbrnou medaili 
z Olympijských her. V Amsterda-
mu 1928 získal stříbro v soutěži 
družstev víceboji, ale hlavně byl 
10.prosince 1941 popraven. Mož-
ná je to náhoda a shoda jmen, ale 
kdo ví. To už se asi nikdy nedozví-
me. Stejně jako u vkladní knížky 

Ztráty a nálezy

Vážení přátelé, s nadějí, že se budou restrikce spojené s koronavi-
rem stále více rozvolňovat, si Vás dovoluji pozvat do Horní Police 
a do Jezvé na následující Vánoční program:

•  sobota 19. 12. 10:00 – fara Horní Police – duchovní  
 obnova + možnost zpovědi,

•  neděle 20. 12. 15:00 – kostel Horní Police – mše svatá,

•  čtvrtek 24. 12. 6:00 – kostel Horní Police – roráty,

•  čtvrtek 24. 12. 21:00 – fara Horní Police – zpívání koled,

•  čtvrtek 24. 12. 22:30 – kostel Horní Police – půlnoční mše,

•  čtvrtek 24. 12. 24:00 – kostel Jezvé – půlnoční mše,

•  pátek 25. 12. 10:00 – kostel Horní Police – mše svatá,

•  sobota 26. 12. 15:00 – kostel Jezvé – mše svatá,

•  neděle 27. 12. 15:00 – kostel Horní Police – mše svatá  
 s obnovou manželských slibů,

•  čtvrtek 31. 12. 15:00 – kostel Horní Police – mše svatá,

•  pátek 1. 1. 10:00 – kostel Horní Police – mše svatá,

•  sobota 2. 1. 10:00 – kostel Horní Police – poutní mše svatá,

•  neděle 3. 1. 15:00 – kostel Jezvé  - mše svatá,

•  středa 6. 1. 18:00 – kostel Horní Police – tříkrálová mše svatá 
 s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.

Ke konci Adventu bude v ambitu kostela v Horní Polici opět po 
třech letech nainstalován betlém od letos zesnulé paní Hanky Ber-
kové. Budu moc rád za jakékoliv společné setkání ať už u betléma, 
při mších nebo na faře. Přeji všem pokojné prožití adventní doby 
a radostné a požehnané Vánoce! 

P. Stanislav Přibyl, farář z Horní Police

Vánoce v Horní 
Polici a v Jezvém
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Byli jsme nominováni do dvou 
knihovnických soutěží.

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KNIHOVNY 
LIBERECKÉHO KRAJE
Čtvrtý ročník soutěže o nejlepší 
knihovnu v regionu vyhlásil na 
jaře Liberecký kraj ve spolupráci 
s Krajskou vědeckou knihovnou 
v Liberci. Vyhlášení výsledků 
spojené s udílením finančních 
odměn z rozpočtu Libereckého 
kraje v celkové výši 40.000 ko-
run se mělo uskutečnit 8. prosin-
ce v Krajské vědecké knihovně 
v Liberci, vzhledem k současné 
situaci, bylo vyhlášení zruše-
no a zasláno po internetu. Za 
okres Česká Lípa zvítězila  Místní 
knihovna Žandov (nominovány 
byly také Místní knihovna ve 
Svoru, Místní knihovna Dubá)., 
za okres Jablonec nad Nisou 
Městská knihovna Železný Brod. 
V libereckém okrese bodova-
la Místní knihovna v Hlavici, 
v semilském Městská knihovna 
Vysoké nad Jizerou. Knihovny 
si mezi sebe rozdělili každá po 
10.000 korunách. Tento titul se 
uděluje jednou za dva roky jako 
vyjádření uznání knihovnám za 
jejich činnost a zásluhy o rozvoj 
veřejných knihovnických a infor- 
mačních služeb a o rozmach kul-
turního života obcí a měst. S ná-
vrhy kandidátů na ocenění při-
cházejí vždy pověřené knihovny 
v jednotlivých okresech, jimiž 
jsou Městská knihovna Česká 
Lípa, Městská knihovna Jablonec 

ská knihovna Vysoké nad Jize-
rou a Městská knihovna Rych-
nov u Jablonce nad Nisou, jsme 
postoupili my. Dne 26. 8. 2020 
přijela další komise sestavená 
Ministerstvem kultury. Komise 
vybere ze 14 knihoven z celé ČR 
tu nejlepší. Rozhodnutím Mi-
nisterstva kultury a po dohodě 
s Národní knihovnou ČR budou 
vítězné knihovny obeslány dopi-
sem ministra kultury, ostatní zú-
častněné knihovny obdrží dopis 
s diplomem od SKIPu (Svazu kni-
hovníků a informačních pracov-
níků). Poslední týden v listopadu 
zjistíme, jak jsme tedy nakonec 
dopadli, ale jen zúčastnit se 
v soutěži, kde reprezentujeme 
Liberecký kraj, je pro nás úspěch. 
Moc si vážíme dobré spolupráce 
a nominace naší knihovny od 
Městské knihovny v České Lípě 
do obou soutěží. Naše knihovna 
je poměrně nová a jako velkou 

nad Nisou, Městská knihovna Se-
mily a Krajská vědecká knihov-
na v Liberci. Pokaždé předlo-
ží hodnotící komisi tři návrhy 
s doporučením nejlepší knihov-
ny v daném regionu.

KNIHOVNA ROKU 2020:
V KATEGORII „ZÁKLADNÍ 
KNIHOVNA“
Tuto cenu uděluje ministerstvo 
kultury ČR, ministr kultury a ce-
remoniál probíhá každoročně 
v Klementinu. Letošní vyhlášení 
mělo proběhnout v září, bohužel 
ani nový termín v listopadu díky 
současné situaci nevyšel.  Dne 
19.06.2020 naší knihovnu navští-
vila komise z Libereckého kraje, 
která vybírala, jakou knihovnu 
pošlou za náš kraj do celostátní 
soutěže KNIHOVNA ROKU 2020 
– v kategorii „Základní knihov-
na“. Nakonec ze tří navržených 
– Místní knihovna Žandov, Měst-

výhodu vidím její bezbariéro-
vost. Ochotu města dostávat 
každý rok finance na nové knihy 
a podporu v různých projektech 
a akcích. V letošním roce i na 
nový program. Za co moc děkuji 
a doufám, že naše dobrá spolu-
práce bude fungovat i v budouc-
nu. Jak jsem řekla i komisím, no-
minací si moc vážím, ale pro mě 
jsou nejdůležitější naši čtenáři. 
Jsou leckdy jako moje druhá 
rodina. Víte jaká nemoc je trápí 
nebo jejich příbuzné, jaké smut-
ky a na druhé straně šťastné věci 
zase prožívají. S malými čtenáři 
někdy válčíme s jejich úkoly, kte-
ré si díky tiskárně u nás občas 
dělají. Občas tápeme, co vybrat 
na čtení do čtenářských deníků 
do školy, když dítko nerado čte. 
Kdo chce, hledá způsob. Kdo ne-
chce, hledá důvod. Jan Werich

Pavlína Fuitová
knihovnice v Žandově

Rok 2020 byl pro knihovnu Žandov úspěšný i když…

Knihovna Žandov přeje všem 
kouzelné Vánoce, krásně prožitý 
adventní čas plný pohody a lásky. 
Do nového roku 2021 hodně štěs-
tí, zdraví a spokojenosti, aby se 
všechny sny, které nám nezvaný 
coronavirus přerušil, začali zno-
vu plnit. Vánoční svátky a vůbec 
advent je pro mě časem pohody, 
příležitostí se chvilku zastavit a 
popřemýšlet, co je v životě vlast-
ně to nejdůležitější. Mám ráda, 
když padají vločky za okny a do-
mem se provoní vůně cukroví a 
čaje. V rádiu znějí koledy. Ať pod 

stromečkem naleznete každý 
knížku nebo jiný dárek, který vás 
potěší na duši. Osobně si občas 
ráda vezmu do ruky knížky, které 
jsem jako malá dostala s  věno-
váním k Vánocům od těch, kteří 
už tu nemohou být se mnou a za-
vzpomínám na ně. V této tradici 
pokračuji i u svých dětí. Ty nej-
větší dary totiž bývají zadarmo 
a krásné vzpomínky zvlášť. Přeji 
hodně strávených příjemných 
chvil u knih a se svými blízkými.

