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Milí spoluobčané, člověk se 
často snaží vymýšlet originál-
ní přání, nakonec si ale uvědo-
mí, že důležitá není originalita 
přání, ale jeho upřímnost.

Dovolte mi tedy Vám popřát 
příjemné, pohodové a klid-
né prožití vánočních svátků 
v kruhu svých nejbližších, své 
rodiny. Do nového roku Vám 
přeji pevné zdraví, které je 

základem veškerého života, 
mnoho štěstí, bez něhož se 
také v životě neobejdeme, 
mnoho úspěchů osobních 
i profesních a tisíce důvodů se 
usmívat z upřímné radosti. 

Osobně si přeji, aby se celko-
vě zlepšila nálada mezi lidmi, 
abychom k sobě byli shovíva-
vější, laskavější, tolerantnější 
a ohleduplnější. Abychom se 

k sobě chovali navzájem lépe 
a bylo kolem nás více smí-
chu, spokojenosti a radosti. 
Přeji si pro všechny úspěšný 
rok 2023, ať se nám společně 
povede zase o kousek zlepšit 
a zpříjemnit život v naší krás-
né obci. 

Přeji si, aby se Vám v naší obci 
líbilo, aby se Vám zde dobře 
žilo a rádi jste se sem vraceli.

Mé velké poděkování pat-
ří všem občanům, kteří jsou 
vždy ochotni přiložit ruku 
k dílu pro naší obec, zastupi-
telům obce, zaměstnancům 
obecního úřadu a spolkům 
za dobře vykonanou práci 
a mnohdy vzornou reprezen-
taci obce. 

Jaroslav Kucharovič 
starosta obce

Vánoční přání starosty

1. prosince pořádal v Koruně MěÚ Žandov společně s žandovskými školami posezení pro seniory s názvem Ježíškova vnoučata. 
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Největší azylový dům v okolí je opraven, 
shání však finance na vybavení

Hřbitov Velká JavorskáOdpoledne pro seniory

Charita Česká Lípa zahájila v září 
2021 nezbytnou rekonstrukci Azy-
lového domu Jonáš v Dubické ul. 
2189 v České Lípě z důvodu téměř 
havarijního stavu budovy. Nyní 
se největší azylové zařízení své-
ho druhu v okrese znovu otevírá 
matkám s dětmi v nouzi, které by 

Z tohoto důvodu byla zahájena 
tříměsíční crowdfundingovou 
kampaň, do které se můžete za-
pojit i vy a pomoci tak s financo-
váním elektrospotřebičů, které 
pomohou v následujících měsících 
i letech výrazně uspořit azylové-
mu domu výdaje za energie. Staň-

te se i vy podporovatelem Azylo-
vého domu Jonáš, který od roku 
2002 pomohl 700 matkám v život-
ní tísni a 1.300 dětem. Veškeré in-
formace o podpoře naleznete na 
www.ceskalipa.charita.cz.

Jiří Gottlieber
Charita Česká Lípa

jinak byly absolutně bez střechy 
nad hlavou. Aby se do 11 samostat-
ných bytů se 40 lůžky mohly opět 
nastěhovat matky s dětmi, musela 
Charita Česká Lípa nakoupit na 
úvěr základní elektrospotřebiče 
jako lednice, sporáky a pračky 
v celkové hodnotě 350.000 Kč. 

Vážení čtenáři, příští rok bychom chtěli společně s městem Žandov 
připomenout existenci zrušeného hřbitova ve Velké Javorské a na 
místě, kde stál, umístit informační ceduli. Já jsem již začal sbírat 
informace o jeho historii a likvidaci. Několik důležitých informací 
o jeho historii se mi podařilo již nalézt. Přes velké úsilí se mi však 
nepodařilo získat žádnou jeho fotografii. Jediné, co se mi podařilo 
získat, je fotografie rezavé kliky ze hřbitovních vrat. Tato kovaná 
železná vrata měla podle dochovaného dokladu skončit v muzeu, 
ale nález kliky dokazuje, že se tak nestalo. Chtěl bych čtenáře Re-
gionálního zpravo-
daje, kteří fotogra-
fie hřbitova mají, 
poprosit o jejich 
zapůjčení k naske-
nování. Kontakto-
vat mě můžete na 
E-mail p.fletcher@
tiscali.cz, telefonic-
ký kontakt na mě 
můžete získat na 
městském úřadě 
v Žandově, nebo 
fotografie naske-
novat tam. 

Děkujeme 
Petr Fletcher 

a MěÚ Žandov

Ke dni seniorů uspořádala obec Velká Bukovina v hale na hřišti kul-
turní odpoledne pro seniory. Soutěžilo se o nejlepší bábovku a ví-
tězky dostaly krásné ceny. K vidění a ochutnání byly všechny možné 
druhy bábovek – sladké i slané. Celé odpoledne krásně hrál Jeníček 
Macháček a všechny přítomné dámy po tanečním parketu provedl 
pan starosta Jaroslav Kucharovič. Bylo to velmi vydařené odpoled-
ne a věřím, že se i příště sejdeme v hojném počtu.

Lucie Bubeniková, obec Velká Bukovina

Halloween aneb strašidelné odpoledne pro děti 
Začátkem listopadu se konalo 
na hřišti ve Velké Bukovině Ha-
lloweenské strašení. Kvůli vy-
trvalému dešti byla strašidelná 
stezka z venkovního prostoru 
umístěna dovnitř. K překva-
pení všech byla nakonec mno-
hem efektivnější a děsivější 
než venku. Děti začínaly stezku 
u pirátky s vypíchnutým okem 
a s pokyny pokračovaly dále 
k čarodějnici a skřetovi. Dostaly 
část klíče a šly dále přes černé 
démony bez tváře až k mrtvým 

nevěstám, které jim daly dal-
ší část klíče. Děti přes kostliv-
ce došly až k upírovi a upírce 
v rakvi. Ovšem nejděsivější byli 
zřejmě klauni v koupelně. Na 
konci musely děti postavit u pi-
ráta celý klíč a za něj dostaly 
pirátský poklad. Během celého 
odpoledne hrála hudba a děti 
mohly tančit a soutěžit s paní 
Dýňovou.

Lucie Bubeníková
Obec Velká Bukovina
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Hasiči Velká Bukovina
Vezmu-li činnost Bukovinských 
hasičů chronologicky, začnu 
příspěvek jediným výjezdem 
k mimořádné události v uplynu-
lém období. Krátce po poledni 
2. 10., kdy již někteří členové 
JSDHO vstali od nedělního obě-
da a jiní k němu ještě nestačili 
usednout, byl jednotce vyhlášen 
poplach. Ve svolávací SMS stálo 
Technická pomoc – žena v bytě. 
Samozřejmě dále byly uvedeny 
neveřejné upřesňovací údaje. 
Během krátké cesty na místo 
události se nám honilo hlavou, 
jak budeme vyprošťovat ženu 
z uzamčeného bytu, když pro 
tento druh zásahu nejsme vyba-
veni. Je však jasné, že pokud jde 
o život, je hodně věcí dovoleno. 
Zejména pod dozorem policie, 
která dorazila okamžik po nás. 
Naštěstí jsme se do bytu ne-
museli dostávat násilím, neboť 
žena již byt sama otevřela a ko-
munikovala. Členové pomohli 
s přepravou ženy do sanitky ZZS 
a odebrali se zpět na základnu. 
Tato událost je podnětem k za-
myšlení a možná dalším vybave-
ním jednotky, o které budeme 
usilovat, je sada k bezpečnému 
a šetrnému otevírání dveří.

Čtvrteční odpoledne podle do-
mluveného řádu patří hasičár-
ně, takže i ve čtvrtek 6. 10. jsme 
se ve zbrojnici sešli. Bohužel 
v počtu nedostatečném na plá-
novaný praktický výcvik a tak 
jsme se věnovali přípravě na 
nadcházející soutěž. Přípravou 

nemyslím trénink, ale přípra-
vu materiálu. Přívěsný vozík, 
který využíváme k přepravě na 
soutěže se během léta používal 
na přepravu jiného materiálu 
než hadic, stříkačky a podob-
ně, byl v garáži úplně prázdný. 
Abychom nemuseli soutěžní 
pomůcky shánět a nakládat 
v neděli ráno, přichystali jsme 
je už dnes, včetně kontroly ba-
terie a protočení PS 12. Naklád-
ka přívěsu proběhla ve velmi 
krátké době, takže nám zbylo 
dost času na opravu ulomeného 
pantu vrat do dvora. Trocha při-
prav, chvilka práce a vrata opět 
plní svou funkci.

Na soutěž v požárním útoku 
jsme v neděli 9. 10. do Dolních 
Habartic odjížděli už z domo-
va oslabeni o Valíska, který se 
s Jardou skvěle sehrál na sa-
vicích a o Voťáska, který umí 
být rychlý na proudu. Na levém 
proudu zaskočil velitel Jirka 
a na savice jsme si opět museli 
člověka vypůjčit. Tentokrát vy-
pomohlo družstvo žen z Horní 
Libchavy.

Soutěž se naštěstí konala jako 
dvoukolová. Naštěstí, protože 
se při prvním útoku podělalo co 
mohlo. Sací koš se v kádi zasekl 
o šrouby, kterými je přišroubo-
ván plnící ventil, špatně připo-
jená savice se odpojila od PS 12, 
Honzíkovi se na pravém proudu 
rozpojila spojka proudnice s ha-
dicí, prostě nejspíš nejhorší čas 

z pěti zúčastněných družstev. 
Ve druhém kole jsme si však na-
pravili reputaci i chuť. Výsled-
ková tabule nebyla k dispozici, 
takže dosažené časy jsou velkou 
neznámou, ale na druhé místo 
náš výkon stačil. Vše klaplo, jak 
mělo a my můžeme mít radost 
z dalšího poháru. Obrazně ře-
čeno, na to, že stříkačka nebyla 
od květnové soutěže nastarto-
vaná, jsme podali slušný výkon. 
Naši hasičští předkové by měli 
radost.

Ve čtvrtek 20. 10. jsme v rám-
ci výcviku rozvinuli hadicové 
dopravní a útočné vedení od 
CAS do 1. NP a současně do  
3. NP budovy č.p. 2 v Malé Bu-
kovině. Nyní již máme ověřeno, 
že bývalou restauraci s byty by-
chom před plameny ubránili. 
U praktického výcviku ještě je-
den čtvrtek zůstaneme. Násle-
dující týden jsme totiž vyrazili 
s dýchací technikou do cvičného 
polygonu na stanici HZS v Čes-
ké Kamenici. Vzhledem k tomu, 
že se cvičení nezúčastnili všichni 
členové jednotky, mohli jsme 
polygonem projít jako jedna 
skupina a postupně se vystřídat 
na pozici vedoucího skupiny.

V sobotu 12. 11. proběhlo ve 
Varnsdorfu zasedání představi-
telů SDH okresu Děčín, na kte-
rém jsme zhodnotili uplynulé 
období a připravili plán činnosti 
na rok 2023. Shromáždění se ko-
nalo v příjemném prostředí sálu 

Lidové Zahrady, které VV OSH 
Děčín využil k podobným akcím 
opakovaně. Tohoto shromáž-
dění se zúčastnili i starosta SDH 
Velká Bukovina s náměstkem.

V sobotu 26. 11. u nás ve Velké 
Bukovině pořádala obec a kul-
turní komise obce rozsvícení vá-
nočního stromu tak, jako v tom-
to období všude jinde. Naše 
(rozuměj obecní) akce však byla 
rozšířena o mikulášskou nadíl-
ku a řádně čertovské peklo. Co 
vám budu povídat, však se vás 
mnoho této akce zúčastnilo. 
Ať jako hosté, nebo účinkující. 
A těch účinkujících tedy bylo. 
Chtěl jsem udělat pár doku-
mentačních fotek, jak se naši 
hasiči zapojili, avšak většinu 
jich pohltilo peklo. Jedině Pepa 
Kavka hájil barvy hasičů, když 
s přítelkyní celý den obsluhoval 
stánek s občerstvením a nabízel 
návštěvníkům guláš, nebo klo-
básy na grilu. Velitele Jirku bylo 
také možno zachytit, když coby 
Mikuláš ve společnosti andělů 
rozdával dětem dobroty. Tak, 
jako se Pepa staral o hladová 
břicha hostů, Jarda Krška se ve 
„své“ hospůdce staral o jejich 
pitný režim. Já jsem se celý den 
potuloval v místě coby král Bal-
tazar a jak už jsem řekl, ostatní 
členy jednotky vzal čert. Tedy 
vlastně se vmísili mezi čerty, aby 
chránili děti před ohněm a těmi 
pravými pekelníky. 

Roman Vojta

Ze života města a obcí
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Vánoce v Horní Polici, Jezvém a Žandově
V letošním roce se poprvé po 
dlouhé době bude konat bo-
hoslužba v kostele sv. Bartolo-
měje v Žandově, a to v sobotu 
31. prosince 2022 v 15 hodin. 
Vánoční program bude ovšem 
mnohem bohatší. Během ad-
ventu se po několika letech ob-
jeví v ambitu poutního kostela 
v Horní Polici venkovní betlém, 
který zhotovila pro toto místo 
paní Hana Berková, která nás 
bohužel v roce 2020 opustila. 
S vděčností na ni vzpomínáme.

Na Štědrý den v sobotu 24. pro-
since 2022 se sejdeme v kostele 

Po již zmiňované silvestrovské 
bohoslužbě v Žandově bude no-
voroční mše v kostele Navštíve-
ní Panny Marie v neděli 1. ledna 
2023 v 10 hodin.

Další vánoční slavnost – Zjeve-
ní Páně neboli Tří králů – bude 
mše v Horní Polici v pátek  
6. ledna v 18 hodin. Zde bude rov-
něž mše o den později, v sobotu  
7. ledna v 10 hodin. 

Vánoční dny budou završe-
ny mší v kostele sv. Vavřince 
v Jezvé v neděli 8. ledna 2023 
o svátku Křtu Páně v 15 hodin.

v Horní Polici už v 6 hodin ráno 
a prožijeme společně poslední 
rorátní mši, adventní boho-
službu se starobylými českými 
zpěvy. Večer si připomeneme 
slavnostní čas zpěvem koled, 
poslechem zprávy o naroze-
ní Ježíše Krista a modlitbou, 
a to v kostele v Horní Polici ve 
21 hodin. Rovněž v Horní Poli-
ci bude o slavnosti Narození 
Páně, v neděli 25. prosince mše 
v 10 hodin.

26. 12., na svátek svatého Štěpá-
na, bude bohoslužba v 15 hodin 
v kostele sv. Vavřince v Jezvé.

Areál v Horní Polici je denně 
otevřen od 9 do 18 hodin. Přijď-
te, jste vítáni. Využívám rovněž 
této příležitosti, abych Vám 
popřál radostné vánoční svátky 
a vše dobré v novém roce 2023.

P. Stanislav Přibyl, 
administrátor farností 

Horní Police, Jezvé a Žandov
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Aktuálně ze žandovské radnice

Vánoční čas ve Stružnici

1. DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 
ZA PRODEJNOU 

NA OSVOBOZENÍ
Na dodávku hřiště na klíč bylo 
osloveno celkem 5 společnos-
tí (Hřiště pod Květinou s.r.o., 
Drymal play s.r.o., TR Antoš 
s.r.o., GARTENSTA PLUS s.r.o., 
YGGDRASILMONT s.r.o.). Na-
bídku podali TR Antoš s.r.o., 
S.O.S.- DEKORACE s.r.o., Mono-
trend s.r.o. a YGGDRASILMONT 
s.r.o.  Jako vítězná nabídka byla 
na základě jediného kritéria 
(nejnižší ceny) vybrána společ-
nost Monotrend s.r.o. Tišnov 
s cenou 1 796 471 Kč bez DPH, 
přičemž nejdražší nabídka byla 
podána až ve výši 2 374 358 Kč 
bez DPH. Společnost Mono-
trend zahájila práce v měsíci 
červnu a dílo dokončila dle 
plánu v měsíci říjnu. Na novém 
hřišti je provedeno oplocení 
celého areálu, jsou osazeny la-
vičky, odpadkové koše, dětské 
pískoviště, pružinová houpadla, 
houpačky, hnízdo, balanční prv-
ky, lanová pyramida, prolézací 
sestava, multifunkční sestava, 

V pátek 25. 11. 2022 jsme rozsvítili na ná-
městí v Jezvém vánoční strom a tak zahá-
jili krásný adventní čas. Nádherný strom 
nám daroval pan Vácha z Jezvé, krásné 
osvětlení zajistila firma ELOS Česká Lípa, 
slámové postavy Panny Marie, Josefa, Je-
žíška v kolébce a 2 ovečky vytvořila paní 
Eva Slánská. O zábavu se postaraly děti ze 
ZŠ a MŠ Stružnice. Celou atmosféru dopl-
nil pan Zahrádka rozsvícením a otevřením 
kostela pro veřejnost. Všem, kteří se na 
této akci podíleli, stavěli strom, zajisti-
li občerstvení a výborným punčem nebo 
svařákem i preclíky, vanilkovými rohlíčky 
a štolou provoněli celou náves, patří vel-
ké poděkování. Rovněž děkuji všem, kteří 
přišli, v předvánočním shonu se zastavili 
a popovídali si se svými sousedy, přáteli 
apod.

Už nyní se těšíme na VÁNOČNÍ  JARMARK, 
který proběhne ve Stružnici před bývalou 
samoobsluhou v sobotu dne 17. 12. 2022 
od 15:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.

Monika Habartová, starostka
                                                                                                 

kolotoč, malé lanové centrum 
a multifunkční hrací plocha 
z pryže. Na místě byly vysazeny 
i tři lípy. V celém prostoru byla 
provedena úprava travnaté plo-
chy a nové osetí travním seme-
nem. U každého vstupu je umís-
těn Provozní řád, který by měl 
každý návštěvník respektovat. 
Krásné babí léto umožnilo již 
využití atrakcí dětmi. Doufejme, 
že celý areál bude dobře sloužit 
všem jeho návštěvníkům.  

2. ULICE POTOČNÍ 
III. ETAPA

Stavební práce na této poslední 
etapě byly společností SaM sil-
nice a mosty Děčín dokončeny. 
Na tuto poslední etapu jsme 
získali dotaci z dotačního titulu 
Libereckého kraje ve výši 300 
tis. Kč. Dotace je již připsána na 
našem účtu. 

3. REKONSTRUKCE 
OBJEKTU Č. P.136 NA 
POLICEJNÍ SLUŽEBNU

Na tuto akci je dokončena pro-
jektová dokumentace k prová-

dění stavby. V měsíci lednu až 
únoru plánujeme vyhlásit výbě-
rové řízení na dodavatele stav-
by. Na uvedenou rekonstrukci 
byla podána žádost o dotaci do 
Státního fondu podpory inves-
tic na revitalizaci území se sta-
rou stavební zátěží (brownfiel-
dů) na území České republiky.

4. REKONSTRUKCE 
MOSTU VE VALTEŘICÍCH

Dokončili jsme prováděcí pro-
jektovou dokumentaci a nyní 
připravujeme podklady pro 
výběrové řízení na dodavatele 
stavby. 

Zbyněk Polák a Michal Beň
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Pomník padlým v první světové válce v Jezvém
V roce 1913 žilo v Jezvém sedm 
set osob ve sto třiceti jedna 
domech. Školu v tomto roce 
navštěvovalo sto třináct žáků. 
Dle dochovaných záznamů 
odešlo do 1. světové války bo-
jovat sto šest mužů. Mnoho 
mužů z Jezvé bojovalo v řa-
dách 94. Pěšího pluku z Tur-
nova. Zatímco se na frontě 
urputně bojovalo, v Jezvém se 
žilo kromě strachu o své blízké 
celkem normálním životem. 

Obec byla na počátku války 
ekonomicky velice silná a ne-
byla jí cizí ani dobročinnost, 
jak dokazuje článek v Deutsche 
Leipaer Zeitung z 30. ledna 
1915. „První transport raněných 
o počtu 12 mužů dorazil ve-
černím vlakem z Litoměřic. Na 
nádraží Stružnice-Jezvé je oče-
kával předseda pobočky „Pán-
ského spolku Ploučnice“ Čer-
veného kříže pan vrchní učitel 
Josef Liehr ze Stružnice, jakož 
i pan starosta Jezvé Franz Kre-
ibich a velký počet lidí z Jezvé 

uvedenému výboru žen, nebo 
na úřad starosty v Jezvém. 
Bude dáno na vědomí, kdy se 
tyto dobrovolně poskytnuté 
milodary mají donést k odvo-
zu. Za každý i malý dar je jmé-
nem raněných, jakož i úřadu 
starosty v Jezvé vysloven dár-
cům velký dík a srdečné Zaplať 
Pánbůh“.

Na bitevním poli mnoho mužů 
padlo v boji, zemřelo v polních 
nemocnicích, nebo v zajatec-
kých táborech. Několik mužů 
zůstalo nezvěstných i dlouho 
po skončení války. Osud těchto 
nezvěstných uzavřel až okres-
ní soud v České Lípě, který je 
prohlásil za mrtvé. V roce 1923 
nechala obec na památku svým 
padlým občanům postavit po-
mník. Ten postavily kamenic-
ké závody Wilhelm Spölgen 
ve Šluknově nákladem 12 000 
Kč. Pomník původně stál vedle 
kostela sv. Vavřince na místě 
bývalého hřbitova. Na podstav-
ci byly ze čtyř stran umístěny 

a Stružnice. Ranění byli zdejším 
sanitním oddělením pod vede-
ním vedoucího sanitní služby 
pana Wenzela Schillera odbor-
ně vyloženi a pak saněmi, s vý-
jimkou jednoho nemocného, 
který měl omrzlé nohy, pomocí 
pojízdných nosítek přepraveni 
do záložního špitálu. Ten byl 
zřízen v hospodě pana Fried-
richa Schröttera. Když dorazili 
do záložního špitálu, byli ra-
nění obdarováni okamžitě ča-
jem, cigaretami a jinými dárky, 
pak jim byla podána večeře. 
Podával se guláš s knedlíky, 
který připravil pan hostinský 
Schrötter a pivo, které bylo vel-
mi ušlechtilým darem manžel-
ky továrníka paní Anny Wöhle. 
Továrníkova paní manželka 
A. Wöhle, jakož i manželka 
vrchního učitele, paní Johanna 
Gerthner obsluhovaly zraněné 
samy a byly připraveny ke kaž-
dé službě. Po večeři byli zraně-
ní uloženi do postelí a strávili 
svou první klidnou noc v Jezvé. 
V neděli 31. ledna 1915 se na po-

pud pana starosty Franze Krei-
bicha podle došlé instrukce c.k. 
vojenského sanitního oddělení 
jednalo s místními ženami, což 
mělo za cíl úpravu a rozdělení 
došlých milodarů a darů, které 
zdejším zraněným vojákům při-
cházely, a byl proto vytvořen 
výbor žen, který se prováděním 
těchto nařízení má zabývat“.

Série článků o této události 
byla zakončena 8. února a toto 
je jeho poslední odstavec. „Jak 
je zřejmé z výše řečeného, 
bude pro zdejší raněné uči-
něno vše, aby se částečně, jak 
jen možno za vzniklé trampo-
ty a svízele odškodnili a pobyt 
jim byl příjemný. Děleno podle 
národnosti je jich pět Maďarů, 
dva obyvatelé Galizie, jeden 
Bosňák, dva Češi, a dva ma-
ďarští Chorvaté. Je rozeslána 
zdvořilá prosba váženým pa-
ním v Jezvé, aby pomohly toto 
milé dílo dále zdokonalovat. 
Aby milodary pro naše raně-
né vojáky byly nahlášeny výše 
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ku. Protože v době rekonstruk-
ce byl k dispozici pouze pohled 
z jedné strany, byly ponechány 
zbývající tři desky beze jmen 
s tím, že se v budoucnu chy-
bějící jména padlých případně 
doplní. Pustil jsem se do pro-
hledávání všech dostupných 
databází a prozatím jsem na-
lezl dvacet sedm jmen padlých, 
ale nevíme, jestli tato jména 
byla na pomníku. Aktuální se-
znam padlých v Jezvé si může-
te přečíst po načtení QR kódu, 
který je umístěn na informační 
ceduli u pomníku.

Dne 26. ledna 2021 obec Struž-
nice podala žádost o dotaci 
na rekonstrukci pomníku na 
Ministerstvo obrany ČR s před-
pokládaným nákladem 374 415 
Kč. Dotace MO ve výši 80% 
tj. 299 528 Kč byla schválena 
a obec mohla vypsat výbě-
rové řízení na jeho realizaci. 
Výběrové řízení na rekon-
strukci pomníku vypsala obec 
Stružnice dne 13. dubna 2022 
a hlavním kritériem měla být 
cena rekonstrukce. Výběrové 
řízení vyhrál pan Robert Po-
korný z Děčína, který pomník 
zrekonstruoval v září 2022.  
Pomník byl slavnostně od-
halen a požehnán v neděli  
6. listopadu 2022. Celá akce byla 
zahájena rakousko-uherskou 
hymnou „Zachovej nám Hos-
podine císaře a jeho zem…,“ 
a poté všechny zúčastněné při-
vítala starostka obce Stružnice 
paní Monika Habartová. Ta 
představila a poděkovala všem 
zúčastněným, kteří se na obno-
vení pomníku podíleli. Zároveň 
vyzdvihla význam dotace Mi-
nisterstva obrany ČR na jeho 
obnovení. Starostka předala 
slovo panu Pröllerovi – před-
sedovi spolku Drobné památky 
severních Čech, který obci od 
počátku s přípravou obnovení 
života pomníku pomáhal. Pan 
Pröller vyslovil přání, abychom 
již žádné nové pomníky nemu-
seli stavět a promluvil o význa-
mu tohoto pomníku, kterému 
popřál dlouhý život. Potom 
jsem já poděkoval za ochotu 
zastupitelům obce Stružnice 
opravu pomníku společně s Mi-

leštěné desky určené pro jmé-
na padlých. Jména byla pouze 
na třech stranách pomníku, 
zřejmě se počítalo s tím, že se 
vyjasní osudy dalších mužů, 
kteří se dosud nevrátili ze zaje-
tí, nebo byli nezvěstní. Pomník 
nesl nápis: „Na památku synů 
vlasti, kteří padli ve světové 
válce – Zur Erinnerung an die 
im Weltkriege gefallenen Söh-
ne der Heimat“. Slavnostní 
odhalení pomníku včetně jeho 
vysvěcení a slavnostní mše se 
uskutečnilo v neděli 17. června 
1923. Velké obecní oslavy, které 
měly následovat, však překazil 
silný déšť. Proto byly přesunuty 
na pondělní večer. 

Po druhé světové válce byl 
pomník rozvalen a pravdě-
podobně jen díky tomu, že se 
nacházel za plotem v zahradě 
zdejšího kostela, se dochovaly 
téměř všechny jeho části. Tyto 
dochované části pomníku a do-
bová fotografie byly použity 
při jeho obnově. Na přípravě 
obnovení pomníku se podílel 
kromě jiných také pan Miroslav 
Pröller předseda spolku Drob-
né památky severních Čech 
z České Lípy. Ten na základě 
historických materiálů získa-
ných ode mě pomník v roce 
2011 zaevidoval do Centrální 
evidence válečných hrobů pod 
číslem CZE-5101-37652. Díky za-
psání pomníku do této eviden-
ce se otevřela cesta k získání 
dotace od Ministerstva obrany 
České republiky na jeho obno-
vení. V roce 2019 mě napadlo, 
že nejjednodušší cesta k ob-
novení pomníku by byla, kdy-
by pomník převzala do svého 
majetku obec. Vyjednal jsem 
mezi obcí Stružnice a Římsko-
katolickou farností Jezvé pře-
vod pomníku. Dne 10. listopa-
du 2020 pomník převzala do 
svého majetku obec Stružnice 
se záměrem přemístit ho na 
obecní pozemek a zrekonstru-
ovat jej. V prosinci 2021 byly 
dochované části pomníku zdo-
kumentovány a připraveny na 
odvoz do kamenické dílny. Bě-
hem rekonstrukce se zjistilo, že 
desky se jmény padlých byly na 
všech čtyřech stranách pomní-

nisterstvem obrany ČR finan-
covat a pronesl jsem pár slov 
o historii pomníku a kompliko-
vaném získávání jmen padlých 
vojáků z Jezvé. Poté starostka 
obce pomník odhalila a ke slo-
vu přišel Otec Stanislav Přibyl 
administrátor farnosti v Horní 
Polici, Jezvém a v Žandově. Ten 
ve své řeči, kromě jiného, po-
chválil obec za péči o svou his-
torii, bez ohledu na to, jakou 
řečí ti, co tu byli před námi, 
mluvili. Na závěr svého vystou-
pení Otec Přibyl pomník po-
žehnal. Po požehnání pomníku 
zde paní starostka Habartová 
položila věnec. Zástupci hasičů 
Jezvé a členové Historické jed-
notky k pomníku položili kvě-
tiny a několik přihlížejících zde 
zapálilo svíčky.

Během celé akce stáli u pomní-
ku čestnou stráž hasiči z Jezvé 
se svojí zástavou a vojáci spol-
ku Tradiční historická jednot-
ka lnfanterieregiment No. 42 
v uniformách Rakousko-Uher-
ské armády pod vedením pana 
Miloše Macka. Ti na povel pana 
Martina Slavíka v uniformě 
poručíka zakončili slavnostní 
odhalení pomníku vypálením 
čestné salvy. Odhalení a vy-
svěcení pomníku se zúčastnilo 
přibližně padesát nejen míst-
ních, ale i přespolních diváků. 
Všem zúčastněným bych chtěl 
za sebe i za obec Stružnice po-
děkovat, že přišli a společně 
s námi oslavili obnovení po-
mníku.