Pavlína Fuitová
knihovnice v Žandově

Šťastné a veselé Vánoce
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Společenská 
kronika

V závěru roku slaví svá životní 
jubilea tito naši spoluobčané. 
Do dalších let jim přejeme hod-
ně zdraví, štěstí a spokojenosti.

60 LET
Šilhavý Martin, Chovanec Mi-
roslav, Pecková Věra, Berná 
Jiřina, Jakubcová Věra, Hent-
schelová Věra, Boleslav Mi-
lan, Tébrová Věra, Kolkusová 
Miroslava

65 LET
Jindrová Vlasta, Sladomelová 
Jarmila, Přívratský Jaromír, 
Sahulová Ladislava, Engo-
vá Vlasta, Pabištová Dana, 
Zářecká Milena, Havlíčková 
Irena, Mečířová Darina, Jíl-
ková Zdeňka, Holub Ludvík, 
Jirkalová Danuše, Jurášková 
Anna, Záborec Ivo, Šámal Jiří, 
Filipi Bohumil, Čorňáková Ji-
řina, Kovalčin Jan, Bulín Jiří, 
Pečený Stanislav, Fiedler Jiří

70 LET 
Kovaříková Danuše, Kadleco-
vá Adela, Brož Bohumil, Miš-
kej Ladislav, Ilutanová Marie, 
Kuchař Josef, Skuhravá Dra-
hoslava, Böhm Zdeněk, Bra-
benec Pavel, Gallo Jaroslav, 
Pulcová Věnceslava, Holická 
Elzbieta, Piskáček Miloslav, 
Barták Václav, Vrzalová Dra-
homíra, Podešva Václav

75 LET
Balážová Alena, Förster Ja-
roslav, Svoboda Jan, Novák 
Ondrej, Mašindová Jaroslava

80 LET 
Valenta Antonín, Menšová 
Eva, Drábková Štefánia, Ko-
vářová Božena, Kažmér Šte-
fan, Jetmar Jiří, Jirkal Jaro-
slav, Lorenc Stanislav

85 LET 
Kučerová Anežka , Mračková 
Zdeňka, Mottlová Marie

97 LET 
Táborská Marie
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PROJEKT DEN STROMŮ – 6. A
V rámci projektu ke Dni stromů jsme zařadili i výtvarnou část – land 
art. Děti vytvářely obrazy z přírodních materiálů. Žáci prokázali vel-
kou kreativitu a výsledné práce byly velice hezké.
 
PROJEKT HÝBEJME SE
Tento projekt je součástí našeho školního vzdělávacího programu. 
Vzhledem k současné situaci jsme ovšem stihli uskutečnit pouze 
jednu vycházku do přírody. Na fotografii jsou žáci 7. B na cestě na 
Podlesí. Mgr. Hana Havlíková 

PROJEKT HÝBEJME SE V 6. ROČNÍKU
Není nad to si závěr prvního školního týdne zpříjemnit vycházkou, 
na kterou jsme se jako třída vydali v rámci projektu Hýbejme se. 
Počasí nám příliš nepřálo, ale i tak jsme vyrazili do blízkého okolí, 
abychom si užili dopoledne bez učení. V úvodu vycházky jsme na-
vštívili nově zrekonstruovaný kostel Navštívení Panny Marie v Horní 
Polici, který je dominantou obce. Poté jsme pokračovali přes lesy 
a louky do Žandova, kde nám jedna z žákyň ukázala jejich malé 
hospodářství. Na závěr jsme navštívili cukrárnu a konec našeho 
výletu a začátek víkendu oslavili sladkou tečkou. Výlet nebyl jen 
sportovní aktivitou, ale byl důležitý pro stmelení nového kolektivu 
žáků, kteří se sešli v šesté třídě. Všem žákům šestého ročníku přeji 
ve školním roce mnoho úspěchů. Mgr. Lucie Plačková

Budova naší mateřské školy disponuje menšími obytnými prostory, proto se snažíme 
využít opravdu každičký koutek na hraní, na dekorace, na uskladnění potřebných 
pomůcek či materiálu. Na to už jsme zvyklé! A i přesto, že naši školku považujeme 
za nadstandardně vybavenou a útulnou, stále nám chybělo klidné místečko, kde by-
chom se dětem mohli věnovat individuálně a kde by nás nikdo nerušil. A nyní takové 
místečko máme! Za podpory zřizovatele a místních řemeslníků vznikla z nevyužitého 
škaredého podkrovního kumbálu náramně útulná minitřídička o rozměrech pouhých 
2 x 2,2 m. Nejprve bylo zapotřebí celý prostor patřičně vyklidit a pak následovaly prá-
ce přímo odborné. Zateplení stropu, položení sádrokartonu, omítnutí stěn, instalace 
nového okýnka, elektřiny, zavedení topení. Po stavebních pracích nastal úkol, novou 
místnost vybavit. Zakoupili jsme měkoučký koberec, nábytek na míru, pomůcky za-
měřené především na logopedii, individuální práci, hry v malých skupinkách. Opravdu 
pyšní jsme na pořízení tzv. „Klokanova kufru“, což je skříňka plná krásných pomůcek 
na pedagogickou diagnostiku. Jak jsme předpokládali, děti i paní učitelky se v útul-
ném miniprostoru rychle zabydlely a cítí se v ní velice příjemně. A děti, ty se na pobyt 
v novém „pokojíčku“ opětovně těší! Kolektiv MŠ Stružnice

Projektové dny v ZŠ Horní Police

Nová minitřídička v MŠ Stružnice
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zkoušet. A šlo nám to moc hez-
ky, a byly jsme, jak říkala paní 
učitelka, ladní a šikovní. Taky už 
víme, kdo je to dirigent, (i když 
to slovíčko se nám trošku v puse 
plete) a spolu s paní učitelkou 
si občas hrajeme na orchestr 
a víme, že my hráči, co hrajeme 
na nástroje, musíme p. učitelku 
pořád sledovat očima, aby nám 
to všem dohromady pěkně šlo. 
Jeden den jsme si povídaly o so-
chách, o těch z kamene, písku 
a třeba i z ledu a sněhu. Ty jsme 
viděly na videu a potom jsme 
se hned vypravily ven, podívat 
se, jestli nějaké sochy okolo 
školky neobjevíme. Našly jsme 

My, Koťátka, děti z žandovské 
mateřské školy, jsme se tento 
týden vypravily do světa umě-
ní. Už víme, že ten, kdo vytváří 
krásné věci, je umělec, a že ty 
krásné věci mohou být třeba 
i krásné domy nebo hudba, kni-
ha nebo třeba i krásné šaty.