V tomto roce byly obnoveny 
pomníky padlým v 1. světové 
válce v Jezvém a v Heřmani-
cích. V obcích, které jsou mi 
velice blízké a já z toho mám 
velkou radost. V našich obcích 
je ještě mnoho památek, které 
si naší pozornost a pomoc za-
slouží. Velice si přeji, abychom 
v opravování a záchraně pamá-
tek pokračovali i v příštím roce. 
Vám čtenářům přeji krásné Vá-
noce prožité v klidu se svými 
blízkými a v roce 2023 hodně 
zdraví a radostných událostí ve 
Vašem životě.

Petr Fletcher

Společenská 
kronika

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

90 LET
Hoffmanová Ludmila

85 LET 
Drahorád Václav, Sedláček 
Ivan, Fletcherová Marie

80 LET
Pekárek Rudolf, Tomaštíková 
Zdenka, Markovský Josef, Krej-
číková Emilie, Lojda Zděnek, 
Vavroušek Robert

75 LET
Holbíková Marie, Moravec Jiří, 
Šilhán Jiří, Hrdá Olga, Kavka 
Josef, Bašík Oldřich, Exner Leo, 
Kulovaná Jaroslava, Kotouč Mi-
roslav, Padrtová Miloslava

70 LET
Vaníček Vladimír, Stohrová 
Lýdia, Koutná Miloslava, Šma-
tláková Miloslava, Pánková 
Dolores, Rathouská Jaroslava, 
Hlaváček Vlastimil, Karlík Ja-
roslav, Tichá Rozália, Salátová 
Eva, Bartáček Karel, Ryšavá Jar-
mila, Jindra Ladislav, Mareček 
Milan, Kotoučová Jana, Dostál 
Jan, Lohniský Vladimír

65 LET
Jakubec Josef, Chvalkovská 
Václava, Pernicová Emilie, Ko-
valčinová Naděžda, Landová 
Jarmila, Mrňák Čestmír, Šilhavá 
Jaroslava, Baloun Josef, Svobo-
da Petr, Hájek Jiří, Svobodová 
Jiřina, Věchet Miroslav, Málo-
vá Jaroslav, Januška Antonín,, 
Svoboda Pavel, Kneifl Jan, 
Samcová Vlasta

60 LET
Hanzlík Petr, Ulman Luboš, 
Věchtová Růžena, Pečená Mar-
cela, Šveňha Bohumil, Hrábek 
Josef
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Sousedské divadlo

Vítání občánků v Žandově

Nová třešňová alej ve V. Bukovině

Sousedské divadlo funguje 
nově pod tímto názvem od roku 
2021. Střídavě zkouší ve Velké 
Bukovině (respektive na Karlov-
ce) a v České Lípě (to vzhledem 
k poměrně velkému počtu čle-
nů z tohoto města). K tomuto 
okamžiku má soubor deset čle-
nů. Repertoár je založen na zá-
bavných představeních jak pro 
dospělé, tak pro děti. 

Současný divadelní spolek má 
za sebou poměrně dlouhou 
historii, která začínala v České 
Kamenici, kde pod názvem Di-
vadlo Kamenice spolek uvedl 
klasické hry, jako např. Hadrián 
z Římsů a Lakomec, dále pak 
výpravný autorský muzikál Les-
ní ráj či veršované úpravy knih 
Robinson Crusoe a Gulliverovy 
cesty.  Po přesunu do Žandova 
(zde už jako Divadelní spolek 
Žandov) soubor pokračoval 

V sobotu 26. listopadu byli při-
vítáni noví občánci Žandova. 
V obřadní síni se sešlo 11 dětiček 
spolu se svými rodiči, prarodiči 
a sourozenci. Slavnostní vítání 
zahájily děti z 1. a 2. třídy  zá-
kladní školy, které si pod ve-
dením paní učitelek připravily 
krátký program. Po projevu 
paní Marcely Bížové děti také  
pomohly předat rodičům kytič-
ku a dárečky od Města Žandov. 
Všem novým občánkům a jejich 
rodičům přejeme hodně štěstí!

Mgr. Petra Joslová

Vážení spoluobčané, jak jsem vás již informoval dříve, obec získala dotaci ve výši 100% ze Státního fon-
du životního prostředí na výsadbu nové třešňové aleje. Samotné sázení bylo naplánováno na 19.11.2022. 
Bohužel z důvodu mrazivého počasí a nebezpečí poškození stromků firma dodávající stromky a zašti-
ťující sázení ráno v 8:00 hod. celou akci odvolala. S velkou lítostí jsme museli oznámit všem, kdo přišli 
na místo srazu, že se akce nekoná. Potěšující pro mě ale zároveň velmi smutné bylo, že vás přišlo tolik, 
kteří chtěli pomoci. Všem moc děkujeme. Samotné sázení nakonec proběhlo v úterý 22.11.2022. Jelikož 
byl všední den, byly stromy nakonec zasazeny bez přítomnosti veřejnosti. Všem, kteří chtěli pomoci, se 
omlouváme, ale určitě bude další příležitost. Ve výsadbě alejí chceme pokračovat a již máme vytipova-
ná další místa, kde vzniknou nové nebo se obnoví stávající aleje. V současné době je tedy alej vysázena 
a věřím, že vyroste do krásy a užitku bez újmy. Dovolím si požádat občany, kteří projíždí, chodí touto 
cestou na procházky o pomoc při dohledu nad naší novou alejí. 

Jaroslav Kucharovič, starosta obce

uvedeny i ve Velké Bukovině 14. 
května 2022. V současné době 
Sousedské divadlo připravuje 
úpravu pohádky B. Němcové 
Chytrá horákyně. Věříme, že si 
najdete čas se na naše současné 
i budoucí představení podívat. 
Současně tímto vyzýváme zá-
jemce, kteří by se chtěli přidat 

s podobným repertoárem, kdy 
patrně nejvýraznějším počinem 
bylo nastudování Hrubínovy 
hry Kráska a Zvíře, dále pak 
slavila divácký úspěch Klicpe-
rova komedie Potopa světa. 
Soubor pak nastudoval i další 
Klicperovu hru Veselohra na 
mostě. Mnoho představení 
bylo připraveno pro děti; byly 
to úpravy klasických pohádek 
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, 
Perníková chaloupka, Sůl nad 
zlato a O hloupém Honzovi. 
Diváky spolek pobavil i autor-
skou komedií Dobrotiví lou-
pežníci. Dále divadlo uvedlo 
i pověsti z okolí, a to Bílá paní 
na Tolštejně, Pohádková jesky-
ně v Jezvé a Janek Hastrmánek 
z Českokamenicka. Po covido-
vých opatřeních spolek obnovil 
činnost dramatizací 3 Leacoc-
kových humoristických povídek 
(Třikrát Leacockem), které byly 

k naší divadelní skupině, aby se 
s námi spojili; lze zavolat na čís-
lo 602 821 917 nebo napsat na e-
-mail k.krejci@volny.cz. Všechny 
detaily spolupráce budou osob-
ně dohodnuty. Na nové členy se 
těšíme.

Mgr. Karel Krejčí, 
principál Sousedského divadla

OSLAVY 
ŽIVOTNÍHO 

JUBILEA
V roce 2023 přichystal Vý-
bor pro občanské záležitosti 
Města Žandova pro jubilanty 
změny. Několikrát do roka 
proběhne na sále Městského 
úřadu v Žandově setkání. 

Pozvánka na první setkání:

Vážený jubilante, Vážená ju-
bilantko, tímto si Vás dovo-
lujeme pozvat na společné 
setkání jubilantů k nám na 
městský úřad Žandov v pon-
dělí 13. března 2023 v 16 ho-
din. K příjemnému posezení 
bude pro Vás připraveno ob-
čerstvení a krátký program.
Nabízíme Vám možnost do-
pravy na toto setkání i zpět. 
V případě Vašeho zájmu 
o dopravu volejte prosím na 
tel. číslo 607834257.

Výbor pro občanské 
záležitosti Města Žandova
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Poděkování 
starosty

V září tohoto roku proběhly volby do 
obecních zastupitelstev. 

Vážení občané, dovolte mi touto cestou 
poděkovat Vám, všem voličům i zastu-
pitelům obce Velká Bukovina za opě-
tovně projevenou důvěru, kterou jste 
ve mne vložili. Nesmírně si jí vážím a je 
pro mne velice zavazující.

Slibuji, že i nadále se budu snažit být 
vstřícným starostou všem obyvatelům 
naší obce a vynaložím všechny síly 
k tomu, aby naše společná obec byla 
krásná a rozvíjející se, ale hlavně, aby 
byla přívětivá ke všem svým občanům 
a vy jste zde rádi žili.

Jaroslav Kucharovič
starosta obce
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Po dvou covidem narušených adventních obdobích jsme se letos 
dočkali možnosti, kdy se spolu v předvánoční době můžeme zase 
setkat tak, jak jsme byli před rokem 2020 zvyklí. Rád bych tedy za 
tuto možnost také poděkoval novému panu starostovi Horní Police, 
panu Martinu Krátkému, který se na nás, pedagogy a žáky horno-
polické školy,  obrátil s dotazem, zda bychom se nechtěli zúčast-
nit adventního jarmarku a rozsvěcení vánočního stromku v Horní 
Polici. Tuto nabídku jsme nemohli odmítnout, zúčastnili jsme se, 
a proto bych rád za sebe a za paní ředitelku poděkoval všem, kteří 
se za naši školu na přípravě a realizaci sobotního jarmarku a roz-
svěcení vánočního stromku podíleli. Toto poděkování patří jednak 
těm, kteří vytvářeli krásné výrobky určené k prodeji, jednak těm, 

kteří krásně zazpívali u vánoč-
ního stromku. Zapomenout 
nesmím ani na ty, kteří se na 
vystoupení připravovali, ale ne-
moc jim nedovolila se zúčastnit. 
A naše díky si také zaslouží paní 
učitelky, paní asistentky a učite-
lé, kteří svou tvůrčí činností při-
spěli ke krásnému adventnímu 
setkání obyvatel nejen Horní 
Police, ale i okolních obcí. Bylo 
to krásné setkání s kolegyněmi 
z mateřské školy, se zastupiteli 
obce, ale zejména právě s polic-
kými občany.

Miloslav Vítů, ZŠ Horní Police

Letos se Základní škola Horní Police znovu zúčastnila informatické 
soutěže pro žáky základních a středních škol iBobr, do které se za-
pojilo asi 155 tisíc žáků z různých základních škol. Soutěž je určena 
pro bystré žáky se zájmem o svět informačních technologií a učí 
je informaticky, logicky myslet. Při naší letošní, v historii soutěže 
teprve druhé, účasti poličtí žáci ve škole opět soutěžili ve třech vě-
kových kategoriích. Kategorie Mini byla určená pro žáky z prvního 
stupně, kategorie Benjamin a Kadet byly určené pro žáky z druhého 
stupně. Soutěž proběhla v počítačové učebně školy a soutěžící od-
povídali na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, 
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Letos soutěžilo celkem 116 žáků z různých ročníků a bobříka informa-
tiky ulovilo celkem 17 z nich (měli alespoň 120 bodů). Pochvalu si ale 
zaslouží všichni, kteří se soutěže zúčastnili a posunuli úroveň svého in-
formatického a logického myšlení o kousek výš. I když soutěž skončila, 
tak to neznamená, že bobřík informatiky usne. Po celý školní rok se 
budou žáci k úlohám a testům vracet a budou si tak tříbit své myšlení.

Ing. Milan Ištok, ZŠ Horní Police

Ze života města a obcí

Školství

Nebe, peklo a rozsvěcení stromu ve V. Bukovině
Rozsvěcení vánočního stromu 
ve Velké Bukovině se moh-
lo po odmlce opět konat za 
přítomnosti veřejnosti a bylo 
o to veselejší a příjemnější. 
V letošním roce oproti před-
chozím letům probíhala tato 
akce jako celodenní program. 
V dopoledních hodinách se na 
příchozí návštěvníky vyrojilo 
hejno strašlivých čertů přímo 
z útrob pekla, které vypus-
til pod dozorem pekelného 
písaře sám kníže pekel. Čer-
ti řádili a dokázal je zpět do 
pekla zahnat až svatý Mikuláš, 
který slavnostně přijel na koni 
se svou andělskou družinou. 
Od té chvíle mohly všechny 
statečné děti projít krátkou, 
ale o to náročnější, stezkou 
přes pekelnou vrátnici přímo 
do pekla plného čertů a čer-
tic. Zde předaly list svého svě-

se procházeli selky a čeledíni 
jako za dávných časů. Prostě 
takové pravé Vánoce na vsi.

Venku bylo připraveno výbor-
né občerstvení a na podiu za-
zpívaly své písně děti ze ZUŠ 
v Žandově i děti z naší buko-
vinské mateřinky. Občas se 
tam připletl potřeštěný anděl 
s čertem, kteří vyváděli různé 
skopičiny.

Po setmění a po krásné vá-
noční písni v podání Terezky 
Cingelové a dětí z naší mate-
řinky se za hromadného od-
počítávání rozsvítil nazdobe-
ný vánoční strom a na podiu 
se rozezněly písně Karla Gotta 
v podání olomouckého uměl-
ce Honzy Mlčocha. Při jejich 
poslechu začala na všechny 
přítomné dýchat atmosféra 

domí pekelnému písaři, byly 
zváženy na váze hříchů a pak 
předstupovaly přímo před 
nejvyššího pekelníka Lucifera, 
kde musely ubránit své hříšné 
duše. Na cestu od něj dosta-
ly pekelný dukát a jeho žena 
Muribana jim předala pekelný 
glejt, který jim umožnil volný 
průchod do nebe. V nebi už je 
čekal Mikuláš s anděly, který 
dětičkám předal zaslouženou 
odměnu. V nebi byly také 
pro děti připraveny andělské 
dílničky, kde si mohly vyro-
bit různé vánoční dekorace. 
Nechyběla spousta krásných 
stánků převážně s tradiční vá-
noční tématikou. 

U krásného Betléma jste moh-
li potkat Josefa s Marií a ma-
lým Ježíškem. Byly zde k vidě-
ní i živá zvířata a po celé návsi 

nastávajícího adventu a blíží-
cích se Vánoc.

Věřím, že všichni, kteří přišli, 
děti i dospělí, si celou akci uži-
li a společně se můžeme těšit 
na příští rok.

Rád bych touto cestou podě-
koval všem, kteří se podíleli 
na přípravách a průběhu této 
„velkolepé“ akce. Děkuji Ku-
bincům z Malé Bukoviny za 
vánoční strom a všem, co nám 
půjčili svá zvířátka. Dovolím si 
a musím vyzdvihnout zásluhu 
Vlastíka Kucharoviče, který 
celou akci vymyslel, navrhl, 
v mnoha případech ušil kostý-
my a celou akci režíroval. Patří 
mu velký dík. 

Jaroslav Kucharovič, 
starosta obce

Poděkování za 
adventní setkání

Informatická soutěž 
iBobr pro ZŠ a SŠ 
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I přes pochmurné počasí jsme 
se v naší školce těšili na tradiční 
„halloweenské spaní“. A tento 
rok jsme prožili spaní vskutku 
NETRADIČNĚ. Nic se nezměnilo 
na tom, že se školka postupně 
zaplňovala různými strašidly, 
dlabanými dýněmi a poletující-
mi duchy. Velká změna nastala 
v tom, s kým jsme vlastně tento 
svátek slavili. V září tohoto roku 
se k naší školce, ve sletu událos-
tí, připojila základní škola Struž-
nice. A tak jsme tuto skutečnost 
nemohli opomenout. Zkrátka 
kamarádi ze základní školy sla-
vili společně s námi. A vůbec 
to nebyl špatný nápad! Setkali 
jsme se s bývalými kamarády, 
kteří k nám do školky před pár 
lety chodili. A to byl sám o sobě 
velký důvod k radosti!

Školáci svůj program zahájili 
společným dlabáním dýní ve 
škole a pak si své strašáky vy-
stavili před budovou, aby se 
i kolemjdoucí mohli pokochat. 

dobrodružnou cestu zpět do 
školy v Jezvém. Pochopitelně 
pěšky! Cestou hledali zbloudilé 
duchy, kteří ukrývali různé úko-
ly. Na začátku to vypadalo zcela 
jednoduše, ale s přibývajícími 
kroky, kdy se svit pouličních 
lamp ztrácel do tmy, bylo hle-
dání stále složitější a napínavěj-
ší. Děti měly nastražené uši i oči, 
aby jim nic neuteklo. A když na 
nás přišel ve tmě splín, tak jsme 
ho zaháněli písničkami. Takže 
se zpívalo téměř celou cestu! 

Pak se vydali s p. učitelkou au-
tobusem za dětmi do školky 
Stružnice. Touto cestou odstar-
tovali své strašidelné putování.  
U autobusu už čekal velký Neto-
pýr – vládce noci, aby patřičně 
vystrojená strašidla doprovodil 
do školky za mladšími straši-
dly. Po vřelém přivítání všich-
ni povečeřeli krvavé špagety, 
které nám přichystali známé 
Addamsovy kuchtičky Stánička 
a Ilonka. Po hororové divadel-
ní pohádce se školáci vydali na 

Před samotným spaním si ještě 
každý musel za svitu baterky 
dojít sám pro odměnu. Pak už 
jen strašidelný příběh, ale to už 
se ručičky hodin chýlily k půl-
noci a tak se někteří z nich ani 
konce příběhu nedočkali. Vy-
větraní a zmoženi celým veče-
rem vychrupovali až do rána.

Ve školce tomu nebylo jinak. Po 
pohádce se malí předškoláci vy-
dali za strašidelným putováním 
na zahradu, kde na ně čekaly 
rovněž nelehké úkoly. Taková 
jízda na koštěti, počítání zavě-
šených křížů, hledání pokladu 
a hádání hádanek v domečku 
u opravdového ducha za úplné 
tmy potřebovalo notný kus od-
vahy. Řádění na čerstvém vzdu-
chu nám neubralo energii a ješ-
tě před spinkáním proběhla 
strašidelná diskotéka. A tak už 
jen zbývá na závěr dětem po-
přát strašid…, tedy sladké sny.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice 

Tradiční – netradiční halloweenské 
oslavy v MŠ a ZŠ Stružnice

I my jsme se nechali strhnout Halloweenem a jeho strašidelnou 
atmosférou a děsivými výzdobami. Školku jsme si ozdobili kost-
livci, černými strašidly, obřími pavouky a velkými pavučinami. 
Chybět nesměli ani netopýři, duchové a hlavně vyřezávané dýně. 
Děti si užily ve školce i Halloweenské maškarní v krásných kostý-
mech, kde si zasoutěžily, zatancovaly a dostaly sladké odměny. 
Byli k vidění čarodějnice, kostlivci, pirát, upíři, jeptiška a paní Dý-
ňová.

Lucie Bubeniková, MŠ Velká Bukovina

V listopadu nám začaly lekce plavání v Děčíně. Díky štědrým spon-
zorům v naší obci, kteří nám zaplatili dopravu, jsme mohli začít. 
Dohromady nás čeká 10 lekcí. Lektorky v bazénu jsou moc milé 
a dětem vše trpělivě vysvětlují. Po výuce plavání se děti přesouvají 
do teplé vířivky. Plavání se dětem moc líbí a užívají si ho. Těší se na 
každou další lekci.

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina

Halloween ve školce

Plavání
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Školní jídelna se zapojila do pro-
jektu školy „Barevný týden“. Sna-
žili jsme se barevně přizpůsobit 
celé menu včetně svačinek pro 
naše nejmenší. Na hnědé pondělí 
jsme připravily bramborovou po-
lévku, čočku na kyselo a domácí 
špaldový moučník s čokoládo-
vou polevou. Dětičky z mateřské 
školy si pochutnaly na kakaovém 
termixu, stejně jako žáci ZŠ, kte-
ří odebírají svačinky. Na žluté 
úterý byla jasná volba kurkuma. 
K obídku byly kuřecí nudličky na 
kurkumě s pórkem a žlutá byla 
i rýže. Doplňkem byl banán. Naši 
nejmenší dostaly naservírovanou 
krupicovou kašičku se skořicí 
a odpoledne vaječnou pomazán-
ku, ovoce a zeleninka také v bar-
vě, jablíčko golden a žlutá papri-
ka. Červená byla středa. Pro naše 
nejmenší jsme připravily mrkvič-
kovou pomazánku a jahodový 
jogurtový nápoj. K obídku byla 
Frankfurtská polévka, rybí filé po 
novohradsku s bramborovodýňo-
vou kaší a červená paprika. Na ze-
lený čtvrtek se děti obzvlášť těšily. 
Uvařily jsme jim jejich oblíbené 

rem), červíky s dračím masem, 
(čína s rýží) netopíří krev (nápoj) 
a otrávené jablko. Na dýňovém 
cookie pavoučí královny si po-
chutnávaly odpoledne, k tomu 
měly havraní zob (červené hroz-
nové víno) a nápoj zapomnění. 
Moc nás potěšil zájem rodičů 
o recept na cookies. Naši školáci 
měli polévku netopíří s krkavčím 
zobem (dýňová s opraženými 
slunečnicovými semínky), měšce 
z hadí kůže plněné žabím mo-
zečkem (tvarohové taštičky s ka-

bramborové knedlíky, hovězí na 
česneku a dušený špenát. Polév-
ka je grunt a i hráškový krém je 
velmi oblíbený a byl i se zelenými 
hráškovými kuličkami. A jablíčko? 
To bylo také zelené. Mateřinka 
mohla ochutnat avokádovou po-
mazánku s hroznovým vínem. Pá-
tek ten hrál všemi barvami. Dětič-
ky ze školičky si s chutí daly donut 
s barevným posypem a školáci si 
chodili přidávat barevné vepřo-
vé tarhoňové rizoto s červenou 
řepou, všichni si pak pochutnaly 
na jogurtíku s lentilkami. Vyhráli 
jsme si, ta práce nás prostě baví. 
Nenosíme marně na tričku nápis 
„Vaříme s láskou“. Je to tak! 
Ani na Halloweena jsme neza-
háleli. Škola i školička ho měly 
v jiném termínu a tak jsme dva 
dny vařili halloweenské pokrmy. 
Dětičky v mateřské školce si daly 
k ranní svačince kus bochníku 
s pomazánkou paní Bludímíry 
(pomazánka zeleninková), ještěří 
oháňky (zelenina) a elixír černé 
magie (čaj). K obídku jsme jim 
připravili lektvar proti upírům 
(česneková polévka s brambo-

kaem a s užovkou (želé) a magic-
kou kouli (pomeranč) K pitnému 
režimu jsme jim nachystali elixír 
černé magie a nápoj zapomnění. 
V příštím roce můžeme slíbit 
ochutnávku staročeské kuchyně 
a připravíme i pohádkový týden.
Děkuji kuchařinkám za nápady 
a moc jim děkuji za celoroční prá-
ci, za ochotu, pracovitost a laska-
vost. Je radost s vámi pracovat, 
holky moje. 

 Za kolektiv ŠJ 
Monika Kucharovičová

Podzim ve školní jídelně v Žandově 

Rozsvícení 
vánočního stromu

V sobotu 26. listopadu se konalo rozsvícení vánočního stromu na 
návsi ve Velké Bukovině. Školka byla součástí této krásné akce. Měli 
jsme svůj stánek v nebi, kde jsme prodávali vánoční výrobky, cukro-
ví a perníčky. Samozřejmě jsme i vystoupili s vánočními básničkami 
a písněmi, zazpívali jsme si krásnou písničku s Terezkou Cingelovou 
a užívali si všudypřítomnou vánoční atmosféru. 

Lucie Bubeniková, učitelka MŠ Velká Bukovina
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Letošní podzimní dny jsme si krásně užili. Vyrazili jsme na vycházku 
sbírat kaštany, ze kterých jsme pak v družině vyráběli zvířátka. Na 
školní zahradě jsme pouštěli draky, vyráběli skřítky podzimníčky 
a oslavovali Mezinárodní den stromů. Pochopitelně jsme nemohli 
zapomenout na svátek zvaný Halloween, který je již i v naší zemi 
s koncem října neodmyslitelně spjat. Děti vyrobily z papíru stra-
šidelný hrad a domů si odnesly vyrobené zápichy v podobě du-
chů, dýní a netopýrů z vlny. Krásnými barvami nebyly naše děti 
uchváceny pouze v přírodě, ale i při hře s kostičkami Lega.  Po 
vzoru světové televizní soutěže jsme si uspořádali družinovou sou-
těž LEGO Masters Junior. Děti se rozdělily do dvou týmů a měly 
za úkol společnými silami postavit nejkrásnější stavbu. Oba týmy 
pracovaly bez návodů pouze podle své fantazie a protože dětská 
fantazie a představivost nezná mezí, vznikly dvě nádherné, origi-
nální a promyšlené stavby – Cukrárna na pláži a Dům v přírodě. 
Rozhodnout, který tým podal lepší výkon, bylo velmi těžké. Pouze 
detaily rozhodly o vítězi a tím se stal model Cukrárny na pláži. Malí 
„Legomástři“ obdrželi za své výkony diplomy a drobné dárečky. 
Děti neskrývaly nadšení, pracovaly se zápalem a radostí, proto si 
soutěž určitě brzy zopakujeme.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice

Barevný podzim 
ve ŠD Stružnice

Projektové dny 
v ZŠ Stružnice

PROJEKTOVÝ DEN – DRAK
„Miluju draky!”, takové výkřiky se ozývaly ve středu 5. října dopole-
dne před školou. Žáci se totiž se svými učitelkami pustili do tradiční 
podzimní zábavy – pouštění draků. Právě draci žáky provázeli po celý 
den, tedy i v předmětech, kde by draky jen málokdo čekal. V hodině 
českého jazyka si žáci přečetli dračí básničku a neobvyklou pohád-
ku o drakovi. V matematice žáci řešili dračí slovní úlohy a příklady 
a v rámci výtvarné výchovy a pracovních činností si žáci vyrobili draka. 
Drakiády se zúčastnili všichni žáci, ať už měli draka vlastnoručně vy-
robeného či zakoupeného.

HURÁ DO DIVADLA
I naši žáci milují kulturu, a tak jsme se vydali na letošní první divadel-
ní představení do Crystalu v České Lípě. Zhlédli jsme pohádku s ná-
zvem: „Pohádka o dobrém jídle, aneb když dobře baštíš!“. Žáci se 
dozvěděli, co se stane s panem Žaludkem, když bychom celý den jedli 
jenom ze svého tajného šuplíku plného sladkostí. O legraci nebyla 
nouze, a proto se všichni po celou dobu bavili s smáli. Představení 
mělo velký úspěch, a tak se do divadla v tomto školním roce ještě 
vypravíme.

PROJEKTOVÝ DEN KE DNI BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII
Dne 16. listopadu proběhl na naší škole projektový den k připome-
nutí si státního svátku „Den boje za svobodu a demokracii”. Přiblí-
žení tohoto státního svátku žákům je mnohem těžší, než popovídat 
si například o svatém Václavovi, ale i tak se učitelé snažili tento pro-
jekt žákům podat naučnou, hravou i zábavnou formou. Žáci nejprve 
shlédli krátké video k tomuto tématu a následně se rozběhla společ-
ná diskuse. Žáci porovnávali všední život v ČSSR s všedním životem 
dnes, a to na příkladech jak se lidé tehdy oblékali, jak, co a za kolik si 
mohli nakoupit, čím mohli jezdit po našich silnicích, jak bydleli, kam 
směli, či nesměli cestovat, kdo mohl či nesměl studovat apod.. Žáci 
byli seznámeni i s osobností Václava Havla. Během výtvarné výchovy 
žáci vytvořili gesto Véčko, které u nás Václav Havel proslavil a stalo 
se symbolem revoluce. Na závěr dne si všichni zacinkali klíči, což byl 
další důležitý symbol, kterým lidé dávali najevo svůj nesouhlas. Pro-
jekt měl mj. za cíl vzbudit u žáků, ale i u učitelů zájem o toto důležité 
téma a něco se o něm dozvědět. Nakolik se povedlo tento cíl splnit 
je samozřejmě otázkou individuální a hlavně dlouhodobou, neboť 
se jeho ozvěny mohou projevovat během celého občanského života.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice



4/2022-15- Školství

Dravci a sovy mezi 
dětmi mateřské školy

Naší mateřskou školu navštívila paní Věra Gilová s velmi zajímavým 
a naučným programem o dravcích a sovách. V průběhu ukázky bylo 
představeno několik našich, ale i pár exotických, druhů dravců a sov. 
Při výkladu se děti dozvěděly, jak se každý dravec jmenuje, kde žije 
a čím se živí a ptáci byli předvedeni i v letu. Každého dravce paní 
chovatelka předváděla z blízka tak, aby si je mohly děti co nejlépe 
prohlédnout a každý kdo měl zájem, si mohl sovu či dravce i pohla-
dit, takže kontakt byl opravdu bezprostřední. O každém dravci se 
děti dozvěděly nějakou zajímavost. Poštolka obecná se dožívá až 10 
let, nechyběla ani sova pálená, která je nápadná hlavně výrazným 
srdcovitým závojem kolem očí. Výr velký, kterému se přezdívá “král 
noci“, sovice sněžní, kterou proslavila role Hedviky, bílé sovy Harryho 
Pottera. Největší zájem a rozhodně i respekt ale vyvolal orel skalní, 
který má rozpětí křídel až 220cm. Přednáška spojená s ukázkami letu 
některých dravců byla velmi obohacující a poutavá a napomáhá při 
ekologické výchově dětí, které dnes nemají tolik možností přímého 
kontaktu s přírodou a současně má za cíl vzbudit zájem o přírodu 
a zvířata. MŠ Žandov

Na začátku školního roku jsme byli pověřeni přípravou vystoupení na 
akci Setkání se seniory. A na tuto akci naše děti každoročně nacvičují 
obzvlášť s velkým nadšením. Tentokrát se děti převlékly do kostýmů 
zvířat a jako „odborníci na faunu ze Stružnické univerzity“ předná-
šeli svému publiku o chování exotických zvířat. Na samém začátku 
byli všichni přítomní svědky velkého pátrání po prchající zebře, kte-
rá se svým chováním snažila napodobit chování lidské. Děti se velmi 
pečlivě a hlavně odborně připravily. Úkolem posluchačů bylo uhád-
nout názvy zvířat v přichystaných hádankách. O vzhledu a chování 
zvířat se dozvěděli z básniček a písniček, které zaznívaly v doprovo-
du kytary a kláves. Naši malí odborníci propojovali vědecké poznat-
ky s praktickou ukázkou. Například krmení divokého lva balónky si 
senioři vyzkoušeli s nadšením a bez ostychu. Jako dárek a vzpomínku 
na skvěle strávené odpoledne, děti předávaly vlastnoručně vyrobené 
zápichy v podobě zvířátek. Ale tím to neskončilo! Na úplný závěr 
děti veselým tancem tučňáků roztančily celý sál. A přidali se skutečně 
všichni, nikdo nezůstal sedět na židlích. Těšíme se opět na další se-
tkání, které přináší radost nejen dětem z naší školky, ale věříme, že 
přineslo i mnoho úsměvů na tváře babiček a dědečků.