Už také víme, jak vypadá balet 
a že tak krásně nemusí tančit 
jen holčičky, ale i kluci. A že 
musí hodně trénovat, aby mohli 
tak krásně vysoko skákat. Vidě-
ly jsme totiž kousek Labutího 
jezera, pozorně jsme se dívaly 
a přitom ani nedutaly. Takže 
jsme si to pak mohly hned vy-

velkého modrého anděla a taky 
sochu bez hlavy a jeden úplně 
prázdný podstavec, který vy-
padal jako ten v pohádce Bob 
a Bobek v galerii. Tam ale socha 
nebyla, protože ji ukradl lupič. 
Proč není ta socha u kostela, to 
nevíme. Celý týden jsme také 
vyráběly rukavičky, šály a čepič-
ky a taky zimní sluníčko, když 
už je venku ta zima. Na konci 
týdne jsme ještě malovaly spo-
lečný obraz, který si pověsíme, 
stejně jako ty rukavičky, v naší 
šatně, což je taková naše koťát-
kovská galerie. To slovíčko už 
totiž taky známe. No a pak jsme 
ještě poslouchaly hudbu, kterou 

složil pan skladatel. Jmenovala 
se Vltava a paní učitelka říkala, 
že tak se jmenuje jedna veliká 
řeka u nás v zemi a že ta sklad-
ba je o té řece. Tak jsme zase 
kousek poslouchaly a před-
stavovaly jsme si, že teče malý 
pramínek, a ten je pořád větší 
a větší, až je z něj nakonec velká 
řeka. A zkoušely jsme ouškama 
poznat, kdy je to ten pramínek 
a kdy už ta velká řeka. Tak to-
hle všechno jsme zažily a ještě 
jsme si moc vyhrály s kamarády 
ze třídy.

Za Koťátka zapsala 
p. uč. Monika Gabrielová

Zpráva od Koťátek

Už je tomu skoro rok, už nám chybí jenom krok.

Vánoce se kvapem blíží, hvězdy shora na nás shlíží.

Cukroví byt provoní a Ježíšek na zvoneček zazvoní.

Co by si jen každý přál? Zdraví, štěstí a co dál?

Spokojenost, pohodu, vrátit život k normálu.

Bez Covidu a omezení, ať je rok 2020 v zapomnění!

Přejeme vám krásné svátky, ať se máte jak z pohádky!

To vše a ještě více přeje kolektiv zaměstnanců MŠ Horní Police.

Stanislava Holovská – ředitelka MŠ Horní Police

MŠ Horní Police Vám 
přeje krásné svátky
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Dýňový bál v MŠ 
Horní Police

Podzimní hrátky 
s přírodninami

Projekt Mezigeneracemi 
i přes mimořádná 

opatření pokračuje

Keramika v MŠ

Konec října sebou přinesl den, na který se děti velmi těšily, protože se 
konal DÝŇOVÝ BÁL. Děti přišly v maskách a tak nechyběla promená-
da a taneček na úvod. Po představení svého kostýmu přišla na řadu 
zkouška odvahy, děti sahaly do strašidelné ruky se zavřenými oči a lo-
vily v ní, aniž by věděly, co uloví. Velké překvapení bylo, když si ze 
strašidelné ruky vytáhly oko, ale nebojte, bylo čokoládové. Také si děti 
zasoutěžily ve zneškodnění bubáků z toaletního papíru hodem dýní, 
v motání mumií, zachraňování zvířátek uvízlých v žabím slizu a taneč-
kem ve dvojicích s balonkem. Nakonec vypukla disco party, kterou si 
všichni moc užili. Bc. Pavla Hlůžková

učitelka MŠ, vychovatelka ŠD

Jakou jsme si v letošním roce udělali výzdobu v naší MŠ Horní Poli-
ce? Hádejte… Podzim nám nabízí mnoho krásných přírodnin, čehož 
se také naše děti ujaly a během týdne donesly, co jim do oka padlo. 
Do podzimu se zapojili i rodiče a moc jim za to děkujeme. Vše, co děti 
donesly, jsme využili na výzdobu květináčů a truhlíků, které nám nyní 
zdobí naši školku. Také jsme dlabali dýně. Jak se nám dýně poved-
ly, se mohli rodiče podívat sami, cestou do školky. Celý týden si děti 
z nasbíraných přírodnin dělaly kaštánková zvířátka a různé obrázky 
sestavovaly. Podzim je prostě pestrobarevný a dětí umí krásně kouzlit 
s tímto materiálem. Viktorie Kruserová 

učitelka MŠ

Za babičkami a dědečky do domova pro seniory děti z mateřské školy 
Horní Police jezdit nemohou, jelikož jsou zde návštěvy zakázané kvůli 
mimořádným opatření Covid-19. Proto se děti rozhodly udělat seni-
orům radost jinak. Namalovaly pro ně kluka ze znělky k Večerníčku 
a senioři nám zaslali čepičky z novin, které děti Večerníčkovi nalepily 
na hlavu. A aby to měli babičky a dědečkové v domově pro seniory 
ještě veselejší, poslaly jim děti vodníky, které také vyráběly ve školce. 
Jsme rádi, že projekt MEZIGENERACEMI pokračuje i v letošním škol-
ním roce. Sice jinou formou, než jsme byli zvyklí. Dětem osobní návště-
vy domova pro seniory chybí, ale zdraví je nejcennější, proto přejeme 
všem hodně zdraví a pevné nervy v této coronavirové době. 

Bc. Pavla Hlůžková – učitelka MŠ a vychovatelka ŠD

S blížící se zimou a zimními radovánkami si děti z MŠ v Horní Polici 
zpestřily den vyráběním z keramické hlíny. Malé děti od Broučků vyrá-
běly sněhuláka. Válely jednu kuličku za druhou, nezapomněly ani na 
nos a za malou chvilku už se na ně smál pěkný sněhulák. Starší děti od 
Včeliček si z keramické hlíny vyrobily vánoční kapříky. Přeci jen s kap-
říkem byla o trochu větší práce.  S výrobou jim pomohly paní učitelky 
s paní Tůmovou, ke které na keramiku jezdí starší děti do České Lípy. 
Všichni pracovali s chutí a už se těšíme na vypálené výrobky.

Petra Potenská 
učitelka MŠ Horní Police
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Svatomartinské 
pečení rohlíčků

Svatomartinský 
poklad s MŠ H. Police

K sv. Martinovi patří nejen pečení husy, ale také pečení sladkých ro-
hlíčků. A tak se naše děti pustily do pečení. Těsto nám zadělaly naše 
paní kuchařky a zbytek už byl na dětech. Těsto si vyválely, poté naplni-
ly tvarohem a zamotaly do rohlíčků. Svými výtvory se chtěly pochlubit 
rodičům a vzít si rohlíček domů, avšak některé děti podlehly krásné 
vůni a zbaštily je už ve školce. Viktorie Kruserová

učitelka MŠ

Svatý Martin zase místo sněhu přivezl bláto, ale jedno dovezl určitě. 
A to poklad. Cesta k pokladu byla plná plnění úkolů, jako například 
hledání kamaráda podle obrázku, chození v řadě za sebou jako 
husy, nebo poskládání mandal z přírodnin. Ale nakonec po sto-
pách bílých vloček došly děti až k pokladu, který zde Martin zane-
chal. Poklad v podobě sladkostí si děti ve školce rozdělily a donesly 
domů. Při zpáteční cestě se podařilo na poslední chvíli zahlédnout 
bílého koně na kopci na louce. Zda byl opravdu svatého Martina, 
to už se nedozvíme.  Bc. Pavla Hlůžková

učitelka MŠ, vychovatelka ŠD  

Sportování 
v MŠ Stružnice

Advent 
v MŠ a ZŠ Žandov

PF 2021

Již několik let úzce spolupracujeme s DDM Libertin Česká Lípa. Letoš-
ní rok přišli v Libertinu s nápadem, nabídnout dětem z mateřských 
škol novou aktivitu, a to ryze sportovní. Protože pohyb a skotačení 
k naší školce neodmyslitelně patří, rádi jsme se do programu s názvem 
„SPORTÍK“ zapojili. Princip Sportíka spočívá v tom, že do školky jednou 
za měsíc přijíždí školený cvičitel, který má nachystané různé sportovní 
aktivity, soutěže, seznamuje děti s různými sporty, nářadím i náčiním. 
Děti během cvičení získávají nové pohybové dovednosti, učí se obrat-
nosti, rozvíjí týmovou spolupráci a smysl pro fair-play. Abychom ještě 
umocnili zážitek ze sportování, oblékli jsme malé cvičence do sportov-
ních dresů. První setkání bylo zaměřeno na běhání s obměnami, zdolá-
vání překážek, soutěžení ve družstvech, hry s míči, míčky a barevnými 
kroužky.  Na dětech je vidět, že je cvičení skutečně baví, jelikož „pan 
trenér Vláďa“ je mladý zdatný muž, který to s dětmi opravdu umí. 
Zároveň jako mužský element přináší zpestření do života dětí v MŠ.