Kolektiv ZŠ a MŠ Stružnice

Podzimní setkání 
dětí se seniory

Během podzimu se opět rozeběhly meziškolní 
sportovní soutěže pod hlavičkou Asociace škol-
ních sportovních klubů. V prvním kolem mladší 
kategorie (6. a 7. ročník) se podařilo chlapcům 
uspět ve Varnsdorfu, kde se utkali se soupeři ze 
Základní školy 28. října, Česká Lípa, Základní školy 
Varnsdorf, náměstí E. Beneše a ze Základní školy 
v Hrádku nad Nisou. Po velmi povedených výko-
nech obsadili naši chlapci druhé postupové místo. 
S napětím čekáme na jména soupeřů ve druhém 
kole školní futsalové ligy. Chlapci z devátého a os-
mého ročníku se o postupovou příležitost poperou 
v Děčíně s týmy z děčínských škol a Benešova nad 
Ploučnicí. Do stejné soutěže se letos prvně zapo-
jily i dívky osmého a devátého ročníku. Ty se těší 
na turnaj hraný v Praze, kam vyrazí za soupeřkami 
z Libereckého, Ústeckého, Plzeňského a Středočes-
kého kraje. Držme jim palce.

Mgr. Jan Kacafírek, ZŠ Horní Police

Sport v ZŠ 
Horní Police

Tým ZŠ Horní Police, mladší kategorie
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V letošním díle cestovatelského cyklu, kterého se pravidelně zúčast-
ňujeme již mnoho let, jsme 22. listopadu navštívili Čínu. Dozvěděli 
jsme se mnoho zajímavých informací o etnických menšinách, klima-
tu, přírodě, historii a současné politice. Ve filmu jsme navštívili rýžová 
pole, Zakázané město, přehradu Tři soutěsky. Nevynechali jsme ani 
nejlidnatější město Číny – Šanghaj, podívali jsme se i do Hongkongu 
a do Tibetu. Část filmu byla samozřejmě věnována čínské kuchyni. 
Jako vždy byl tento pořad zajímavý a hezky zpracovaný. 

Žáky tento pořad zaujal, a proto bychom v Regionálním zpravodaji 
dali rádi prostor i jejich reflexi:

Zaujalo mne, jak nám moderátor popsal své dobrodružství, vyprá-
věl o své cestě, o Velké čínské zdi, o tom, jak jsou čínské vlaky rych-
lé, jedou až 300 km/h, zajímavé taky bylo, jak pochovávají mrtvé 
a že se dá v Číně sehnat k snědku úplně všechno od malých brouků 
a červů po velká zvířata. Víťa Štrupl

Nejvíce se mi líbila ukázka jízdy rychlovlakem, který jede s přes-
ností na sekundy. Já bych tam ale žít nedokázal, Čína je sice hezký 
svět, ale je to komunistický stát, takže tam moc svoboda není a ani 
soukromí. Pán, který nám přednášel, sám říkal, že v některých situ-
acích mu to bylo nepříjemné a že ani lidé okolo nejsou moc hodní.

Štěpán Melichar 

O lidech jsem se dozvěděla, že moc přátelští nejsou, ale na druhou 
stranu jim nevadí, když je natáčíš, protože jsou na to zvyklí, v Číně 
jsou kamery všude. Terka Hohenkreuzová

Děti v Číně se učí pouze jeden jazyk, a to čínštinu, pokud chtějí 
studovat i jiný jazyk, musí chodit na speciální školu a ta není levná.

Ema Barteková 

Tento typ vzdělávacích pořadů naše žáky dokáže zaujmout, proto 
máme v letošním školním roce naplánovanou účast i v dalších ob-
dobných programech – na přednášce s promítáním manželů Mota-
niových v Žandově a projekci v rámci projektu Planeta Země 3000 
v České Lípě.

Mgr. Hana Havlíková, ZŠ Horní Police

Zima se kvapem blíží, venku přituhuje a lesní zvířata se na to při-
pravují. Změna srsti, více tukové vrstvy a zásoby potravy jim zimu 
pomůžou přečkat. O tom všem a mnohem víc si děti z MŠ Horní Po-
lice povídaly s myslivcem, který za nimi do školky přijel. Myslivec se 
dětem ukázal v celé své kráse, měl na sobě zelenou kamizolku a klo-
bouk s pérem. Hned se chtěly všechny děti také proměnit v myslivce. 
Po přivítání se děti usadily a už na myslivce chrlily otázky. Například 
je zajímalo, proč se lesní zvěř střílí, nebo jestli jednou kulkou zasáhl 
dvě zvířata, také je zajímalo, zda má loveckého psa, nebo jezdí do 
lesa autem. Myslivec trpělivě odpovídal na dotazy. Také dětem do-
nesl ukázat trofeje jelena a srnce, dalekohled a časopisy o myslivosti. 
Na závěr besedy se i s myslivcem děti vydaly ke krmelci, který pro 
tuto událost přistavil pan Kubiš (za což mu děkujeme) na konci Horní 
Police na louce. Děti do krmelce daly mrkve a jablka. I zde měly děti 
dotazy na pana myslivce, nejvíce je zajímalo, co všechno mohou les-
ní zvířata žrát a jak často se krmí. Některé děti nevydržely a danou 
nadílku pro zvířata také ochutnaly. Jablíčka byla fakt výborná, určitě 
si na nich pochutnají i zvířátka. Součástí této události byla také vyhlá-
šena sbírka kaštanů a žaludů na měsíc říjen. Děti nanosily obrovské 
množství, které se vešlo jen tak tak na vozík za auto. Všem sběračům 
podzimních plodů jménem lesní zvěře moc děkujeme.

Bc. Pavla Hlůžková, učitelka MŠ Horní Police

Začátkem podzimu navštívil naší školku skřítek Podzimníček.  Byl ve-
lice smutný. Někdo mu v parku rozbil jeho domeček. Děti byly jeho 
příchodem velmi nadšené a hned mu přislíbily pomoc s opravou jeho 
obydlí. A jak slíbily, tak také udělaly. Po svačině se všichni i se skřít-
kem Podzimníčkem vydali do parku, kde nejdříve nasbírali potřebné 
přírodniny na opravu domečku (kaštany, šípky, klacíky, šišky a listy) 
a hned se pustili do díla. Pomohli opravit skřítkovi jeho domeček 
a také mu zvelebili jeho zahrádku. Při práci si povídali, co takový skří-
tek celý den dělá. Děti se dozvěděly co má na podzim práce, že musí 
očesat ovocné stro-
my, posbírat v lese 
houby, na poli skli-
dit brambory a řepu. 
A jak se dětem do-
poledne s Podzim-
níčkem líbilo? No, 
zeptejte se jich. Rádi 
vám to všechno poví.

Petra Potenská, 
MŠ Horní Police 

Svět kolem nás Beseda s myslivcem

Skřítek Podzimníček

Svět kolem nás, Čína, reflexe žáků 5. ročníku v ilustraci
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Tak jako každý rok v říjnovém měsíci se v MŠ Horní Police sejde sku-
pina strašidel, a to jediné na co se nejvíce těší, je užít si Halloweenský 
bál plný zábavy, jak jen to jde. Děti měly možnost seznámit se s tra-
dicemi na Halloween, který se slaví v cizích zemích a taky se svátkem, 
který se slaví u nás v ČR a tím jsou Dušičky. Společně jsme si tak užily 
Halloween a jeho tradice i v naší školce. Děti přišly do školky pře-
vlečeny do kostýmů a masek a s plnou nedočkavostí se těšily, co je 
v tento den čeká. Ráno jsme začaly přehlídkou, kdy se děti předvedly 
ve svých kostýmech. Po strašidelné přehlídce na děti čekalo spoustu 
soutěží a úkolů (dýňový bowling, hod dýní na terč, lovení kaštanů 
ve slizu, prolézání pavučinou, výroba obrázků z barevných špaget, 
ochutnávka krvavého džusu, aj.), při kterých strašidla předvedly 

úžasný výkon a spo-
lečně si u toho užily 
spoustu zábavy. A to 
nejlepší na konec? Po 
splnění úkolů a sou-
těží na děti čekala 
nezapomenutelná 
Halloweenská dis-
kotéka, při které si 
děti jako strašidýlka 
společně zatančily, 
zazpívaly a odnesly si 
tak krásný zážitek. 

Petra Vlkavcová, 
učitelka MŠ H. Police

Dne 24. 10. naši školní družinu navštívil člen mysliveckého sdružení 
pan Pavel Matula. Žákům přivezl ukázat kožešiny zvířat: lišky, jezev-
ce, prasete a jelena. Liščí byla podle žáků nejkrásnější. K parohům 
jelenů měl pan Matula své příběhy, které jsme s napětím poslouchali. 
Ochotně odpovídal na připravené otázky žáků, které si pro něj při-
pravili při zasedání družinového parlamentu. Pochlubili jsme se s naší 
sbírkou kaštanů a žaludů, kteří žáci během tří týdnů nasbírali. Letos 
jsme nasbírali 182 kg. Kaštany a žaludy jsme předali panu myslivci 
a těší nás, že zvířata naši nadílku v zimě ocení. Školní družina za 
sběr dostala finanční odměnu za kterou moc děkujeme. V rámci ŠD 
a družinového parlamentu jsme se společně domluvili a na internetu 
vyhledali hry, které nám chybí ve ŠD. Musíme se pochválit, jak jsme 
si dobře poradili s danou situací, vzájemně se domluvili na výběru 

her a ani nepřekročili 
částku finanční od-
měny. Pěkná práce! 
Hry jako Velká věž, 
Vyškrabovací oma-
lovánky, Duo karty 
a hra Twister do ŠD 
již dorazily a žáci si 
s nimi nadšeně hráli. 

Lucie Řeřichová, 
vychovatelka ŠD 

Návštěva myslivce 
ve ŠD Horní Police

Školství

Každoroční Drakiáda v Horní Polici je spjata s akcí ve školní druži-
ně. Žáci přespávají v MŠ Horní Police, kde je pro ně zajištěn další 
program. Ten jsme připravovali tak, aby byl zaměřen na naše celo-
roční téma „Řecko“. V družinovém parlamentu, který jsme si s žáky 
již osvojili a kde se snažíme, aby žáci pochopili možnosti volby, roz-
hodování a přizpůsobení, jsme dali možnost žákům vybrat si neboli 
navrhnout různé tipy, které by rády, abychom zakomponovali do 
večerního programu. Žáci si ve dvou skupinách, každá s jedním zá-
stupcem, napsali soupis tipů a my jsme tak měli zpětnou vazbu, co by 
se žákům na akci líbilo. Žáci si navrhli malování na obličej, diskotéku, 
stezku odvahy, mazlavý hrnec a balónkovou bitvu. Do jejich návr-
hů jsme ještě zakomponovali řecký tanec Syrtos, řecké omalovánky 
a výrobu řeckých čelenek. Správnou řeckou atmosféru jsme navodi-
li výrobou brány, jako vchod do Akropole, výrobou řeckých oděvů 
a následně i čelenek. Po Drakiádě, která se tradičně konala na louce 
za MŠ a kde byla možnost opéci si buřta, schroupat sušenku, doplnit 
tekutiny jsme se sešli s žáky v 18 : 00 v mateřské škole. Žáci přišli vy-
baveni spacákem, hygienickými potřebami a svačinou. Do 18:30 měli 
všichni volný režim. Po volné zábavě jsme si v komunikačním kruhu 
zopakovali sestavu programu a rozdělili jsme se do čtyř skupin. První 
byla stezka odvahy, která se konala kolem kostela. Naše nainstalo-
vaná stanoviště, která obsahovala bílého ducha, svíčku a úkol jsme 
ještě obohatili o strašidelné zvuky se velmi líbil. Skupiny byly roz-
děleny tak, aby v nich žáci byli věkově smíšené. Stezka odvahy je 
od toho se umět bát a tak někdo to překonal, někdo to měl těžší. 
Cesta stanovišti byla bezpečná a žáci si užívali včetně plnění úkolů. 
Navrátili jsme se do školky v plném počtu plní dojmů, následně jsme 
se posilnili. Ve skupinách jsme měli za úkol složit řeckou skládačku, 
ke které chybějící kusy nalezli právě na stezce odvahy. Po úspěšném 
složení jsme se odměnili dárečky. V jídelně na nás už čekalo tvoření 
řecké čelenky, malování na obličej a mazlavý hrnec. Zbývalo už jen 
obléknout děti do řeckých kostýmů a jako předvoj diskotéky si vy-
zkoušet řecký tanec. Po řeckém tanci následovala barevná světelná 
diskotéka a písničky na přání dětí. Čas ubíhal a na dětech byla již 
vidět únava. Ve 22:00 hodin jsme se tedy začali připravovat na spaní. 
Splnili jsme večerní hygienu a shlédli jsme Povídací pohádku. Během 
chvíle jsme všichni začali klížit očka. Ráno probíhalo opět všechno 
podle plánu. Žáci se na písničku probudili s úsměvem, zvládli hygienu 
a snídani. Ranní volná zábava pokračovala s balonky, dokud si rodiče 
nevyzvedli svou ratolest. Všechny tento zážitek podle tváří a úsměvů 
žáky obohatil a vznikly tak i nové zážitky.

Jitka Košťálová, vychovatelka ŠD

 Drakiáda 2022 
a velká spací bojovka 

Halloweenský bál v MŠ
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Minulý školní rok jsme se s žáky školní družiny zúčastnili soutěže 
ilustrace oblíbené knihy (Projekt MAP III. ČESKOLIPSKO A NOVO-
BORSKO). Tvorbu těchto děl mohli žáci vytvořit jakoukoliv vý-
tvarnou technikou. Tehdy se do soutěže přihlásilo 10 účastníků. 
Žáci se tak snažili, že při výstavě a vybírání nejzdařilejších děl, 
bylo velice obtížné vybrat nejzdařilejší dílo, protože všechny byly 
opravdu povedené. Avšak do projektu MAP III. ČESKOLIPSKO 
A NOVOBORSKO, jsme mohli zaslat pouze tři díla. Přehlídka prací 
na toto téma a jeho hlasování probíhalo pomocí google formu-
láře, kde mohli hlasovat lidé z veřejnosti. Díla byla rozdělena do 
věkových kategorií. Po ukončení hlasování veřejnosti dále hlaso-
vala sestavená odborná komise. Když jsme zjistili, že výherkyní II. 
Kategorie (1. – 4. třída ) je naše žákyně Lucie Semerádová, měli 
jsme obrovskou radost. Společně jsme oslavili, toto vítězství, ne-
chyběli zákusky, šampaňské a jiné dobroty. Nakonec nesměla chy-
bět parádní tancovačka. Veliká gratulace od celého kolektivu ŠD.

Lucie Řeřichová, ŠD Horní Police

Výtvarná soutěž

Předloni děti ze základní školy podpořily zvířecí útulek DogSy, vloni 
se složily na podporu sovy pálené v Zoo Děčín a letos se rozhodly 
podpořit Ptačí dům v Dubé. Ptačí dům je  soukromá záchranná sta-
nice, která pomáhá divoce žijícím zvířatům. Paní majitelka nám na 
oplátku přivezla své svěřence ukázat a na naší zahradě poutavě poví-
dala o jejich životě. Mohli jsme si s nimi zahrát i spoustu her, všechny 
si pohladit a s některými si vyzkoušet aport na paži.

Johana Římánková

Projektové vyučování 
v ZŠ Žandov
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Oblíbeného spaní ve škole se v září zúčastnily všechny třídy 1. stupně. 
Adaptační odpoledne plné her a společné zábavy si užila každá třída 
po svém. První třída trávila čas před spaním hrami s psychomotoric-
kým padákem, druháčci a třeťáci si pozvali kouzelníka a měli stezku 
odvahy a čtvrtá a pátá třída prošly oblíbenou šipkovanou a večer si 
zatančily. Všechny děti donesly bohaté večeře i snídaně a společný 
strávený čas si náležitě užily se vším všudy.

Johana Římánková

V úterý 1. listopadu se v naší školní tělocvičně uskutečnil II. ročník 
florbalového turnaje, pořádaný naší školou. Přihlásilo se 5 týmů. 
Celé dopoledne novou tělocvičnou znělo fandění i potlesk. A jak 
se jednotlivé školní týmy umístily? 1. místo ZŠ a MŠ Horní Libchava,  
2. místo ZŠ Horní Police, 3. místo ZŠ Kravaře, 4. místo ZŠ a MŠ Žandov 
B, 5. místo ZŠ a MŠ Žandov A. Náš Denis Sokolík ze ZŠ Žandov se stal 
nejlepším brankářem celého turnaje. Johana Římánková

Logické olympiády se letos zúčastnilo 11 žáků z celé školy. Logická 
olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky, založená na 
logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní pří-
stup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného 
uvažování a pohotového rozhodování. Nejlepšího výsledku v nejmlad-
ší kategorii dosáhla Hana Kubátová. Ve starší kategorii se umístila na 
1. místě Lucie Tichá, na 2. místě Erik Jelen a na 3. místě Daniel Havlas. 
Všichni umístění získali kromě diplomu i velkou hru hlavolamů od Lo-
giku a všichni ostatní karty Kvarteto, aby mohli dál doma s rodiči roz-
víjet své logické myšlení.  Johana Římánková

V polovině října jsme se vypravili na společný výlet s rodiči do Zubrnic 
na oblíbenou společenskou akci Podzim na vsi. Děti si mohly vyzkoušet 
mnoho činností, které uměli naši předkové: zpracování lnu na mědli-
ci, vochlovací stolici a spřádání na kolovrátku, výmlat obilí cepem na 
mlatě a jeho čistění na fukaru nebo mletí mouky na žernovu. Zkusily 
si také nasušit křížaly, utlouct máslo a ve staré škole dokonce klečet 
na hrachu a psát za dohledu velmi přísné paní učitelky krasopisně in-
koustem z kalamáře. Pustily se i do pečení babiččiných sladkých dobrot 
a pomašlování koláčů. Všichni jsme mohli ochutnat jablíčka a hrušky 
různých odrůd pěstovaných v Českém středohoří a prohlédnout si tra-
diční zemědělské stroje. Děti nejvíce zajímaly všudypřítomné dobroty 
a suvenýry, které byly, jak jinak, tradiční staročeské.

Johana Římánková

Spaní v základní 
škole Žandov

Školní florbalový 
turnaj v ZŠ Žandov

Vyhodnocení 
logické olympiády

Výlet s rodiči žáků 
žandovské školy 
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Během jednoho úterního dopoledne si prošli ukázkou bojového 
umění všichni žáci 1. stupně. V hodině tělesné výchovy nás navštívil 
David Kříž, certifikovaný instruktor bojového umění a sebeobrany. 
Během společného cvičení se děti naučily nejen bránit se, ale zopa-
kovaly si i soustředění a vyslechly si rovněž poznatky o důležitosti 
morálky a disciplíny, které se jim hodí do běžného života.

Johana Římánková

V naší školce v Žandově se každý rok na podzim koná halloweenská 
oslava. To se vyzdobí třídy dýněmi, oranžovými a černými balonky, 
létajícími duchy, netopýry a jinými strašidly. Potom se všichni sejde-
me v jedné třídě a oslava začíná. 

To nejlepší je, že můžeme být ve školce už od rána v nějaké masce, 
třeba kostlivce nebo upíra a mít pomalovaný obličej a vypadat děsně 
strašidelně, a taky je prima, že nás nikdo nepozná. Upírů a kostlivců 
se nás sejde vždycky nejvíc. Ale není to jen promenádování v masce. 
I když promenádu v maskách taky každý rok děláme. A i letos jsme ji 
udělali, protože to se všichni přede všemi můžeme projít a ukázat za 
co jsme a  pak se můžeme radovat, jaké super masky všichni máme. 

No a potom už proudí oslava, jedí se dobroty, co nám nachystaly 
naše maminky a taky se tancuje. Letos jsme se naučili i básničku o Ha-
lloweenu a tu jsme si pak všichni zarecitovali. Nejlepší ale bylo, že 
byla velká zábava. Paní učitelky nám připravily čarování s barvami, 
kde jsme si mohli vyzkoušet, jak se barvy míchají a jak z jedné a ještě 
z druhé můžeme vykouzlit úplně jinou třetí. To nás moc bavilo. Dál 
jsme si mohli úplně sami namíchat soptící lektvar a vyrobit si papí-
rovou květinu, která sama ve vodě rozkvetla a přitom se vůbec ne-
potopila. To bylo fakt dobré kouzlo. A tohle čarování jsme si chtěli 
vyzkoušet všichni. A pak taky chodit po vláknech obří pavučiny.

A úplně nakonec na nás čekal ještě strašidelný domeček, okolo kte-
rého byli pavouci a netopýři a ve kterém byla veliká tma, jen pár 
svíček tam svítilo. Tak to bylo jen pro odvážné děti. Ale to jsme asi 
byly všechny, protože u něj byla fronta a každý si v něm chtěl chvilku 
pobýt. Tak takhle to tedy u nás na Halloweenu bylo. A všichni jsme si 
to náramně užili a  teď už se moc těšíme na Vánoce.

Monika Gabrielová

Stejně jako každý rok i letos pomáháme s adventní výzdobou knihov-
ny. Vloni bylo téma andělé, a tak děti ze všech tříd vyráběly anděly. 
Letos paní knihovnice Radka Flusková přišla s tématem zimních měs-
teček, které si každá třída ZŠ Žandov přímo v knihovně vyrobí a po-
staví sama podle své fantazie. Těšíme se na konečný výsledek.

Johana Římánková

Na první listopadovou sobotu připravili žáci 1. a 2. třídy pásmo básni-
ček, taneček a zpěv ukolébavky. Sešli se v obřadní síni v Žandově na 
náměstí, kde svůj krásný přednes předvedli třinácti nově narozeným 
miminkům. Johana Římánková

Sebeobrana v hodině 
tělesné výchovy

Zpráva od Koťátek: 
Jak to bylo 

o Halloweenu

Adventní výzdoba 
v knihovně v Žandově

Žáci ZŠ Žandov 
přivítali občánky
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Prvňáčci uspořádali na konci listopadu pro své rodiče ukázkovou ho-
dinu českého jazyka. Všechny děti předvedly, jak se od září ve škole 
učí a co si už opravdu dobře pamatují. Jaké poznají hlásky, slabiky, 
jak už umějí číst slova a jednoduché věty. Předvedly básničky, u kte-
rých se učí správnému sezení, říkanky na uvolnění ruky pro nácvik 
psaní a zazpívaly rodičům písničky, jak si zapamatují správně sklá-
dání a čtení slabik. Nakonec opravdu všichni prvňáčci mohli dostat 
slavnostně z rukou paní ředitelky svůj slabikář. Náležitě jsme i s rodiči 
svou velkou událost oslavili dortem ve tvaru našeho opravdového 
velkého slabikáře. 

Johana Římánková

Během podzimu uspořádala družina ze Žandova soutěž o nejkrás-
nějšího podzimního skřítka. Přízemní chodbu školy zaplnili skřítkové 
různých materiálů, podob a velikostí. Bylo jich obdivuhodných 34. 
Rozhodování o vítězi bylo těžké. Hlasovaly samy děti a odměnu na-
konec dostali úplně všichni zúčastnění. Nejvíce hlasů získali skřítci od 
Adrianky Kurfurstové, Terezky Svobodové, Veroniky Kavkové, Lilian-
ky Makulové a Vítka a Štěpánka Zagyi. 

Johana Římánková

Slabikářová slavnost 
v 1. A ZŠ Žandov

Soutěž 
o nejkrásnějšího 

podzimního skřítka 
v družině ZŠ Žandov

Slavnostního rozsvícení vánočního stromu a celého krásného žan-
dovského náměstí jsme se účastnili po dlouhé koronavirové pan-
demii, po 3 letech. Děti z mateřské školky i ze základní školy před-
vedly své nacvičené krásné vánoční koledy a zahrály i na flétničky. 
Společně si pak všichni dohromady zazpívali, se sborem základní 
umělecké školy v Žandově.

Johana Římánková

Rozsvícení vánočního 
stromu v Žandově

Školství
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MĚSTO ŽANDOV
Usnesení z ustavujícího zasedání Za-
stupitelstva města Žandova dne 24. 10.  
2022. 

Zastupitelstvo města Žandova na svém 
zasedání přijalo následující usnesení:
Schválilo
• Program ustavujícího zasedání.

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
2. zasedání konaném dne 21. listopadu 
2022 od 17:04 hodin v souladu s usta-
noveními zákona č. 128/2000 Sb., o ob-

HORNÍ POLICE
Usnesení z ustavujícího zasedání Za-
stupitelstva obce Horní Police, kona-
ného dne 20.10.2022, od 18:00 hodin.

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
schválilo ověřovateli zápisu paní 
Janu Šestákovou, pana Jiřího He-
rena a zapisovatelem paní Alžbětu 
Lustykovou (usnesení č. UST / 1 / 
2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
schválilo program ustavujícího 
zasedání v předloženém znění 
s doplněním bodu č. 2 ,,o zříze-
ní ostatních výborů a volba jejich 
předsedů“ (usnesením č. UST / 2 / 
2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
určilo v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona o obcích, že pro výkon 
funkce starosty obce bude člen za-
stupitelstva uvolněn (usnesení č. 
UST / 3 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Poli-
ce zvolilo do funkce uvolněného 
starosty pana Martina Krátkého 

STRUŽNICE
Zastupitelstvo obce Stružnice na svém 
ustavujícím zasedání konaném dne 
24. října 2022 od 17:01 hodin v souladu 
s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném 
znění,

1.  Schvaluje program ustavujícího za-
sedání. (číslo usnesení 2022-01-1)

2.  Schvaluje zvolení jednoho mís-
tostarosty. (číslo usnesení 2022-01-
2)

3.  V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zá-
kona o obcích určuje, že pro výkon 
funkce bude dlouhodobě uvolněn 
starosta. (číslo usnesení 2022-01-3)

4.  Volí starostkou Ing. Moniku Habar-
tovou. (číslo usnesení 2022-01-4)

5.  V souladu s § 84 odst. 2 písm. k) 
zákona o obcích určuje, že funkce 

• Tajný způsob volby starosty, mís-
tostarosty a dalších členů rady měs-
ta.

Určilo
• Ověřovatele zápisu, zapisovatele 

a členy volební komise.
• Počet členů rady města 5.
• 2 dlouhodobě uvolněné členy za-

stupitelstva města, kterými jsou 

cích (obecní zřízení), v platném znění,

1.  Schvaluje program 2. Zasedání za-
stupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-02-1)

(usnesení č. UST / 4 / 2022)
• Zastupitelstvo obce Horní Police 

zvolilo do funkce neuvolněné mís-
tostarostky paní Marii Matysovou 
(usnesení č. UST / 5 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
zřídilo finanční výbor a kontrolní 
výbor. Oba výbory budou tříčlenné 
(usnesení č. UST / 6 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
zvolilo předsedou finančního vý-
boru  Ing. Petru Kalinovou (usne-
sení č. UST / 7 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
zvolilo předsedou kontrolního vý-
boru Zdeňku Henišovou (usnesení 
č. UST / 8 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
zvolilo členy finančního výboru 
paní Jiřinu Kneiflovou a paní Hanu 
Holickou (usnesení č. UST / 9 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
zvolilo členy kontrolního výboru 
paní Kateřinu Pincovou a pana Mi-
loše Šamšu (usnesení č. UST / 10 / 
2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 

místostarosty bude vykonávána 
jako neuvolněná. (číslo usnesení 
2022-01-5)

6.  Volí místostarostou pana Jiřího 
Koppa. (číslo usnesení 2022-01-6)

7.  Zřizuje finanční a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou pětičlenné. (čís-
lo usnesení 2022-01-7)

8.  Volí předsedou finančního výboru 
pana Jana Otčenáška. (číslo usnese-
ní 2022-01-8)

9.  Volí předsedou kontrolního výbo-
ru paní Kateřinu Kučerovou. (číslo 
usnesení 2022-01-9)

10. Volí členy finančního výboru paní 
Darju Brejchovou, pana Pavla Hen-
drycha, Mgr. Annu Levovou a paní 
Bc. Radku Soukupovou. (číslo usne-
sení 2022-01-10)

11. Volí členy kontrolního výboru paní 
Hanu Krejbichovou, Mgr. Evu Sako-

starosta a místostarosta.