Kolektiv MŠ Stružnice

Začíná nám čas lásky a přátelství. Doba, kterou máme všichni moc rádi 
a těšíme se na ni celý rok. Obzvláště děti se už nemohou dočkat toho 
kouzelného času, kdy budou splněna jejich nejtajnější přání. A i když 
nám dnešní doba nedovoluje potěšit Vás na vánočním kamionu, tak 
ve školce i ve škole se snažíme, aby děti měly předvánoční čas krásný 
a kouzelný. Ve školce jsme si na zahradě rozsvítili vánoční stromek 
a zazpívali jsme si koledy. Vyzdobili jsme si školku a už se moc těšíme 
na Mikulášskou nadílku, která nás čeká příští týden. Na zahradě školy 
se děti těší z krásné výzdoby, kterou chystal pan školník a paní uči-
telky. Pokud jste ji ještě neviděli, určitě při večerní procházce zajděte 
a vánoční atmosféra na vás dýchne plným douškem. 
Přejeme všem krásné vánoční svátky, lásku, zdraví a pohodu. 

Kolektiv zaměstnanců MŠ a ZŠ a také všechny naše děti 
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Distanční výuka – co nám dala?

Sběr kaštanů

chopili jsme, že se dílo daří, když spolupracujeme. Posilovali jsme 
toleranci. Všichni žáci mají z Informatiky za jedna! Trochu podrob-
něji: osm rodin využilo nabídky školy k zapůjčení notebooků. Před 
uzavřením školy jsme stihli děti seznámit s programem, který jsme 
následně používali. Pracovali jsme na Microsoft Teams. Pomocí  
videokonferencí probíhaly všechny vyučovací hodiny. Využívali 
jsme i různé webové stránky, na které se žáci dostali díky odkazům 
zaslaným učitelkami. Používali jsme i některé další aplikace. Přede-
vším pátý ročník pracoval i s dalšími nástroji; žáci psali a kreslili na 
PC do poznámkového bloku Teams. Některé děti se sklony zaují-
mat pozici mrtvého brouka zjistily, že i při výuce na dálku jsou pod 
kontrolou, a tudíž jim nezbývá než pracovat. A někdo si našel čas 
(a chuť) i na dobrovolný úkol, a to vytvořit výtvarné dílo s použitím 
podzimních listů. Pokud je chcete obdivovat, podívejte se na strán-
ku školy, kde jsou zveřejněné fotografie. Co nás čeká: dřina. I když 
výuka probíhala pravidelně, od 18. listopadu ve skutečných školních 
lavicích nezbývá než tvrdě dohánět, co na dálku dobře neuděláme. 
A to je před Vánoci, práce na besídku a další sezónní činnosti. Ale 
já myslím, že nás to neporazí. S rouškami či bez nich, jsme rádi, že 
můžeme zas do školy, a potom, čekají nás vánoční prázdniny, kdy si 
můžeme odpočinout. Jitka Stowasserová, 

učitelka ZŠ Stružnice

košíky a pytlíky nadité pokladem. Představte si, že desetileté dítě 
nasbírá a postupně dotáhne do školy 168, neřkuli 218 kg kaštanů! 
Osmileté nasbírá a navozí autobusem 34 kg! Prvňáček 63 kg! To už je 
opravdová práce, ne jen zábava. To jsou naši letošní nejlepší sběrači. 
Terezka, Matěj, Martínek a Šimon. Blahopřejeme! Vítězové převzali 
z rukou paní ředitelky stavebnici Lego. Celkem si myslivci ze školy 
odvezli přes pět metráků kaštanů, aby je zpracovali na moučku na 
zimní přikrmování lesní zvěře. Jitka Stowasserová,

učitelka ZŠ Stružnice

Chceme být pozitivní, proto nebudeme mluvit o ztrátách. Tedy, co 
nám dala, ne vzala. Tož: posílila nervy rodičům. (Některým je vyčer-
pala.) Učinila všechny zúčastněné flexibilními. Donutila nás použí-
vat informační technologii, až se nám kouřilo z uší. Museli jsme se 
naučit používat i jiné nástroje než jsou ruce („Ukaž na jablíčko!“) 
Poznali jsme své limity, a tak na nich můžeme dál pracovat. Po-

Každoročně ohnuté hřbety, sny plné lesklých baňatých kaštanů. 
Děti to milují. Nutno přiznat, že nejen děti. I dospělý doprovod se 
rád ohne. Alespoň z počátku. Posléze především navádí na zvláště 
vybrané kousky. Určitě v tom není nic jiného, než že hlava a ruce 
jsou krapet dál od země. Jistě v tom nehrají roli bolavá záda a ztrá-
ta motivace. Ale i malý člověk při sběru musí překonávat překážky. 
Například žádné jírovce v dosahu. Nevlídné počasí. Domácí a školní 
povinnosti. O nedostatku motivace nemůže být řeči. Ve škole na nej-
lepší sběrače přece čeká odměna. A tak děti nosily a vozily do školy 
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Zámky na zámku 
v Děčíně

Navštívily nás 
marionety

Projektový den 
VESMÍR A SLUNEČNÍ 

SOUSTAVA

V pátek 2. listopadu, když v naší škole seděla volební komise, jsme 
s nadšením vyrazili vlakem navštívit úchvatnou výstavu “Lego zámky 
na zámku” v Děčíně. Obdivovali jsme například hrad Rožmberk, zá-
mek Červenou Lhotu, Bezděz, a mnohé další památky a stavby vybu-
dované z obrovského množství kostiček Lega. Nejvíce nás však ohromil 
model hradu Bradavice, známý z příběhů o Harrym Potterovi. Toto 
impozantní dílo si vyžádalo milion dílků a jeho stavbou tvůrce strávil 
3 000 hodin! Kromě výstavy nás čekal plný bazének dílků stavebnice 
lega k vlastnímu tvoření.  Výlet se nám vydařil, žáci byli spokojeni.

Lenka Bendová
asistent pedagoga

A to marionety Vlaďky a Ivana Antošovic z Opavy. Jejich divadél-
ko se jmenuje Kašpárkův svět. A Kašpárek přijel, samozřejmě. Měl 
rolničky a červenou čepičku a byl hlavním hrdinou hry O princezně 
Rozmařilce. Té nebyl dost princ, a princezna skončila záhy v pek-
le, a tak si moc nezahrála. Kašpárek ji ale na Belzebubovi vyhádal 
zpátky na svět. Princezna pak byla k nepoznání. Po představení 
nám paní loutkářka předvedla ovládání marionet a vyprávěla dě-
tem i o dalších typech loutek. Marionety na drátu (nejsou tak ovla-
datelné a hodí se v případě, že je málo jejich vodičů), na nitích (to 
byl Kašpárek!); zdola ovládané javajky, maňásci a vařečkové loutky; 
vedené loutky, např. manekýn. Děti se dobře bavily a z paměti záži-
tek hned nevypustily. Později na dotaz: „Která loutka se vám nejvíc 
líbila?“ zaznělo unisono: „Kašpárek!“ Ach, ten kluk veselá, šikovná. 
Ale i jeden z čertů zaujal (ten hloupější – byl legrační) a jeden hlas 
získal i princ. Princezna propadla (nejen do pekla, ale i v oblíbe-
nosti). A když v družině vyráběly zvířátka z kaštanů, napíchly je na 
dlouhou špejli a hrály divadlo. Loutky vedené shora, čili marionety! 
Je potěšitelné, že v době, kdy i malé děti mají snadný přístup k su-
perhrdinům, jako je Spiderman a spol., které děti milují, je mož-
né zaujmout klasickou pohádkou sehranou s dřevěnými loutkami 
a hudbou z magnetofonu. Tož vězme, že děti stále Kašpárka po-
třebují. Jitka Stowasserová