Zvolilo
• Starostou města pana Zbyňka Poláka
• Místostarostou města pana Bc. Mi-

chala Beně
• 3. členem rady města paní Marcelu 

Bížovou
• 4. členem rady města pana Tomáše 

Tomaštíka

2.  Bere na vědomí informaci starostky 
o plnění usnesení 31. a 1. Zasedání 
zastupitelstva obce. (číslo usnesení 
2022-02-2)

3.  Bere na vědomí informaci předse-

zřídilo výbory zastupitelstva a sou-
časně zvolilo předsedy jednotlivých 
výborů

 – výbor pro kulturu a sport – před-
seda Simona Gonosová

 – výbor pro sociální a bytovou pro-
blematiku – předseda Pavel Horák

 – výbor pro stavební a územní plá-
nování – předseda Jana Šestáková

 – výbor pro lesnictví a komunikace 
– předseda Jiří Holický

 – výbor pro školství – předseda Jiří 
Heran (usnesení č. UST / 11 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona o obcích stano-
vilo odměnu za výkon funkce ne-
uvolněného člena zastupitelstva 
obce ve výši 1623,- Kč za měsíc. Od-
měna bude poskytována ode dne 
přijetí tohoto usnesení (usnesení č. 
UST / 12 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Poli-
ce v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 
odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanovilo odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného 

vou, Mgr. Ondřeje Svobodu, paní 
Renatu Ryšavou. (číslo usnesení 
2022-01-11)

12. Schvaluje v souladu s § 72 a § 84 
zákona o obcích a nařízení vlády č. 
338/2019 Sb., platné od 1. 1. 2020, 
svým neuvolněným členům za vý-
kon funkce odměny v následujících 
částkách: místostarosta 29 206 Kč, 
předseda výboru 3 245 Kč, člen vý-
boru 2 704 Kč, člen zastupitelstva 
bez dalších funkcí 1 623 Kč a v sou-
ladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích 
stanovuje, že při souběhu výkonu 
několika funkcí se odměna poskyt-
ne pouze za výkon funkce, za níž 
náleží nejvyšší odměna. Odměna 
bude poskytována od 24. 10. 2022, 
v případě nového člena zastupitel-
stva obce ode dne  složení slibu. 
(číslo usnesení 2022-01-12)

• 5. členem rady města pana Ing. Da-
vida Tröschela

Zřizuje 
• Finanční výbor a kontrolní výbor, 

oba výbory budou tříčlenné. 

Michal Beň, místostarosta
Zbyněk Polák, starosta

dů kontrolního výboru a finanční-
ho výboru o činnosti těchto výborů. 
(číslo usnesení 2022-02-3)

4.  Schvaluje výbory zastupitelstva 
jako 5 členné. Jednání výborů se 

člena zastupitelstva obce ve výši 
15.000,-Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do 
funkce místostarosty (usnesení č. 
UST / 13 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 
2 písm. n) zákona o obcích stanovi-
lo odměnu za výkon funkce před-
sedy výboru zastupitelstva ve výši 
3245,-Kč za měsíc. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do 
funkce předsedy (usnesení č. UST / 
14 / 2022)

• Zastupitelstvo obce Horní Police 
v souladu s § 74 odst. 3 zákona 
o obcích stanovilo, že při souběhu 
výkonu několika funkcí se odměna 
neuvolněnému členovi zastupitel-
stva obce poskytne pouze za výkon 
funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší od-
měna (usnesení č. UST / 15 / 2022)

Marie Matysová, místostarostka
Martin Krátký, starosta

13. Schvaluje rozpočtové opatření č. 
7/2022. Příjmy ve výši 1 485 071,- Kč, 
výdaje ve výši 0,- Kč a financování 
ve výši 1 485 071,- Kč. (číslo usnesení 
2022-01-13)

14. Schvaluje mimořádnou účetní zá-
věrku zaniklé Základní školy Struž-
nice, která byla sestavená k 31. 8. 
2022. (číslo usnesení 2022-01-14)

15. Schvaluje Kritéria pro podávání žá-
dostí o finanční podporu akcí nebo 
činností pro rok 2023. (číslo usnese-
ní 2022-01-15)

16. Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zasedání zastupitel-
stva obce v pondělí

 21. 11. 2022 od 17:00 hodin. (číslo usne-
sení 2022-01-16)

 Jiří Kopp, místostarosta
 Monika Habartová, starostka

Usnesení
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konají v budově obecního úřadu, 
jsou přístupná veřejnosti, výsled-
kem jednání výboru je zápis. Se zá-
pisem seznamuje předseda výboru 
zastupitele na nejbližším jednání 
zastupitelstva obce. O svolání vý-
boru informuje předseda výboru 
všechny členy výboru a zastupitele 
e-mailem. (číslo usnesení 2022-02-
4)

5.  Schvaluje vytvoření výborů zastu-
pitelstva: výbor pro sport, kulturu 
a sociální věci a výbor pro rozvoj, 
výstavbu, pozemky a životní pro-
středí. (číslo usnesení 2022-02-5)

6.  Volí předsedou výboru pro sport, 
kulturu a sociální věci paní Darju 
Brejchovou. (číslo usnesení 2022-
02-6)

7.  Volí předsedou výboru pro rozvoj, 
výstavbu, pozemky a životní pro-
středí pana Zdenka Blažka. (číslo 
usnesení 2022-02-7)

8.  Volí členy výboru pro sport, kultu-
ru a sociální věci Veroniku Adam-
covou, Davida Šámala, Květu Ze-
manovou a Ing. Davida Mrnku. 
(číslo usnesení 2022-02-08) 

9.  Volí členy výboru pro rozvoj, vý-
stavbu, pozemky a životní prostře-
dí pana Martina Buriánka, Jiřího 
Koppa, Roberta Kotka a pana Li-
bora Širla. (číslo usnesení 2022-02-
9) 

10. Schvaluje rozpočtové opatření 
č.8/2022: příjmy 1 021 054 Kč a vý-
daje ve výši 401 300 Kč a financo-
vání ve výši 619 754 Kč. (číslo usne-
sení 2022-02-10)

11.  Stanovuje v souladu s § 102 odst. 
2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve zně ní 
pozdějších předpisů kompetenci 
starostky obce k provádění jednot-
livých rozpočtových opatření v ná-
sledujícím rozsahu: 

 do výše 200 000 Kč u jednotlivých 
závazných ukazatelů, jsou-li vyvo-
laná organizačními změnami, po-
kud tyto změny nevyvolávají další 
nároky na finanční prostředky 
obce (nezvyšuje se celkový rozpo-
čet výdajů). Rozpočtová opatření 
v částkách vyšších může starostka 
obce samostatně provádět jen 
v případech:

 a) rozpočtového zapojení účelově 
přidělených finančních prostředků 
z jiných rozpočtů

 b) kdy zapojení výdaje vyžaduje 
nutný výdaj na zajištění chodu 
obce, v případě havárií nebo stavu 
nouze, výdaj k odvrácení možných 
škod, dále když včasné provedení 
úhra dy je vázáno penalizací a do-
pady penalizací mohou výrazně 
překročit případná rizika z neo-
právněné úhrady

 c) úhrady pokut, penále z rozhod-
nutí nadřízených orgánů a do-
hledů a další nutné výdaje, kdy 
schválení rozpočtového opatření 
je nezbytné a má jen formální 
charakter, protože výdaj musí být 
realizován, tj. i v případech vyšších 
výdajů nezávislých na vůli obce. 

 Zastupitelstvo si vyhrazuje právo 
na informaci o každém rozpočto-
vém opatření provede ném v kom-
petenci starostky na nejbližším 
zasedání zastupitelstva konaném 
po schválení rozpočtového opat-
ření starostkou a jejího stručné-
ho odůvodnění (odůvodnění lze 
na zase dání podat ústně).  (číslo 
usnesení 2022-02-11)

12. Schvaluje dva zástupce zřizovatele 
pana Zdenka Blažka a pana Petra 
Benedikta do Školské rady při ZŠ 
a MŠ Stružnice na tříleté období. 
(číslo usnesení 2022-02-12) 

13. Schvaluje individuální dotaci z roz-
počtu obce na rok 2023 ve výši 
70 000 Kč pro zachování kopané 
ve Stružnici a pokračování v její 
tradici. (číslo usnesení 2022-02-13)

14. Schvaluje individuální dotaci 
z rozpočtu obce na rok 2023 ve výši 
30 000 Kč pro provoz oddílu kano-
istiky. (číslo usnesení 2022-02-14) 

15. Schvaluje individuální dotaci z roz-
počtu obce na rok 2023 ve výši 
25 000 Kč pro Podporu činnosti 
SDH Jezvé“. (číslo usnesení 2022-
02-15) 

16. Schvaluje individuální dotaci 
z rozpočtu obce na rok 2023 ve 
výši 20 000 Kč na opravu kostela 
Sv. Vavřince v Jezvém. (číslo usne-
sení 2022-02-16) 

17. Schvaluje individuální dotaci z roz-
počtu obce na rok 2023 ve výši 

15 000 Kč na materiální zabez-
pečení práce s mládeží pro mysli-
vecký spolek Radečský vrch. (číslo 
usnesení 2022-02-17)

18. Schvaluje individuální dotaci 
z rozpočtu obce na rok 2023 ve 
výši 40 000 Kč pro paní V. M. (číslo 
usnesení 2022-02-18)

19. Schvaluje finanční dar z rozpoč-
tu obce na rok 2023 ve výši 5 000 
Kč pro zajištění akce „Čištění řeky 
Ploučnice“. (číslo usnesení 2022-
02-19)

20. Schvaluje finanční dar z rozpočtu 
obce na rok 2023 ve výši 3 000 Kč 
pro Český rybářský svaz, z. s., Žan-
dov. (číslo usnesení 2022-02-20)

21. Schvaluje finanční dar z rozpoč-
tu obce na rok 2023 ve výši 2 000 
Kč pro zajištění akce „Bořetínský 
mač“. (číslo usnesení 2022-02-21)

22. Schvaluje finanční dar z rozpočtu 
obce na rok 2023 ve výši 3 000 Kč 
pro úpravu čapího hnízda v Je-
zvém. (číslo usnesení 2022-02-22 

23. Schvaluje finanční dar z rozpočtu 
obce na rok 2023 ve výši 2 000 Kč 
pro J. E. na sportovní činnost. (číslo 
usnesení 2022-02-23)

24. Schvaluje směnu pozemků parc. 
č. 148/4 o výměře 88 m2 v k. ú. Je-
zvé 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 B. Zbýva-
jící rozdíl 6 m2 doplatí manželé B. 
částkou 1500 Kč (250 Kč za 1 m2). 
(číslo usnesení 2022-02-24)

25. Schvaluje Smlouvu o smlouvě 
budoucí o pozemkové služebnos-
ti a o poskytnutí práva provést 
stavbu v pozemku ve vlastnictví 
obce Stružnice s panem J. B. a paní  
V. B., oba bytem v J. pro vybudování 
kanalizační přípojky na pozemku  
p. č. 173/1 v k. ú. Jezvé. (číslo usne-
sení 2022-02-25)

26. Schvaluje Smlouvu o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě a o poskytnutí práva 
provést stavbu v pozemku ve vlast-
nictví obce Stružnice s panem M. 
Č., bytem Česká Lípa pro realizaci 
stavby Stružnice – přípojka vodo-
vodu pro p. č. 197 na pozemku p. č. 
19/1 v k. ú. Stružnice. (číslo usnese-

ní 2022-02-26)
27. Schvaluje Smlouvu o zřízení slu-

žebnosti na pozemku ve vlastnic-
tví obce Stružnice s CETINEM a.s. 
pro zřízení komunikačního vedení 
a zařízení na parc. č. 173/1 v k. ú. 
Jezvé. (číslo usnesení 2022-02-27)

28. Schvaluje prodloužení Pachtovní 
smlouvy s Farmou zelená sedma 
dodatkem č. 1 na dobu určitou do 
31. 12. 2027. (číslo usnesení 2022-
02-28)

29. Schvaluje Dodatek č. 5 i s jeho pří-
lohou č. 1 ke Smlouvě na svoz od-
padu S/C10/05002151/2013/1471/01 
ze dne 1. 1. 2014, který nabývá účin-
nosti dne 1. 1. 2023. (číslo usnesení 
2022-02-29)

30. Pověřuje starostku obce Stružnice 
Ing. Moniku Habartovou zastupo-
váním obce Stružnice na valných 
hromadách a na dalších jednáních 
se Severočeskou vodárenskou spo-
lečností do konce volebního obdo-
bí. (číslo usnesení 2022-02-30)

31. Volí komisi pro výběrová řízení ve-
řejných zakázek na volební obdo-
bí 2022-2026 ve složení Jiří Kopp, 
Zdenek Blažek, Jan Otčenášek, Ka-
teřina Kučerová, Ing. David Mrn-
ka, náhradník Martin Buriánek. 
(číslo usnesení 2022-02-31)

32. Volí komisi pro změnu územního 
plánu obce Stružnice ve složení Jiří 
Kopp, Zdenek Blažek, Martin Bu-
riánek, Robert Kotek a Libor Širlo. 
(číslo usnesení 2022-02-32)

33. Schvaluje zhasnutí lamp veřejné-
ho osvětlení v celé obci od 1. 12. 
2022 denně od 23:00 hodin do 
04:00 hodin. (číslo usnesení 2022-
02-33)

34. Schvaluje zhasnutí lamp veřej-
ného osvětlení mezi částmi obce 
Stružnice a Jezvé, a to od č. p. 123, 
Jezvé ke hřbitovu v Jezvém. (číslo 
usnesení 2022-02-34)

35. Bere na vědomí předpokládaný 
termín příštího zasedání zastupi-
telstva – pondělí 19. prosince 2022 
od 17:00 hodin. (číslo usnesení 
2022-02-35)

 Jiří Kopp, místostarosta 
 Monika Habartová, starostka

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

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

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-

na bere na vědomí předložené in-
formace 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 
podání žádosti o dotaci ve výši 
70% na akci „Pořízení požárního 
přívěsu pro hašení“ do programu 

„Investiční účelové dotace pro jed-
notky dobrovolných hasičů obcí“ 
vyhlašovaného Generálním ředi-
telstvím HZS a zavazuje se dofinan-
covat rozdíl mezi celkovou cenou 
předmětu 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 
k nakládání s vodami v jímacím 
území ULDC094 Velká Bukovina.



4/2022-25- Usnesení

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z jednání č. 8/22 zastupitel-
stva obce Velká Bukovina konaného 
dne 19. 9. 2022 od 18:00 hod. v zase-
dací místnosti OÚ

• Usnesení č. 1-8/22: ZO Velká Bu-
kovina schvaluje předložený pro-
gram jednání v plném rozsahu.

• Zastupitelstvo obce Velká Buko-
vina bere na vědomí předložené 
informace od posledního jednání 
ZO.

• Zastupitelstvo obce Velká Bukovi-
na bere na vědomí stav finančních 
prostředků ke dni 31. 8. 2022. 

• Usnesení č. 2-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
umístění stavby a zřízení věcného 
břemene služebnosti (dotčené po-
zemky jsou uvedené v samostatné 
příloze) Stavba: „Bílá místa Děčín-
sko-projekt vysokorychlostního in-
ternetu“ ve prospěch JAW.cz s.r.o. 
IČ: 28704011 a umožnit Budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení dis-
tribuční soustavy na předmětné 
nemovitosti. 