učitelka ZŠ Stružnice

Téma Vesmír je nejen učivem v pátém ročníku, ale hlavně vzrušují-
cím tématem pro děti různých skupin. V rámci prohloubení znalostí 
se v měsíci říjnu uskutečnil na naší ZŠ v Jezvém  projektový den se 
žáky 1. až 5. třídy. Díky autentické výzdobě třídy, prostředí dýchalo 
vesmírnou atmosférou. Dominantní SLUNCE a jednotlivé planety 
tvořící sluneční soustavu znázorňovaly své místo a pomyslné vzdá-
lenosti na oběžné dráze okolo SLUNCE. Neméně poutavé bylo sle-
dování dějů prostřednictvím interaktivní tabule. Naskýtala možnost 
vžít se do vesmírných prostor a správné představy planet a hvězd. 
Až pohádkově vypadaly postavy kosmonautů a jejich chůze na 
MĚSÍCI. Nejvíce však svou pozornost upoutaly obrázky a povídá-
ní o raketách a raketoplánech. V praktické části si žáci na čtvrt-
ku s předtištěnou dráhou okolo SLUNCE vystřihovali a nalepovali 
podle předlohy jednotlivé planety ve správném pořadí. Následoval 
prostorový model papírové rakety, který si každý žák složil.  Své 
modely si všichni vyzkoušeli v prostorách tělocvičny. Byl to nevšední 
výlet do VESMÍRU a na pár hodin jsme se vzdálili od ZEMĚ.

Ivana Libichová
učitelka ZŠ Stružnice
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Den proti rakovině 

Děti v ZŠ Žandov 
dostaly nákrčníky 

od firmy Sauer

Úspěchy v matema- 
tických soutěžích

Poděkování rodičům

Družinky v době 
koronavyučování 

Stejně jako každý rok se naše škola zapojila do veřejné sbírky „Český 
den proti rakovině“.  Všem, kteří sbírku podpořili zakoupením kytičky, 
moc děkujeme. Prodali jsme všech 200 kytiček. ZŠ Žandov

Zatím první třída dostala nákrčníky od firmy Sauer. Děkujeme ma-
minkám od Filípka a Štěpánka, které nápad vymyslely a pomohly 
zrealizovat, aby děti měly roušky stále u sebe na krku. Postupně 
budou barevnými nákrčníky zásobeny všechny třídy. 

Na podzim byli někteří naši žáci nominováni do Logické olympiády, 
kterou každoročně pořádá společnost Menza České Republiky. Za 
mladší žáky měla nejlepší výsledky Lucie Tichá z 2. A, která se umístila 
na 9. místě ze 113 zúčastněných druháků z celého Libereckého kraje. 
Mezi staršími žáky měla nejlepší výsledky Markéta Svobodová z 5. A, 
která se umístila na 185. místě ze 454 zúčastněných páťáků.O měsíc 
později se konala soutěž Matematický klokan, která je pořádána Jed-
notou českých matematiků a fyziků. Nejlepších výsledků dosáhli Lucie 
Tichá mezi druháky, Lukáš Čerych mezi třeťáky a Josef Fuit mezi páťá-
ky. Gratulujeme jim k velkému úspěchu. ZŠ Žandov

Děkujeme rodičům dětí, které navštěvují naši školu. Ve všech tří-
dách probíhala pravidelná online výuka a díky tomu, že rodiče za-
jistili dětem přístup na internet, Wi-Fi a potřebné vybavení, mohli 
jsme být s dětmi v pravidelném kontaktu a vyučovat dál… Kdo ne-
měl potřebné vybavení, tomu škola zdarma půjčovala iPady. Byla  
to skvělá spolupráce rodičů a školy. ZŠ Žandov

Distanční výuka nás nezaskočila. Když škola najela pravidelný roz-
vrh přes Teams, družinky točily pro děti videa. Děti doma spolu 
s rodiči plnily úkoly i tematické výzvy. Vyráběly kytice z listí, tvořily 
z přírodnin, vymýšlely podzimní dekorace a výzdoby. Moc krásné 
pokoukání. Vážení rodiče, děkujeme Vám. ZŠ Žandov

Školní jídelna Žandov 
SRDEČNĚ DĚKUJE

Českému svazu včelařů Žandov za darovaný med. 
Můžeme dětičkám připravovat čajíky s tímto zlatým 

pokladem, medové perníčky  i jiné dobrůtky.  

DĚKUJEME!

Podporujeme zvíře 
v ZOO Děčín

Děti ze ZŠ budou adoptivními rodiči sovy pálené v ZOO Děčín. Všech-
ny děti, které přispěly třeba i drobnou finanční částkou, vyrazí spo-
lečně na jaře za odměnu zadarmo do ZOO. ZŠ Žandov



4/2020-14- Školství

Rok se sešel s rokem a před námi je nejkrásnější čas, čas předvánoč-
ní a vánoční. Každý rok se těšíme, že vám svým uměním zpříjemní-
me dobu adventní. Společně rozsvítíme na náměstích vánoční stro-
mečky, zazpíváme vánoční zpěvy v kostelích a setkáme se s vámi 
na vánočních koncertech. Přestože letošní advent bude bez těchto 
setkávání, chceme být stále s vámi. Budeme vám posílat adventní 
pozdravy a přání, která vytvořili naši žáci a my učitelé a budeme 
si přát, aby vytvářely ve vašich domovech příjemnou sváteční ná-
ladu. Každou adventní neděli si v 17:00 hodin můžete na našich 
webových stránkách www.zuszandov.cz a na YouTube kanálu ZUŠ 
Žandov poslechnout a podívat se na videa, která jsme pro vás na-
hrávali v době distanční výuky. Usmívejte se, nevadí, že váš úsměv 
bude skryt pod rouškou, prozradí ho vaše oči. Myslete na své blízké, 
objímejte se, mějte se rádi a buďte zdraví. My všichni ze žandovské 
ZUŠky vám přejeme, krásné a klidné prožití adventu a vánočních 
svátků. Do nového roku si přejme naději, že se vše v dobré obrátí 
a budeme opět žít normální, veselý a plnohodnotný život bez opat-
ření a omezení. 

Zaměstnanci ZUŠ Žandov

On-line vánoční 
pozdravy a přání 
ze ZUŠ Žandov
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z 15. jednání Zastupitelstva města Žan-
dova, které se konalo dne 12.10. 2020 od 18. ho-
din na sále Městského úřadu v Žandově. Zastupi-
telstvo města projednalo a

1.  Schvaluje
a)  Ověřovatele zápisu.
b)  Program zasedání dle návrhu s doplněním 

o body: 9. Dům čp. 136 Žandov, 10. Změnový 
list tělocvična u MŠ, 11. Výměna oken objekt 
čp. 3 a čp. 132 Žandov.

c)  Přehled čerpání rozpočtu města za 
 1. – 6./2020.
d)  Rozpočtové opatření č. 3/2020. 
e)  Smlouvu o dílu na opravu povrchů ul. Školní 

s firmou STRABAG s.r.o.,  ve výši 497.301,67 

Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem 
smlouvy.

f)  Smlouvu na projekční práce na opravu most-
ku přes Valteřický potok s firmou KH-Mosty 
ve výši 195.536,- Kč včetně DPH a pověřuje 
starostu podpisem smlouvy. 

g)  Smlouvu o zřízení věcného břemene  – slu-
žebnosti na novou kabelovou přípojku pro 
ČEZ Distribuce na p.p.č. 89/1 v k.ú.  Velká Ja-
vorská.

h)  Směnnou smlouvu mezi Městem a Agrome 
s.r.o. na p.p.č. 904/6 o vým. 257 m2 v k.ú. Žan-
dov u České Lípy a p.p.č.482/2 o vým. 472 m2 
v k,.ú,. Heřmanice u Žandova.

i)  Odprodej části p.p.č. 132/1 díl „e“ o vým. 3 m2 
v k.ú. Heřmanice u Žandova za 50,- Kč/m2.

j)  Odprodej p.p.č. 618/3 o vým. 160 m2 v k.ú. 

Žandov u České Lípy za cenu 20,- Kč/m2.
k)  Odprodej p.p.č. 916 o vým. 1.679 m2 v k.ú. 

Žandov u České Lípy za cenu 250,- Kč/m2 + 
21% DPH.

l)  Odprodej p.p.č. 182 o vým. 879 m2 v k.ú. Vel-
ká Javorská za cenu 35,- Kč/m2.

m)  Odprodej p.p.č. 347/1 o vým. 1482 m2 a p.p.č. 
334/1 o vým. 1248 m2 v k.ú. Radeč u Horní Po-
lice za cenu 20,- Kč/m2.

n)  Dar a darovací smlouvu ve výši 15.000,- Kč pro 
sportovní přípravu v boxu na rok 2021.

o)  Dar a darovací smlouvu ve výši 25.000,- Kč 
pro ČSV na rok 2021.

p)  Bezúplatný převod objektu čp. 136 v Žandově 
do majetku Ministerstva vnitra ČR s možností 
zřízení služebny Policie ČR.

q)  Změnový list stavba tělocvičny – navýšení ná-

kladů na zlepšení podloží o 716.235,- Kč bez 
DPH.

r)  Smlouvu na výměnu oken objektu čp. 3 
s firmou Okna JUHA s.r.o., Plzeň ve výši  
621.786,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

s)  Smlouvu na výměnu oken objektu čp. 132 
s firmou ELGO CZ s.r.o., Česká Lípa ve výši 
367.591,- Kč bez DPH a pověřuje starostu 
podpisem smlouvy.

t)  Odpis hasičského vozidla NISSAN v pořizova-
cí ceně 15.000,- Kč. 

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

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

HORNÍ POLICE
Na svém 19. zasedání ZO Horní Police konané-
ho dne 29. října 2020 od 18 hod. v sále obec-
ního domu Beseda 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 zapi-
sovatele v předloženém znění (usnesení  
č. 19 / 65 / 2020).

• ZO schvaluje program pro 19. zasedání 
ZO v předloženém znění (usnesení č. 19 / 
66 / 2020).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby „Staveb-
ní úpravy sálu Beseda v Horní Polici“ firmu 
HANTYCH s.r.o. (usn. č. 19 / 67 / 2020).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na Stavební 

úpravy sálu Beseda v Horní Police s firmou 
HANTYCH s.r.o. ve výši 1.326.157,-  Kč bez 
DPH  v předloženém znění a pověřuje sta-
rostu obce k podpisu (usn. č. 19 / 68 / 2020).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby „Re-
konstrukce elektroinstalace - kulturní sál 
Beseda Horní Police“ firmu Hana Holická 
(usnesení č. 19 / 69 / 2020).

• ZO schvaluje smlouvu o dílo na Rekon-
strukci elektroinstalace – kulturní sál Be-
seda Horní Police s firmou Hana Holická 
ve výši 550.423,- Kč bez DPH  v předlo-
ženém znění a pověřuje starostu obce 
k podpisu (usnesení č. 19 / 70 / 2020).

• ZO schvaluje dodavatelem stavby „Sta-
vební úpravy kuchyně a přilehlých míst-
ností“ firmu HANTYCH s.r.o. (usnesení  

č. 19 / 71 / 2020).
• ZO schvaluje smlouvu o dílo na Staveb-

ní úpravy kuchyně a přilehlých míst-
ností s firmou HANTYCH s.r.o. ve výši 
758.782,79 Kč bez DPH  v předloženém 
znění a pověřuje starostu obce k podpisu 
(usnesení č. 19 / 72 / 2020).

• ZO schvaluje dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo s firmou Bláha trade s.r.o. na 
odvlhčení objektu a obnovu vnitřních 
omítek zámku Horní Police – etapa 
2020 v předloženém znění a pověřuje 
starostu k podpisu (usn. č. 19 / 73 / 2020).

• ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnos-
ti č.j.: OLP/3552/2020 s Libereckým krajem 
v předloženém znění a pověřuje starostu 
k podpisu (usnesení č. 19 / 74 / 2020).

• ZO schvaluje dar ve výši 2 000 Kč pro MS LI-
ŠÁCI na financování sportovní akce ,,Velká 
cena MS LIŠÁCI Horní Police“ dle předlože-
né žádosti (usnesení č. 19 / 75 / 2020).

• ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene služebnosti 
na pozemku p.č. 44/1 dle schváleného ce-
níku věcných břemen v předloženém zně-
ní a pověřuje starostu k podpisu (usnese-
ní č. 19 / 76 / 2020).

• ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2020 
ve výši 215 960,- Kč na straně příjmů, 
490 268,- Kč na straně výdajů se zapojením 
finančních prostředků z minulých období 
ve výši 274 308,- Kč (usn. č. 19 / 77 / 2020).

Jiří Blekta, místostarosta
Luboš Paďour, starosta 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 15. za-
sedání konaném dne 23. září 2020 od 17:30 
hodin v souladu s ustanoveními zákona  
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.  Schvaluje program 15. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2020-15-1)

2.  Bere na vědomí informaci starostky o pl-
nění usnesení ze 14. Zasedání zastupitel-
stva obce. (číslo usnesení 2020-15-2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedy 
finančního výboru, kontrolního výbo-
ru, výboru pro sport, kulturu a sociální 
věci a člena výboru pro rozvoj, výstavbu 
a pozemky. (číslo usnesení 2020-15-3)

4.  Bere na vědomí rozpočtové opatření č. 
4/2020. Příjmy ve výši 1.383.003,30 Kč, 
výdaje ve výši 642.996,00 Kč, financování 
740.007,30 Kč. (číslo usnesení 2020-15-4)

5.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2020. 
Příjmy ve výši 347.995,13 Kč, výdaje ve výši 
347.995,13 Kč. (číslo usnesení 2020-15-5)

6.  Schvaluje veřejnou vyhlášku obce Stružni-
ce č. 2/2020 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů. (číslo usnesení 2020-15-6)

7.  Schvaluje 2. Dodatek ke smlouvě OLP/ 

2595/2017 o poskytnutí účelové dotace 
z rozpočtu Libereckého kraje na projekt 
„Projekt na stavbu částí zelené cyklo- 
magistrály Ploučnice v intravilánu obce 
Stružnice.“ (číslo usnesení 2020-15-7)

8.  Vyhlašuje 4. kolo programu pro posky-
tování dotací z rozpočtu obce Stružnice 
„Podpora řešení likvidace splaškových vod 
v obytných domech nepodnikatelských 
subjektů v obci Stružnice“ dle předlože-
ného návrhu. (číslo usnesení 2020-15-8)

9.  Schvaluje Smlouvu o provozování vo-
dovodu s Bořetínskou vodou, z. s.  
zastoupenou předsedou spolku Ing. M. L. 
(číslo usnesení 2020-15-9)

10.  Bere na vědomí výsledek veřejnoprávní 
kontroly za rok 2019 od firmy AUDIT- 
VOGEL, která proběhla dne 7. 7. 2020 v ZŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2020-15-10)

11.  Bere na vědomí výsledek veřejnoprávní 
kontroly za rok 2019 od firmy AUDITVO-
GEL, která proběhla dne 16. 7. 2020 v MŠ 
Stružnice. (číslo usnesení 2020-15-11)

12.  Schvaluje výjimku z počtu žáků ve škol-
ním roce 2020/2021 v ZŠ Stružnice s pod-
mínkou, že nebude dofinancovávat 
mzdové prostředky na vzdělávací činnost 
základní školy. (číslo usnesení 2020-15-12)