• Usnesení č. 3-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
vrh Smlouvy o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene slu-
žebnosti k výše uvedeným pozem-
kům mezi stranami Obec Velká 
Bukovina, 407 29 Velká Bukovina 
a JAW.cz s.r.o. IČ: 28704011, DIČ: 
CZ28704011, U Zimoviště 3089/6, 
Horní Počernice, 192 00 Praha 9 
v jejím úplném předloženém zně-
ní a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy. Smlouva a seznam 
dotčených pozemků je přílohou 
tohoto zápisu.

• 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 budoucí 
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. M. Š., Dě-
čín a umožnit Budoucí oprávněné 
umístit, zřídit, provozovat, opra-
vovat, modernizovat a udržovat 
zařízení.

• Usnesení č. 6-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zří-
zení věcného břemene – dotčený 

• Usnesení č. 4-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
umístění stavby a zřízení věcného 
břemene – dotčený pozemek p.
p.č.263/1 k.ú. Velká Bukovina, 407 
29 Velká Bukovina ve prospěch 
Barteková Marie, nar. 30.3.1982 
a Bartek Jan, nar. 24.9.1981, oba 
bytem Starý Šachov čp. 1, 405 02 
Starý Šachov a umožnit Budoucí 
oprávněné umístit, provozovat, 
opravovat a udržovat zařízení na 
předmětné nemovitosti. 

• Usnesení č. 5-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
opětovnou účast Obce Velká Bu-
kovina v elektronické aukci po-
zemku p.č. st.71 k.ú. Malá Buko-
vina a schvaluje složení částky na 
úhradu části kupní ceny (kauce) 
ve výši 7.300,- Kč  a pověřuje sta-
rostu zastupováním v aukci s pří-
hozem do max. výše 150.000,- Kč. 
Na úhradu vydražené kupní ceny 
budou použity finanční prostřed-
ky obce z úspor z let minulých.

• Usnesení č. 6-8/22: Zastupitel-
stvo obce Velká Bukovina bere 
na vědomí a schvaluje v souladu 
s doporučením komise pro po-
souzení a hodnocení nabídek 
informaci o výběru nejvhodnější 
nabídky, kterou je nabídka ucha-
zeče DigiDay Czech s.r.o., 1. máje 
491/16, Mariánské hory – Ostra-
va, IČ: 06078362 s nabídkovou 
cenou 466.500,00 Kč bez DPH 
(564.465,00 Kč s DPH) a bere na 
vědomí a schvaluje v souladu s do-
poručením komise pro posouzení 
a hodnocení nabídek informaci 
o vyloučení nabídky č. 1 SafeLock 
s.r.o., Míru 12/3, 793 95 Město Al-
brechtice, IČ: 06067239 z důvodu 

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 
soustavy na předmětné nemovi-
tosti.

• Usnesení č. 7-7/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o smlouvě budoucí o 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, 
mezi stranami Obec Velká Buko-
vina a ČEZ Distribuce, a.s. v jejím 
úplném předloženém znění a po-
věřuje starostu podpisem této 
smlouvy. Smlouva je přílohou to-
hoto zápisu.

nesplnění kvalifikačních poža-
davků stanovených zadavatelem 
a bere na vědomí a schvaluje uza-
vření smlouvy na dodávky na akci 
„Elektronické úřední desky Vel-
ká Bukovina“ a bere na vědomí 
a schvaluje podpis smlouvy na do-
dávky mezi Obcí Velká Bukovina 
a subjektem DigiDay Czech s.r.o., 
1. máje 491/16, Mariánské hory – 
Ostrava, IČ: 06078362.

• Usnesení č. 7-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
rozpočtové opatření č. 6/2022 
v jeho předloženém a úplném 
znění. Rozpočtové opatření je pří-
lohou tohoto zápisu.

• Usnesení č. 8-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje za-
řazení p.p.č. 958/3; 958/1; 963/1 vše 
ostatní komunikace, vše k.ú. Malá 
Bukovina do pasportu komunika-
cí obce Velká Bukovina jako místní 
komunikace IV. třídy.

• Usnesení č. 9-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina souhlasí 
s bezúplatným převodem pozem-
ků p.č. 958/3; 958/1; 963/1 k.ú. Malá 
Bukovina a 323/2 k.ú. Velká Bukovi-
na, 407 29 Velká Bukovina z vlast-
nictví České republiky do majetku  
obce Velká Bukovina.

• Usnesení č. 10-8/22: 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 poz-
dějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 
251/2016 Sb., o některých přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou vyhlášku 2/2022 
o regulaci hlučné zábavní pyro-

• 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 vlastnic-
tví 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 Bu-
kovina, 407 29 Velká Bukovina 
z vlastnictví 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 poz-
dějších předpisů, a na základě 
ustanovení § 5 odst. 7 zákona č. 

techniky a o stanovení výjimeč-
ných případů, kdy doba nočního 
klidu je vymezena dobou kratší.

• Usnesení č. 11-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí neinvestič-
ní dotace mezi stranami Ústec-
ký kraj, Velká Hradební 3118/48, 
40002 Ústí nad Labem a Obcí 
Velká Bukovina, Velká Bukovina 
178, 40729 Velká Bukovina v je-
jím úplném předloženém znění 
a pověřuje starostu podpisem této 
smlouvy.

• Usnesení č. 12-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
Smlouvu o poskytnutí investiční 
dotace k realizaci projektu „Pro-
jektová dokumentace – Stavba 
požární zbrojnice“ mezi strana-
mi Ústecký kraj, Velká Hradební 
3118/48, 40002 Ústí nad Labem 
a Obcí Velká Bukovina, Velká Bu-
kovina 178, 40729 Velká Bukovina 
v jejím úplném předloženém zně-
ní a pověřuje starostu podpisem 
této smlouvy.

• Usnesení č. 13-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
umístění stavby na pozemku obce 
p.p.č. 1/1 k.ú. Velká Bukovina dle 
předloženého situačního zákresu 
stavby.

• Usnesení č. 14-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina souhlasí se 
zasahováním požárně nebezpeč-
ného prostoru výrobní haly na 
p.p.č. st.82, k.ú. Velká Bukovina 
do pozemku p.č. 2653/1, k.ú. Vel-
ká Bukovina, ostatní komunikace, 
který je ve vlastnictví obce.

251/2016 Sb., o některých přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů, 
obecně závaznou 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 
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 mláde-
že MO ČRS Žandov vedený panem 
Radkem Hadrovským na rok 2022 
– 2023. 



4/2022-26- Usnesení

VELKÁ BUKOVINA
Usnesení z ustavujícího zasedání zastu-
pitelstva obce Velká Bukovina č. 9/22
konaného dne 2.11. 2022 od 18:00 hod. 
v zasedací místnosti OÚ

• Usneseníč. 1-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina určuje ově-
řovateli zápisu p. Zděnka Šafránka 
a p. Romana Vojtu a zapisovatel-
kou p. Petru Hlaváčkovou.

• Usnesení č. 2-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje ná-
sledující program ustavujícího zase-
dání 

• Usnesení č. 3-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje zvo-
lení jednoho místostarosty

• Usnesení č. 4-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina v souladu s § 
84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích 
určuje, že pro výkon funkce starosty 

bude člen zastupitelstva uvolněn.
• Usnesení č. 5-9/22: Zastupitelstvo 

obce Velká Bukovina schvaluje vol-
bu starosty a místostarosty veřej-
ným hlasováním

• Usnesení č. 6-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina volí uvolně-
ným starostou obce zastupitele p. 
Jaroslava Kucharoviče

• Usnesení č. 7-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina volí neuvol-
něným místostarostou obce Roma-
na Vojtu

• Usnesení č. 8-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina zřizuje finanč-
ní výbor a kontrolní výbor. Oba vý-
bory budou tříčlenné.

• Usnesení č. 9-8/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina volí předse-
dou finančního výboru p.  Eriku 
Krškovou

• Usnesení č. 10-8/22: ZO Velká Bu-

kovina volí předsedou kontrolního 
výboru p.  Pavla Šťastného 

• Usnesení č. 11-8/22: Zastupitelstvo 
obce odkládá volbu členů finanč-
ního výboru z důvodu nedostatku 
kandidátů na    členství ve finanč-
ním výboru na nejbližší zasedání 

• Usnesení č. 12-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina volí členy 
kontrolního výboru p. Petru Hla-
váčkovou a p. Zdeňka Šafránka

• Usnesení č. 13-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina v souladu s § 
72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona 
o obcích stanoví odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastu-
pitelstva obce následovně:

 Místostarosta: 12.000,- Kč
 Předseda výboru ZO: 1.700,- Kč
 Člen výboru ZO:1.500,- Kč
 Člen zastupitelstva bez dalších 

funkcí:  1.230,- Kč

 Odměna bude poskytována ode 
dne 2. 11. 2022 a v případě náhrad-
níka ode dne prvního zasedání za-
stupitelstva, jehož se zúčastnil. 

• Usnesení č. 14-9/22: Zastupitelstvo 
obce Velká Bukovina schvaluje 
krácení odměn za výkon funkce 
neuvolněného zastupitele obce 
takto: Pokud se zastupitel nezú-
častní zasedání zastupitelstva obce 
bez prokazatelné omluvy, (listinou 
formou, emailem), doručené před 
konáním zasedání zastupitelstva 
obce, zaniká nárok na vyplacení 
odměny za výkon funkce za daný 
měsíc, ve kterém se zasedání ZO 
bez řádné prokazatelné omluvy 
nezúčastnil. Odměna zastupiteli za 
výkon funkce v takovém případě 
vyplacena nebude.

UsneseníInzerce
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UsneseníSport

Po dvouleté odmlce vlivem epide-
mie koronaviru se opět v neděli 13. 
listopadu běžel již 26. ročník Žan-
dovské desítky. Závod byl součástí 
běžeckého seriálu „Okresní běžec-
ké ligy 2022“ a to jako poslední fi-
nálový závod. Běžci z Českolipska 
tak měli poslední možnost získat 
ještě nějaké body do celkového 
hodnocení. Počasí poměrně sluš-
né na proběhnutí se po lese. Na 
startu se sešlo na 200 závodníků 
všech kategorií, účast nebyla sice 
rekordní, ale slušná po dvouleté 
odmlce. V hlavním závodě na 10 
km pravidelně vyhlašujeme nej-
lepší domácí borce, ty musím po-
chválit, zde poměrně slušná účast, 
zato mezi dětmi bída, pouze dvě 
závodnice a to Sandra Miko a Ště-
pánka Matulová, která ve své 
kategorii děvčat do 7 let zvítě-
zila. Např. jenom z Varnsdorfu 
přijelo na 30 dětí. Trend úbytku 

mládeže na běžeckých závodech 
pokračuje, pozoruji to i na jiných 
sportovních akcích, minulé roky 
dorostu a juniorů bylo poskrovnu, 
letos bohužel i v kategorii starších 
žáku registruji úbytek. Naopak 
nejpočetnější zůstávají katego-
rie žen nad 35 let a mužů nad  
40 let. Ani letos se v závodě na  
10 km neočekávaly rychlé časy neb 
lesní úseky za Karlovskými rybní-
ky zůstávají po těžbě dřeva stále 
rozježděné a rozbahněné. V hlav-
ním závodě na 10 km obhájili svá 
prvenství z r. 2019 v mužích Petr 
Cmunt (Cyklolive) čas: 33:44 min. 
a mezi ženami domácí borkyně 
Laura Matulová (Žandov – Radeč) 
čas: 38:17 min. Další výsledky: muži 
A do 39 let 1. Petr Cmunt (celkový 
vítěz), 2. Václav Hladík (AC Česká 
Lípa) 33:59 min., 3. Ondřej Petr 
(Nový Bor) 35:20 min., 5. Michal 
Bizoň (Horní Police) 36:55 min., 

Lesní běh „Žandovská desítka“ 
se letos běžel již po dvacáté šesté

Start žákyň do 9 let, nejsilněji obsazená kategorie – 18 startujících

Start hlavního závodu na 10 km , 65 startujících
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Sport

10. Luboš Merenus (Horní Poli-
ce) 43:48 min. Muži B do 49 let. 
1. Miroslav Balatka (Rádlo) 34:38 
min. 21. Václav Trégl (Spartak 
Žandov) 51:20 min. Muži C do 59 
let 1. Zdeněk Kubíček (Cyklolive)  
39:26 min., muži D do 69 let Zde-
něk Bufka (AC Česká Lípa) 42:25 
min., nejstarší účastník nad 70 

(dokončení 
z předchozí 
strany)

Krafková (Cvikov) 44:05 min. Ženy 
nad 45 let: 1. Stanislava Šťástková 
(KV Klíč) 43:04 min. 

Výsledky mílařů na 4 km: 1. Marek 
Vobr (OK Nový Bor) 16:20 min., 
9. Tomáš Vaníček (Žandov) 23:36 
min. Ženy bez rozdílu věku na 4 
km: 1. Simona Jiřičková (Rádlo) 

let 1. Karel Pěnička (Cvikováček) 
1:04:27,0 hod. Ženy A do 34 let: 
1. Anna Rálišová (AC Česká Lípa) 
42:56 min., 2. Anna Kučerová (Jis-
kra N. Bor) 45:26 min., 3. Eliška 
Försterová (Žandov) 48:19 min. 
Ženy B do 44 let: 1. Laura Matulo-
vá (celková vítězka), 2. Tereza Ma-
cháčková (Doksy) 41:17 min., 3. Ita 

16:45 min., 3. Alena Slaměná (Žan-
dov) 20:04 min., 5. Eliška Lešáková 
(Žandov) 21:10 min. 

Kompletní výsledky jsou k dispo-
zici na stránkách města Žandov, 
případně na stránkách Okresní 
běžecké ligy (www. oblcl. cz). My-
slím, že letošní Žandovská desítka 
se vydařila, nikdo nepřišel zkrátka, 
po doběhu se všem běžců dostalo 
vydatného občerstvení v podobě 
teplých párků, čaje, sušenek a ví-
tězům solidních cen. To jinde na 
obdobných závodech za min. star-
tovné není k vidění. 

Závěrem bych chtěl poděkovat 
městu Žandov, fy Sauer Žandov  
a. s. za finanční podporu pro za-
jištění celé sportovní akce, dále 
p. Tomaštíkovi a Janďourkovi za 
nezištnou technickou pomoc. Ne-
smím opomenout ani sbor roz-
hodčích, který byl letos omlazen 
z řad atletů AC Česká Lípa a spolu-
pořadatelům a kamarádům, kteří 
už to se mnou táhnou 26 let. Uvi-
díme, co přinese příští rok, už ani 
nebudu říkat, že to byl ročník po-
slední, zájem běžeckých nadšenců 
o běh v Žandově stále trvá. 

Oldřich Slaměný

Lesní běh „Žandovská desítka“ 
se letos běžel již po dvacáté šesté

Vítězky žen v kat. B zleva: 2. Macháčková, 1. Matulová (celková vítězka), 3. Krafková

Vítěz hlavního závodu 
Petr Cmunt (Cyklolive N. Bor)

Nejlepší domácí borci zleva: 2. Merenus (bohužel musel odjet před vyhlášením), 1. Michal Bizoň, 3. Václav Trégl