13.  Bere na vědomí výroční zprávu ZŠ Struž-
nice za školní rok 2019/2020. (číslo usnese-

ní 2020-15-13)
14.  Schvaluje odpis nedobytné pohledávky 

za elektrickou energii v období od 13. 5. 
2015 do 30. 11. 2016 v ZŠ Stružnice ve výši  
35 641,- Kč, kterou neuhradila firma Ener-
gie pod kontrolou. (č. usnesení 2020-15-14)

15.  Schvaluje výměnu šesti oken na toaletách 
v ZŠ Stružnice. (číslo usnesení 2020-15-15)

16.  Schvaluje vyřazení majetku z evidence 
MŠ Stružnice dle přiloženého seznamu 
(kompostér, altán, domeček na nářadí, 
zahradní domeček se skluzavkou, schůd-
ky, laminátor GBC Fusion, regál kovový). 
(číslo usnesení 2020-15-16)

17.  Schvaluje smlouvu o zřízení věcného bře-
mene služebnosti č. IV-12-4017564/VB/02 
k. ú. Stružnice na pozemku par. č. 118/1 - 
zařízení distrib. soust. podzemního vede-
ní NN - ČEZ distribuce. (č. usn. 2020-15-17)

18. Schvaluje záměr prodeje pozemku parc.  
č. 42/5 v k. ú. Stráž u České Lípy o výměře 
15 m2. (číslo usnesení 2020-15-18)

19. Schvaluje záměr prodeje pozemku parc.  
č. 30 v k. ú. Stráž u České Lípy o výměře 19 
m2. (číslo usnesení 2020-15-19)

20. Schvaluje výměnu oken v obecním domě 
č. p. 57 v Jezvém firmou SVĚT OKEN s.r.o., 
Děčín, v celkové hodnotě 117 958,- Kč 
s DPH. (číslo usnesení 2020-15-20)

21.  Schvaluje vypracování dokumentace pro 

provádění stavby protipovodňového opat-
ření - dešťové kanalizace v Jezvém projek-
tantem Ing. J. F. za celkovou částku 111 000,- 
Kč bez DPH. (číslo usnesení 2020-15-21)

22. Schvaluje provedení inženýrských činností 
pro stavbu protipovodňového opatření 
– dešťové kanalizace v Jezvém projektan-
tem Ing. J. F. za celkovou částku 30 000,- 
Kč bez DPH. (číslo usnesení 2020-15-22)

23. Schvaluje slavnostní odhalení pamětní 
desky a informační tabule při příležitosti 
Vavřinecké pouti dne 7. 8. 2021 v Jezvém 
dle historických událostí. (číslo usnesení 
2020-15-23) 24. Schvaluje koordinátora 
pana P. F. pro organizaci slavnostního 
odhalení pamětní desky a informační ta-
bule. (číslo usnesení 2020-15-24)

25. Bere na vědomí nový Řád veřejného po-
hřebiště obce Stružnice s účinností od  
1. 9. 2020. (číslo usnesení 2020-15-25)

26. Schvaluje příspěvek na svoz kontejneru ve 
prospěch společnosti DIMATEX, a to 900,- 
Kč/CNT/rok. (číslo usnesení 2020-15-26)

27. Schvaluje Kritéria pro podávání žádostí 
o finanční podporu akcí nebo činností 
pro rok 2021. (číslo usnesení 2020-15-27)

28. Bere na vědomí informaci o připravova-
ných akcích. (číslo usnesení 2020-15-28)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 16. 

zasedání konaném dne 4. listopadu 2020 od 
17:04 hodin v souladu s ustanoveními záko-

na č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění,

1.  Schvaluje program 16. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2020-16-1)



2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení ze 15. Zasedání zastu-
pitelstva obce. (číslo usnesení 2020-16-2)

3.  Bere na vědomí informaci předsedy fi-
nančního výboru, kontrolního výboru, 
výboru pro sport, kulturu a sociální věci 
a starostky za výbor pro rozvoj, výstavbu 
a pozemky. (číslo usnesení 2020-16-3)

4.  Schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2020. 
Příjmy 34 620,- Kč, výdaje 34 620,- Kč, finan-
cování 0,- Kč. (číslo usnesení 2020-16-4)

5.  Schvaluje finanční dar na rok 2021 ve výši  
5 000 Kč pro zajištění akce „Úklid řeky 
Ploučnice“. (číslo usnesení 2020-16-5)

6.  Schvaluje poskytnutí finanční dotaci na rok 
2021 ve výši 20 000 Kč pro pořádání Struž-
nické Noty.(číslo usnesení 2020-16-6)

7.  Schvaluje finanční dotaci pro rok 2021 ve 
výši 20 000,- Kč na opravu kostela Sv. Vav-
řince v Jezvém. (číslo usnesení 2020-16-7)

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č. 8/20 konaného dne 9.9. 2020 od 
18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-8/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje program jednání. 

• Usnesení č. 2-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpoč-
tové změny č. 7/2020.

• Usnesení č. 3-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Směnnou 
smlouvu o převodu vlastnictví k nově 
vzniklé p.p.č. 883/9, k.ú. Malá Bukovina, 
oddělená GP č.236-30/2020 z p.p.č. 883/3, 
k.ú. Malá Bukovina. 7

• Usnesení č. 4-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh zřídit od 
1. 1. 2021 třetí pracovní místo na plný úva-

VELKÁ BUKOVINA 
Usnesení z jednání zastupitelstva obce Velká 
Bukovina č. 9/20 konaného dne 14.10. 2020 
od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-9/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje upravený program jednání. 

• Usnesení č. 2-9/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje přijetí Rozpoč-
tové změny č. 8/2020.

• Usnesení č. 3-9/20: Zastupitelstvo obce Velká 
Bukovina schvaluje zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci „Hřbitov Velká Bukovina“ 
a pověřuje komisi pro otevírání obálek ve 
složení: Jaroslav Kucharovič, Roman Vojta, 
Jaroslav Pokorný a náhradníky členů komise 
ve složení: M. Z., M. K., E. K. a pověřuje ko-
misi pro posouzení a hodnocení nabídek ve 
složení: Jaroslav Kucharovič, Roman Vojta, 
Jaroslav Pokorný a náhradníky členů komise 
ve složení: M. Z., M. K., E. K.

• Usnesení č. 4-9/20: Zastupitelstvo obce 

8.  Schvaluje finanční dotaci na rok 2021 ve 
výši 70 000 Kč pro zachování kopané ve 
Stružnici a pokračování v její tradici. (číslo 
usnesení 2020-16-8)

9.  Schvaluje finanční dotaci na rok 2021 ve 
výši 20 000 Kč pro provoz oddílu kanoisti-
ky. (číslo usnesení 2020-16-9)

10.  Schvaluje finanční dotaci pro rok 2021 ve 
výši 25 000 Kč na podporu činnosti SDH 
Jezvé. (číslo usnesení 2020-16-10) 

11. Schvaluje finanční dotaci na rok 2021 ve 
výši 35 000 Kč pro paní V. M. a její po-
stiženou dceru. (číslo usnesení 2020-16-11)

12.  Schvaluje finanční dar na rok 2021 ve výši 
5 000 Kč pro Hospic Sv. Zdislavy v Liberci. 
(číslo usnesení 2020-16-12)

13.  Schvaluje finanční příspěvek ve výši  
15 000 Kč pro letní fotbalový kemp v roce 
2021. (číslo usnesení 2020-16-13)

14.  Schvaluje finanční příspěvek pro rok 2021 

zek pro zaměstnance údržby obce.
• Usnesení č. 5-8/20: Zastupitelstvo obce 

Velká Bukovina schvaluje návrh podat žá-
dost o dotaci na odbahnění a revitalizaci 
všech čtyřech rybníků v obci.

• Usnesení č. 6-8/20: Zastupitelstvo obce Velká 
Bukovina schvaluje zadávací dokumentaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce na akci „Oprava kamenného kříže  
z 1. světové války, Velká Bukovina“ a pově-
řuje komisi pro otevírání obálek ve složení: 
Jaroslav Kucharovič, Jaroslav Pokorný, Ro-
man Vojta a náhradníky členů komise ve 
složení: Pavel Šťastný, J. K., M. Z. a pověřuje 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení: Jaroslav Kucharovič, Jaroslav 
Pokorný, Roman Vojta a náhradníky členů 
komise ve složení: Pavel Šťastný, J. K., M. Z.

• Usnesení č. 7-8/20: Zastupitelstvo obce 

po projednání rozhoduje o výběru nej-
vhodnější nabídky veřejné zakázky ma-
lého rozsahu „Oprava kamenného kříže  
z 1. světové války, Velká Bukovina“, kterou 
je nabídka uchazeče Mgr. V. M., Ph.D., 
akad. soch a rest., Třeboradická 1067,  
182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696, za nabídko-
vou cenu 121.000,00 Kč bez DPH, 146.410,00 
Kč včetně DPH a schvaluje smlouvu o dílo 
na akci „Oprava kamenného kříže z 1. svě-
tové války, Velká Bukovina“ s vítězným 
uchazečem Mgr. V. M., Ph.D., akad. soch 
a rest., Třeboradická 1067, 182 00 Praha 8, 
IČ: 677 59 696. 

• Pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
o dílo na akci „Oprava kamenného kříže 
z 1. světové války, Velká Bukovina“ mezi 
obcí Velká Bukovina a uchazečem Mgr. V. 
M., Ph.D., akad. soch a rest., Třeboradická 
1067, 182 00 Praha 8, IČ: 677 59 696.

• Usnesení č. 5-9/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh zhotovit 
hydrogeologický posudek z důvodu ově-

v celkové výši 5 000 Kč pro A. E. a J. E. na 
materiální vybavení pro aktivní činnost 
úspěšných členů klubu biatlonu Manuši-
ce. (číslo usnesení 2020-16-14)

15. Schvaluje finanční dar na rok 2021 ve výši  
5 000 Kč pro provoz krizové telefonní lin-
ky. (číslo usnesení 2020-16-15)

16. Schvaluje finanční dotaci pro rok 2021 ve 
výši 10 000 Kč pro Českolipskou pivotéku 
na kulturní akci „Pivní slavnosti 2021“. 
(číslo usnesení 2020-16-16)

17. Schvaluje finanční dar na rok 2021 ve výši  
5 000,- Kč pro český svazu včelařů v Žan-
dově. (číslo usnesení 2020-16-17)

18. Schvaluje Smlouvu o zřízení věcného bře-
mene a dohodu o umístěný stavby č. IV-12-
4019928/VB01 na pozemku p. č. 218 a 215 
v k.ú. Jezvé pro stavbu zařízení distribuční 
soustavy – podzemního kabelového vede-
ní NN. (číslo usnesení 2020-16-18)

Velká Bukovina schvaluje upravené znění 
žádosti o dotaci na úpravu hřbitova ve 
Velké Bukovině

• Usnesení č. 8-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje návrh provést 
dokončení úprav hřbitova ve Velké Bu-
kovině dle návrhu Ing. Arch. P. z vlastních 
zdrojů obce.

• Usnesení č. 9-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina souhlasí s umístěním 
stavby garáže a přístřešku na nářadí na 
p.p.č. 205/1 k.ú. Velká Bukovina dle přilo-
ženého nákresu.

• Usnesení č. 10-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje zakoupení po-
užitého kotle na pevná paliva o výkonu 
49kW za cenu 25.000,- Kč.

• Usnesení č. 11-8/20: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje Smlou-

ření možnosti provedení vrtu v prostoru 
fotbalového hřiště.

• Usnesení č. 6-9/20: ZO Velká Bukovina re-
vokuje usnesení č. 12-1/20.  

• Usnesení č. 7-9/20: Zastupitelstvo obce Velká 
Bukovina schvaluje podání žádosti o dotaci 
do programu „Podpora obnovy a rozvoje 
venkova“ z podprogramu „DT 117d8210H – 
Podpora budování a obnovy míst aktivního 
a pasivního odpočinku“ na realizaci akce 
„Dětské hřiště malá Bukovina a Karlovka“.

• Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Vel-
ká Bukovina schvaluje poskytnutí finanč-
ního daru 10.000,- Kč KOMPAKT spol. 
s r.o. žádá o finanční dar 10.000,- Kč jako 
příspěvek na pořízení vozidla pro Dětský 
domov a Školní jídelnu, Česká Kamenice, 
příspěvková organizace, v projektu „Soci-
ální automobil“. Průběh hlasování: 0 pro 
/ 7 proti / 0 zdržel se. K tomuto návrhu 
nebylo přijato usnesení.

• Usnesení č. 8-9/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí 

19. Schvaluje prodej pozemku p. č. 42/5  
v k. ú. Stráž u České Lípy o výměře 15 m2 
paní J. S. za 250,- Kč/m2, tedy za celkovou 
cenu 3750,- Kč. (číslo usnesení 2020-16-19)

20. Schvaluje prodej pozemku p. č. 30 v k. ú. 
Stráž u České Lípy o výměře 19 m2 paní  
J. S. za 250,- Kč/m2, tedy za celkovou cenu 
4750,- Kč. (číslo usnesení 2020-16-20)

21. Schvaluje prodej paliv. smrkového dřeva za 
500 kč/m3. Dřevo bude prodáváno v min. 
množství 1 kontejneru (3,5 m3) za částku 
1800,- Kč včetně dopravy pro občany všech 
částí obce Stružnice. (č. usn. 2019-10-21)

22. Schvaluje přijetí daru od Římskokatolické 
farnosti Jezvé – Pomník padlým v Jezvém. 
(číslo usnesení 2019-10-22)

23. Bere na vědomí informaci o připravova-
ných akcích. (číslo usnesení 2020-16-23)

Ing. Monika Habartová, starostka
Jiří Kopp, místostarosta

vu o poskytování odborných služeb  
č. 110953/2020 mezi smluvními stranami 
Obec Velká Bukovina a AXIOM enginee-
ring s.r.o.

• Usnesení č. 12-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu o po-
skytování odborných služeb č. 110954/2020 
mezi smluvními stranami Obec Velká Bu-
kovina a AXIOM engineering s.r.o.

• Usnesení č. 13-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu o po-
skytování odborných služeb č. 110970/2020 
mezi smluvními stranami Obec Velká Bu-
kovina a AXIOM engineering s.r.o.

• Usnesení č. 14-8/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje Smlouvu o po-
skytování odborných služeb č. 110971/2020 
mezi smluvními stranami Obec Velká Bu-
kovina a AXIOM engineering s.r.o.

finančního účelového daru 10.000,- Kč 
Základní škole Horní Police na činnost dle 
žádosti na rok 2021.

• Usnesení č. 9-9/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí fi-
nančního daru 3.000,- Kč Českému svazu 
včelařů z.s., ZO Žandov na podporu čin-
nosti dle žádosti v roce 2021.

• Usnesení č. 10-9/20: Zastupitelstvo obce 
Velká Bukovina schvaluje poskytnutí fi-
nančního účelového daru 50.000,- Kč 
Fotbalovému klubu FK V. Bukovina na čin-
nost klubu dle přílohy žádosti na rok 2021.

• Usnesení č. 11-9/20: ZO Velká Bukovina 
schvaluje prodej p.p.č. st.12, zastavěná 
plocha a nádvoří - zbořeniště, k.ú. Velká 
Bukovina.

• Usnesení: č.12-9/20 ZO Velká Bukovina 
schvaluje uzavření dohody o realizaci 
managenentových opatření s Agentu-
rou ochrany přírody a krajiny a pověřuji 
starostu podpisem této dohody. Průběh 
hlasování: 7 pro / 0 proti / 0 zdržel se.
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